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Ak, skubantys vieškeliais broliai ir sesės
Nors mirksnį sustokim po amžių svarstyklėm:
Ką mylim, ką ginam, kur skubam, kuo tikim?

A. Puišytė 

I

Žmogus labai pasitiki savo pojūčiais. Prasminga ir tikra jam yra tik tai, ką akys mato, ką ausys girdi, 
ką jis ragauja, užuodžia ir apčiuopia. Mes nuolatos esame matomų dalykų žavesio įtakoje, todėl tampame 
akli nematomiems dalykams.

Nežiūrint to, kiekvienam mūsų anksčiau ar vėliau iškyla klausimas: "Ar iš tikrųjų visa tai 
egzistuoja?" Netgi žmogui, kuris neturi laiko panašiems klausimams, yra užimtas kiekvieną minutę arba 
ieško malonių pojūčių - net ir tokiam mirtis pažvelgia į akis, ir jis yra priverstas paklausti: "Ar iš tikrųjų 
mirtis yra gyvenimo, prie kurio mes esame taip stipriai prisirišę, pabaiga?" Mirties momentu pasaulis 
mums pranyksta, ir, priartėjęs prie šios ribos, kiekvienas, koks jis bebūtų tvirtas, sudreba ir klausia: "Ar iš 
tikrųjų viskas yra taip? Ar iš tikrųjų visos gyvenimo viltys dingsta per vieną akimirką? Nejaugi - tai visko 
pabaiga?"

Tačiau, nežiūrint to, kad mirtis dar nei vieno neaplenkė, mes labai retai apie ją susimąstome. Kodėl?
Garsus senovės išminčius buvo paklaustas: "Kas pasaulyje nuostabiausia?" - "Aplinkui siaučia 

mirtis, bet žmogus visai negalvoja apie ją ir mano, kad tai liečia aplinkinius, bet ne jį patį", - atsakęs 
išminčius. Ne kitaip yra ir šiandien. Apie mirtį vengiame kalbėti, nemėgstame galvoti ir pagaliau 
išmokstame elgtis taip, lyg jos nebūtų. Problemos ignoravimas - ne išeitis. Užuot veltui stengęsi šią temą 
apeiti, verčiau pabandykime susimąstyti ir į ją įsigilinti.

Gal tai ir paradoksalu, bet juo civilizuotesni mes tampame, juo geriau gyvename, tuo labiau 
nesuvokiame gyvenimo prasmės, tuo mirtis mums atrodo baisesnė ir beprasmiškesnė. Mes pasineriame į 
materiją, netgi vergaujame jai ir nebesuvokiame aukštesnio gyvenimo, išskyrus tą, kurį patiriame savo 
penkiais netobulais pojūčiais. Nelaimei aplankius namus, aimanuojame: "Nėra gyvenimo". Tai dvasios 
skurdumo požymis. Blogiausia, kad mes ne tik patys pasineriame į materiją, bet dar šaipomės ir 
niekiname tuos, kurie mažiau vergauja daiktams ir siekia kažko aukštesnio.

Tokį dvasios pasinėrimą į materiją vaizdžiai nupasakoja senovės indų mitas: "Kartą dievų valdovas 
Indra "įėjo į kuilio kūną", susirado patelę ir susilaukė paršiukų vados. Jis voliojosi purve ir buvo visiškai 
laimingas. Kiti dievai, pamatę Indrą tokioje apgailėtinoje būklėje, klausinėjo: "Tu, turintis absoliučią  
dievišką valdžią, dievų valdovas, kodėl tu čia?". Indra atsakęs: "Palikite mane, man čia gera, aš  
nesirūpinu dangumi, kol turiu patelę, paršiukus ir purvą, kuriame galiu voliotis" . Vargšai dievai  
nežinojo, ką daryti. Po kurio laiko, pasitarę jie patylomis užmušė vieną paršiuką, paskui - kitus ir galop - 
patelę. Netekęs paršiukų ir patelės, Indra pradėjo verkti ir aimanuoti. Tada dievai perpjovė jo kiaulišką 
kūną. Jis "išėjo iš jo" ir nubudęs pradėjo juoktis, pasakodamas, kokį bjaurų sapną sapnavo: "Jis, dievų 
valdovas, staiga pavirtęs kuiliu ir manęs, kad galimas tik šis kiauliškas gyvenimas. Maža to jam norėjęsi,  
kad ir viso pasaulio gyvenimas būtų kiauliškas".

Levui Tolstojui, kuris gyvenimo viduvasary, aiškiai pajutęs mirties grėsmę, pergyveno stiprų 
dvasinį sukrėtimą, vidinę ramybę atgauti padėjo paprasti žmonės. Savo dienoraštyje jis rašė: "Aš 
suartėjau su neturtingais, paprastais, nemokytais, tikinčiais žmonėmis, su keliautojais, vienuoliais,  
sentikiais, valstiečiais. Kuo mes protingesni, tuo mažiau suvokiame gyvenimo prasmę ir matome kažkokį 
piktą pasityčiojimą tame, kad kenčiame ir mirštame. Tuo tarpu šitie žmonės gyvena, kenčia ir artinasi  
prie mirties dažnai net su džiaugsmu". L. Tolstojų labai jaudino, ir jis labai priešiškai žiūrėjo į tą melo 
atmosferą, kuri supo sunkiai sergančius ir mirštančius aukštųjų visuomenės klasių ligonius.

Su didele menine jėga apysakoje „Ivano Iljičiaus mirtis“ L. Tolstojus vaizduoja Ivano Iljičiaus 
gyvenimą ir mirtį toje slegiančioje melo atmosferoje: "Visą savo gyvenimą Ivanas Iljičius buvo protingas,  
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malonus ir padorus žmogus. Visada griežtai pildė savo pareigas. Pareiga jis laikė visa tai, ką tuo laikė  
aukščiau pastatytieji žmonės. Visur jis mokėjo sukurti sau "lengvą ir malonią padėtį", nuolat "maloniai ir  
padoriai linksminosi", griežtai sekė, kad pas jį būtų viskas taip, "kaip pas kitus". Viskas, prie ko jis  
prisiliesdavo, pavirsdavo melu, banalumu ir savimi patenkinta kasdienybe". Ir staiga prieš šį vaikščiojantį 
lavoną atsistoja mirtis: "...skausmas šone pradėjo savo ardantį darbą. Ivanas Iljičius įsiklausydavo į jį,  
vydavo šalin mintis apie jį, bet jis tęsė savo darbą, ir mirtis ateidavo, atsistodavo priešais ir žiūrėjo į jį, ir  
jis sustingdavo, gesdavo šviesa jo akyse ir vėl jis pradėdavo save klausinėti: nejaugi tik ji tiesa " (pabr. 
aut.).

O aplinkui - tas pats melas ir banalybė. "Pagrindinė kančia Ivanui Iljičiui buvo melas, - tas visų 
kažkodėl pripažintas melas, kad jis tik serga , o ne miršta, kad jam reikia būti ramiam ir gydytis, ir tada 
įvyks kažkas labai gero. Jį kankino tas melas, kankino tai, kad jis nenorėjo prisipažinti to, ką visi - ir jis -  
žinojo, ir kad aplinkiniai melavo jam dėl baisios jo padėties. Melas, melas. Šis jo mirties išvakarėse 
sakomas melas, iškilmingą jo mirties aktą nužeminantis iki visų jų vizitų, užuolaidų, eršketo pietums 
lygio... siaubingai kankino Ivana Iljičių...(pabr.A. Ž.). Jis matė, kad niekas jo nepasigailės, todėl, kad 
niekas net nenori suprasti jo padėties."

O mirtis vis artėja. Ivanas Iljičius verkia vaiko ašaromis, jausdamas savo bejėgiškumą, vienišumą, 
žmonių ir Dievo žiaurumą. "Gal būt aš gyvenau ne taip kaip reikia? - ateidavo staiga jam į galvą mintis.  
Bet jis tuojau pat gindavo šalin šį vienintelį visos gyvenimo ir mirties mįslės išsprendimą (pabr. A. Ž.), 
kaip kažką negalimą" (1). 

Anksčiau tokioje melo atmosferoje mirdavo tik turtingieji, o dabar civilizuotame mūsų pasaulyje 
panašioje aplinkoje miršta dauguma žmonių. Palyginimui paimsime ištrauką iš J. K. Hampe knygos 
"Mirtis yra visai kas kita" (3): "Kas yra buvęs ligoninėje ar sanatorijoje, žino, kad būtent ten, kur mirties  
galimybė labiausiai tikėtina mirimo ir mirties tema sąmoningai apeinama. Mirtis čia pat, tačiau 
meistriškai užslėpta. Šiandieninis klinikų pasaulis, nepaisant to, kad kasdien susiduriama su mirtimi,  
švyti iškilmingu baltumu, o medicinai pašauktieji apie mirtį kalba tik lotyniškai, lyg jie priklausytų 
praėjusiems amžiams... Mums reikėtų bent kartą nuo gretimos lovos įsižiūrėti į šeimas, kai jos,  
apsirengusios išeiginiais rūbais, ateina su gėlių puokštėmis, kurios daug vargo pridaro medicinos 
seserims. Visų sveiki, oro nugairinti veidai švyti ta pačia šypsena, kuri sergančiam tėvui sako: "greit  
viskas bus gerai". O gal būt, būtent dabar, kada jo nuojauta pasidarė labai aiški, jam kyla nedrąsus 
noras rimtai pasikalbėti su savaisiais apie mirtį, aptarti su jais praėjusį besibaigiantį gyvenimą, pasakyti  
svarbų žodį, kuris daugiau reikštų ir ilgiau išliktų, negu fotografija. Tačiau jie plepa ir klausinėja apie 
valgį. Taip pat ir vėliau, kai jie ateina po vieną ir tik pašnibždom kalba, nes padėtis pasidarė rimta, retai  
tepavyksta išmušti juos iš kelio, kurį pasirinko visuomenė: apie mirtį nekalbama. Mes norime, kad 
mirimas būtų anoniminis. Tai reiškia - nevadinti jo vardu ir apie jį nekalbėti" (2).

Mirtis tarsi atsitraukė nuo mūsų. Socialinio aprūpinimo priemonės nukreipia mūsų mintis nuo 
mirties. Nelaimės ištiktąjį ar sunkiai susirgusį tuojau išveža greitosios pagalbos mašina, o ten - jau 
specialistai kaip nors jam pagelbės. Retai besutinkame elgetą, kapinės toli už miesto. Gedulingos 
laidotuvių procesijos virto iškilmingais puošniais ritualais, keliančiais greičiau pagarbą ar nustebimą, 
negu mintį apie mirtį.

Bet jau pasigirsta balsų, kad mirties problema nėra tik laidojimo ritualų atlikimas: daug svarbiau yra 
padėti mirštantiems, nes žmonės, bijodami mirties, vengia sunkiai sergančių ligonių ir todėl pastarieji 
lieka vieni ir izoliuoti.

Pagalba mirštantiems yra sunki ir sudėtinga. "Ji, - kaip rašo A. Szyszko- Bohusz (3), - turi  
visuomeninį - moralinį, psichologinį, sociologinį, medicininį, pedagoginį, ekonominį ir teisinį -  
organizacinį aspektus". Gydytojai draudžia medicinos seserims pasakyti ligoniams apie jų greitą mirtį ir 
patys vengia apie tai su jais kalbėti, nes tai jiems sukeltų papildomų rūpesčių. Be to tam jie yra 
nepasiruošę ir nežino, kaip mirštančiajam padėti, jį nuraminti, kadangi mirštančiųjų slaugymo kursas 
jiems neskaitomas.

Yra ir konkrečių pagalbos mirštantiems atvejų. Pavyzdžiui Londone nuo 1967 m. veikia Šv. 
Kristupo ligoninė, skirta sunkiai sergantiems ligoniams, kur, be medicininės pagalbos, mirštantiems 
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teikiama psichologinė pagalba. Ligoninės veikla, kaip sako jos vadovė Ciceli Saunders, paremta Kristaus 
žodžiais: "Budėkite kartu su manimi" (Mt 26,38). Formuojasi ir naujas pagalbos mirštantiems mokslas, 
vadinamas "eutanalogija" ir "tanatologija".

II

Labai teisingai pasakyta, kad materializmas yra sąmoningas savęs apribojimas. Bet ar 
neapsiribojame ir mes, tikintieji, užsidarydami savo konfesijos rėmuose, nesistengdami sužinoti, kaip 
mirtis sutinkama kitose pasaulio religijose? Argi Dievas davė mums protą tam, kad jį laikytume 
neveiklume? Kristus sako: "Prašykite, ir gausite. Ieškokite, ir rasite. Belskite, ir jums bus atidaryta" Mt 
7, 7), "... jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus" (Jn 8, 32).

Pabuvojusių klinikinėje mirtyje žmonių pasakojimai tapo mokslinių tyrinėjimų objektu. Tarybinė 
spauda viską kol kas dar neigia, tačiau, nežiūrint to, straipsniai šia tema būna įdomūs tuo požiūriu, kad iš 
jų galima sužinoti, kiek plačiai šį klausimą svarsto kitų šalių mokslininkai.

Pažiūrėkime, kiek viename iš tokių straipsnių (4) suminėta JAV mokslininkų pavardžių ir kokia jų 
nuomonė šiuo klausimu. Be Lietuvoje savilaidos keliu pasklidusios filosofo - psichiatro R. Moodi knygų 
"Gyvenimas po gyvenimo" (1976) ir "Svarstymai apie gyvenimą po gyvenimo" (1978) jame minimas Dž. 
Veis'as ir jo knyga "Prieangis" (1972). A. Ford'as knygoje "Gyvenimas po mirties" (1974) aprašo savo 
patirtį 14 dienų trukusioje komatozinėje būklėje. Kelių darbų šia tema autorė, psichiatrijos profesorė ir 
psichologė E. Kiubler-Ros rašo: "... prieš pradėdama dirbti su mirštančiais ligoniais, aš netikėjau 
pomirtiniu gyvenimu. Dabar aš gyvenimu po mirties tikiu be mažiausios abejonės ... tikiu, kad mūsų 
kūnas miršta, bet dvasinis pradas arba siela - nemirtinga ... Į mirtį galime žiūrėti kaip į uždangą tarp 
egzistencijos, kurią mes suvokiame, ir to, kas paslėpta nuo mūsų iki nepakelsime šios uždangos." (5)

Gydytojas Simpson'as, remdamasis atgaivintų mirštančiųjų pasakojimais, priėjo išvados, kad 
žmogaus gyvenime žymų vaidmenį vaidina tam tikri paslaptingi ir nežinomi faktoriai. A. Ford'as 
priklauso prie tų autorių, kurie pateikia pomirtinio gyvenimo egzistencijos teorinius įrodymus iš mūsų 
kosminiu požiūriu: "Jeigu žmogaus asmenybė išnyksta, nutrūkus smegenų veiklai, - rašo jis, - tai apie  
anapusinį gyvenimą negali būti ir kalbos. Jeigu žmogaus smegenys yra kaip "siurblys", nukreipiantis į  
laikinai egzistuojantį organizmą (kūną) kosminės sąmonės srautą, kuris naudojamas tolimesniam 
psichiniam vystymuisi ir šiuolaikinės psichosomatinės sistemos "lokalinių" poreikių tenkinimui, tada 
tolesnei dvasinei egzistencijai smegenys nereikalingi: psichika yra pakankamai tvirta, kad galėtų 
egzistuoti kaip savarankiškas elementas".

Panašių pažiūrų laikosi ir kiti mokslininkai (A.Toinbee, A. Kestler ir kt.): "Dabartiniu metu plačiai  
pripažintas ekstrasensorinės percepcijos - tarpininko, bendraujant su bekūne asmenybe,- realus 
egzistavimas. Aš asmeniškai esu daug kartų buvęs tokio bendravimo liudininku ir, mano nuomone, šios 
reakcijos (ekstrasensorinės) buvimas neginčytinas. ... Galima daryti prielaidą, kad "gyvenimas" ir  
sąmonė, esantys žemės biosferoje, yra būdingi ne tik šiai, be galo mažai begalinio kosmoso dalelei, bet  
gali egzistuoti ir be materijos. "

JAV neurofiziologas Dž. Eklz'as teigia, kad yra nemaža pagrindo tikėti, jog po žmogaus mirties jo 
sąmonė gali egzistuoti savarankiškai. Jis rašo: "Tam tikras mūsų būties komponentas yra nematerialus ir  
todėl mirtis jo nesunaikina".

Šiuolaikinis mokslas susiduria su tokia daugybe materialistiškai nepaaiškinamų reiškinių, kad jų 
tyrinėjimams visame pasaulyje yra įsteigta apie 250 parapsichologijos institutų ir laboratorijų, o 
daugelyje universitetų veikia šios srities fakultetai. Parapsichologijos laboratorijos prie TSRS Mokslų 
akademijos vedėjo ir tarptautinės parapsichologijos draugijos nario-korespondento E. Naumovo 
sudarytoje bibliografijoje parapsichologiniais klausimais yra 1934 pavadinimai. O ji apima tik medžiagą, 
pasirodžiusią tarybinėje spaudoje iki 1979 m.. Paskaitoje, skaitytoje 1981 m. Kaune, Politinio švietimo 
namuose, E. Naumovas teigė: "Mokslas negali toliau žengti į priekį, ignoruodamas parapsichologinius 
faktus. Reikia užpildyti tas baltas dėmes, kurias mokslas padarė per paskutinius 150 metų. Reikia pakeisti 
mūsų galvoseną ir atgyvenusias paradigmas*".
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*) Paradigma - amerikiečio mokslininko T. Kuno pasiūlytas terminas, kuriuo nusakoma praeityje susiklosčiusių realijų 
visuma, dabartyje naudojama kaip veiklos norma. Į paradigmą įeina formos, procedūros, orientyrai, direktyvos, pažiūros, 
vertinimas, kuriais vadovaujantis, amžininkai siekia tarpusavio supratimo. Paradigma padeda atskirti esminį nuo neesminio, 
sąmoningą nuo nesąmoningo, tvarką nuo netvarkos, normą nuo nukrypimo. Antra sąvoka, kurią siūlo T. Kunas, tyrinėjęs 
mokslo revoliucijų struktūrą, tai anomalija. Tai tam tikras pastovus, sąmyšį keliantis židinys, kurį iš vienos pusės kaip tik ir 
atskleidžia veikiančios paradigmos normos, o iš kitos pusės - ir tai svarbiausia - jis negali būti paaiškintas esamos  paradigmos 
sąvokomis bei vaizdinių aparatu, ir šio aparato požiūriu yra akivaizdi beprasmybė, nors ir neginčijamai egzistuojanti. Laikas 
nuo laiko, kaupiantis žinioms "normaliame moksle", pasireiškiančios anomalijos reikalauja naujų sąvokų ir naujo vaizdinio 
aparato, t. y. naujos paradigmos.

Mokslas kaupia faktus naujam šuoliui. Bręsta eilinė mokslo ir kultūros revoliucija, kai senos 
mokslinės dogmos ir pažiūros bus pakeičiamos naujomis. Ar atsiras joje vietos žmogaus sąmonės 
tęstinumo pripažinimui? 

* * *

[Tačiau mūsų sumaterialėjusioje visuomenėje, kur viskas vertinama tik daiktinės naudos požiūriu, 
susižavėjimas parapsichologiniais reiškiniais turi ir savo tamsiąją pusę. Kol žmogus yra žemo dvasinio 
lygio ir ieško gyvenime vien materialinės naudos, praktinis parapsichologinių reiškinių panaudojimas jam 
yra žalingas, nes įgytos šioje srityje žinios panaudojamos savanaudiškiems tikslams. Ezoterinėje 
literatūroje yra nuoroda, jog toks šių reiškinių panaudojimas, vadinamas juodąja magija, ir buvo 
paslaptingosios Atlantidos žuvimo priežastis. Tikriausiai visi girdėjome apie taip vadinamus ekstrasensus. 
Kai kurie jų gydo žmogaus kūne negalias ir nemaža žmonių yra jiems dėkingi už sugrąžintą sveikatą. Tai 
tam tikros rūšies energijos - vadinkime ją gyvybine energija - perdavimas iš vieno žmogaus kitam. 
Mokslui yra žinomi faktai, kai ekstrasensai, perdavę kitiems savo gyvybinę energiją, nusilpsta patys, 
jiems būtina atgauti prarastąją energiją. Jei galima gyvybinę energiją perduoti kitam žmogui, tai nėra 
abejonės, kad ją galima ir atimti iš kito žmogaus. Kyla klausimas, kaip ekstrasensas atstato savo energiją, 
ypač, jei jis dirba ne iš artimo meilės, o imdamas atlyginimą. Šis reiškinys, vadinamas "energijos 
vogimu", gali būti panaudotas ir dar blogesniems tikslams. Tai tik mažas pavyzdys to, ką gali padaryti 
dvasiškai nesubrendęs žmogus, sugebantis naudotis tais ar kitais psichiniais fenomenais.

Ši blogybė Rytų išminčiams buvo žinoma, ir todėl jie savo mokiniams draudė forsuoti vienų ar kitų 
psichinių galių vystymąsi, nes tai trukdo žmogaus dvasiniam tobulėjimui. Pasiekus tam tikrą dvasinio 
tobulumo laipsnį, šios galios atsiranda savaime, nedirbtiniu būdu, kaip tam tikras žmogaus dvasinio 
pajėgumo išplėtimas į plotį ir gylį. "Tibeto mirusiųjų knyga" mirusiajam, kuris, palikęs savo fizinį kūną 
įgyja kai kurias psichines galias (dalinę aiškiaregystę, netrukdomo judėjimo galią, sugebėjimą keisti savo 
pavidalą ir t. t.) taip pat pataria nesižavėti ir nesinaudoti tomis galiomis. Tuo tarpu šiuolaikinio 
sumaterialėjusio pasaulio žmogui, kuris trokšta iš visko naudos, tokios galios padarytų didelę žalą.]

III

Įvairių religijų šventose knygose, šventųjų ir mistikų aprašytuose regėjimuose galima rasti žymiai 
daugiau žinių apie pomirtinį gyvenimą, negu iš pabuvojusių klinikinėje mirtyje pasakojimų. Kol kas 
mokslui apie pomirtinį gyvenimą yra prieinamas tik pastarasis metodas, bet dėsninga galvoti, kad, laikui 
bėgant, bus surasti ir kiti tyrimo metodai. Mistikai sako, jog "šiapus" ir "anapus" nėra, o yra tik vienas 
Dievo pasaulis, o mums prieinama tik labai maža jo dalis, kurią pajėgiame suvokti penkiais netobulais 
savo fizinio kūno pojūčiais. 

  Buvęs klinikinėje mirtyje asmuo tai, ką patyrė, galėjo paaiškinti tik Rytų filosofijos kategorijomis: 
"Viena iš svarbiausių išvadų, kurią padariau mirimo metu bei po daugelio mąstymo valandų, tai  
vibracijos principas. Skirtingus pasaulius sudaro skirtingo dažnio virpesiai. Jų skirtingumus apsprendžia 
nevienodas virpesių dažnumas. Todėl tuo pat metu, toje pačioje vietoje gali egzistuoti skirtingi pasauliai,  
nes virpesiai yra nevienodi ir jie vieni kitiems įtakos neturi. Jie yra, o mes jų nejuntame. Panašiai kaip 
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radijo bangos ir elektromagnetinė energija pereina per mūsų namus, kūną, gamtą ir nieko bloga 
neatsitinka. Reikia specialių aparatų, norint tas bangas užfiksuoti... Taip ir psichinę bei dvasinę 
energijas galime įsivaizduoti kaip virpesius ir atskirus pasaulius. Tada apie gimimą ir mirtį reiktų galvoti  
kaip apie įvykį, kurio metu iš vieno virpesio dažnumo pereiname į kitą."

Taigi likusią pasaulio dalį galima vadinti ne tik "anapusiniu" pasauliu, bet ir "netyrinėtu" pasauliu. 
Galime teigti, jog, laikui bėgant, mūsų pojūčiai tobulės ir mes, dar gyvendami fiziniame kūne, galėsime 
pažinti didesnę Dievo pasaulio dalį. Indijos jogų tvirtinimu, vienas iš tokių naujų pojūčių šaltinių 
potencialiai esantis kiekviename žmoguje, - tai Bramos arba trečioji akis. Žmonės, kurių Bramos akis 
atverta, yra aiškiaregiai *.

*) Aiškiaregystės ir kitas psichines galias, kurios potencialiai yra kiekviename žmoguje, galima pažadinti tam tikrais 
fiziniais pratimais. Tačiau toks nesavalaikis psichinių jėgų pažadinimas žmogui yra labai žalingas. Todėl dvasiniame tobulume 
toliau pažengę jogai draudžia tai daryti savo mokiniams, sutelkdami visą dėmesį į dvasinį tobulėjimą. Pasiekus tam tikrą 
dvasinio išsivystymo laipsnį, tos galios atsiranda savaime, kaip dėsningas harmoningo žmogaus vystymosi rezultatas. Tačiau 
kaip visur, taip ir šioje srityje yra perlenkėjų, kurie, nesirūpindami dvasiniu tobulėjimu, siekia psichinių galių žemiškiems 
tikslams.

 Bet teisingiau būtų galvoti, kad tolesnis Dievo pasaulio pažinimas priklauso nuo žmogaus dvasinio 
tobulėjimo ir todėl sekantis žingsnis moksliniuose pomirtinio gyvenimo tyrinėjimuose būtų pranašų, 
šventųjų, mistikų bei šventraščių pripažinimas.

 Krikščionys tiki, kad tobuliausia iš visų pasaulinių religijų yra krikščionybė. Tačiau kitos religijos 
atstovui keistai atrodo skirtingų krikščionių bendruomenių konfesiniai tarpusavio nesutarimai. Atrodytų, 
kad religijos esmę sudaro išorinės apeigos, t. y. ne tikslas, kurio žmogus siekia per religiją, o priemonės, 
kuriomis siekiamas tas tikslas. Stiprėjant ekumeniniam judėjimui, krikščionių pareiga yra ne tik stengtis 
suartėti tarpusavyje, bet ir ieškoti apreiškimo atspindžių kitose religijose ir, jas radus, perleisti per savo 
suvokimo ir kultūros prizmę. 

Išorinis pasaulio tautų ir kultūrų apjungimas jau įvyko Vakarų civilizacijos, kuri neteisėtai 
vadinama krikščioniška, dėka. Bręsta laikas ir gilesniam, vidiniam jo apjungimui - per dvasinę 
civilizaciją, vertą krikščioniškosios vardo. Tačiau tam būtinas kokybiškai naujas mūsų krikščionybės 
subrendimo laipsnis, kitoks religinės tolerancijos supratimas - ne kaip žmogiškas pakantumas kitaip 
manantiems, o kaip Kristaus parodytoji žmogaus meilė žmogui.

Tęsdami pokalbį apie mirtį, panagrinėkime "Tibeto mirusiųjų knygą", knygą, neturinčią lygių 
šventųjų pasaulio knygų tarpe pagal indėlį į mokslą apie mirtį ir pomirtinę egzistenciją. Iškeldami 
bendrus sąlyčio su mūsų tikyba taškus, o ne tai, kas jas skiria, pabandykime suprasti šios unikalios 
knygos filosofiją ir psichologiją. Juo labiau, kad ši knyga, kaip sako jos leidėjas, Oksfordo universiteto 
antropologijos profesorius V.Y. Evans-Ventz, yra mokslinė ir grynai psichologinė.

Prieš pradėdami kalbėti apie mirtį ir pomirtinę egzistenciją, paanalizuokime žmogaus sandarą. 
Pažiūrėkime, ką šiuo klausimu teigia krikščionių religija ir vakarietiška mąstysena: "Bet paprastas 
žmogaus dalijimas į kūną ir dvasią, - rašo J. K. Hampe, - yra labai bendras ir netikslus". Jau apaštalas 
Paulius nurodė į trinarę žmogaus sudėtį: kūną, sielą ir dvasią (1 Tes. 5, 23). Be to, Šv. Paulius kalba apie 
"juslinį kūną"*, ir - "dvasinį kūną" (1 Kor 15, 44).

*) Rusiškame tekste "duševnoje telo". Naujausiame lietuviškame kun. Č. Kavaliausko vertime "juslinis kūnas", o 
arkivyskupo J. Skvirecko vertime "gyvulinis kūnas". Galima vartoti terminą "astralinis kūnas", kuris yra sielos buveinė, bet 
geriau vartoti lietuviškąjį pavadinimą - vėlė.

Jogų mokyme mes taip pat randame nurodymus į pusiau materialų dvasios - sielos apvalkalą, dar 
vadinamą "astraliniu kūnu". Krikščionybės mokytojai taip pat turėjo supratimą apie tokią subtilią 
transfizinę sferą. Šis tvirtinimas rado atgarsį daugelio mąstytojų ir mokslininkų darbuose. Pvz. Pirogovas 
manė, kad pomirtinis "kūnas" sudarytas iš tam tikros nežinomos energinės substancijos. O biologo A. 
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Sabatje nuomone "psichinė asmenybė turi būti susieta su nauju organizmu arba nauja forma, kuri,  
būdama kaupėjas ir organizatorius, sugebėtų apsaugoti savo neliečiamybę" (8).

Žinomas indų filosofas Vivekananda* tuo pačiu klausimu sako: "Žmogus sudarytas visų pirma iš 
išorinio apvalkalo - kūno, antra - iš astralinio kūno, susidedančio iš proto ir intelekto, pojūčių ir  
sąmonės ir trečia - iš esančio už jų tikrojo žmogaus – Aš" (9).

*) Vivekananda (1863 - 1902) - Ramakrišnos mokinys, bandęs apjungti Vedantos filosofiją ir mokslą, propagavęs tuo 
paremtą visuotinę religiją.

"Tibeto mirusiųjų knyga" taip pat išskiria tris žmogaus sandaros sferas: 1) fizinį kūną, 2) psichiką, 
kuri čia vadinama psichine energija, sąmonės principu arba objektine sąmone, ir 3) nemirtingąją dvasią, 
kuri vadinama "žinančiąja", t.y. „ta, kuri viską žino“.

Susitarsime dėl terminų. Žmogiškąją psichiką, kuriai, kaip ir fiziniam kūnui, lemta numirti (suirti), 
vadinsime objektine (žmogiškąja) sąmone arba senuoju lietuvišku pavadinimu - vėle, o nemirtingąją 
dvasią, pabrėždami tai, kad ji egzistuoja visą laiką ir viską žino - dieviškąja sąmone arba "ta, kuri žino" - 
o krikščioniškąja terminologija - siela.

* * *

[Kalbant apie nemirtingumą, negalime neatsižvelgti į vieną kai kuriose rytų filosofinėse sistemose 
bei religijose savaime suprantamą dalyką. Leiskime kalbėti Vivekanandai: "Dvasios atžvilgiu tenka 
padaryti tokią išvadą: netgi materialusis pasaulis neatsirado iš nieko, o tuo labiau negalėjo iš nieko 
atsirasti dvasia. Reiškia, ji egzistavo visada; negalėjo būti laiko, kada ji neegzistavo. Jeigu toks laikas  
būtų buvęs, jeigu dvasia kada nors neegzistavo, iš kur tada atsirado laikas? Nes laikas juk dvasioje ir 
pasireiškia tik tada, kai dvasia nukreipia savo jėgą į protą ir protas ima mąstyti. Kai nebuvo dvasios,  
nebuvo, žinoma, ir minties, o be minties nėra laiko. Todėl kaipgi galima sakyti, kad dvasia egzistuoja 
laike, kai pats laikas egzistuoja tiktai dvasioje? Dvasia negimsta ir nemiršta: ji šiose fazėse tik atidengia 
save. Ji lėtai ir palaipsniui pasireiškia įvairiose formose, pradedant nuo žemesniųjų ir iki aukščiausiųjų 
ir įvairiose pakopose išreiškia savo didingumą. Priimdama kūno pavidalą, ji veikia per protą, juo 
suvokia išorinį pasaulį ir išmoksta jį suprasti, o išnaudojusi ir išsekinusi kūną ima kitą ir t.t.

Priartėjome prie įdomaus klausimo, vadinamo dvasios persikūnijimu. Kai kam kartais ši idėja įvaro 
siaubą ir žmonių prietarai šiuo atžvilgiu tiek stiprūs, kad net labiausiai sveikai galvojantys greičiau 
patikės, kad jie atsirado iš nieko ir po to su grynai materialistine logika pasistengs sukurti teoriją, kad 
atsirasdami iš nulio, jie egzistuos amžinai, negu įsivaizduos persikūnijimo galimybę. Tie, kurie atsirado 
iš nulio, žinoma, ir pasiliks nuliais, bet nei jūs, nei aš, nei niekas iš čia esančių neatsirado iš nulio ir 
nepavirs į nulį. Mes egzistuojame amžinai ir nei po saule, nei virš jos nėra jėgos, kuri galėtų atimti man 
egzistenciją arba padaryti nuliu. Idėja apie persikūnijimą savyje neturi ne tik nieko baisaus, bet  
besąlygiškai reikalinga žmonių rasės moralinei gerovei. Ji yra vienintelė logiška išvada, prie kurios gali  
prieiti žmonės" (10).]

* * *
Iš pradžių norėjome psichiką sutapatinti su siela (nuo graikiško žodžio psyche, kuris verčiamas 

siela), tačiau krikščioniškoje tradicijoje siela reiškia tą žmogaus dalį, kuri išlieka po kūno mirties ir 
gyvena amžinai. Žmogaus psichika (žmogiškoji arba objektinė sąmonė) irgi išlieka po mirties, bet po tam 
tikro laiko ji miršta. Vadinasi psichikos negalima sutapatinti su siela, neprasilenkiant su krikščioniškąja 
tradicija.

Gal būt, aiškiau būtų susipažinus su vokiečių mistiko Eckehart'o (1260-1327) mintimis apie sielą. 
Sieloje jis skiria "galias" ir "pagrindą". Apie sielos pagrindą Eckehart'as kalbėjo kaip apie šviesą, esančią 
sieloje, nesukurtą ir neišsemiamą. "Tą pagrindą, - rašo J.Eret'as, - Ekehart'as yra ypač pamėgęs, jis  
sudaro jo mistikos centrinį punktą ir dėl to jis vis grįžta prie jo, ieško jam vis naujų, tikslesnių 
pavadinimų, kaip, pvz., "sielos pagrindas", "dvasios trobelė", "Dievo namelis", "sielos širdis", "pilis  
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sieloje" ir panašiai" (11). Matome, kad žodis "siela" yra gana plati sąvoka ir vartojant įprastine prasme, 
apima ir psichiką (žmogiškąją arba objektinę sąmonę), ir amžinai gyvenančią žmogaus dalį. Taigi žodis 
"siela" vartotinas, kuomet žmogus skirstomas į dvi dalis - kūną ir sielą. Tačiau, kalbant apie trejybinį 
žmogaus skirstymą, "siela" yra per plati sąvoka, ir todėl mes ją retai teminėsime. Norisi pabrėžti, kad 
svarbu ne terminai, bet problemos esmė. Šiuo atveju svarbu, kad suvoktume žmogaus trejybiškumą, t.y. 
žmogaus skirstymą į tris pagrindines dalis: fizinį kūną, psichiką arba objektinę sąmonę-vėlę ir dieviškąją 
sąmonę ar sielos širdį (pagal Eckehart'ą), arba "tą, kuri žino" pagal "Tibeto mirusiųjų knygą".

Žemiškame gyvenime žmogus pasireiškia kaip vientisa asmenybė, nes fizinis, astralinis, dvasinis 
kūnai ir abi sąmonės yra integruoti vienas į kitą ir tampriai tarpusavyje susiję, tačiau mirties procese 
pastebimas jų atsiskyrimas. Gydytojas Aleksandras Gide savo pranešime Londono medikų draugijoje 
bandė tiksliai aprašyti mirštančiojo sąmonės pergyvenimus. Štai jo paties mirties proceso aprašymas:

"Šeštadienis, lapkričio 9 d. Prieš pat vidurnaktį pasijutau labai blogai, apie antrą valandą 
prasidėjo aštrus skrandžio ir žarnyno uždegimas. Iki 8 val. vėmiau ir viduriavau. 10 val. pasireiškė visi  
stipraus apsinuodijimo požymiai. Pulsas ir kvėpavimas visai susilpnėjo. Norėjau šauktis pagalbos, bet  
nepajėgiau. Tapo aišku, kad sunkiai sergu. Trumpai peržvelgiau savo finansinę padėtį. Man atrodė, kad 
visą tą laiką mano sąmonė nebuvo paliesta. Tačiau pastebėjau, kad ji atsiskyrė nuo kitos sąmonės, kuri  
taip pat buvo manyje. Kad visa tai būtų galima geriau aprašyti, pavadinkime tai sąmone A ir sąmone B.  
Tuo metu mano "Aš" buvo susijęs su sąmone A. Aš pastebėjau, kad sąmonė B priklausė mano kūnui. Tuo 
metu, kai mano fizinė būklė darėsi vis blogesnė, o širdis vos beplakė, pajutau, kad kūnui priklausanti  
sąmonė B pradėjo skaidytis, t.y. ji buvo sudaryta iš kūniškų galvos, širdies ir vidaus organų pojūčių. Šie 
komponentai atsiskyrė vienas nuo kito ir sąmonė B pradėjo irti. Tuo tarpu sąmonė A, su kuria aš dabar 
buvau susijęs, atrodė esanti ne mano kūne, kurį galėjau matyti. Pamažu pajutau, kad galėjau matyti ne 
tik savo kūną ir lovą, kurioje gulėjau, bet viską, kas buvo namuose bei sode. Po to, pastebėjau kad galiu 
matyti daiktus ne tik namuose, bet ir Londone, ir netgi Škotijoje, kai tik ta linkme nukreipdavau dėmesį.  
Kažkoks man neaiškus šaltinis, kurį pavadinau savo vadovu, mokė mane, kad aš visiškai laisvas nuo 
erdvės ir laiko dimensijos.

Po to mačiau, kaip buvo pakviestas gydytojas, kuris suleido vaistus į mano be gyvybės ženklų kūną. 
Man tai buvo labai nemalonu. Širdis pradėjo smarkiai plakti, o aš buvau traukiamas grįžti atgal. Aš to 
labai nenorėjau. Ir kai tik sugrįžau, tuoj dingo regėjimo aiškumas. Tuo pat metu pajutau skausmingą 
sąmonės švystelėjimą"(12).

Žiūrint iš tokių pozicijų, mirties procesą reikia suvokti ne kaip mirtį, bet kaip gimimą. Mirties metu 
nustoja funkcionavęs fizinis kūnas, kuris paskui suyra ir kartu gimsta (atsiskiria) nuo fizinio kūno naujas 
astralinis kūnas. Pabrėždamos, kad mirtis yra gimimas, kai kurios senovės tautos lavonus laidodavo 
sėdimoje (sulenktomis kojomis) arba gulimoje (ant dešinio šono), taip vadinamoje embrioninėje padėtyje. 
Tibetiečiai lavonus dar ir dabar šarvoja tokioje, vaizduojančioje gimimą iš šio gyvenimo į pomirtinį 
pasaulį, padėtyje.

Pagrindinis skirtumas tarp pergyvenusių klinikinę mirtį žmonių pasakojimų ir "Tibeto mirusiųjų 
knygos" yra tas, kad joje aprašomas ne tik visas mirties procesas, bet ir pomirtinis žmogaus likimas, kai 
tuo tarpu po klinikinės mirties žmonės gali papasakoti tik apie patį mirties procesą ir tai nepilnai, nes 
mirtis galutinai neįvyko. Kaip tik todėl ir neatitinka pergyvenusių klinikinę mirtį žmonių pasakojimai to, 
ko moko visos religijos, t.y. kad mirusiųjų likimas priklauso nuo žemiškojo gyvenimo.

Pergyvenusieji klinikinę mirtį nepatyrė bešališko Dievo teismo ir nematė nei dangaus su angelais, 
kuris skiriamas teisiesiems, nei pragaro su velniais - blogiesiems. Visi jie, nežiūrint įsitikinimų ir 
moralinės būklės, daugiau ar mažiau pergyveno nuostabią palaimos būseną, kurios negalėjo atpasakoti 
žmonių kalbos žodžiais, o kai kurie verkė ir liūdėjo dėl to, kad buvo sugrąžinti į fizinį kūną. Čia 
tikriausiai yra ta priežastis, dėl kurios konservatyviai nusiteikę dvasininkai ignoruoja juos kaip pomirtinės 
egzistencijos liudytojus. Dėl tos pačios priežasties, perskaitęs R. Moodi knygą "Gyvenimas po 
gyvenimo", buvau nudžiugintas ir kartu priblokštas, bet "Tibeto mirusiųjų knygos studijos viską 
sugrąžino į savo vietas, suderindamos klinikinėje mirtyje buvusių žmonių pasakojimus su religiniais 
įsitikinimais.

8



Taip yra todėl, kad mes, vakariečiai, nieko arba beveik nieko nežinome apie mirties vyksmą, tuo 
tarpu didieji Tibeto jogai, jį valdydami, savo mokiniams analitiškai išdėstė mirties proceso eigą, kurią 
pastarieji užrašė. Kokios išsamios jų žinios apie mirtį, galima spręsti ir iš to fakto, kad "Tibeto mirusiųjų 
knygoje" ten, kur pagal tekstą seka mirties požymių išvardijimas, paminėtas tik pirmas požymis, 
galvojant, kad tie, kurie naudojasi šia knyga, moka juos atmintinai. Tačiau yra ir specialus veikalas, 
kuriame visi mirties požymiai smulkiai aprašyti.

Pirmiausiai pasvarstykime, kas yra kūniški skausmai, kurie mus pasiekia nervais kaip skausmo 
pojūtis. Paplitusi nuomonė, kad mirtis yra skausminga. Skausminga ir sunki gali būti tik liga, kuri yra 
mirties priežastis, o pats mirties procesas yra be skausmų. Netiesa, kad dvasios atsiskyrimas nuo kūno yra 
skausmingas. "Prieš 50 metų, - rašo J.K.Hampe, - prancūzas G. Barbarin'as, nagrinėdamas daugelį  
visokiausių mirties atvejų ir įvairių gydytojų bei medicinos seserų pasakojimus, įrodė, kad mirties, esant 
pilnai sąmonei, nėra ir negali būti. Kadangi ši "aiški sąmonė", kuri jaučia ir kūno pojūčius, palieka 
žmogų vos tik prasidėjus mirties procesui" (12). Šiuo atveju reiktų patikslinti: "aiški sąmonė" yra mūsų 
psichika arba, kaip ją mes susitarėme vadinti, objektinė arba žmogiškoji sąmonė. Ji ne "palieka žmogų, 
vos tik prasidėjus mirties procesui", bet, kaip matysime vėliau, apalpsta ir atsigauna jau už fizinio kūno 
ribų.

"Mirties procesui prasidėjus, kai nutrūksta iškvėpimas, - skaitome "Tibeto mirusiųjų knygoje",- 
psichinė jėga (objektinė sąmonė) iš galvos psichinio centro nusileidžia į išminties psichinį centrą, kuris  
yra širdyje". Matyt, tuo momentu, kai psichinė energija stuburo smegenų kanalu teka iš galvos į širdį, 
mirštantysis - kaip pasakoja pabuvoję klinikinėje mirtyje - ir patiria tą jausmą, lyg jis būtų įtraukiamas į 
tamsų tunelį.

Pagal Rytų filosofus išminties arba dvasinis centras yra širdyje. Žmogus tai jaučia nesąmoningai ir, 
perteikdamas kokias nors mokslines žinias ar patardamas, kaip pergudrauti kitą, sako: "įsidėk į galvą", o 
kreipdamasis į žmogaus sąžinę ir jausmus ar duodant moralinius pamokymus, sakoma: "įsidėk į širdį". 
Pasvarstykime, tarp ko vyksta vidinė kova, kai mums kyla pagunda atlikti ką nors negero ar nemoralaus. 
Visada vyksta kova tarp proto ir širdies. Protas visada bando pateisinti, o širdis visada pasireiškia kaip 
kilniausi jausmai ir sąžinė, bandanti mus sulaikyti nuo blogio. Tai yra kova tarp žemesniosios 
(gyvuliškos) žmogaus prigimties ir aukštesniosios (dieviškosios) prigimties. Jų simboliai yra angelas 
sargas ir piktoji dvasia.

Objektinei sąmonei (psichikai) nusileidus į širdį, ji apalpsta ir nebeužtemdo mūsų dieviškosios 
sąmonės *. Šiuo momentu dieviškoji žmogaus sąmonė - "tas, kuris žino", "skaito" savo gyvenimo knygą, 
arba, kaip pasakoja buvusieji klinikinėje mirtyje, mato visą savo gyvenimą tarsi spalvotą panoramą.

* Pagal J. K. Hampe mirštančiojo sąmonė, kuri išoriškai palaipsniui mažėja, vidiniame gyvenime aiškiai patiria visai 
priešingą reiškinį, t. y. kuo labiau blėsta žmogiškoji sąmonė, tuo stipriau reiškiasi žmogaus dieviškoji sąmonė. J. K. Hampe šį 
reiškinį vadina "sąmonės išplėtimu". Hampe, skirtingai nuo R. Moody, kuris buvusių klinikinėje mirtyje pasakojimus detaliai 
nagrinėja iš mokslinių pozicijų ir juose išskiria 15 pasikartojančių momentų, nagrinėja pergyvenimus labiau iš filosofinių 
pozicijų ir daugiau apibendrinančiai, išskirdamas tik 3 svarbiausius momentus: išėjimą už kūno ribų, gyvenimo panoramą ir 
sąmonės išplėtimą.

"Po viso to sukrėtimo ir ėjimo per ilgą tamsią vietą, - pasakojia klinikinėje mirtyje buvęs žmogus, -  
tunelio gale buvo visos mano vaikystės mintys ir ištisas mano gyvenimas, švytintis tiesiai prieš mane. Tai 
buvo ne vien tik vaizdiniai, bet, sakyčiau, daugiau pačios mintys. Negaliu jums tiksliai nusakyti, bet tenai 
buvo viskas. Ten viskas buvo, kaip man atrodo, kartu, t.y. vienu metu sušvintąs ir išnykstąs tarsi vienas 
objektas, bet ten buvo viskas, visi dalykai vienu kartu. Aš galvojau apie tai, ką negera padariau. Po to -  
apie menkus mažus darbelius, kuriuos padariau vaikystėje, galvojau apie savo motiną ir tėvą. Norėjau,  
kad aš nebūčiau padaręs kai kurių dalykų; norėjau grįžti atgal ir juos panaikinti" (13).

Tai - labai svarbus dvasinio gyvenimo momentas, vykstąs mirties proceso metu. Kad šis labai 
svarbus momentas ir mirties kulminacija nebūtų sutrikdyta, tibetiečių dvasininkas išvaro iš mirštančiojo 
kambario visus verkiančius ir aimanuojančius, o lavonas tuo metu uždengiamas balta skraiste ir 
neliečiamas rankomis. 
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Žmogaus psichika fiksuoja ir joje išlieka visi gyvenimo įvykiai. Tai patvirtina ir šiuolaikinis 
mokslas. Mūsų amžiaus viduryje įžymus kanadiečių neurochirurgas Penfild'as atliko įdomius bandymus. 
Operuojant smegenis, atidaromas galvos kiaušas: prieš chirurgą atsiveria visos smegenų raukšlės. 
Nuskausminimas - vietinis (smegenys nejautrios skausmui). Taigi pacientas yra pilnoje sąmonėje ir gali 
atsakinėti į klausimus. Tuo pasinaudodamas Penfild'as operacijų metu kalbindavo atlikdavo 
eksperimentus. Prie smegenų žievės jis prijungdavo elektrodą su silpna galvanine srove ir klausdavo 
pacientų ką jie jaučia.

Elektrodas pridedamas dešinio smilkinio srityje. Žmogus staiga išgirsta pianino garsus. Jį apima 
jaudinantis džiaugsmas; tuoj po to užplūsta ryškūs prisiminimai: vaikystė, sodas, apšviestas langas, 
matomas iš sodo; lange matosi mama, ji groja pianinu. Žmogus supranta, kad yra operuojamas, bet, 
nežiūrint to, iš naujo pasineria į seniai pamirštus pergyvenimus. Tarytum galvaninė srovė, praeidama per 
nervines ląsteles, būtų įjungusi videomagnetofono įrašą, saugomą šiose ląstelėse. Pakartotinas elektrodo 
jungimas prie to paties taško duoda tą patį efektą. Pridėjus prie kitos vietos, prisimenama kas nors kita, - 
pvz. varpų skambesys (ir prisiminimas: būdamas vaiku, laikydamasis už senelės rankos, eina į bažnyčią) 
ir t.t.

"Galvos smegenų žievė, - rašo tarybinis psichoterapeutas A. Drobovič'ius - tai "videofonoteka" su 
įrašymais viso to, kas kadaise giliai įstrigo į atmintį. Ir štai kas įdomu; kartu su garsiniais, regėjimo, 
uoslės paveikslais iš pradžių atgimsta su jais susiję jausmai, o po to - logiškai susiję pergyvenimai" ( 14).

"Perskaičiusi gyvenimo knygą", žmogaus dieviškoji sąmonė ("tas, kuris žino") kartu su psichine 
energija išeina iš fizinio kūno per viršugalvyje esančią, taip vadinamąją Bramos angą. Tą akimirką "tas, 
kuris žino" arba tikrasis žmogaus "Aš" (kadangi objektinė arba žmogiškoji sąmonė yra nublėsusi) 
išgyvena ekstazinės palaimos būseną ir mato nuostabią Vaiskią Šviesų Šviesą.

Krikščioniškuoju supratimu ši Šviesų Šviesa yra Dievas, nes mes sakome, kad Dievas yra Šviesa, o 
Naujajame Testamente skaitome: "Tai yra žinia, kurią išgirdę iš jo ir skelbiame jums, kad Dievas yra 
šviesa ir jame nėra jokios tamsybės" (1 Jn 1,5). Budistų tikėjimu ši Vaiski Šviesų Šviesa yra aukščiausioji 
dvasinė būsena, kurią galima pasiekti.

* * *

[Teko girdėti pasakojimą apie dailininką, kuris, gulėdamas mirties patale, žiūrėjo į savo paties nupieštą 
paveikslą. Paveiksle buvo pavaizduotas kalnas, kurį gaubė sutemos, o kalno viršūnė buvo nutvieksta tekančios 
saulės spindulių. Po paveikslu buvo užrašas: "Aš einu į amžinąją šviesą". Gyvenimas - tai kopimas į kalną, o mūsų 
aistros, įpročiai, polinkiai ir norai - tai sutemos, temdančios mūsų dvasią, pro kurias mes turime prasiveržti, eidami 
į dieviškąją, amžinąją šviesą.]

* * *

Šią ekstazinę palaimos būseną mirštant, kaip tvirtina Tibeto lamos, patiria visos gyvos būtybės, nes 
tokia yra mirties proceso eiga: kulminaciniu mirties momentu objektinė sąmonė būdama alpulyje 
netemdo mūsų dieviškosios Esmės. Ši būklė skirtingiems žmonėms trunka nevienodai - nuo kelių 
akimirkų, kaip tvirtina "Tibeto mirusiųjų knyga", iki dvidešimties minučių. Tiems, kurie gyveno blogyje 
ir kurių nervinė sistema silpna, ši būsena trunka tik akimirką, o laikas, kurio metu objektinė sąmonė yra 
apalpusi, dažniausiai trunka 3, 4 ar 5 dienas.

Panašią būseną patiria visų religijų šventieji ekstazės metu. Tada gyvybės ir psichinė energija 
susikoncentruoja galvos smegenų psichiniame centre, vadinamajame "tūkstančio žiedlapių lotose", kuris 
yra viršugalvyje, t.y. ten pat, kur būna ir mirštant, kai psichinė energija išeina pro Bramos angą. Kūnas 
tuomet būna sustingęs, nerodąs jokių gyvybės ženklų ir nereaguoja į jokius išorinius dirgiklius. Kitaip 
sakant, ekstazėje, kaip ir mirties proceso metu, objektinė arba žmogiškoji sąmonė būna išjungta ir 
netrukdo pilnutinai atsiskleisti dieviškajai sąmonei. Žinodami kulminacinio mirties momento panašumą 
su ekstazės būsena, Tibeto jogai, gyvendami žemišką gyvenimą, stengiasi patirti šią būseną dvasinės 
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koncentracijos (meditacijos) metu. Tokia išankstinė patirtis (treniruotė) padeda jiems po mirties pasilikti 
Vaiskios Šviesų Šviesos būsenoje.

"Kas trukdo man matyti Dievą ir girdėti jį kalbant? - klausia 17-o šimtmečio vokiečių 
mistikas Jokūbas Biomė (Böhme) ir atsako: "Tavo paties norai atskiria tave nuo Dievo norėjimo, o savo 
akimis tematai tik savo norą... todėl negali pasiekti to, kas antgamtiška, viršjusliška" (15).

"Ir kaip tik praradimas to, ką mes kasdieniniame gyvenime vadiname "aiškia sąmone",- rašo 
J. K. Hampė, - įgalina pergyventi išėjimo panoramą ir išplėtimą (sąmonės - aut. past.). Tai atitinka  
mistikų patirtį*. Viršsąmonė vienybėje su mus gaubiančia ir priimančia dvasia gali tik tada atsirasti, kai,  
kalbant šv. Jono Kryžiečio žodžiais, „siela iš įpročio bei polinkio daugiau nebūna prisirišusi prie sukurtų 
dalykų bet pasikliauja savo pačios tvirtumu" (16).

*) Plg. Tomo Kempiečio mintis: "Juo labiau žmogus susikaupia savyje ir išsilaisvina nuo išorinių dalykų, juo lakesnė 
tampa jo dvasia ir kyla aukštyn be jokių pastangų, nes jis gauna iš aukštai savo protui šviesos" ir "Tavo gi dieviškojo buvimo 
metu, jokia nereikalinga mintis, joks tvarinys neturėtų užimti mano dvasios, nes aš priimu į save ne angelą, bet angelų 
viešpatį".

"O dabar pasirodė didžioji, spindinti savo nežemišku stiprumu šviesa, - pasakoja buvęs klinikinėje 
mirtyje asmuo. - Ji perėmė mane visą ir iškėlė į kažkokią tobulą vienumą su dieviškąja esybe. Aš stovėjau 
prie pat visą apimančios Dievo sąmonės, prie pat kosmoso sąmonės. Kai šviesa išblėso, iš lėto grįžau į  
pasaulį, į savo negyvą kūną. Bet šviesa liko su manimi. Į ją sukaupiau visą dėmesį. Toje patirtoje būklėje  
išgyvenau gyvą jausmą, kad labai svarbu kuo ilgiau išlaikyti savyje tą spindinčią šviesą" (19).

Ši Vaiskios Šviesų Šviesos būsena, į kurią patenka kiekvienas mirštantysis, - kaip aiškina "Tibeto 
mirusiųjų knyga", - suteikia kiekvienam žmogui galimybę, aplenkiant tarpinį būvį ( krikščioniškuoju 
supratimu - skaistyklą), pasiekti aukščiausią palaimos būseną. Reikia atpažinti šią Vaiskią Šviesų Šviesą, 
kuri yra dvasia savo pirmykštėje būsenoje, ir sugebėti joje pasilikti, t.y. ją išlaikyti. Teoriškai ši galimybė 
yra visiems lygi, tačiau praktiškai tai sugeba tik patys didžiausi šventieji, o nedorai gyvenusiam, tai 
padaryti nėra jokios galimybės. Jo blogi darbai (karma*), norai ir įpročiai greitai užtemdo Vaiskią Šviesų 
Šviesą. Kaip jau buvo minėta, šios būsenos trukmę nulemia žmogaus dvasinis tobulumas ir jo sukaupti 
geri ir blogi darbai.

*) "Karma" yra sanskrito kalbos žodis, kilęs iš veiksmažodžio "kri", reiškiančio - daryti, veikti. Siaurąja prasme šis 
žodis suprantamas kaip blogi darbai ir jų pasekmės. Platesne prasme jis apima visus žmogaus veiksmus. Žmogaus sąskaitoje 
gali būti vien tik geri darbai, tačiau jeigu jis yra prie jų prisirišęs, t. y. laukia užmokesčio ar bent nori pamatyti savo darbų 
rezultatą, tai šis prisirišimas prie savo darbų sukliudys jam pasilikti Vaiskios Šviesų Šviesos būsenoje ir tokia karma (geroji 
karma) nuves jį į vieną iš rojų, kur jis patirs užmokestį už savo gerus darbus. Tai atitinka Kristaus mokymą, kuris perspėja: 
"Venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, antraip negausite užmokesčio iš savo Tėvo 
danguje. Todėl, dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš  
tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu daliji išmaldą, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų  
slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins" (Mt 6, 1-4). "Deja, žmonių pagarbą jie brangino labiau už Dievo garbę" 
(Jn 12, 45). Blogi darbai (blogoji karma) žmogų veda į pragarą. Budistai moko, kad nei rojus, nei pragaras nėra amžini. 
Atbuvus užtarnautą laiką rojuje ar atlikus bausmę pragare, žmogaus dvasia vėl atgimsta žemėje, kad vėl turėtų galimybę 
išsilaisvinti iš sangsarinio (jutiminio) pasaulio ir įeiti į Vaiskios Šviesų Šviesos būseną, t. y. pasiekti Nirvaną.

"Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę.  
Taigi, kas pasidarys mažas, kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje" (Mt 18, 3-4). 
"Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: 
kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją!" (Lk 18,16-17).

Mūsų objektinės arba žmogiškosios sąmonės apalpimas mirties metu, dėka kurio patiriama 
žmogiškais terminais nenusakoma palaimos būsena, padeda suvokti Kristaus žodžius, kad dangaus 
karalystė skirta panašiems į vaikus*. 

*) Mikelandželas savo eilėraštyje rašė: "Kai prieš mane iškyla praeitis, o tai atsitinka kas valandą - aš imu suprasti,  
melagingasis pasauli, visas žmonijos klaidas ir ydas. Tas, kuris leidžiasi meilikavimo ir tuščių tavo džiaugsmų suviliojamas, 
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ruošia savo sielai skaudų nusivylimą. Kas tatai yra išmėginęs, gerai supranta, kaip dažnai tu siūlai ramybę ir laimę, kurių tu 
niekada neturėjai ir negali turėti. Todėl nelaimingesnis tas, kuris ilgiau užtrunka šiame pasaulyje, o kuris trumpiau gyvena,  
tas lengviau grįžta į dangų. Ilgus metus žygiavęs paskutiniosios savo valandos link, aš pernelyg vėlai patyriau, o pasauli, tavo 
džiugesio vertę. Tu perši ramybę, kurios neturi, tu žadi atilsį, kuris tik pažadu ir lieka... Aš sakau ir žinau iš patirties: tik tas 
yra dangaus išrinktasis, kuris miršta vos užgimęs" (20).

Mirštant trumpai akimirkai įvyksta tai, (o gal Dievas mums aiškiai parodo, kokie mes iš tikrųjų 
turėtume būti), ko mes sąmoningai turime siekti, gyvendami žemėje fiziniame kūne. Kristaus žodžiai 
reiškia, kad mes dar žemėje turime tapti "kūdikiais" (nes kūdikis dar neturi žmogiškosios sąmonės), t.y. 
atsisakyti savo egocentriško egoizmo, savanaudiškų tikslų, suprasti, kad visi mūsų žemiškieji 
nesutarimai, norai, aistros, o tuo labiau žemiškosios vertybės ir savojo mažojo "aš" pastatymas į 
gyvenimo centrą yra "tuštybių tuštybė", kurie išsisklaido kaip rūkas, patekėjus saulei.

Nereikia galvoti, kad, atsisakius savo mažojo egoistinio "aš", prarandama asmenybė. Anaiptol. Tada 
prabunda tikrasis žmogaus "Aš" ir jo sąmonė prasiplečia begaliniai, apimdama visą pasaulį. Tik toks 
žmogus yra tikrai religingas jei jo sąmonės būseną galima apibūdinti trimis aspektais, kuriuos aprašė 
religiniai mistikai. Pirmasis aspektas yra nustebimas ir savo paties egzistencijos bei ryšių su pasauliu 
įsisąmoninimas. Antroji ypatybė yra ta, kad atsiranda pagrindinis rūpestis. Tai didžiausias rūpinimasis 
gyvenimo prasme, savo dvasios tobulėjimu ir uždavinių, kuriuos iškelia gyvenimas, atlikimu. Visi kiti 
rūpesčiai, kuriais daugiausia gyvena žmonės, jam egzistuoja tik tiek, kiek būtina palaikyti kūno gyvybei. 
Trečias aspektas - tai vienybės pojūtis ne tik su kitais žmonėmis, su visu gyvenimu, bet ir su visata. Tokia 
žmogaus sąmonė talpina savyje aštrų savojo "Aš", kaip atskiros unikalios asmenybės, suvokimą ir 
troškimą išsiveržti už šio individualaus kūno ribų, kad pasiektų vienybę su Dievu.

Toks žmogus neklausinėja: "Ką valgysime?", arba: "Ką gersime?", arba: "Kuo vilkėsime?" 
(Mt 6, 31). Jis žino, kad Dangiškasis Tėvas tuo pasirūpins. Jis gyvena sekdamas Kristaus žodžiais: "Jūs 
pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta" (Mt 6,33).

Šv. Jonas Krikštytojas, krikštydamas žmones, ir Kristus, skelbdamas Evangeliją, naudojo 
žodį, kuris graikiškame Evangelijų originale tariamas metanoja, t.y.  Lietuviškai jis verčiamas „darykite  
atgailą“ arba „atsiverskite“, tačiau pažodžiui jis reiškia: "pakeiskite galvoseną, apsigalvokite". Jau daug 
anksčiau prieš Kristų pranašas Jeremijas skelbė: "Naikinte sunaikinta bus žemė, nes nėra nei vieno, kuris 
apsimąstytų".

Tad susimąstykime: ar kūnas yra tas daiktas, kuriuo verta taip rūpintis? Ar gyvena jis amžinai? Ar 
visos tos gėrybės, prie kurių esame taip prisirišę, nepražūva? O pagaliau, žemiškoji garbė, valdžia ir 
malonumai, ką jie atneša? Ar ilgai jie trunka? Darykime išvadas ir bandykime keisti galvoseną*. Sakau 
jums, - sako Kristus, - "jei neatsiversite (t.y. nepakeisite galvosenos), visi taip pat pražūsite" (Lk 13, 3).

*) Kasdieniniuose rūpesčiuose paskendusiam žmogui pakeisti galvoseną yra labai sunku. Todėl mes kasdien turime 
skirti nors truputį laiko apmąstymams. Be apmąstymų, kuriuose turime kelti sau klausimus, išeinančius už siaurų mūsų 
kasdieninio gyvenimo ir rūpesčių rėmų, neįmanoma pakeisti galvosenos. Amerikos kosmonautui E. Mitčelui toks įvykis buvo 
išsilaipinimas mėnulyje. Stovint mėnulyje ir žvelgiant į toli pasilikusią žemę, prie kurios mes esame taip prisirišę, jo širdį giliai 
sukrėtė neišmatuojamas kosmoso didingumas ir jis suvokė, kad visi mūsų žemiški rūpesčiai, turto, garbės, valdžios ir 
malonumų siekimas yra tokie beverčiai, kad neverta jiems eikvoti brangaus gyvenimo laiko. Kartu jam atsivėrė dvasinio 
gyvenimo grožis. Grįžęs į žemę, jis ėmė rūpintis dvasiniu žmogaus gyvenimo tobulinimu, suprasdamas, kad žemėje tol nebus 
taikos, visuotinos santarvės ir gerovės, kol žmonės nepakeis savo galvosenos. Tuo tikslu E. Mitčelas įkūrė pasaulinį Etikos 
institutą. Galima paklausti: kodėl pakeisti galvoseną, o ne gyvenimą? Todėl, kad žmogaus mintys yra visų jo žodžių ir darbų 
pagrindas. Kol žmogaus galvoje nekyla mintis (idėja), tol jis nieko nepajėgs pasakyti ar padaryti, o tuo labiau pakeisti 
gyvenimą. Kiekviena idėja stengiasi įsikūnyti ir, jei mes tą idėją savyje brandinsime, tai ji anksčiau ar vėliau "taps kūnu". 

Pakeitęs mąstymą, žmogus yra kaip tas pirklys iš Evangelijos prilyginimo: "Atradęs vieną brangų 
perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį" (Mt 13, 46). Tačiau šis brangus perlas - dangiškoji 
išmintis, - kaip sako Tomas Kempietis, - yra paslėptas nuo daugelio akių (21).

Mano Dieve, kada aš suprasiu, kad vienintelis būdas būti laimingu šioje žemėje yra tarnavimas 
visiems be išimties žmonėms, neprisirišant prie savo darbo vaisių? Viešpatie, kada aš galėsiu nuoširdžiai 
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pasakyti, kad esu Tavo tarnas? Kada imsiu ant savo pečių Tavo jungą ir mokysiuos iš Tavęs? Tik taip aš 
rasiu atgaivą savo dvasiai, nes Tavo jungas švelnus ir našta lengva (Plg. Mt 11, 29-30).

Tokią sąmonės būseną labai taikliai nusako šv. Pranciškaus Asyžiečio malda - posakis: "Mano 
Dievas ir mano viskas". Šioje trumpoje maldoje tiek daug sudėta, kad jos išmąstymui (meditacijai) 
neužtektų viso gyvenimo. Apmąstant šią maldą, kiekvieną kartą atsiveria nauji pasaulio pažinimo ir 
veiklos horizontai. Pabandykime bent trumpam susimąstyti ties antrąja maldos dalimi. Mano viskas! Kad 
pajėgtum pasakyti "mano viskas", pasaulį reikia matyti ne akimis, bet jausti širdimi. Reikia pasaulį visą 
be išimčių sutalpinti savo širdyje, kad kartu su šv. Pranciškum galėtum pasakyti - mano tas elgeta, su 
kuriuo jis susikeitė drabužiais, mano visi tie nelaimingi žmonės, kuriuos jis šelpė ir mokė dvasinės 
išminties, mano tie paukščiai ir žvėrys, kuriems jis sakė pamokslus, mano ta ugnelė, su kuria jis kalbėjosi, 
jai rusenant ant jo apsiausto rankovės, mano tas vabalėlis, kurį jis pakeldavo, kad nebūtų sumindžiotas. 
Tai širdies išsiplėtimas kuriuo privalo sirgti kiekvienas krikščionis. "Tu išplėtei mano širdį, Viešpatie!" 
(Ps 118, 32) - šiuos psalmės žodžius dažnai kartojo mistinio gyvenimo mokytoja Bažnyčios daktarė šv. 
Terese Avilietė.

Mano viskas! Tai aiškus, net skausmingas vienybės pajautimas* su savo rūpesčio objektu. Aš jaučiu 
kitų žmonių kančias, vargą, jaučiu jų dvasinį tamsumą ir einu į pasaulį kaip Dievo tarnas tarnauti kitiems, 
visiškai nesitikėdamas atlyginimo ir nesirūpindamas savo darbo rezultatais. Jokio egoizmo! Jokio 
nuosavybės jausmo! "Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti  
mano mokinys" (Lk 14, 35).

*) Tokį vienybės jausmą turėjo induistų šventasis Ramakrišna, gyvenęs XIX amž. antroje pusėje. Pasakojama, kad, 
jeigu matydavęs mušant kitą žmogų, tai tose vietose, kur tam žmogui krisdavo kirčiai, ant Ramakrišnos kūno atsirasdavę kirčio 
žymės.

* * *

[Egoizmas yra labai gajus ir turi daug pavadinimų. Nugalint jo grubias formas, jis vis labiau pereina 
į užslėptas. Kada išnyksta visi savanaudiški norai, jau nekalbant apie atlyginimą, dar gali likti noras 
pamatyti savo darbo rezultatus. Jeigu kam nors padėjai, gali kilti noras, kad jis tai pamatytų ir būtų tau 
dėkingas. Jeigu atiduodi visas savo jėgas tarnavimui kitiems, tai rezultatas - nesvarbu, matai jį ar ne - vis 
tiek bus. Ir dar viena užslėpta egoizmo forma - tai noras matyti savo tobulėjimą.

Plg. T. Kempietį: "Žinok, kad savimeilė tau kenkia daugiau, negu kas nors kita pasaulyje" (22). 
"Dažnai tu užsidegi ir veržies pirmyn, bet patyrinėk, ar tai darai dėl mano garbės, ar dėl savo asmeninio 
išskaičiavimo. Jei dėl mano garbės, būsi patenkintas darydamas viską, ką tau paliepsiu, bet jei tavo širdy 
slypi noras sau pačiam patikti, patirsi nusiminimų ir nepasitenkinimą" (23). "Iš savimeilės kyla visos 
ydos, kurias žmogus turi išrauti ir sunaikinti; kai ji bus visiškai nugalėta, žmogus turės tikrą ramybę.  
Kadangi nedaug tėra su savimeile bekovojančių, todėl ir vargstame palaidoti kūne, negalėdami virš jo 
pakilti" (24).]

* * *

Nuosavybės jausmas ir savanaudiški norai žmogų susaisto, suriša, ir nebe daiktas tarnauja žmogui, 
o žmogus pradeda tarnauti savo įsivaizduojamai nuosavybei. O žmogaus aklumas! Kai tik aš daiktą 
įsivaizduoju esant savo nuosavybe, aš jį būtinai prarasiu, o esant prisirišimui, jo praradimas suteikia man 
skausmo. Tačiau jeigu neturėsiu nuosavybės jausmo ir nebūsiu prisirišęs prie daiktų, tuomet iš tikrųjų 
"mano viskas". Aš ištiesiu rankas ir apglėbiu visą pasaulį, o mano širdis džiaugiasi.

"Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte" 
(Mt 25, 40). Dievas yra kiekviename žmoguje! Prisiminkime ir šiuos Kristaus žodžius: "O aš jums sakau: 
mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis  
juk leidžia savo saulei tekėti blogiems ir geriems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik 
tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tiktai  
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savo brolius, kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų 
dangiškasis Tėvas yra tobulas" (Mt 5, 44-49), ir supraskime, kad rasiniai, nacionaliniai, partiniai ar 
religiniai skirtumai nekeičia žmogaus esmės, o yra tik mūsų žmogiškojo ribotumo ir egoizmo 
pasireiškimai, kuriuos turim nugalėti *. 

*) Tomas Kempietis po komunijos taip melsdavosi: "Mano Dieve, išlaisvink mūsų širdis nuo įtarimo, kartumo, pykčio,  
viso to, kas skiria, kas gali sumažinti mūsų meilę tau ir vienas kitam" (25).

Mylėdamas žmogų, aš myliu ne jo nedorybes ar ydas, kurios mums ir jam pačiam užgožia tikrąją 
žmogaus esmę, bet dieviškąjį paveikslą, esantį kiekviename žmoguje. Iš kitų žmonių tarpo neturiu išskirti 
net savo artimųjų: "Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje* savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, 
brolių, seserų ir net savo gyvybės,- negali būti mano mokinys" (Lk 14, 26). 

*) Posakis "laikyti neapykantoje" - hebraizmas, reiškiantis "atsižadėti" (Evangelijos vertėjų past.).

Prisirišimas prie savo artimųjų ar kokios nors kitos žmonių grupės susaistys mane ir aš 
neišvengiamai skirstysiu žmones į "savus" ir "svetimus". Aš turiu "numirti" savo artimiesiems, partijai, 
tautai ir aplamai pasauliui, nes "Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl  
manęs - atras ją" (Mt 10, 39) ir (Jn 12, 25).

Mano viskas! Juk tada, ką aš bedaryčiau - ar slaugyčiau ligonį, ar apginčiau nekaltąjį, ar paduočiau 
ranką nelaimingajam - viską, viską daryčiau sau. Ar galėčiau tokioje sąmonės būsenoje įžeisti kitą piktu 
žodžiu, jį apgauti ar blogai apie jį mąstyti? Kokia plati veiklos dirva! Taip mąstydamas ir gyvendamas, aš 
tikrai susikrausiu nenykstantį "lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir  
nevagia" (Mt 6, 20) (Lk 12, 33).

Tai tikras savo mažojo egoistinio "aš", žmogiškosios sąmonės "numarinimas", dieviškosios 
sąmonės gimimas ir prisikėlimas amžinajam gyvenimui: "Kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į  
Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš Dvasios, yra dvasia" (Jn 3, 5-6). Toks 
žmogus jau yra prisikėlęs amžinajam gyvenimui - "kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas 
pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras" (Mt 16, 25). "Žmogus norįs regėti Dievą, turi numirti, o miręs 
yra tas, kuris pasauliui yra miręs, kurio nebeliečia niekas, kas yra pasaulyje" (27), nes jo objektinė arba 
žmogiškoji sąmonė labai silpnai išreikšta arba jau "mirusi", o jo dvasia, tikrasis "Aš", jam dar gyvenant 
žemėje dažnai jau yra buvusi panašioje būsenoje, kurią trumpą akimirksnį (apalpus objektinei sąmonei) 
mirštant patiria kiekvienas žmogus. Tautų apaštalas Šv. Paulius perspėja: "Neišmanėli! Ką tu pasėji,  
neatgimsta, jei prieš tai nenumiršta." (1 Kor 15,36).

* * *

[Rytų kultūros žmonės šios būsenos patirtį daugiausia įgyja dvasiškai susitelkdami, naudodami 
įvairias meditacijas ir jogos sistemas. Vakariečiai šią patirtį įgyja per veikliąją meilę. Vienpusiškas 
nukrypimas tiek į vieną, tiek į kitą pusę atneša blogų vaisių. Pasišventimas vien dvasiniam gyvenimui 
veda į izoliuotumą bei abejingumą aplinkiniams žmonėms ir pasauliui. Prieš šią blogybę kovojo didysis 
indų tautos filosofas, Ramakrišnos mokinys Vivekananda. Jis savo mokiniams griežtai draudė pasinerti 
vien tik į dvasinę koncentraciją ir liepdavo praktikuoti veikliąją meilę. Kaip priešpastatymą šiai 
negerovei, Vivekananda paskelbė šūkį: "Kol bent vienas žmogus Indijoje bus alkanas, visa mano religija 
bus jį pamaitinti", o savo pripažinimą Kristui už jo veikliąją meilę jis išreiškė žodžiais: "Jei aš sutikčiau 
Kristų, nuplaučiau jo kojas savo širdies krauju". Vakarietiška dvasia, kuri nukreipė savo jėgas daugiau į 
išorinį pasaulio pertvarkymą, į veiklą, apleisdama dvasinę koncentraciją ir meilę, atnešė žmonijai tokias 
baisias civilizacijos negeroves, kaip kolonializmas, rasizmas, fašizmas, pasauliniai karai, atominė bomba 
ir pan. Vakarų šalių žmonių atsigręžimas į Rytų kultūrą ir bandymas rasti atsakymą į gyvenimo prasmės 
klausimus Rytų mistikoje, yra savotiškas protestas prieš šias civilizacijos negeroves. Vakarietiškoji 
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dvasia, pasinėrusi į pasaulietinių malonumų ieškojimus, pamiršo dvasinį gyvenimą ir išleido iš akių seną 
kaip pasaulis tiesą: visi malonumų ieškojimai yra beprasmiai.]

* * *

Žmogiškosios sąmonės išnykimo patirtį turintis žmogus jau yra "treniruotas", nes mirties metu 
patiriama palaimos arba Vaiskios Šviesų Šviesos būsena jam jau yra pažįstama. Jis šios palaimos būsenos 
nelaiko kažkuo svetimu*, bet susilieja su ja ir pasilieka joje. Toks žmogus iš tikrųjų gali sušukti: "O kur 
tu, mirtie? Nėra tavęs! Tavęs ir nebuvo, o buvo tik mano egoizmas. Jis mirė, nusinešdamas kartu ir mirtį. 
Nėra mirties!".

*) Žmonės pergyvenę klinikinę mirtį, šią Šviesą, kaip aprašo R. Moody, priklausomai nuo religinių įsitikinimų, laikė 
Kristumi, angelu, Mesiju ir pan. Net skyrius, kur aprašoma ši mirties metu pasirodanti šviesa, pavadintas "Šviesos būtybė" 
(28).

Pamąstykime, kas gi išnyksta kūniškos mirties atveju. Nemiršta tik dvasia, o visa kita - mūsų 
žemiškieji siekiai, mūsų norai pakilti aukščiau už kitus, turto, malonumų, valdžios, garbės troškimai,- visi 
tie praeinantys dalykai miršta, ir tuo skaudesnis išsiskyrimas su jais, kuo labiau esame prie jų prisirišę. 
Taigi mirtis egzistuoja tik jiems, o jeigu "Aš" prie jų neprisirišęs, tai nėra ir mano mirties. Būtent 
neprisirišęs*, o ne kitaip, nes žemiškajame gyvenime visi tie dalykai egzistuoja ir mes jais naudojamės. 
Tačiau nelaimė tame, kad šie dalykai savo "žavesiu" apakina žmogų, užvaldo jo širdį, užtemdo dvasią. 
Žmogus pradeda tapatinti save su šiais praeinančiais dalykais ir nemato to, kas tveria amžinai, o kadangi 
jie išnyksta, tai "miršta" ir žmogus. Žmogus nemiršta tik tada, kai jis savęs nebetapatina su laikinais 
dalykais. "Išmok dabar numirti pasauliui,- sako Tomas Kempietis,- kad pradėtum gyventi su Jėzumi.  
Išmok dabar visko atsižadėti, kad tada galėtum laisvai pas Jėzų nueiti" (30).

*) Tokį neprisirišimą prie žemiškųjų dalykų V.Hugo pavaizdavo romane "Vargdieniai" vyskupo Mirielio asmenyje (29).

"Tibeto mirusiųjų knyga", kuri garsiai skaitoma mirštantiems bei mirusiems, ragina atpažinti šią 
Šviesų Šviesą, kuri yra tikrosios žmogaus prigimties spindesys, ir pasilikti joje. Bet, kaip aiškinama 
toliau, atpažinti pajėgia tik tie, kurie turi įgiję gerą karmą, ir jau yra turėję panašios būsenos patirtį. 
Mirštantieji, neturėję tokios patirties ir kurių karma bloga, nepajėgia jos atpažinti ir joje pasilikti. Juodi 
darbai ir prisirišimai prie žemiškojo gyvenimo (egoizmas) užtemdo vaiskią Šviesų Šviesą ir palaimos 
būsena pasibaigia.

* * *

[Dalinį žmogiškosios sąmonės apalpimą ir dieviškosios sąmonės pasireiškimą kartais tenka 
pergyventi ir žemiškajame gyvenime. Kartais tai įvyksta įėjus į didingą šventovę, kurioje choras ar visa 
bažnyčia sutartinai gieda mėgstamą giesmę. Dar šventoriuje pradeda keistis nuotaika ir, įėjus į bažnyčią, 
apima tokia dvasinio pakilimo būsena, kad viską pamiršti ir trokšti, kad tai kuo ilgiau tęstųsi. Bet štai 
nutyla giesmė ir pamažu atgyja žmogiškoji sąmonė, pradedi matyti aplinką, stebėti žmones, vėliau 
prisimeni žemiškuosius rūpesčius, mintys nuklysta kažkur toli ir dvasios pakilimo būsenos kaip nebūta: 
viską užgožia žmogiškoji sąmonė. Kiekvienas mūsų tikriausiai galėtume prisiminti kažką panašaus.]

* * *

Eilinio žmogaus žmogiškoji sąmonė, kuri yra stipri ir prisirišusi prie juslinio (sangsarinio) 
gyvenimo, maždaug po trijų su puse dienų po mirties*- kaip rašo "Tibeto mirusiųjų knyga" - pabunda iš 
alpulio ir mirusiajam prasideda antroji tarpinio būvio stadija.
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*) Nors yra nurodytas laikas, tačiau jo trukmė neatitinka žemiškojo laiko ir jis yra grynai simbolinis.

 
"O kilmingasai", - kreipiasi į mirusįjį "Tibeto mirusiųjų knygos" skaitovas, - "dabar atėjo 

tai, kas vadinama mirtimi - tu atsiskyrei nuo šio pasaulio, bet tu nesi vienintelis: mirtis ištinka visus.  
Nebūk įsikabinęs į gyvenimą iš meilės jam ar įpročio. Net jeigu tu kabinsies į jį iš įpročio, tu neturėsi  
jėgų čia pasilikti. Tu nieko nelaimėsi iš to, išskyrus klaidžiojimą sangsaroje. Nesikabink prie šio 
pasaulio, nebūk silpnas. Prisimink brangiąją trejybę".

Šio tarpinio būvio metu pradeda reikštis mirusiojo žmogiškosios sąmonės turinys. "Savin pažvelgsi  
- tartum ekrane - Vaizdai sužiurę tyliai tars: meni?.. – sako poetė A. Puišytė". 

Šis procesas pavaizduotas simbolinėmis vizijomis. Aprašytosios vizijos grynai simbolinės, todėl 
mes paliesime tik jų psichologinę pusę, tuo labiau, kad jos skirtingo tikėjimo ir įvairių kultūrų žmonėms 
bus skirtingos.

Žemiškojo gyvenimo metu pasėtos ir subrandintos mintys bei darbai atneša derlių, kurį mirusiajam 
dabar tenka pjauti. "Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas; ką žmogus pasėja, tą ir pjaus. Kas 
sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą" 
(Gal 6, 7-10).

Širdies (išminties) psichinio centro impulsai yra pirmesni nei smegenų (logiško mąstymo) psichinio 
centro impulsai. Kad jausmai yra pirmesni už loginius samprotavimus, patvirtina psichologija ir 
gyvenimo patirtis.

* * *

[Štai pavyzdys. Įsivaizduokime, kad sutikome luošą elgetą. Pirmiausia mums kyla užuojautos ir 
gailesčio jausmai ir ranka pati siekia kišenės. Bet po kelių sekundžių pradedame svarstyti: yra socialinis 
aprūpinimas, yra invalidų ir senelių namai. Kodėl jis ten negyvena? O gal jis iš ten pabėgo ir yra 
girtuoklis, o surinktą išmaldą prageria. Ir, prisiminę kažkada girdėtą pasakojimą apie girtuokliaujančius 
elgetas, ranka paleidžia pinigą, ir mes abejingi ar net pasipiktinę praeiname pro šalį.]

* * *

Mirusiajam pirmiausia pasirodo malonios vizijos (pagal "Tibeto mirusiųjų knygą" - taikingosios, 
gerosios dievybės), išeinančios iš širdies centro, kurios mirusiajam padeda apsiprasti su nauja padėtimi. 
Gerosios dievybės simbolizuoja (įasmenina) gerąsias (dieviškąsias) žmogaus savybes: tiesą, meilę, 
gailestingumą, gerumą, išmintį ir grožį. Šios įasmenintos dieviškosios savybės tikrina, ar mirusysis yra 
jas ištobulinęs. Jeigu kurią nors šių savybių mirusysis yra įvaldęs, tai jis ją atpažįsta, pasilieka joje ir tokiu 
būdu - pagal savo dvasinio tobulumo laipsnį - patenka į vieną iš daugelio rojų.

Širdies impulsams blėstant, pradeda veikti smegenų (loginis) psichinis centras: jausmai užleidžia 
vietą loginiams samprotavimams, o gerąsias dievybes pakeičia piktosios. Piktosios dievybės įasmenina 
(simbolizuoja) žmogiškąsias aistras, ydas ir įpročius (pyktį, pavydą, godumą, egoizmą, išdidumą, 
geidulingumą ir kt.).

Gyvendamas žemėje žmogus savo aistras, ydas ir įpročius sumaniai dangsto įvairiomis gerumo 
kaukėmis, kad kartais net ir jam pačiam atrodo, jog jis esąs toks, kokiu dedasi. Tačiau po mirties visos 
kaukės nukrenta ir jį apima siaubas pamačius, koks jis yra iš tikrųjų.

Piktųjų dievybių vizijos yra siaubingos, mirusiajam sukelia baimę ir, siaubo apimtas, jis bando 
bėgti. Tačiau - ak! - kaip aiškina tekstas - niekur nuo jų nepabėgsi. Jos yra tavo paties dalis ir 
neatskiriamos nuo tavęs.
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Kokia gili psichologija ir patirtis! Koks puikus pamokymas! Pats nuo savęs, žmogau, niekur 
nepabėgsi. Savo ydų, aistrų ir įpročių pasekmes patirsi visas ir nugalėti jas teks tau pačiam. Ar ne 
lengviau būtų neleisti ydai ir įpročiui išsikeroti?

Tekstas pakartotinai pabrėžia, kad piktosios dievybės yra gerųjų dievybių perkeistas aspektas ir kad 
šios vizijos neturi realios egzistencijos: "... ir dievybės yra ne iš kažkur atėję: jos egzistuoja nuo amžių 
kaip vidinės tavo intelekto savybės". Tačiau nereikia savęs raminti, kad pajėgsime suvokti jų prigimtį. 
Žmogus, visą gyvenimą gėręs pragaištinguosius nuodus*, t. y. geidulingumą, pyktį, kvailumą, išdidumą, 
egoizmą ir pavydą yra savo įpročių ir ydų vergas, o vizijos tokios natūralios, kad mažai tepadeda ir 
pakartotinas „Tibeto mirusiųjų knygos“ skaitovo užtikrinimas, jog jos neturi realios prigimties. Blogi 
darbai (karma) stumia mirusįjį vis į žemesnes tarpinio būvio pakopas, vis į baisesnes vizijas. „Tavo 
mintys, - aiškina tekstas mirusiajam, - formuoja apgaulingus reiškinius. Jeigu tu nuo jų bėgsi jie  
persekios ir kankins tave.

* * *

[Vizijų arba, kaip mes vadiname, haliucinacijų tikroviškumą ir realumą jas matančiam žmogui 
patvirtina šiuolaikinis mokslas. Tai, ką mato pvz. baltąja karštine sergąs žmogus jam tikrai egzistuoja, nes 
jo vizijas (haliucinacijas) šiuolaikine technika jau galima fiksuoti. Ir pabandyk įtikinti ligonį, kad jos 
nerealios. Be to, yra žmonių, kurie minties jėga sugeba iš grubios mūsų fizinio pasaulio materijos 
formuoti įsivaizduojamų daiktų realius pavidalus. Fotografuojant veidą žmogaus, įsivaizduojančio jam 
užduotą objektą, fotografijoje lieka ne to žmogaus veidas, bet objekto, apie kurį jis mąstė, atvaizdas

Tos vizijos yra tik sansarinio (juslinio) gyvenimo karminiai atspindžiai, kurie mirusiajam 
užgožia Vaiskią Šviesų Šviesą. Panašūs užtemdymai, realios prigimties neturintys vaizdai (t.y. mūsų 
ankstesniosios patirties prisiminimai) labai dažnai užgožia realius dalykus ir kasdieniniame žemiškajame 
gyvenime. Pamėginsime tai paaiškinti, remdamiesi jau minėtu tarybiniu psichoterapeutu A. 
Dobrovičiumi. Pvz., mes su kažkuo kalbamės. Kad bendravimas būtų nuoširdus, turime mokėti klausytis, 
t. y. atsidurti kito žmogaus padėtyje ir jį patalpinti savo sąmonės centre. Tačiau dažniausiai sąmonės 
centrą užima mūsų mažasis žmogiškasis "aš", o pašnekovas atsiduria kažkur pakraštyje (jeigu jam iš viso 
lieka vietos mūsų sąmonėje). Kodėl? Pirmiausiai - tai savimeilės pagimdytas dvasinis tingumas. 
("Eikvosiu aš čia dėl kito energiją ir pergyvensiu dėl jo, kai aš pats - aukščiausia gyvenimo vertybė!"). 
Antra - išankstiniai įsitikinimai - ant realaus pašnekovo paveikslo uždedamas kitas, išplaukiantis iš mūsų 
atminties vaizdas. Sakysime, mūsų pašnekovas - moteris, ryškiai dažytomis lūpomis. Mūsų atmintyje 
"įstrigęs" labai nemalonios moters vaizdas, kuri mėgo panašiai dažytis. Šis prisiminimas (jį galima 
palyginti su "Tibeto mirusiųjų knygoje" minimais karminiais užtemdymais ir vaizdais) užgožia nuo mūsų 
tikrąjį pašnekovą su kuriuo bendraujame. Tuomet vietoj to, kad įeitume į pašnekovo padėtį, mes 
reaguojame į savo prisiminimą. "Neturėtume leisti, - rašo A. Dobrovičius, - kad atminties pagimdytas  
fantomas, vaiduoklis visiškai užgožtų mūsų realybę. Panašus "bendravimas su vaiduokliais" yra 
psichinių ligonių dalia ir jų nelaimė" (31). 

Šie iš mūsų atminties iškylantys vaizdai paaiškina "Tibeto mirusiųjų knygoje" ir bendrai Rytų 
filosofijoje minimus karminius vaizdus ir užtemdymus. Tik šie po mirties iškylantys vaizdai bus labai 
ryškūs ir tikroviški, kadangi "Tibeto mirusiųjų knygos" tvirtinimu mirusiojo intelektas bus devynis kartus 
šviesesnis ir jis kiekvieną girdėtą žodį, matytą vaizdą ar nors vieną kartą skaitytą knygą prisimins visą - 
iki paskutinio žodžio. "Kaip materijos pasaulyje, taip dvasios pasaulyje, - rašo Šatrijos Ragana,- niekas  
nežūva. Nežūva nei vienas mūsų žodis, nei vienas mūsų darbas. Kaip tat baisu! Baisu dėl to, kad tiek  
daug kalbama žodžių tuščių, kvailų, piktų, tiek daug daroma darbų nedorų ir gėdingų" (32). Ar pajėgsime 
tada su taip ryškiai atmintyje iškylančiais karminiais vaizdais susitvarkyti? Jei ne - tai po mirties mes 
būsime panašūs į žemiškuosius psichinius ligonius, t.y. nematysime pomirtinio pasaulio tikrovės, o 
gyvensime praeities vaizdais (karminiais prisiminimais) kaip košmarišką sapną sapnuojantis žmogus.]
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* * *

Jeigu mirusysis antrojo tarpinio būvio metu nesugebės patekti į vieną iš daugelio rojų, jis pateks į 
trečiąją tarpinio būvio stadiją, kurioje pilnutinai patirs visų savo įpročių, ydų, minčių ir darbų pasekmes. 
Ten jis kentės tol, kol jų visiškai atsikratys, numarindamas savo žmogiškąją, objektinę sąmonę. Apie dvi 
mirtis: kūnišką ir žmogiškųjų troškimų (t. y. žmogiškosios sąmonės) kalba ir Mikelandželas: "Aš matau 
dabar aiškiai, kad visi žmogaus troškimai yra jam pačiam pražūtingi. Meilės svajonės, tuščios ir  
džiaugsmingos viltys, kas man iš jų šiandieną, kai aš atsistoju ant dviejų mirčių slenksčio? Dėl pirmosios 
man nėra jokios abejonės, o antroji man gresia"(33). O Šv. Pranciškus Asyžietis savo "Saulės Giesmėje" 
sako, kad "antroji mirtis nebeatneš blogio".

 "Kokie ankšti vartai,- sako Kristus,- ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda" 
(Mt 7,14). Mes su savo žmogiška sąmone, kuri yra aistrų, ydų, pykčio, pavydo, godumo ir pan. kratinys, 
niekada neįeisime pro tuos ankštus, į gyvenimą vedančius vartus. Mums teks ja atsikratyti - jeigu ne 
šiame gyvenime, tai po mirties, su kančiomis mirštant antrąja mirtimi.

Štai ką šiuo klausimu rašo mūsų jau cituotas E. Svetlovas: "Panašus traukia panašų. Suirdamas,  
fizinis kūnas susilieja ir ištirpsta materialioje medžiagoje, kaip kad gieda krikščionys - dulkė esi ir į dulkę 
pavirsi". Psichika (žmogiškoji sąmonė) tuoj pat neišnyksta, o pereina į tą būties sferą, kuri yra psichinės 
jėgos šaltinis gamtoje ne tiktai žmogui, bet ir gyvuliams. Ir pagaliau, aukščiausia žmogaus esmė, jo 
dvasia - siela eina į aukščiausią dvasinę buveinę (34).

Po atsiskyrimo nuo fizinio kūno aukščiausioji žmogaus esmė - siela dažniausiai dar lieka susieta su 
žemiškojo gyvenimo metu sukaupta psichika - vėle. Vėlės skaistėjimas - apsivalymas nuo to, kas ne tik 
nereikalinga, bet ir trukdo dvasiniam gyvenimui, yra ilgas ir neretai labai skausmingas. Iš tiesų 
skausminga, kai velioniui, gyvenusiam beveik vien kūnišką gyvenimą, prievarta tenka skirtis su tuo, kas 
iki mirties buvo jo gyvenimo savastimi ir bręsti dvasiniam gyvenimui. Toks požiūris paaiškina ir 
reiškinius, susijusius su gyvenimo tragedijomis ir nusikaltimais. Didelis žemiškosios būties troškimas gali 
būti nuskaistėjimo - pomirtinės transformacijos stabdžiu. Tai lengva suprasti iš paprasto pavyzdžio. Jeigu 
žmogų, kuris visą gyvenimą ribojo save praeinančiais siekiais, izoliuoti nuo jų ir priversti visiškai 
pasinerti į apmąstymus apie aukščiausią daiktų esmę arba į filosofinės literatūros skaitymą, tai jį kankins 
liūdesys ir noras grįžti prie įprastinio gyvenimo ir mąstymo būdo. Panašiai atsitinka po mirties. Jeigu 
juslinis gyvenimas stiprus ir išvystytas dvasinio gyvenimo sąskaita, jeigu žmogus įprato tenkinti savo 
žemiškuosius poreikius, tai, neturėdamas galimybės jų patenkinti, turės neapsakomai sunkių 
pergyvenimų. Jo išsilaisvinimo procesas bus labai lėtas panašiai kaip besigydančio narkomano. O jeigu 
dar kažkas slėgs jo sąmonę, tai valios impulsai jį gins vėl ir vėl į tas vietas, su kuriomis buvo susietas jo 
žemiškasis gyvenimas. Kartais žmonės gali matyti to mirusiojo vaiduoklišką pavidalą arba jausti jo 
buvimą. O kai kuriais atvejais jis be galo ilgai išlieka kaip šešėlis, kaip vaiduoklio pavidalas, kaip 
"astralinis lavonas", turintis psichikos bruožų, bet neturintis savo "Aš". Daugelis ne be pagrindo galvoja, 
kad mediumai dažniausia susisiekia būtent su šiais "astraliniais lavonais". Tai patvirtina tas faktas, kad 
spiritizmo seansų metu atsakymai į klausimus dažnai būna grubūs, banalūs, beprasmiai. Tai žino 
kiekvienas, kas tuo užsiiminėja.

Trečiojo tarpinio būvio* metu, pasak "Tibeto mirusiųjų knygos" mirusysis ieško atgimimo. 
Iš tiesų šiame būvyje baigiasi ilgas mirties procesas, t.y. vyksmas, kurio metu žemesniosios žmogaus 
dalys atsiskiria nuo aukštesniųjų. Pasibaigus šiai žmogaus transformacijai - mirties procesui, aukštesnioji 
žmogaus dalis pradeda naujos kokybės egzistenciją, o pasak "Tibeto mirusiųjų knygos" - atgimsta. 
Pastebėsime, kad atgimimu šis unikalus tekstas vadina ne tik žmogaus grįžimą į žemiškąjį pasaulį 
įsikūnijant motinos įsčiose, bet ir persikėlimą į rojų ar į pragarą.

*) Pomirtinio gyvenimo stadijas, sferas mini ir krikščionių regėtoja Fula: "Skaistykla susideda iš neapsakomos  
daugybės sričių, sferų. Kai kurias iš jų, kaip alkio sritį, baimės sritį žinau tik iš pavadinimų. Apie kitas daug žinau iš savo 
šventųjų globėjų" (35). Be šių sferų skaistykloje (tarpiniame būvyje) Fula dar mini klaidžiojimų, tamsybių, pasekmių matymo, 
vienatvės, triukšmingų kankinimų, troškimų ir kt. sferas. Pasak Fulos, ne tik skaistykla, bet ir dangus ir pragaras susideda iš 
daugybės sferų. Tyrinėdamas užsąmoninį būvį, Maskvos Lomonosovo universiteto profesorius, taikomosios matematikos 
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specialistas V. Nalimov'as, savo laiku daug dėmesio skyręs dirbtinio intelekto problemai, taip rašo: "Mus stebinančią 
užsąmoningumo apraiškų įvairovę tikriausiai galima nusakyti naudojantis – psichologinės erdvės daugiamatiškumo sąvoka.  
(Ši sąvoka sėkmingai buvo naudojama analizuojant rytietišką užsąmoningumo patyrimą - J.Velvood). Visa tai, žinoma, yra tik  
metafora. Ji paranki todėl, kad leidžia interpretuoti visas užsąmoninio lygmens apraiškas kaip jo projekcijas į mažesnių 
matmenų psichologinę erdvę. Ši idėja gana sena. Prisiminkime Platono olos šešėlius... Ne taip senai buvo suprasta, jog 
dvasinio pasaulio hierarchija, rūpestingai sukonstruota gnosticizme ir kabaloje (tikriausiai siekianti Senojo Egipto laikus),  
dabar gali būti naujai interpretuojama kaip psichologinių erdvių kylanti hierarchija, užfiksuota senųjų laikų patyrimo,
suteikiant jiems kosminius įvaizdžius. Čia kiekvienos erdvės apraiška personalizuota - joms suteikti mitologinių veikėjų
vardai: angelai, archangelai, serafimai, cherubinai, valdovai, jėgos. Minimi mitologiniai fragmentai išliko bažnytinėse
tradicijose. Senovės vyrams rūpėjo mintys, kurios po daugelio šimtmečių iškilo jau kaip aštrios šiuolaikinio mokslo 
problemos" (36).

Šios stadijos metu mirusysis išmoksta naudotis savo nauju astraliniu kūnu, kuris yra panašus į 
buvusį fizinį kūną, bet turi tobulesnius jutimo organus bei sugebėjimus: netrukdomą judėjimo galią, 
aiškesnį suvokimą, dalinę aiškiaregystę, gali keisti savo dydį, pavidalą ir net būti vienu metu keliose 
vietose.

"Tavo galioje,- aiškina tekstas mirusiajam,- kiekvienoje vietoje, kur tik nori, tuojau pasirodyti per  
laiko tarpą, kurio reikia žmogui pasilenkti arba ištiesti ranką. Bet šių įvairių apgaulingų ir formą 
keičiančių galių nenorėk, nenorėk jų".

Dvasinio tobulumo pasiekę lamos savo mokinius, jų pačių labui, moko nesivaikyti tokios rūšies 
psichinių galių, nes jeigu mokinys nėra morališkai subrendęs jas išmintingai panaudoti, šios galios yra ne 
tik rimta kliūtis tolimesniam dvasiniam tobulėjimui, bet pavojingos ir fiziniam kūnui. Susižavėjimas 
šiomis galiomis tarpiniame mirties būvyje sulėtina vėlės skaistėjimą ir žmogaus esmės - sielos išėjimą iš 
tarpinio būvio - skaistyklos.

Šiuo metu mirusysis pilnutinai patiria savo minčių, darbų ir įpročių (karmos) pasekmes: "Tave 
svaidys amžinai judantis karmos vėjas, tavo intelektas, neturėdamas jokios atramos, kur galėtų pailsėti,  
bus kaip plunksna, blaškoma vėjo. ...Nesustodamas ir ne savo noru klajosi ratu".

Kol dvasia-siela gyvena žemiškajame kūne, ji yra su juo surišta ir negali mėtytis iš vietos į vietą, 
tačiau po mirties ji gyvena astraliniame kūne, kuris akimirksniu atsiranda ten, kur skrieja žmogaus mintis, 
todėl jis yra mėtomas iš vietos į vietą, traukant paliktiems turtams, įpročiams, ydoms ir t.t.

"O kilmingasai,- aiškina mirusiajam toliau "Tibeto mirusiųjų knyga",- maždaug šiuo metu stiprus  
karmos vėjas, kuris yra siaubingas ir sunkiai pakeliamas, gins tave tolyn, pūsdamas tau nugaron 
siaubingais gūsiais. Nesibijok jo. Tai yra iš tavęs paties kilęs apgaulingas vaizdinys." 

Ir čia mirštančiojo pergyvenimų prigimtis yra ta pati, kaip ir antroje tarpinio būvio stadijoje. Plg. 
ištrauką iš vieno kunigo pamokslo apie pragarą: "Tikiu į Dievą, bet ne į pragarą. Kaip dažnai galima 
išgirsti šį nervingą, piktą užmetimą net ir pamaldžių žmonių lūpose. Kur pragaras? Manyje. Jei jis būtų 
ne manyje, jei tai būtų Dievo sutverta vieta, gal galima būtų išprašyti, kad Jis ją panaikintų“. 

Kaip ryškiai kartais pajuntame, kad mumyse viskas pasilieka, ką esame patyrę, pasakę, padarę. 
Antai, prieš 20 metų dainuota blevyzga staiga atgyja mums nenorint. Ir taip aną dieną, kai jau 
nebegyvensime, šiose vis iš naujo pasikartojančiose formose visa, kas buvo, ateis ir bus, tiksliau sakant, 
slėgs mus. 

"Tiršta, klaiki tamsa tvyro prieš tave ir iš jos gelmės girdisi siaubingi riksmai: "Mušk! Užmušk!" ir 
panašūs grasinimai" – rašoma „Tibeto mirusiųjų knygoje“. Žmogus, kuris, gyvendamas žemėje, dėl savo 
egoizmo buvo įpratęs galvoti, kad visi aplinkiniai jam yra priešai, iš įpročio taip galvos ir po mirties. 
Tačiau tarpiniame būvyje (astraliniame plane) materija yra tokia subtili (paslanki), kad bematant mintis iš 
jos formuoja pavidalus. Kitaip sakant, mintys tampa matomomis ir girdimomis vizijomis, keliančiomis 
siaubą mirusiajam. "Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta" (Lk 6, 38).

Šioje fazėje mirusysis išgyvena teismą. "Todėl sakau jums: teismo dieną žmonės turės duoti  
apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį" (Mt 12, 36). Teismas "Tibeto mirusiųjų knygoje" aprašomas 
įprastiniais simboliais. Geroji dvasia suskaičiuoja mirusiojo gerus darbus, pažymėdama juos baltais 
akmenukais, o piktoji - blogus darbus, pažymėdama juos juodais akmenukais. Mirusysis, matydamas 
daugybę savo blogų darbų, išsigąsta, ima meluoti ir gintis. Melavimas yra betikslis,- perspėja tekstas,- nes 
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teisėjas žiūri į žmogaus sąžinę, kurioje atsispindi visi darbai. Nuteistąjį sugriebia teisėjo padėjėjai ir 
kankina. Nukankintas kūnas vėl prisikelia, o pakartotini kankinimai sukelia baisiausius skausmus.

Šios kančios simbolizuoja mirusiojo sąžinės graužimą, o teismas simbolizuoja aukštesniosios 
(dieviškosios) žmogaus prigimties sukilimą prieš žemesniąją žmogaus prigimtį. Teisėjas yra bešališka 
sąžinė. Visi mirusiojo darbai yra jo atmintyje. Žemesnioji žmogaus prigimtis, grynai žmogiškas 
elementas, išsisukinėdamas bando neigti kaltinimus, sakydamas: "Dėl tokios ar kitokios priežasties aš 
buvau priverstas taip pasielgti". Aukštesnysis sąmonės turinio elementas pasireiškia tardamas: "Tave 
paskatino šie ar kiti savanaudiški motyvai. Tavo darbai yra juodi". Vidurinysis sąmonės elementas 
užtaria teigdamas: "Bet aš turiu vienokį ar kitokį pasiteisinimą, todėl nusipelniau atleidimo". Tokiu būdu, 
kaip aiškina lamos, persvarstant visus žmogaus darbus, vyksta teismas.

Mirusysis dabar jau pilnai suvokia nebeturįs fizinio kūno ir dėl prisirišimo prie žemiško gyvenimo 
labai jo ilgisi bei ieško naujo, dejuodamas: "Viską atiduočiau, kad tik gaučiau kūną". Tekstas ir čia jį 
perspėja: "Ieškodamas kūno, tu nelaimėsi nieko, išskyrus rūpesčius. Nenorėk daugiau kūno, leisk savo 
dvasiai pasilikti atsižadėjimo būsenoje ir elkis taip, kad galėtum joje pasilikti".

Pabandykime įsivaizduoti save tokioje mirusiojo būklėje, bet su savo dabartine sąmone, t. y. su savo 
norais, troškimais, poreikiais, įpročiais, aistromis ir įsitikinimais. Visa psichika, t. y. žmogiškoji sąmonė, 
po apalpimo kūno mirties metu, išlieka. Daug sykių bandžiau įsivaizduoti ir kiekvieną kartą pasijusdavau 
apgailėtinoje padėtyje, kalbant "Tibeto mirusiųjų knygos" žodžiais: "kaip žuvis išmesta į krantą". Štai 
mintys, kilusios šių bandymų metu.

 Pirmiausia aš neturėsiu kūno su kuriuo tapatindavau save, kuriuo taip rūpindavausi, grožėdavausi ir 
kuris leisdavo pajusti tiek daug malonių išorinių pojūčių. Būsiu atskirtas nuo savo šeimos ir mėgstamų 
draugų, nuo savo daiktų, prie kurių buvau taip prisirišęs, nuo savo pomėgių ir įpročių. Viskas, kas 
žemiškajame gyvenime buvo realu ir tikra, taps man matomais, tačiau nepasiekiamais dalykais. Galėsiu 
juos mėginti liesti, tačiau mano rankos eis kiaurai per juos. Kalbinsiu draugus, tačiau jie manęs negirdės. 
Išorinis gyvenimas, kuriuo aš gyvenau ir kuris mane žavėjo, taps nebeįmanomas. Tiesą sakant, 
įmanomas, bet tik iliuziškai, taip kaip sapne. O vidinis gyvenimas? Aš gi jo beveik nepažįstu. Kaip sunku 
bus man, prisirišusiam prie kūno ir praeinančių dalykų, jų atsisakyti! Mirusiojo žodžiai: "Viską 
atiduočiau, kad tik gaučiau kūną" padeda įsivaizduoti jo kančias. Taip mąstydamas tik dabar suvokiau 
per maldavimus giedamų žodžių: "Nuo staigios ir netikėtos mirties saugok mus, Viešpatie" prasmę ir 
reikalingumą. Aiškiai suvokiu, kokia didelė Dievo malonė yra sunki ir ilga liga prieš mirtį (ji padeda bent 
šiek tiek atsižadėti kūno) arba, kitaip sakant, kaip svarbu pasiruošti mirčiai ir kokia nepageidautina yra 
staigi ir netikėta mirtis.

Ir taip mirusiojo dvasia, gainiojama karmos vėjo (pagal E. Svetlov'ą - valios impulsų), klaidžios po 
savo buvusio gyvenimo vietas tol, kol išnyks jos varomoji jėga (aistros, įpročiai, norai, egoistiniai tikslai 
ir pan.). "Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis" (Lk 12,34;Mt 6,21). Kitaip sakant, astralinis arba juslinis kūnas 
- vėlė kaip ir fizinis kūnas turės susidėvėti ir numirti, nes jis yra tik vienas iš žmogaus nemirtingosios 
dvasios, jo tikrojo "Aš" apvalkalų. Čia įvyksta objektinės arba žmogiškosios sąmonės (egoizmo, ydų, 
aistrų ir įpročių), kuri, kaip minėjome, mirties momentu trumpam apalpsta, mirtis. Šventasis arba jogas 
šios egoistinės žmogiškosios sąmonės atsisakė (numarino ją), dar gyvendamas žemėje, todėl jam netenka 
patirti tų kančių, kurias eiliniai žmonės kenčia tarpiniame būvyje (skaistykloje). "Žinok ir tvirtai tikėk - 
sako Tomas Kempietis,- kad tavo gyvenimas turi būti nuolatinis mirimas ir kad juo labiau numiršti
pats sau, juo labiau pradedi gyventi Dievui" (37).

Sielos paliktas astralinis kūnas dar kurį laiką klaidžioja astraliniame pasaulyje, kol pagaliau, kaip ir 
fizinis žmogaus kūnas, suyra, sugrįždamas į psichinės energijos pirminį šaltinį, o nemirtingoji siela eina į 
užsitarnautą buveinę.

"Tibeto mirusiųjų knyga" daug kartų primena mirusiajam viską lemiančią minties (norų ir rūpesčio) 
įtaką. Iš tikrųjų, pasvarstę įsitikinsime, kad ir žemiškajame gyvenime yra tas pats. Ir čia viską apsprendžia 
mūsų mintys ir norai. Visi mūsų žodžiai ir veiksmai yra mūsų minčių, mūsų rūpesčių įsikūnijimas 
(pasekmės). Pirmiausia mes turime susimąstyti, o tik paskui kalbėti ir veikti. Tačiau žemėje minties 
veikimas yra lėtas (kadangi fizinis kūnas turi didelę inerciją) ir todėl mes dažnai nepastebime visa 
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lemiančios minties - rūpesčio įtakos, o astraliniame plane minties veikimas pasireiškia tuojau pat. 
Netiesa, kad mūsų spontaniški veiksmai yra neapgalvoti. Veiksmo metu galbūt ir nesvarstome, bet apie 
tokį ar panašų veiksmą mes dažnai pagalvodavome anksčiau, ir mintis savo darbą, kuris tęsėsi savaites, 
mėnesius ar net metus, jau buvo atlikusi - tereikėjo mažo impulso, kuris iššauktų minties jau paruoštą 
veiksmą. Minties darbas yra labai subtilus ir todėl dažnai nepastebimas. Dėl šios priežasties dažnai 
neįvertinamas minties - rūpesčio veikimas, kai tuo tarpu jis yra visagalis.

* * *
[Iš kunigo pamokslo: "Pirmiausiai, malda mums yra reikalinga natūraliai. Yra toks dėsnis: kokios 

tavo mintys, kokie troškimai, tokie ir darbai. Vadinasi jei žmogus nedorai elgiasi - žemos, tamsios ir  
nedoros buvo jo mintys. Ir atvirkščiai. Jeigu žmogus gyvena kilniai, jis būtinai kilniai ir mąsto. Taigi,  
norint būti dorais, turime savo dvasią maitinti kilniais dalykais, didžiomis tiesomis. Malda naudinga ir  
reikalinga jau vien tuo, kad ji mūsų dvasią maitina kilniomis mintimis. Seka nuosekli gal ir keistoka 
išvada, kad malda bus prasminga net tada, jeigu ir nebūtų Dievo, arba Jis mūsų maldų neišklausytų. Ir  
tuomet ji būtų labai reikalinga, kad žemi polinkiai neįtrauktų mūsų į dvasinio supuvimo liūną". (Užrašyta 
iš magnetinio įrašo).

"Aš esu ten, kur mano mintis,- sako Tomas Kempietis,- o ši dažniausiai nulekia ten, kur yra 
mylimas objektas. Pirmiausia ji užsiima tais dalykais, kurie man natūraliai ar iš įpročio patinka" (38).

Pastovus mūsų atminties rūpestis tuo, kaip gauti vieną ar kitą daiktą, kur užmegzti "pažintį" ar 
"blatą", kam duoti kyšį, ateizmui ir žmogaus sudaiktėjimui pasitarnauja nepalyginamai daugiau, negu 
antireliginė propaganda.]

* * *

Šiuo atžvilgiu "Tibeto mirusiųjų knygoje" mes randame labai vertingų, visiems tinkamų 
pamokymų. Pirmiausiai, tai bendras dvasinis nusiteikimas mirties metu, kas labai svarbu. Dėl visa 
lemiančios minties - rūpesčio įtakos, nuo bendro nusiteikimo labai priklauso tolimesnis mirštančiojo 
likimas

 Kai kas gali pagalvoti, kad patekti į rojų labai lengva. Reikia tik sukaupti savo dvasioje šviesią 
nuotaiką. Tačiau neapsigaukime. Kaip visur, taip ir čia nulemia įpročiai. Visą gyvenimą dėjęs visas viltis 
į žemiškąjį gyvenimą ir jo turtus, niekada staigiai nepasikeisi, o tuo labiau mirties atveju, kai visi žemiški 
troškimai sustiprėja. Prisiminkime gydytojo A. Čidės pasakojimą apie patirtą klinikinę mirtį. Jis, būdamas 
ant mirties slenksčio, galvojo ne apie dvasinius dalykus, bet apie jam labiausiai šiuo metu rūpimą dalyką: 
finansinę padėtį. "Kur tavo lobis, ten tavo ir širdis" (Mt 6, 21; Lk 12, 33).

 Mirštantysis mokomas taip galvoti: "Norėdamas gauti iš mirties naudos, aš noriu veikti visų gyvų 
būtybių, kurios gyvena beribiame danguje, labui. Kad galėčiau pasiekti aukščiausią palaimos būseną, aš 
apsisprendžiu meilei ir gailestingumui, ir visas savo pastangas nukreipiu tik į tobulėjimą". Ir čia matome 
egoizmo atsižadėjimą, žmogiškosios sąmonės "marinimą".

Kadangi mirusysis mato buvusio savo gyvenimo aplinką ir artimuosius, tai dėl prisirišimo*

 prie žemiškųjų dalykų jį apima pyktis, matant, kaip artimieji naudoja ar švaisto jo turtą. "Ir dar 
kartą jums sakau: lengviau kupranugariui išlįsti per adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo 
karalystę" (Mt 19, 24). "Saugokis, kad neprisirištumei prie ko nors, kad tuo nepasidarytumei ko nors 
vergas ir nepražūtumei" – sako ir Tomas Kempietis (39).

Pyktis gali kilti ir matant, kaip netinkamai, iš apsileidimo arba ne pagal jo norą atliekamos 
laidotuvių apeigos bei religiniai ritualai. Bet koks pyktis ar kitos blogos emocijos blogina mirusiojo 
padėtį. Todėl mirusiajam patariama, kad jis  matydamas savo artimuosius, kurie naudojasi tavo turtu ir 
dalyvauja laidojimo apeigose, žadintų savyje meilę jiems, džiaugsmingai gėrėtųsi viskuo, ką jie bedarytų.
ir neturėti jokių netaikingų minčių. "Toks džiaugsmingas gėrėjimasis,- sako tekstas,- matant savo 
įpėdinius ir gimines taip paveiks tą sprendžiamąją akimirką, kad net jeigu esi užsitarnavęs atgimimą 
nelaimingojoje būklėje, tai bus atgimimo laimingesnėje plotmėje priežastimi". 
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Astralinis kūnas, kuriame tuoj po mirties gyvena mirusiojo dvasia, priklausomai nuo velionio 
nuotaikos keičia savo virpesius ir tuo pačiu spalvą ir sandarą. Kadangi jis yra "kaip plunksna blaškoma 
vėjo", tai pagal dėsnį "panašus linksta prie panašaus", jį tuojau ima traukti tos astralinio pasaulio sferos, 
kuriose vyrauja tokios pat emocijos, ir tuo pačiu automatiškai blogėja arba gerėja mirusiojo padėtis. 
"Tibeto mirusiųjų knyga" aiškina taip: "Kadangi tavo dabartinis tarpinio būvio intelektas neturi nieko,  
nuo ko jis galėtų priklausyti (t. y. fizinio kūno), ir kadangi jis turi menką svorį ir nuolat juda, tai  
kiekviena mintis, kuri tau ateina - ar būtų dievobaiminga, ar ne - turi didelę jėgą. Todėl negalvok apie 
nedievobaimingus dalykus, bet prisimink ką nors iš dievobaimingų įgūdžių, arba, jei nesi išsiugdęs tokių 
įgūdžių, tai išlaikyk gryną palankumą ir nuolankų tikėjimą; melskis į Mielaširdingąjį arba į savo dievybę 
- globėją."

Toliau randame raginimą mirusiajam šauktis savo buvusio dvasinio mokytojo (guru) pagalbos ir 
prisiminti iš jo išmoktus dvasinio susitelkimo metodus arba, jeigu mirusysis to nepraktikavo, tai jam 
patariama prisiminti visas maldos praktikas, kurias jis vartojo gyvendamas žemėje, ir kartoti tas maldas, 
kurios dabar jam yra skaitomos.

Kartu jis nuolat raginamas šauktis užtarėjo (dievybės - globėjos) pagalbos, į kurią dažnai meldėsi 
dar gyvendamas žemėje. Šis paprotys visuotinai paplitęs. Jo aprašymą galima rasti įvairiuose literatūros 
kūriniuose (pvz., (41). Meldžiantis į savo pasirinktą dieviškąjį užtarėją yra užmezgamas dvasinis ryšys su 
juo. Dvasiškasis užtarėjas siunčia mirštančiajam savo dvasines (malonės) bangas. Šios dvasinės bangos 
"Tibeto mirusiųjų knygoje" vaizdžiai palyginamos su spinduliais, kurių kiekvienas pasibaigia kabliuku. 
Toks spindulys, pasiekęs mirusįjį, "užkabina" jį ir ištraukia iš sunkios padėties. Čia galime prisiminti ir 
krikščioniškąjį mokymą apie šventųjų bendravimą, kas patvirtinama ir krikščionių regėtojos Fulos 
liudijimais knygoje "Pomirtinis gyvenimas": "Šventojo siela siunčia į pasaulį nematomus spindulius. Tie 
spinduliai sklinda į visas puses, o jų centras yra pati siela, kuri pasilieka danguje. Tų spindulių  
pajėgumas priklauso nuo šventojo charakterio ir valios. Taip pat ir tų stebuklingų gijų spalvos yra 
skirtingos. Tos spalvos, ta spinduliuojanti šviesos juosta - tai jų poveikio jėga. Tą akimirką, kai žmogus 
šaukiasi kokio nors šventojo, pradeda virpėti jo gija. Kiekvienas prisiminimas, kiekvienas šventojo vardo 
ištarimas, o taip pat ir piktžodžiavimas būna išgirstas danguje. Visa žemė yra lyg apsiausta šiuo 
įvairiaspalviu tinklu. Tas žmogaus širdies šūksnis įsiskverbia į antgamtinį pasaulį ir priverčia pašauktąją 
dvasią atkreipti dėmesį į tą, kuris jos šaukiasi" (42).

Reiktų paminėti dar vieną svarbų dalyką. Besibaigiant tarpiniam būviui, mirusysis mato įvairių 
egzistencijos vietų vizijas, kurias tekstas aprašo simboliškai. Paprastai, ką nors matydami, mes linkę 
žavėtis arba bjaurėtis. Tačiau tekstas mirusįjį perspėja, kad reikia nejausti nei palankumo, nei antipatijos 
toms vizijoms, o išlaikyti savyje neprisirišimo jausmą. Ir čia yra žmogiškosios sąmonės atsižadėjimas. 
Kai atsisakoma savo mažojo (žmogiškojo) "aš", tada gali pasireikšti žmogaus dieviškoji sąmonė (Dievo 
malonė), vedanti teisingu keliu.

* * *

[Ortodoksų bažnyčios Anglijoje arkivyskupas A. Bloom'as, rašydamas apie maldą, aiškina tokią 
neprisirišimo būseną: "Apaštalas šv. Paulius sako: "Mano stiprybė pasireiškia silpnybėje". Tai ne toks 
silpnumas, kurį parodome nusidėdami ir užmiršdami Dievą, bet silpnumas (čia kaip tik ir yra 
žmogiškosios sąmonės atsižadėjimas - A. Ž.), reiškiąs visišką nuolankumą, visišką permatomumą, visišką 
pasidavimą į Dievo rankas. Mes paprastai stengiamės rodytis stiprūs ir tuo sulaikome Dievą." (43).

Plg. Tomą Kempietį: "Tas, kuris manosi turįs ką nors gero iš savęs, trukdo ateiti Dievo malonei,  
nes šv. Dvasia ieško tik nuolankių širdžių." Ir: "Jei mokėtumei tobulai savęs išsižadėti ir širdį išlaisvinti  
nuo tvarinių meilės, aš tave paskandinčiau savo malonės tvane" (44).]

* * *
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Pabaigai reikėtų pabrėžti maldos svarbą. Svarbi yra gyvųjų malda už mirusįjį, bet dar svarbiau, kad 
mirštantysis būtų su aiškia sąmone ir pats medituotų arba melstųsi. Gyvųjų malda nubaido piktąsias 
dvasias ir prišaukia gerąsias, o mirštančiojo meditacija arba malda padeda jam išlaikyti savo dvasią 
neprisirišimo būsenoje, kurioje pasireiškia Dievo malonė, vedanti teisingu keliu. Todėl "Tibeto mirusiųjų 
knygos" skaitovas nuolat ragina mirusįjį medituoti, melstis arba kartoti už jį skaitomų maldų žodžius. 
Ypatingai reikalinga malda prieš pat mirtį ir mirštant sužadinti bendram dvasiniam nusiteikimui bei 
dvasinio ryšio su šventaisiais užmezgimui.

* * *

[Verta paminėti vieną mirties atvejį. Neseniai Ramygalos ligoninėje mirties patale gulėjo kokių 7 
metų mergaitė. Jos motina buvo visai netikinti, pati nesimeldė ir vaiko nemokė melstis. Ir štai palatoje, 
esant motinai ir kitoms moterims, mergaite ėmė prašyti: "Mamyte, kalbėkit rožančių". Motina nustebo: 
"Ką čia vaikas prasimano" ir, žinoma, nesimeldė. Tačiau moterys gretimoje palatoje ėmė kalbėti rožančių 
ir, joms dar tebekalbant, mergaitė mirė.]

* * *

Maldos svarba pabrėžiama ir Viduramžių Europoje naudotame veikale "Mirties menas" (Ars 
moriendi), kurį mini ir cituoja "Tibeto mirusiųjų knygos" leidėjas prof. Evans - Ventzas. Malda ir 
susikaupimas mirštant - būtini. Pažvelkime į savo vidų, paklauskime savęs: "O aš, visą laiką gyvenantis  
beveik vien išorinį gyvenimą, ieškantis tik naudos ir malonumų bei išsiblaškymo, labai retai  
tesusikaupiantis maldai, ar pajėgsiu mirties valandą susikaupti ir atsižadėti viso to, prie ko visą 
gyvenimą buvo prisirišusi mano širdis, viso to, kas man buvo brangiausia? Ar pajėgsiu nuolankia širdimi 
ir dideliu atsidavimu pasakyti: "Viešpatie, nuolankiai ir su džiaugsmu priimu mirtį, kuri mane priartins 
prie Tavęs"? O, kaip tada sunku bus man, prisirišusiam prie laikinų dalykų! Jeigu aš kasdien tam 
nesiruošiu, nepajėgsiu to padaryti.

IV

Tavo tik tiek, širdį ką turi
A. Puišytė

"Tibeto mirusiųjų knyga" gan aiškiai nušviečia mirties vyksmą ir pomirtinės egzistencijos 
dėsningumus bei jos priklausomybę nuo žemiškojo gyvenimo. Ji leidžia, pasiremiant šventomis 
knygomis, mistikų ir šventųjų regėjimais, parapsichologiniais reiškiniais bei savistaba, naudojant 
palyginimų metodą ir suvokiant, kad tie patys dėsniai* veikia visame pasaulyje (matomame ir 
nematomame), praplėsti mūsų žinias apie žmogaus likimą po mirties ir žemiškojo gyvenimo įtaka 
pomirtiniam būviui. Ypatingai daug šiuo atveju gali padėti savistaba, t.y. savo minčių, potraukių, jausmų, 
įpročių ir elgesio stebėjimas, analizavimas ir palyginimas. Svarbiausia, kad žinių apie pomirtinę 
egzistenciją praplėtimas ir mokymasis mirti yra tampriai susietos su mūsų žemiškuoju gyvenimu ir turi 
lemiamos įtakos mūsų gyvenimo būdui.

*) "Teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir ant žemės" (Mt 6, 10). Jeigu Dievo valią mes suprantame kaip visatoje 
veikiantį dėsnį, tai turime pripažinti tą faktą, kad dėsningumai visur yra tie patys. Vargu ar bereikia priminti, kad tai pripažįsta 
ne tik rytų religijos, bet ir krikščionių teologai. Pvz., į žmogaus sukūrimą jau žiūrime ne kaip į vienkartinį Dievo veiksmą, o 
kaip į visatoje veikiančio evoliucijos dėsnio, kuris yra Dievo valia, pasekmę / Plg. Teilhard de Chardin'o filosofines pažiūras/ 
(46).
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Mokymasis mirti yra mokymasis gyventi. Niekas nesitiki, kad gyvens amžinai, tačiau kaip retai 
galima sutikti žmogų, kuriam užtektų išminties mokytis mirti. "Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą,- 
mokė Kristus,- pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti. Kad kartais,  
padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų: "Šitas žmogus pradėjo 
statyti ir neįstengia baigti" (Lk 14, 28-30). Tačiau mes, statydami savo žemiškosios laimės rūmus 
visokiomis priemonėmis stengiamės išsisukti nuo tokio apmąstymo. Užsiminus apie mirtį, tuojau pat 
pasigirsta priekaištas: "Kodėl kalbate apie mirtį? Mes norime gyventi." Vokiečių liaudies priežodis sako: 
"Kas galvoja apie mirtį - pradeda gyventi". Ar gali tikrai išmintingas žmogus tinkamu laiku galvoti apie 
ką nors kitą? Mirimas yra didžiausias gyvenimo įvykis. Todėl prie šio galutinio žemiškojo gyvenimo 
taško negalime artėti svyruodami, užmerktomis akimis. Mirties linkui reikia eiti sąmoningai, tvirtu 
žingsniu ir atvertomis akimis. Kuo giliau pažinsime mirtį, tuo mažiau jos bijosime.

"Pasirengimas mirčiai,- rašo vysk. Kepler'is,- nepadaro mūsų nei tokiais, kuriems įgrisęs 
gyvenimas, nei darbo nemėgstančiais, nei nuliūdusiais. Priešingai, prisirengimas prie mirties nugali  
mirties baimę, išlaisvina širdį nuo nejaukaus suspaudimo, kuris niekuomet neleistų būti mums 
linksmiems, skatina dirbti ir moko tobuliausio brangaus ir trumpo mums skirto gyvenimo laiko 
sunaudojimo. Tai atneša tvarką, aiškumą, tikslingumą į gyvenimą ir ramybę bei tvarką mirties valandoje 
(47)."

Dar kartą grįžkime prie centrinės šių apmąstymų ašies, t. y. prie mūsų mažojo žmogiškojo "aš", prie 
egoizmo ir savimeilės atsižadėjimo. Tuo tikslu pasinaudokime legendomis, aiškiai akcentuojančiomis 
mums rūpimą klausimą. Viena priklauso Vakarų, kita - Rytų kultūrai. Švedų rašytoja Selma Lagerlof yra 
parašiusi gražią legendą, kurios trumpas turinys yra toks:

Kartą Kristus, bevaikščiodamas po dangaus sodą, pamato nuliūdusį savo mokytinį šv. Petrą. 
Susirūpino Viešpats ir klausia: "Kas tau, Petrai?" Petras puolė po Mokytojo kojomis ir sako:" Viešpatie, 
davei man laimę, kokios nei akys regėjo, nei ausys girdėjo. Bet aš negaliu ja džiaugtis, nes mano motina 
kenčia tamsybių ir verksmo šalyje". "Kiekvienas gauna tai, ko troško, ir nueina ten, kur veržėsi"- atsakė 
Kristus. Tačiau pagailo Viešpačiui savo mokinio ir pasiuntė jis angelą į pragarą parnešti Petro motinos. 
Pribėgo Petras prie dangaus pakraščio ir žiūri, kaip angelas, viską nušviesdamas, leidžiasi į pragarą, 
kuriame tamsuoja daugybė žmogystų. Štai Angelas, radęs Petro motiną, apkabina ją ranka ir pradeda kilti, 
tačiau angelo šviesos nušviestas pragaras atgyja, ir žmogystos tiesia rankas ir prašosi paimamos kartu. 
Kai kuriems, gal kokiems dvylikai,- pavyko įsikibti į Petro motiną. Petrą apėmė baimė, ar pajėgs angelas 
su tokia našta pakilti, bet angelas kilo aukštyn taip greitai ir lengvai, tartum nešdamas kūdikį.

Staiga Petras pamatė tokį baisų reginį, kad plaukai atsistojo piestu. Jo motina ima rangytis angelo 
glėbyje, siekia įsikibusių į ją žmonių pirštų ir atgniaužia juos. Žmonės vienas po kito krinta atgal į 
pragarą. Ji neklauso nelaimingųjų verksmo ir maldavimų. Nuostabus dalykas! Juo mažiau žmonių lieka į 
ją įsikibę, tuo sunkiau kyla angelas. Nors ir tankiai jis plasnoja savo ilgais sparnais, tačiau vos vos kyla 
aukštyn. Jis jau arti dangaus, Petras tiesia rankas į savo motiną. Tik ūmai liaujasi plasnoję angelo sparnai, 
jo veidas tampa rūstus lyg naktis, nes Petro motina ima plėšti paskutinės moters, kabančios ant jos kaklo, 
rankas ir tol drasko, kol nelaimingoji nupuola žemyn. Angelui našta tampa nepakeliama, jo ranka 
atsigniaužia ir Petro motina akmeniu krinta atgal.

Verkdamas puola Petras po Mokytojo kojomis, o Kristus jam sako: "Ko gi aš labiau troškau, jei ne 
suteikti jums visiems amžinosios laimės rojų? Bet kol žmonės negyvens taip, kaip aš mokiau, neatsižadės 
savęs ir nemylės savo artimo kaip savęs, tol nebus nei danguje, nei žemėje tokios vietos, kur nelaimė ir 
skausmas negalėtų jų pasiekti".(48)

Budistų legenda pasakoja, kad tuo metu, kai Buda, gyvendamas žemėje, pasiekė palaimingą 
prašviesėjimą, šviesos spindulys pateko ir į pragarą, kuriame jau daug metų kankinosi didysis plėšikas 
Kandata. Šviesos spindulys pažadino jame viltį ir jis garsiai suriko: "Šviesiausias Buda, pasigailėk manęs, 
aš baisiai kenčiu! Nors aš dariau blogus darbus, bet dabar noriu eiti dorybių keliu".

Buda, išgirdęs šį prašymą, pasiuntė į pragarą vorą, kuris plėšikui pasakė: "Štai tau voratinklio siūlas 
ir lipk juo iš pragaro". Kandata įsitvėręs voratinklio siūlo, pradėjo juo lipti. Voratinklis buvo tvirtas, jis 
lipo vis aukščiau ir aukščiau. Staiga Kandata pajuto, kad voratinklio siūlas ėmė virpėti ir siūbuoti, nes juo 
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lipo ir kiti pragaro gyventojai. Bet voratinklis netrūko. Žiūrėjęs iki šiol į viršų, Kandata žvilgtelėjo žemyn 
ir pamatė lipant juo nesuskaitomą pragaro gyventojų minią. "Kaip gali šis plonas siūlas išlaikyti tokį 
svorį",- pagalvojo jis ir išsigandęs suriko: "Paleiskite voratinklį, jis mano!" Staiga voratinklio siūlas trūko 
ir Kandata nukrito atgal į pragarą.

Jame dar tebebuvo gyva savimeilė ir egoizmas. Jis nežinojo stebuklingos jėgos, kuri įgyjama 
nuoširdžiai einant eiti dorybių keliu. Šis siekis subtilus kaip voratinklio siūlas, bet pakelia milijonus 
žmonių, ir kuo daugiau žmonių lipa tuo siūlu, tuo lengviau bus kiekvienam iš jų. Tačiau kai tik žmogaus 
širdyje atsiras mintis, kad šis voratinklio siūlas "mano", kad dangaus palaima priklauso tik jam, siūlas 
nutruks ir žmogus kris atgal į atskiros asmenybės egoistinę būseną. Asmeninis atsiribojimas yra 
prakeikimas, o vienybė - palaima. Taigi pragaras yra ne kas kita, kaip savimeilė, o nirvana yra bendras, 
visuotinis gyvenimas, gyvenimas su visais ir visuose, gyvenimas Dievuje (49).

Šios legendos vaizdžiai papasakojo apie tai, ką Kristus yra išreiškęs žodžiais: "Tegul visi bus viena! 
Kaip tu, Tėve, manyje, ir aš Tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, <...> aš perdaviau jiems, kad jie būtų 
viena, kaip mes esame viena: aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę". (Jn 16, 21-23).

Gerai įsigilinę į legendų prasmę suvoksime, jog tai yra vienintelis gyvenimo būdas, kai žmogus gali 
jaustis visiškai laimingas, nes, neturėdamas ko prarasti, jis jau yra nemirtingas. Kai nėra nuosavybės ir 
prisirišimo jausmo, nebaisu joks materialinis praradimas.

* * *

[Tokio neprisirišimo prie žemiškųjų gėrybių pavyzdį pateiksime iš pirmųjų krikščionybės amžių. 
Pas Cezarėjos vyskupą Bazilijų Didįjį (330-373) imperatorius Valensas pasiuntė prefektą Modestą, 
grasino jam turto konfiskavimu, ištrėmimu ir mirtimi. Bazilijus labai ramiai atsakė, kad „tam, kas neturi  
turto, nebijo jo konfiskacijos, o tas, kas neturi namų - nebijo ištrėmimo; jeigu bauginant mirtimi, tai ji  
bus mielaširdingumo aktas, nes priartins mane prie Dievo". Modestas sutriko ir pastebėjo, kad dar niekas 
taip drąsiai su juo nekalbėjo. "Galimas daiktas,- atsakė Bazilijus,- kad anksčiau tu niekada nebuvai  
sutikęs vyskupo" (50).]

* * *

Kai žmogus savęs nebetapatina su sunykstančiu kūnu, jis jau gyvena amžinai. Tačiau ar įmanoma 
tai pasiekti? Tomas Kempietis, įdėdamas žodžius į Jėzaus lūpas sako: "Mano sūnau, kai tau rodomas 
tobulųjų kelias, tu privalai ne nusiminti ir išsigąsti, bet stengtis tos padėties pasiekti, bent jau norėti jos 
pasiekti."(51).

 Tai, ką vienas žmogus yra pasiekęs, gali pasiekti ir kiti žmonės. Mums kelias jau pramintas. Juo jau 
yra nuėję nemaža žmonių. Žinoma, iš karto mes to nepasieksime, nes tam reikia daug pastangų ir laiko. 
Turime to siekti atkakliai ir palaipsniui. Tokį didelį dvasinės sąmonės ribų praplėtimą atlikti iš karto 
žmogui yra labai skausminga ir beveik neįmanoma. Todėl ir Kristus, jaunuoliui paklausus: "Mokytojau,  
ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?", pirmiausia liepia laikytis įsakymu; o kai jaunuolis 
atsako: "Aš viso to laikausi, ko dar man trūksta?" Kristus liepia jam visą savo turtą išdalinti 
neturtingiems, t. y. atsižadėti nuosavybės (plg. Mt 19,16-22). Jis neliepė jaunuoliui išsižadėti artimųjų ir 
savęs, kaip kad moko kitose Evangelijos vietose, bet iškelia mokiniui uždavinį, kurį jis dabartiniame savo 
dvasiniame stovyje galėtų atlikti. Nėra prasmės kalbėti žmogui apie savęs "atsižadėjimą", jei jis, kaip tas 
jaunuolis, dar yra prisirišęs prie savo turto.

Tačiau savo mintyse ir prieš akis mes visuomet privalome turėti aukščiausiąjį tikslą. Visų pirma 
todėl, kad užsibrėžus sau tikslą, kurį galime pasiekti netolimoje ateityje, mums gali nutikti kaip tam 
plaukikui, kuris, plaukdamas į kitą upės krantą, taiko tiksliai į tą vietą, kur nori patekti. Tačiau upės srovė 
plaukiką (o mus, keliančius sau nedidelį tikslą,- gyvenimo srautas) nuneš gerokai žemiau tikslo. Todėl 
tikslas visuomet turi būti kiek galima aukštesnis. Antra, to turime siekti dėl visagalinčios minties jėgos. 
Visas mūsų tobulėjimas, mūsų dvasinis vystymasis priklauso nuo mūsų minčių, nuo nuolatinio dvasinio 
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rūpesčio. Mintis - rūpestis yra varomoji jėga, kuri stumia mus į priekį ir atveria mums naujus horizontus. 
Kiekvieną dieną būtina mąstyti apie siekiamą tikslą, bet ne racionaliai, o su vidiniu rūpesčiu, t. y. 
privalome trokšti siekiamo tikslo ir maitinti jį dvasiniu maistu, kad pasėta sėkla sudygtų ir duotų gausų 
derlių.

Baigiant tą pačią problemą panagrinėkime iš kitos pusės. Religija, o kartu ir ruošimasis mirčiai, 
prasideda nuo aukos arba atsižadėjimo. Nėra religijos be atsižadėjimo, nes atsižadėjimas yra religijos 
slenkstis. Pasaulis mums siūlo tiek daug vilionių, malonumų ir kitų gėrybių, kad mes nepajėgiame jų visų 
aprėpti ir todėl, pasirenkant vieną dalyką, tenka atsisakyti kitų. Tačiau tai nėra tikras, su auka susijęs 
atsižadėjimas, o tik pasirinkimas iš kelių ar keliolikos dalykų to, kuris mums labiausiai patinka. Tokio 
pasirinkimo kriterijus būna mada, teikiami malonumai ar nauda. Pasirinkdami pasaulio teikiamus 
malonumus, mes tuo pačiu atsisakome dvasinių vertybių, kurios juslinį gyvenimą gyvenantiems 
žmonėms yra neapčiuopiamos ir todėl atrodo neegzistuojančios.

Religija įveda tvarką į pasirinkimo chaosą ir atsižadėjimo kelyje nustato eiliškumą, visas vertybes 
surikiuodama dvasiniu požiūriu. Religijoje atsižadėjimas yra susietas su auka. Čia mes atsižadame, t. y. 
aukojame žemesnius dalykus vardan aukštesniųjų. Šitoks atsižadėjimas iš žmogaus reikalauja didelių 
fizinių ir dvasinių pastangų, kadangi aukojami apčiuopiami dalykai (t. y. žemiškosios gėrybės, 
malonumai, valdžia ir pan.) vardan aukštesniųjų, kurie pradžioje apčiuopiami sunkiai. Todėl pradinėse 
stadijose, kol dar gyvas egoizmas ir savimeilė, kol žmogus dar nepatyrė dvasinio gyvenimo džiaugsmo, 
auka tolygi kančiai. Toks žemesniųjų dalykų paaukojimas vardan aukštesniųjų būtinas dvasiniam 
žmogaus tobulėjimui ir yra pagrindinis bruožas, nusakantis dvasinį žmogaus brandumą.

Šis kelias eina per nusižeminimą. Žmogų galima palyginti su dirva. Dirva niekuomet nebūna tuščia. 
Kol ji nederlinga, joje auga vien piktžolės, kurios supūdamos kiekvienais metais patręšia dirvą, ir taip 
susidaro derlus sluoksnis - humusas, kuriame jau gali augti kultūriniai augalai. Panašiai atsitinka su 
žmogumi. Savo nedorybių, aistrų ir ydų mes negalime išrauti ir išmesti, kadangi tai, iš ko jos kyla, yra 
neatskiriama žmogaus dalis (sąlyginai pavadinkime ją gyvybine energija). Mes negalime atimti iš 
žmogaus gyvybinės energijos, nesunaikinę jo fiziškai. Žmogus gali tik pakeisti energijos kokybę ir 
nukreipti ją kita linkme. Kaip ir dirvoje: norint gauti geresnį derlių, išrovus piktžoles reikia ne išmesti, o 
supūdyti jas dirvos patręšimui. Žmogaus "piktžoles" taip pat reikia grąžinti ten, iš kur jos kilo, ir 
"supūdyti". Todėl būtina stengtis, kad mūsų "piktžolės" būtų sumintos ir sutryptos, kad patręštų dirvą, t. 
y. reikia nusižeminti. "Sukilk pats prieš save,- sako Tomas Kempietis,- ir nepalik savy jokios puikybės,  
pasidaryk toks mažas ir taip žemai atsistok, kad visi galėtų per tave vaikščioti ir tave mindžioti kaip 
viešųjų aikščių purvą" (52). Žodis "nusižeminimas" (lot. humilitas) yra kilęs iš žodžio "humus" - dirva. 
Taigi, savęs atsižadėjimas eina tik per nusižeminimą. Egoizmą ir iš jo kylančias ydas reikia vėl paversti 
gyvybine energija, iš kurios jos iškilo. Ydomis "patręšus dirvą" ir atitinkamai formuojant savo mąstymą, 
gyvybinę energiją reikia kokybiškai perkeisti ir nukreipti kita linkme. Tokiu būdu savęs atsižadėjimas ir 
žemesniųjų dalykų paaukojimas vardan aukštesniųjų ir yra tas humusas - dirva, iš kurios išauga dvasinis 
žmogus.

Žiūrint grynai žemišku žvilgsniu, tenka atsižadėti to, kas žmogui yra brangiausia ir kas sudaro jo 
esmę: turto ir nuosavybės jausmo (Mt 19, 21-23; Lk 14, 33), savo šeimos, artimųjų ir bet kokio žmonių 
skirstymo į "savus" ir "nesavus" (Mt 10, 36-37; Lk 14, 26) ir galop "atsižadėti savęs" (Mk 8, 34; Mt 10, 
39). Trumpai tariant, tai yra laipsniškas žmogiškosios sąmonės "marinimas", kuriai silpstant vis labiau 
atsiskleidžia žmoguje jo tikrasis dvasinis "Aš", jo dieviškoji sąmonė. Žinok ir tvirtai tikėk,- sako Tomas 
Kempietis,- kad tavo gyvenimas turi būti nuolatinis mirimas ir kad juo labiau numiršti pats sau, tuo 
labiau pradedi gyventi Dievui. (53).

Kol žmogus tapatina save su mirtingu neilgaamžiu kūnu, tol paaukodamas žemesnius dalykus, jis 
patiria kančią, nes jam atrodo, kad jeigu atsisakys šių jo kūno ir žmogiškosios sąmonės turinį sudarančių 
dalykų, tai nutruks ir jo sąmonė. Tuo pat metu vidinis balsas su visa nugalinčiu tvirtumu skatina jį 
atiduoti viską iki galo, iki "paskutinio kraujo lašo". Jeigu žmogus nepajėgia paklusti šiam vidiniam 
balsui, jis pasilieka gyventi pasaulietiškuose džiaugsmuose ir įspūdžiuose (sanskrito terminu - 
sangsaroje), kurių jis neišdrįsta atsisakyti. Tačiau pasaulio malonumai jam neatneša pasitenkinimo, 
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kadangi išsipildę norai yra tik "alyva į ugnį", sukelianti dar didesnes aistras ir norus. Nuolatinis 
nepasitenkinimo jausmas visais įspūdžiais ir pasaulio teikiamais malonumais padeda žmonėms suprasti 
Kristaus žodžių prasmę: "Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame 
pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui" (Jn 12, 25). Jeigu žmogus paklausys savo vidinio balso ir 
paaukos "savo gyvybę" (t. y. žmogiškąją sąmonę), tai jis liks gyvas per amžius ir patirs, kad tas 
gyvenimas, kurį jis paaukojo, buvo tik mirtis, palyginus su tikruoju dvasiniu gyvenimu, kad viskas, ko jis 
atsižadėjo, tebuvo tik iliuzija* ir kad tik dabar jis atrado tikrąjį gyvenimą ir realybę, kurios nepaliečia 
kūno mirtis.

*) Turima mintyje ne tai, kad visi pasaulio reiškiniai ir gėrybės neturi realios egzistencijos, o tai, kad visi šie dalykai yra 
praeinantys, trumpalaikiai ir negali patenkinti žmogaus norų ir troškimų. Reikia pažymėti, kad sanskrito terminas "maja" (į 
lietuvių k. verčiamas žodžiu "iliuzija") labai dažnai klaidingai suprantamas, taip, kad šio pasaulio reiškiniai neturi realios 
egzistencijos ir yra tik iliuzija. Tačiau vedantos filosofijoje žodis "maja" suprantamas aukščiau nurodyta prasme (54).

"Įsidėmėk gerai tą trumpą, bet gilią tiesą,- sako Tomas Kempietis,- palik viską, viską rasi.  
Atsižadėk savo norų ir būsi ramus" (54). "Atiduok viską, kad gautum viską, nieko neieškok, nieko 
nereikalauk, tik būk stipriai prie manęs prisiglaudęs ir mane turėsi" (55). Taigi, kad galėtume susijungti 
su Dievu, turime tobulai išmokti viską atiduoti, mirtį nugalėti mirtimi ir atsižadėti gyvenimo vardan 
Gyvenimo. Tokiu būdu vietoj praradimo mirtis tampa nepalyginamai didesniu atradimu.

Ak, žmonės! Kada mes išsilaisvinsime iš mūsų pačių susikurtų apribojimų ir egoizmo grandinių? 
Kada mes prarasime savanaudiško asmeniškumo jausmą ir iš jo kylantį egoizmą, kuris verčia mus, kaip 
šv. Petro motiną, šaukti: mano yra tas, mano yra anas! Išeikime iš ankšto savo egoizmo ir savimeiles 
kambarėlio, kurio sienos užstoja mums tas dvasinio gyvenimo aukštumas, į kurias pakilti yra pajėgus 
kiekvienas žmogus, kad kartu su šv. Pranciškum galėtume pasakyti: "Mano Dievas ir mano viskas". O 
Tomas Kempietis pataria: „Įsidėmėk gerai tą trumpą, bet gilią tiesą: palik viską, viską rasi. Atsižadėk 
savo norų ir busi ramus. Apmąstyk tą tiesą, o kai ją įvykdysi viską žinosi“ (57).
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