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Kai išnyksta abejonės – Aš Esu čia. Kai baigiasi skausmas – čia Aš Esu. Kai išdžiūva ašaros – akys 
Mane pamatys. Būkite tušti kaip Indijos oras. Būkite tekantys kaip Gangos vanduo. Stovėkite tvirti 
kaip Himalaja. Ganga įteka į vandenyną. Ir jūs tapkite Juo, susiliekite su Tuo, Kurį garbinate savo 
maldomis. Aš Esu Tai. Aum Tat Sat.  

2010.10.11 Šivanandos ašramas, Rišikešas, Šiaurės Indija. 

 

Nėra to, ko nebūtų, - yra pasakęs išminčius. Pas mano Tėvą daug kambarių, - kalbėjo Pranašas. 
Pasaulis įvairus.  

Jei kažkas būvoja šioje žemėje – tai yra reikalinga? Galbūt ši įvairovė, pirmiausia kalbame apie 
dvasinių krypčių įvairovę, egzistuoja tam, kad galėtume teisingai pasirinkti? O kas yra „teisingai“? 
Kur ir kame glūdi šis pasirinkimas? Patys sprendžiame: kaip jaučiame, kaip atliepia širdis ir protas. 
Prašome Mokytojų ir Dvasinių globėjų paramos ir pagalbos... 

Daugelis Adeptų perspėja apie dvasinėse praktikose slypinčius pavojus, vartodami alegoriją apie 
„vaikščiojimą skustuvo ašmenimis“. Taip ir yra. Tačiau žmonės tai suvokia, lyg kokią atsietą nuo jų 
gyvenimų abstrakciją. Tai liečia visus – ir žengiančius pirmuosius žingsnius ir tuos, kurie jau moko 
kitus. Ir būtent patirtyje slypi didžiausi pavojai. Tačiau juk reikia kopti toliau. Net suklupus tau bus 
ištiesta pagalbos ranka. Tik priimk, atsiremk. 

Šiandien daug kas išviešinta, prekių pilnos lentynos. Kaip atsirinkti tinkamą? Yra tam tikri 
kriterijai, vienodi visiems (suprantama, jie pagrįsti individualiu sielos suvokimu ir dvasiniu pojūčiu, 
o ne objektyviais kriterijais). Aukštieji pasauliai kalba lengva ir sielą pakylėjančia į dvasios 
aukštumas kalba (ne turinio ir formos, o „pojūčio“ prasme). Šie jų skleidžiami virpesiai gimdo 
Tikėjimą, Vilt į, tylųjį džiaugsmą ir laisvę skrydžiui. Skaitančiojo-matančiojo-girdinčiojo sąmonė 
jaučiasi pakylėta, imanti matyti pasaulį lyg nuo kalno viršūnės (tik neužmiršk šaknų!), visame 
gražume  ir įvairovėje. Pakilus imami nusimesti koncepcijų, įvairių socialinių vaidmenų, 
seksualumo, dvasinio ego ir kitokie drabužiai. Tokia yra skaidruma ir toks lengvumas. Patirk.  

Žemesnieji pasauliai (kalno papėdės ir priekalnės) – „sunkūs“, lyg pažeme sklindantis rūkas-migla, 
griežti, mėgsta „aiškumą“ (nors tai tik viena iš dvasinės ir pasaulėžiūros miglos formų) ir didaktiką, 
struktūras ir mentalines formas. Čia daug kovos, bauginimų, pasirinkimų. Kas ne su mumis – tas 
prieš mus! Kas prieš mus – tai išdavikai, puolusieji. Ir t.t. 

Laimei, gamtoje retai pasitaiko grynosios miglos formos, saulė vis siekia prasiveržti ir apšviesti 
žemę. Todėl dažniausiai matome įvairius “dvasinius kokteilius”. Jei nebūtų priekalnių su jų 
miglomis ir užutekiais, negalėtų būvoti ir kalnų viršūnės. Nėra nieko, kas būtų bergždžia, neturėtų 
vidinio tikslo Vyriausojo Architekto statinyje, mūsų pasaulyje. 



Ir vis tik, už kai kurių dvasinių formų ir krypčių ir ypač, pagimdytų šioje New Age epochoje, 
galima išvysti šmėstelint paslėptą Šeimininko šypsnį. Daugelis vėl paklaus: neskiriame, ką daryti? 

Tiesiog išmokite stebėti save. Kokius pojūčius jums sukelia paskaita, pamokslas, knyga? 
Neskubėkite teisti, teisinti ar smerkti, išlikite stebėtojais. Štai atliekamos vienokios ar kitokios 
praktikos, maldos ir meditacijos. Kaip po jų jaučiatės? Jaučiate sunkumą ar lengvumą, džiaugsmą ar 
sumišimą? Jei patys kartojate maldą, stebėkite jos virpesių (energijų) poveikį kūnui, jausmams, 
protui. Įsiklausykite į žodžius ir tylą tarp jų. New Age mėgsta vartoti daug tarptautinių žodžių – 
“programa”, “evoliucija”, “dimensija”. Kiek malda beatrodytų nuoširdi, įdėti į ją šie žodeliai neša 
postmoderniojo pasaulio Šeimininko galią. Suprantama, kad aukščiausia dvasine prasme nėra ir 
negali būti negerų žodžių, tačiau paprastojo (viduriniojo) proto lauke jie neša svarbią žinią nuo 
žemųjų priekalnių, o taip pat, dažnai taip būna, tai į energinį maldos darinį įdėtų “programėlių” 
simptomas. Nedera baidytis tarptautinių žodžių, o tik atskirti ir suvokti, kur jiems vieta ir kas kartais 
slypi už jų. 

„B ūtent, kaip pasakyta Mokyme: „ Sąmonės ramybė atsiranda, pamažu pažystant Aukščiausią 
Pasaulį. Nėra didesnio džiaugsmo ir grožio, kaip Aukščiausiojo pasaulio buvimo teigimas. Malda 
gimė nuo tikro gyvojo ryšio atpažinimo su Aukščiausiu Pasauliu. Pati tokio ryšio sąvoka daro 
žmogų stipriu ir kryptingu”.(Jelenos Rerich laiškai 1935 - 1938, 2 t.) 

Dideli įššūkiai laukia tų, kurie imasi padėti kitiems, mokyti kitus. Dvasinis ego turi begales veidų. 
Kai užmirštamas Mahatmos Gandžio idealas – siekis tapti visišku nuliu – pasireiškia dvasinio 
susireikšminimo ligos. Šis “nusinulinimas” yra pagrindinis vaistas nuo susireikšminimo, 
“mokytojavimo”, žvelgiant į kitus iš aukšto. Kiekvieną rytą ir vakarą prisimink šį “nusinulinimą” – 
nuolankumą. Atskirk Mokytojo idealus nuo įvairių radijo stočių keliamų triukšmų… 

Tai yra “savęs girdėjimas”, Stebėtojo būsenos įtvirtinimas savo gyvenime. Juk Stebėtojas stebi ne 
vien išorės pasireiškimus. Nėra esminio skirtumo tarp išorės ir vidaus pasaulių. Jei tavyje gimsta 
malda, pamokslas, paskaita, straipsnis ar knyga, o gal tiesiog artimam ištartas žodis, jie turėtų būti 
įvertinti taip vadinamo “Platono filtro” požiūriu. Šie “filtrai” yra trys – MEILĖ, HARMONIJA 
(PUSIAUSVYRA) IR GROŽIS. Kiekvienas žmogus kasdieniame gyvenime gimdo mintis, 
jausmus, žodžius ir veiksmus. Pasitikrinkite, kiek jie atitinka aukščiausiąjį Meilės, Harmonijos ir 
Grožio idealą. Nepalikite vietos ego, kad “jis” vertintų. Te vertina jūsų Aukštesnysis suvokimas, 
kuris yra “nulio būsena”. Ja remkitės. 

O tie, kas girdimą vieną radijo stotį priima be išlygų, susireikšminę bruka savo mokymus kitiems, 
pateikdami galutinę ir neskundžiamą tiesą. Kasnis sukramtytas, nurytas ir net suvirškintas, - už 
mokinį. Kas belieka mokiniui? Aklai sekti ir paklusti. Teisuoliškumas gimdo autoritarizmą, kuris 
veda į užsidarymą ir sektantiškumą. Kaip dainavo bardas “tokie įdomūs tik sau patiems, 
aptarinėdami, koks nuostabus mūsų būrelis”… 

„Toliau - „Saulėtasis kelias nepažysta vedimo, išskyrus vidinį savo dieviškosios dvasios vedlį”, 
tačiau visi Rytų mokymai, taip pat kaip ir „Gyvoji Etika”, nukreipia visais būdais vystyti savąjį 
prajautimą, nes be šito nėra judėjimo pirmyn. Būtent, Aukščiausiasis Vedimas yra ne nuolatiniai 
nurodymai, tačiau užuominos, rūpestingas sąmonės nukreipimas į kelio ženklus, o taip pat neregimi 
prisilietimai prie dvasios, kad ją uždegti, kai mokinys pats to siekia, kad niekuo nepažeisti 



savarankiško pasiekimo, kuris tik vienas turi savo vertę. Visa yra pagrįsta savitarpio pagalba, 
bendradarbiavimu.“ (Jelenos Rerich laiškai 1935 - 1938, 2 t.) 

Užtenka apie tai. Prieš mus plyti begalinis Dangus, mums po kojomis – Motina Žemė. Gyvenimas 
yra gražus ir tobulas. Mes, čia atėję, mokomės tapti tarpininkais tarp Tėvo ir Motinos, mokomės 
tapsmo Dievo vaikais.  

- Myliu tave, pasauli, - sako Dievo vaikas. - Esu džiaugsme, Esu Džiaugsmas. Tokia nuostabi 
Vienybės su viskuo kas Yra, būsena, Dainos būsena! Darnios Šeimos būtis. Man nereikia 
rinktis tarp Tėvo ir Motinos – myliu juos abu. Man jie – vienas kūnas, viena siela. 

Viso pasaulio nesudėliosi į lentynėles, vis kažkas liks nesudėliota. Neatskirsi Tėvo nuo Motinos. 
Vienio būsena yra čia pat – ji ranka pasiekiama. Užlipk ant kalno, paklausyk miško garsų, vėjo 
gaudesio, lietaus šnaresio. Šis Gyvenimo pasireiškimų stebėtojas yra nuolat Širdies centre, 
dvasiniame stubure. Bent trumpam atmesk visas programas ir koncepcijas, socialinius vaidmenis, 
kaukes ir savus bei tau primestus vertinimus – ir tu Jį/Ją pajusi. 

- Rinkis tarp Šviesos ir tamsos, - šaukia dvasingieji.  

O tu tiesiog pabūk ramybėje. Taip, kartais šis pasirinkimas tampa aktualus. Ypač tiems, kas 
atsisukęs į tamsą. Deja, tokių dabarties pasaulyje vis daugėja. Tačiau dauguma žmonių yra kaip 
gėlės – jos pačios sukasi į šviesą, siekia dangaus, šaknis įleidusios į Motiną žemę. Tamsoje jos 
užmiega ir kaupia jėgas. Tai natūrali prigimtinė būsena. Rinktis šviesą tenka žemesniesiems 
pasauliams, esantiems tamsoje, aktyviame nežinojime. Apie juos pasakyta: „pagal darbus 
atpažinsite“. 

„Apreikštas pasaulis yra pagrįstas bipoliariškumu viso, kas egzistuoja. Ir todėl yra natūralu, kad 
ribota žmogiškoji mintis, ieškodama priešybių egzistavimo priežasčių, ir savo suvokime 
įsivaizduodama Dieviškąją Esmę tik jos teigiamame Aspekte, neišvengiamai turėjo prieiti prie 
suvokimo apie dviejų, amžinai besivaržančių pradų egzistavimą, arba Dievo ir Velnio buvimą. Ir 
šitaip planetinė dvasia, šio pasaulio Kunigaikštis, tapo viso blogio, viso netobulumo, egzistuojančio 
gamtoje,  įsikūnijimu. 

Tačiau aukštoji Rytų mintis seniai išsprendė blogio egzistavimo problemą. Vieningas elementas, 
Vieningas Dieviškasis pradas, arba Absoliutas, talpinantis savyje viso kas egzistuoja potencialą, iš 
to seka, ir visus priešpastatymus, neša savyje ir amžiną atsiskleidimo arba tobulėjimo procesą. Šiuo 
procesu, arba judėjimu, pagrįsti visi pasireiškimai ir visa gaja (evoliucija). Judėjimas arba gaja, 
sukuria visų sąvokų sąlygiškumą, iš kurio išteka priešpastatymai. Tik amžina priešybių porų kaita ir 
jų palyginimu yra suvokiama realybė.“(Jelenos Rerich laiškai 1935 - 1938, 2 t.) 

Todėl kalbėjimas „nuo kalno“ visada skirsis nuo „priekalnių“ kalbėjimo. Štai išplaukia didžiojo Šri 
Aurobindo pasakyti žodžiai: „Kas renkasi Amžinybę – jau pats yra Amžinybės pasirinktas“. Tai 
kalbėjimas nuo kalno viršūnės. Kalno papėdėje daug kalbančių, rašančių, kažką žadančiųjų, daug 
turgaus prekeivių. Ant kalno – Didžioji Tyla. Kas išdrįs ją sudrumsti? 

Kai nusileisite apačion, pamatysite, kad įvairiausios koncepcijos, vertinimai, raginimai, kaltinimai 
– lyg sraunios upės vanduo. Plaukia, nuplaukia. Jei neklausyti žodžių mentalinės prasmės, girdisi 



tik malonus čiurlenimas, kitas garsesnis, o kitas tylesnis. Tiek vertos visos kalbos ir tekstai. Taip 
pat ir šis.  

Rašau ir kalbu, kad išlaisvėtumėte. Nusimeskite susikurtus ir jums įdiegtus kiautus ir pančius, 
temdančius Suvokimą. Kopkite į savo Dvasios kalną! Juk tai nuostabu. Kviečiu laisvei ir skrydžiui. 
Neužmirštame atsakomybės, pagarbos gyvybei ir pačiam Gyvenimui, klausome Viešpaties 
Priesakų, kurie yra Didieji Vartai (mahavratam). Jie netrukdo skrydžiui, o laimina ir padeda. 

Tylusis dvasingumas keliauja virš organizacijų, sektų, religijų. Tačiau yra pagrįstas neregima sielų 
Brolija. „Saulės kelias nepažysta organizacijų ir draugijų…” - dera suprasti, kad tiesos kelias, 
aukščiausias kelias, visada praeina virš organizacijų ir draugijų, nes jis talpina savyje visus, 
ieškančius Bendrojo Gėrio ir einančius Aukščiausioje Tarnystėje ir tuo pačiu daro negalimais 
apribojimus ir fanatiškumą. 

Toliau - „Jis neregimai apjungia visus einančiuosius juo į vieną Broliją…” - tai labai tikslus 
apibūdinimas, būtent neregimai, dvasioje. Taip pat yra teisinga, kad „matu yra tik asmeninis 
sąmoningumas”.“ (Jelenos Rerich laiškai 1935 - 1938, 2 t.).  

Kas dar nepasiruošę – likite savo „Tėvo kambariuose“. Ruoškitės priskirtai valandai. Pamažu 
auginkite plunksnas, mokykitės skirti ir priimti. 

*** 

Dera pasakyti dar kai ką. Skaitykite klasikinę dvasinę literatūrą, teosofijos pradininkus. Tuomet 
imsite jausti ir suvokti, kuo skiriasi J.P.Blavatskajos nešama žinia ir neaprėpiamos platumos nuo, 
pavyzdžiui, Prophetų pateikiamo mokymo. O skirtumai akivaizdūs, jie milžiniški. Tik aklas neišvys 
šių skirtumų! Šių skirtumų pajauta ir reikš tai skaitančiojo sąmonėjimą. 

Teosofijos pradininkai neištarė Didžiųjų Mokytojų vardų. Išsaugojo tyrumą ir sakralumą. Jų 
kūriniuose atsiskleidžia plačiausi horizontai. „Vienis yra tobula Būties harmonija, sukurta 
pagrindinio ir vieningo skambesio pagrindu, kuriame dermingai susijungia Gyvenimas, Išmintis ir 
Palaima“. (Ani Bezant. Senovės išmintis, p.189). Šį skambesį galima pajusti ir suvokti, skaitant jų 
paliktus kūrinius. 

Gi Prophetų ir į juos panašių „pranašų“ raštuose aptinkame chaoso ir kovos emanacijas, lyg 
dvasinės seklumos išraiškas. Tokia štai „evoliucija“. 

Štai čia priekalnių pasauliai kviečia tarnystei (Šeimininkui tik tarnaujama).  

- Taip darys visi, kurie mums tarnauja. Toks mano žodis. – ištaria šio pasaulio vadovas.  

O čia beribis Dangus Svah kviečia bendradarbiavimui. Kalno Mokytojas taria: 

- Sėsk man iš dešinės, tapk tokiu, kaip Aš. Esi mano sūnus, draugas ir brolis. Nereikia man tavo 
tarnystės, o tik sąmoningumo augimo džiaugsme, kasdienėje dienoje. Pareigas prisiimsi pats. 
Kaip tavo širdis lieps. 

Dvasingumas tyliai laukia – jis nekelia jokių sąlygų. Tačiau neapsigauk, kelias klaidus ir dažnai 
siauras. Skustuvo ašmenys bundančiai sielai. Kliūtys – augimui.  



„Teisinga tai, kad tik nuo mūsų pačių priklauso priimti visame ir iš visa ko arba purvą, arba gėrį. 
Auksinis kelias, arba Didžiosios Pusiausvyros kelias, yra prisakytas visų Didžiųjų Mokytojų. ... 
Nemanau, kad galima būtų perkalbėti siauros sąmonės turėtojus, surambėjusius senuose 
prietaruose ir koncepcijose, - būnant jų aplinkoje ir kalbantis su jais. Štai, jeigu jie patys pasibelstų 
pas Jus, tuomet kitas reikalas, tačiau eiti pas juos, kad atverti akis, yra beviltiška. 22.06.36.“ 

„Sunkus tikrosios mokinystės kelias. Juk jokios žinios, jokios filosofijos ir juo labiau magiškieji 
veiksmai nesuteiks jums dvasingumo. Nes tik gyvenimiškoje patirtyje, išgeriant gyvenimo, visų jo 
iliuzijų, nuodų taurę ir išlaikant didįjį siekimą tarnystei Bendrajam Gėriui, mes pripildome 
Aamritos taurę. 

Kiekvienas nuoširdus širdies dūžis bus išgirstas. Todėl belskite ir nenusiminkite, jei atsakymas 
vėluos. Atsakymas ateina visada netikėtai, tam yra daug priežasčių, ir visada ne ta forma, kaip mes 
tą atsakymą įsivaizduojame. Todėl būkite atidūs ir išmokite atpažinti. Dirbkite su savimi.“ 

 (Jelenos Rerich laiškai 1935 - 1938, 2 t., p. 181). 

 

R.G.Narajanas 

 

2012.03.14    Vilnius  

*** 

Klausimai Mokytojams 

 

- Ar išliks baltoji rasė? 

- Išliks, tik bus priversta transformuotis, kad pakeisti savo gyvenimą labiau prigimtine vaga ir 
išmokti neprimetinėti savo gyvenimo būdo kitiems, kitoms rasėms ir kultūroms. Globalizacija, 
kurią jūs taip vadinate, nereiškia suvienodėjimo. O reiškia mūsų planetos Žemės trapumo 
suvokimą, Bendrosios Sąmonės suvokimą. Už formų slypinčio Vienio pamatymas yra dvasinė 
globalizacija. Vergovės ir taip vadinamo „vakarietiško“ gyvenimo būdo primetimas per 
paikinančius „saldainiukus“ – popkultūrą ir visas antikultūras, - yra savosios savasties, žmonių 
savasties, naikinimas. 

Dievui visi žmonės lygūs, visus Jis myli vienodai. Jei kažkokia žmonių grupė, rasė ar tauta, 
nebeatitinka Dieviškojo plano, nebevykdo Dieviškųjų Priesakų – ji merdi ir nyksta. Vienas 
rases keičia kitos, kaip Raštuose pasakyta. Todėl transformacija, pasikeitimai yra neišvengiami. 

Išgirsti bendrosios Pasaulio Dvasios šaukinius dera. Ši Dvasia, Didžioji Dvasia – Motina, gyva 
kiekviename žmoguje. Todėl ir sakome, kad reikia mokytis „girdėti save“, taip susipažįstant su 
savo Aukštesniuoju Aš, savuoju sielos Vadovu ir gyvenimo Mokytoju. Kai ryšys ima 



užsimegzti, keičiasi viskas: nuostatos, prioritetai, pasaulėžiūra. Žmogus tampa atidesnis kitam 
žmogui ir Motinai Gamtai. 

Neturite išeities – tie, kurie nesikeičia, pražūva pasaulinės transformacijos ugnyje. Tie, kurie 
apčiuopia, suranda kelią Namo, tampa Dievo vaikais. 

- O kiti žmonės nėra Dievo vaikai? 

- Yra visi, tik ne visi tai žino. Žmonija miega ir sapnuoja sapnus; kad jie yra mirtingieji, tik kūnas 
ir kraujas. Žadiname juos, kad prabustų ir prisimintų, kas tokie yra. Kad suvoktų savo tikrąją 
prigimtį ir įgyvendintų jiems priklausančias prigimtines teises – grįžti į Tėvų namus ir sėsti su 
jais prie bendro stalo. Tokia yra ši paprasta tiesa.  

- Ar bus 2012 metų tragedija – pabaiga? 

- Jokios pabaigos. Transformacija, pasikeitimai jau vyksta. Ne tam žmonija per tūkstantmečius 
gyveno ir kūrė, kad staiga išnyktų. Išorės pasikeitimai neturi bauginti dvasios ieškotojų, nes 
Pasaulio Dvasia nemari. Amžinoji Dvasia gyva kiekviename žmoguje. Tai jo „dieviškumo 
genas“ – būsimojo išsilaisvinimo schema. Šį „dieviškumo geną“ reikia pažadinti, įdarbinti, kad 
po nakties išauštų diena. Saulė, fizinė saulė, kyla visiems. Tačiau dvasinis Saulėtekis ateina 
tuomet, kai čela, mokinys, yra pasiruošęs. Laikosi Dieviškųjų priesakų – taisyklių ir yra 
apsivalęs nuo apsunkinančių karmų, jausmų ir proto nešvarumų. Ši nešvara ir neleidžia 
pamatyti Saulėtekio. Todėl tenka gyventi tamsoje. Dabar atsiranda galimybė atbusti kuo 
daugiau žmonių. Tokia yra dabarties, dabartinio laikotarpio pamoka.  

Gaidys jau gieda – buskite, vaikeliai!  

2012.03.05. Thiruvanamalai, Ramana Maharshi ašramas – Arunachala, Pietų Indija 

-  Tarp mūsų ir Šventųjų ištisa praraja? 

 - Jie (Motinos Indijos ir visos Žemės Šventieji) yra šios žemės druska ir nuostabūs mūsų 
pagalbininkai. Jie palaiko visos žmonijos Gają (evoliuciją). Dirbdami kartu su mumis, 
kiekvienas atlieka tik jam žinomus ir suprantamus uždavinius. Jei jie išnyktų, tai būtų signalas 
Pasaulio Dvasiai, kad šis žmonijos Gajos (evoliucijos) etapas baigėsi, viskas būtų sunaikinta ir 
prasidėtų iš naujo, jau naujoje kokybėje. 

O jūs, mano vaikai – galite, galite kitaip. Dirbkite, dirbkite, dirbkite. Mokytojų ranka ir 
saugantis skydas su jumis. Atlikite savo pareigą šioje Žemėje sąmonėdami. 

2011. 09. 30   Gangotris, Himalaja, Šiaurės Indija 

 

--  
SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą. 
 
www.yogi.lt  


