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ŠAMBALOS ŠALIS. KAS TAI?
Šambala: legendos ir tikrovė
Rytų legendos apie Šambalą
Nuo seniausių laikų iki šių dienų neaprėpiamose Azijos platybėse
gyvuoja legendos apie tolimą, slėpiningą, šventą šalį. Tarp aukščiausių
neprieinamų kalnų slypi ši šalis. Nuostabius slėnius su upėmis ir
kriokliais, su puikiais sodais nuo ţvarbių vėjų saugo snieguotos kalnų
viršūnės. Šita graţioji šalis vadinasi Šambala.
Sakoma, kad joje gyvena ne šiaip eiliniai ţmonės, o nepaprasti
pasišventėliai, Išminčiai. Juos vadina Mahatmomis - Didţiosiomis
Dvasiomis. Legendos byloja, kad Mahatmos yra pasiekę tobulumą, jog
Jie gyvena pilnutinį dvasinį gyvenimą, sukaupę gilią išmintį. Jie suvokė
Būties slėpinius, sukaupė milţiniškas ţinias: apie Kosmoso ir Gamtos
dėsnius, apie praeitį ir net apie ateitį. Jie geba valdyti galingas vidines
slapčias jėgas. Jie gali keliauti Kosmose ir gyventi kitose planetose.
Ir dar legendos byloja, kad visas savo nepaprastas ţinias Mahatmos
saugo visiškoje paslaptyje ir niekam jų neišduoda. Jie taip daro todėl, nes
ţinojimas yra didţiulė galia. Ypač giliausių Kosmoso ir Gamtos
paslapčių, o taip pat ir nepaprastų ţmogaus organizmo galimybių
ţinojimas. Ši jėga gali būti milţiniška, o todėl ir be galo pavojinga, jei
būtų panaudota piktų egoistinių ţmonių prieš kitus ţmones.
Štai kodėl taip rūpestingai saugomos prieigos prie šios kalnų šalies,
štai kodėl ji visiškai neprieinama svetimiems. Neperţengiamos prarajos ir
sniego griūtys uţblokuoja kelius. Niekas neras kelio į Šambalą, išskyrus
tuos, kurie Jos pašaukti, - nedaugelis išrinktųjų, pačių doriausių, pačių
garbingiausių, nugalėjusių egoizmą, ištikimai tarnaujančių Visatiniam
Labui. Kaip tik tam skirtas pačių Mahatmų gyvenimas.
Mahatmos akylai stebi viską, kas vyksta pasaulyje. Savo magiškuose
veidrodţiuose Jie gali matyti bet kurią planetos vietą. Jie valdo ţmonijos
gyvenimą, vadovauja jos evoliucijai. Jie stengiasi šviesti visas tautas ir
duoti joms kryptį, suteikti joms pagalbą, jei tiktai ji nebus tų tautų
atmesta.
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Be ţodinių legendų dar yra ţinomi ir rašytiniai šaltiniai. Yra
senovinių tibetiškų rankraščių, mininčių Šambalą, taip pat ţemėlapių,
kuriuose paţymėta Šambalos šalis. Tibeto Taši-Lama Tretysis parašė
knygą „Kelias į Šambalą". Šambala minima senovės indų Vedose, taip
pat Puranose ir indų epe „Mahabharatoje".

Kas ţinoma apie tai Vakaruose
Šambala ţinoma ne tik Azijoje. Teigiama, kad Vidurţemio jūros
baseino išminčiai kontaktavo su ja. Pitagoras buvo nukeliavęs pas
Mahatmas. Ten lankėsi neopitagorietis filosofas Apolonijus Tijanietis .
Tas pats sakoma ir apie kitas ţymias senovės ir vidurinių amţių
asmenybes. Europos metraščiuose uţfiksuota, kad ţinių iš Šambalos
buvo gavę Konstantinas Didysis, taip pat Bizantijos imperatorius
Emanuelis..
Kryţiuočiai, grįţtantys iš Kryţiaus ţygių, atsinešdavo ţinių į Europą
apie slėpiningąją Šambalą ir Mahatmas. O Europoje tos ţinios virsdavo
padavimais apie „Gralio Pilį". Sakoma, kad toje pilyje gyveną šventieji
riteriai, saugantys „Gralio Taurę". Į Taurę nusileidţia Dangaus Ugnis, ir
riteriai iš tos Taurės semiasi jėgų kovai su blogiu. Jie girdi kiekvieną
pagalbos šauksmą ir skuba padėti skriaudţiamiems. Apie tai pasakoja
Wagner'io operos „Parsifalis" ir „Lohengrinas". „.
Katalikų baţnyčia, Romos popieţiai XII-XIIIa. ţinojo apie kaţkur
Azijos viduryje esantį slaptingą Dvasinį Centrą, kuriam vadovavo
garsusis Presbiteris Jonas. Jis siuntė popieţiams pliekiamuosius laiškus.
Istorijoje uţfiksuota, kad vienas popieţių surengė pasiuntinybę į
Vidurinę Aziją pas Presbiterį Joną. Patyrusi daugybę nesėkmių ir
sunkumų, ši pasiuntinybė sugrįţo neradusi Dvasinės Citadelės, o
Presbiteris Jonas tebesiuntė pliekiamuosius raštus.
Ţinios apie Šambalą randamos portugalo Kaselo (XVIIa.), vengro
Čoma de Kėrešio (XIXa.) ir kitų Europos mokslininkų darbuose.

Rusų šaltiniai
Apie Šambalą ţinota ir Rusijoje, Sibire. Čia ši šalis buvo vadinama
„Belovodje". Ypač paplitusios tos ţinios buvo tarp rusų sentikių
(staroverų). Buvo net organizuojami būriai, kurie vykdavo ieškoti tos
nuostabios šalies. Apie tai rašė rusų rašytojas Korolenka, keliautojai
Prţevalskis ir Kozlovas. Kelionės, ieškant Belovodjės, ir pasakojimai
apie tą stebuklų šalį atsispindėjo ir rusų groţinėje literatūroje, pvz.,
Melnikovo-Pečerskio ir Šiškovo romanuose.
Apie Mahatmas ir Jų šalį Šambalą rašė garsus rusų dailininkas ir
filosofas, , mokslininkas ir keliautojas Nikolajus Rerichas (1874-1947)

knygoje „Azijos širdis", išleistoje 1929m. Amerikoje. Rerichas rašo, kad
pagrindinė Azijos sąvoka, švenčiausias ţodis - Šambala, o garsiausias
Azijos vardas - Didţiojo Šambalos Valdovo Vardas - Maitrėja. „Ir
stambiuose Azijos centruose, ir beribėse Gobės dykumose ţodis apie
Didţiąją Šambalą skamba kaip Didţiosios Ateities simbolis. Padavimuose
apie Šambalą, legendose ir giesmėse galbūt glūdi reikšmingiausia Rytų
ţinia".
Rerichas pasakoja apie ţmones, pabuvojusius toje slėpiningoje šalyje.
Jie aprašė bibliotekas, laboratorijas, saugyklas, taip pat garsųjį Bokštą.
„Daugelis dalykų, kurie mums atrodo fantastiški prasimanymai ir pasakos,
tose vietose apšviečiami ypatinga tiesos šviesa. Didingieji Mahatmų
pavidalai praeina pro mūsų akis ne kaip šmėklos, bet kaip Didţiosios
Būtybės iš kūno ir kraujo, kaip tikrieji aukštojo ţinojimo ir galios
Mokytojai".
„Perėję tuos nepaprastus Tibeto kalnus su jų magnetinėmis bangomis ir
šviesos stebuklais, išklausę liudininkus, ir būdami liudininkais - jūs ţinote
apie Mahatmas. Nesiruošiu įtikinėti jus Mahatmų buvimu. Daugybė
ţmonių Juos matė, kalbėjosi su Jais, gaudavo Jų laiškus ir siuntinius.
Galima išvardinti daugelį dar gyvenančių, kurie asmeniškai sutiko
Mahatmas. Šitie atmintini susitikimai vyko ne tik Indijoje, bet ir Anglijoje,
Prancūzijoje, Amerikoje bei kitose šalyse".
Be paties Rericho, apie Šambalą bei Mahatmas rašė ir kiti autoriai
aštuntajame bei devintajame dešimtmetyje. Uţsienyje ta tema yra gausu
literatūros.

Kas gi iš tikrųjų yra Mahatmos
Mahatmų fenomeną paaiškina ţmonijos kosminė evoliucija. Jos esmė
tokia: kiekvienas ţmogus yra dvasinė nemirtinga būtybė, kurios evoliucija
vyksta pakartotinio įsikūnijimo ţemėje būdu. Kūnui mirus, ţmogaus
dvasinė esmė išlieka ir tęsia savo buvimą erdvėje. Laikui atėjus, tasai
ţmogaus Aš vėl įsikūnija. Taip kartojasi kiekvieno ţmogaus gyvenimai.
Tų gyvenimų metu įsigyjamos protinės ir moralinės savybės išlieka,
kaupiasi, ir tokiu būdu auga. Pereidamos per daugelį įsikūnijimų, tos
dvasinės savybės vystosi, tobulėja. Po gana ilgo laiko ţmogus pagaliau
pasiekia visišką tobulumą, tuo uţbaigdamas ţmogui nustatytos evoliucijos
saiką.
Toks „jau-nebe-ţmogus", pereina į naują, kitą kosminės evoliucijos
stadiją, kurią galima pavadinti „dievaţmogiška" arba
net „dieviška". Juk tokį antţmogį, palyginus su eiliniu ţmogumi, galima
pavadinti stačiai dievu, nes jo sąmonė tiek aukštesnė uţ paprasto
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Šambala davė visas religijas

Trismegisto mintis ţėrėjo nuostabiose „Smaragdinių lentelių" eilutėse. Mozė
Sinajaus kalne klausėsi dieviškojo balso ir davė judaizmo religiją. Senovės
Graikijoje - religijos įkūrėjas Orfėjus, ezoterinės filosofijos pradininkas
Pitagoras, Sokratas ir jo mokinys didysis mąstytojas Platonas. Palestinoje dieviškasis Kristus, kurio Didţioji Auka švietė pasauliui du tūkstantmečius.
Pagaliau Mahometas, islamo įkūrėjas. Išpranašautas Didţiojo Mokytojo
atėjimas ir mūsų laikais. Jis ateis, kad atkurtų teisybę ir tvarką Ţemėje.
Krikščionys kalba apie antrąjį Kristaus, Islamas -Muntazaro, induizmas Kalki Avataro atėjimą. O Šambalos išpranašauta, jog kai ţmonija, praradusi
Šviesią Išmintį, pasiners nesupratiman, tada ateis Šambalos Viešpats
Maitrėja. Taip įvairiais vardais vadinamas Mesijas, kuris išgelbės pasaulį ir
ţmoniją, atneš naują šviesų gyvenimą.
Maitrėjos vardas reiškia „meilės ir gailestingumo Viešpats". Azijos tautose
pranašystės apie Jį gyvos nuo pat mūsų eros pradţios - nuo tada Indijoje ir
Tibete buvo statomos Maitrėjos statulos. Ir dabar kalnuose, prie sunkių
kelių, pavojingose kalnų perėjose stovi šviesios Ateities Viešpaties
Maitrėjos atvaizdai. Kas pasirūpino pastatyti juos? Kas pasidarbavo? Ir stovi
jie, daţnai milţiniški, tarytum ne ţmonių sukurti.

Tiesa viena, tik jos formos įvairios

Religingumo smukimas ir ateizmas

ţmogaus sąmonę, kiek pastaroji - uţ gyvūno. Nieko čia nėra antgamtiška
-kosminei evoliucijai ribos nėra! Šitą evoliuciją uţbaigusios būtybės ir yra
Mahatmos (Didţiosios Dvasios).
Pagal hierarchinį Visatos valdymo principą, mūsų planetos Mahatmų
brolija yra neregimoji planetos valdţia. Ji sudaro ţmonijos evoliucijos
planą, vadovauja jį vykdant. Šambala atidţiai seka viską, kas vyksta
pasaulyje. Naudodamasi priemonėmis, kurių neţino mūsų mokslininkai
gali matyti bet kurią planetos vietą, gali skaityti ţmonių mintis.
Mahatmos siunčia ţmonėms evoliucijos idėjas - ne raštais, bet mintimis.
Šambala yra visokių įkvėpimų šaltinis - evoliucinių, filosofinių, meninių...
Šambala veikia ne tik neregimai - esant reikalui, ji kišasi ir į
konkrečius pasaulio dalykus. Kartais raštais, laiškais, o kai kada ir
siųsdama savo atstovus, pasiuntinius, kurie neša įspėjimą, patarimą,
pagalbą. Paskutinis istorijai ţinomas Mahatmų demaršas buvo 1926
metais Tarybų Sąjungai - apie tai kiek vėliau.

Per visą ţmogiškosios sąmonės evoliucijos eigą, Šambala neša
ţmonijai šviesą - religinių mokymų pavidalu. Tai vyksta periodiškai, nes
gautoji šviesa po kurio laiko aptemsta, praranda pirmykštį savo tyrumą.
Gautoji išmintis ţmonių iškreipiama, jie praranda teisingą kryptį,
patenka į aklavietę. Būtina vėl atnešti skaidrią Šviesą.
Todėl kosminiai įstatymai numato periodišką ţmonijos Mokytojų
pasirodymą. Vykdydami Šambalos pavedimą, Mahatmos įsikūnija kaip
religijų įkūrėjai, Didieji išminčiai, garsūs filosofai. Jie pasirodo visuose
mūsų planetos istorijos posūkiuose, kad laiku suteiktų naują poslinkį
ţmonijos sąmonei. Kiekvienas iš tų Didţiųjų Šambalos Pasiuntinių davė
naują pasaulinę religiją ar filosofiją - prasidėdavo nauja dvasingumo
antplūdţio banga. Visada būdavo suteikiama ta Vienatinės tiesos dalis,
kurią ţmonija pajėgdavo suvokti. O kadangi šaltinis, iš kur atsirasdavo
religijos, yra vienatinis, visų religijų pagrindai savo esme yra tie patys,
skiriasi tik jų forma.
Taip Didţiosios Dvasios, vykdydamos savo Misiją, nepaliaujamai
įsikūnydavo Ţemėje. Paminėsime kai kuriuos pasiuntinių atėjimus,
ţinomus istorijai. Kinijoje tai buvo Lao-Cze ir Konfucijus. Indijoje, be
didţiojo Budos, buvo legendiniai Rama ir Krišna. Senovės Persijoje
-Zoroastras, ugnies kulto pradininkas. Senovės Egipte Hermeso

Kaip jau sakyta, laikui bėgant, religijų įkūrėjų atneštoji šviesa aptemsta.
Religijos tampa iškreiptos, jų pagrindai neatpaţįstami po dogmų ir kanonų
apnašomis, ţmonių sukurtomis. Taip, iš religijų išnyko Persikūnijimo ir
Karmos dėsniai, kurie pasaulyje buvo ţinomi dar iki krikščionybės, ir penkis
amţius pripaţįstami pirmųjų krikščionių. Jų vieton priimta nuodėmių
atleidimo dogma, kuri įdiegė neatsakingumo jausmą tikinčiųjų sąmonėje.
Vietoj religijų įkūrėjų skelbtų meilės ir gailestingumo idėjų, atsirado
fanatizmas, neapykanta, kitatikių persekiojimas, „pagonių" naikinimas. Taip
kilo kryţiaus ţygiai, religiniai karai, inkvizicija su ţiauriais kankinimais ir
lauţais. Visa tai lėmė pirmapradės šviesos aptemimą, kas atstūmė
galvojančius ţmones nuo religijos. Prasidėjo religinis atšalimas, atsirado
ateizmas. Kol religija dar tikra, kol neiškreipta - nėra ir negali būti jokio
ateizmo, nes jis gimsta, kaip dėsninga ir neišvengiama reakcija į religijos
aptemimą.
Tačiau reikia pasakyti, kad ateizmas, atmesdamas religijų apnašas, atmetė
ir jų tikruosius šviesiuosius pagrindus, kuriuos buvo davusi Šambala. Tuo
ateizmas sunaikino pats save, tapdamas beprasmišku ir niekam nereikalingu.
Ir dabar ţmonijai reikia grįţti prie tikrųjų Ištakų, kurios atėjo iš Šambalos.
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Praeities Didţiosios tiesos nebuvo išguitos negrįţtamai - jos
išsaugotos Rytuose ir šiandien grąţinamos Naujajai Epochai. Jos glūdi
Rytų religinės filosofijos perluose - kaip induizmo Vedose, Upanišadose,
ypač Bhagavad Gitoje. Jos yra ir dvejose didţiosiose Rytų religijose
-induizme (475 mln. tikinčiųjų) ir budizme (260 mln. tikinčiųjų), kurios
yra maţiausiai iškreiptos pasaulio religijos. Jų pagrindas - Šambalos
mokymai apie persikūnijimą (Sansara), atpildą (Karma) ir priedermę
(Dharma).
Be visų tų išsaugotų senų mokymų, Naujajai Epochai Šambala davė ir
naujus mokymus, naujus apreiškimus - per pasiųstas tuo tikslu Mahatmų
mokines: Eleną Blavatskają ir Eleną Rerich.

Šambala skelbia Naująją Epochą

laimėjimų sintezė, gyvenimo ir ţmonių būsimo vystymosi problemos. Du
tomai buvo išversti į rusų kalbą, išleisti Rygoje 1937m. Savo darbų
Blavatskaja nepriskirdavo sau, juos laikė tik netobulu perdavimu to, kas
Mahatmų buvo jai perduota. Perteiktasis mokymas atliko didţiulį uţdavinį
- paţadino daugelio ţmonių sąmonę.
Blavatskajos veikla nepatiko dvasininkams, taip pat anglų rasistams, kurie
pyko uţ jos didelę įtaką Indijoje. Buvo organizuota arši kampanija
-nuolatiniai išpuoliai, insinuacijos, šmeiţtas. Priešų puolimai ją prieš laiką
numarino. Ji buvo apšmeiţta ir savo tėvynėje Rusijoje. Iki šios dienos
automatiškai, be jokios argumentacijos, kartojami tokie epitetai, kaip
„apgavikė", „šarlatanė", „avantiūristė"...
Blavatskaja buvo šviesi dvasia, atnešusi ţmonijai didį ţinojimą ir
šviesią naujieną apie Šambalą ir Mahatmas. Per ją buvo grąţintos ţmonijos
pamirštos tiesos apie persikūnijimą ir karmą.

Blavatskajos žygdarbis praeitame amžiuje

Rerichų ţygdarbis mūsų amţiuje

Elena Blavatskaja (1831-1891) jau vaikystėje regėdavo didingą
Mahatmos pavidalą su baltu turbanu. Jo paraginta, 1851 metais vaţiuoja į
Angliją; Londone įvyksta jos pirmasis susitikimas su Mahatma, kuris
pasirodydavo vaikystėje.
Per septynerius metus ji tris kartus mėgina prasibrauti į Tibetą, tačiau
nesėkmingai, nes tada Tibetas neįsileisdavo svetimšalių. Pagaliau jai
pavyksta prasiskverbti į sunkiai pasiekiamą Vidurinės Azijos gilumą. Ten
po ilgų herojiškų ieškojimų ji pagaliau suranda legendinę šalį Šambalą ir
slėpiningus išminčius, tampa Mahatmų mokine. Trejus metus ji išbuvo
viename vienuolyne (Ašrame), gaudama ezoterines ţinias apie Kosmosą
ir ţmoniją.
Apie savo keliones Indijoje bei Tibete ir pašnekesius su Mahatmomis
Blavatskaja parašė dvi knygas slapyvarde „Rada-bai". Tai buvo jos
vienintelės knygos rusų kalba ir išleistos Rusijoje. Visos kitos parašytos
angliškai ir išleistos Amerikoje bei Anglijoje.
Blavatskaja buvo Mahatmų pasiuntinė ir vykdė Jų pavedimus. Ji
turėjo nuvaţiuoti į Ameriką, kad Vakarų pasauliui perduotų ţmonėms
reikalingas Naujojoje Epochoje ţinias. 1875m. ji įsteigė Niujorke
Teosofijos draugiją (Teosofija graikiškai reiškia dieviškąją išmintį
-mokslo, filosofijos ir religijos sintezę. Jos tiesos sudaro visų religijų
pagrindą). Šios draugijos devizas - „nėra religijos aukštesnės uţ tiesą".
Vydūnas buvo Teosofijos draugijos narys.
Svarbiausias Blavatskajos veikalas - trijų tomų „Slaptoji Doktrina"
(1888) - daugiaamţės slaptos išminties sąvadas, praeitų kultūrų

Blavatskajos misiją pratęsė rusų tapytojas Nikolajus Rerichas
(1874-1947). 1897m. baigė Peterburgo dailės akademiją, nuo 1909m.
akademikas. Tai plataus masto asmenybė: ne tik pasaulinio garso
dailininkas, bet ir unikalus filosofas, ţymus mokslininkas, pasaulio
Kultūros vadovas, visuomenės veikėjas, poetas ir rašytojas, ţinomas
keliautojas... Savo reikšme jis prilygo tokiam Renesanso milţinui, kaip
Leonardo da Vinči.
Rerichą sudomina bei įkvepia legendos ir ţinios apie Šambalą. Jis
išgirsta šaukimą iš ten - „kalagija" (ateik). Pradeda organizuoti ekspediciją
į Vidurinę Aziją, tačiau jam sutrukdo 1914m. prasidėjęs karas. Dėl
sveikatos atsidūręs Suomijoje, 1918m. su šeima išvyksta į Vakarus, 1920 m. į
Ameriką. Niujorke įkuria Jungtinių menų institutą, Tarptautinį dailės centrą,
didţiulį savo paveikslų muziejų. Pasiūlo pasaulio vyriausybėms priimti
paktą dėl kultūros vertybių apsaugojimo karo metu. Šis paktas vėliau
pavadintas Rericho Paktu.
Būdamas Amerikoje, Rerichas surengė ekspediciją į Aziją, išvyko į Indiją.
1925m. kartu su ţmona Elena ir vyresniuoju sūnumi Jurijumi iškeliavo į
šiaurę, pradėjo garsiąją mokslinę ekspediciją - per Indijos kalnus, snieguotas
Transhimalajų keteras, Kinijos dykumas. Ekspedicija vyko vietomis,
neţinomomis Vakarų mokslui, turėjo įveikti neįtikėtinus sunkumus ir pavojus.
Tai buvo iš tikrųjų mokslinis ir ţmogiškas ţygdarbis.
Toje kelionėje Rerichai aplankė Šambalą, susitiko su Mahatmomis, tapo
jų bendradarbiais. Būtent todėl jie išvyko iš savo tėvynės, įveikė milţiniškas
kliūtis, kad galėtų patekti į kolonijinę Indiją. Rerichai gavo
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atlikti Mahatmų pavedimus Tarybų Sąjungoje ir Mongolijoje. Tad 1926m.
vasarą, laikinai nutraukę ekspediciją, jie vėl atsidūrė tėvynėje, atveţė į
Maskvą laišką ir paveikslų seriją „Maitrėja". Apie šį vizitą vėliau.
Po ekspedicijos, visa Rerichų šeima apsigyveno Indijoje. Čia jie
organizavo tarptautinį mokslinio tyrimo institutą „Urusvati". Po karo
norėjo grįţti į tėvynę, tačiau valdant Stalinui negavo įvaţiavimo vizos. Jos
laukdami Nikilajus ir Elena Rerichai mirė. Tik Chruščiovas,
lankydamasis Indijoje, leido pagaliau jų sūnums grįţti. Jurijus 1957
metais į Maskvą atveţė 418 tėvo paveikslų. 1960m. jis mirė. Jaunesnysis
Sviatoslavas mirė Indijoje.
Nikolajaus ir jo ţmonos Elenos, filosofės, Rerichų palikimas
-unikalus reiškinys. Tūkstančiai nuostabaus groţio paveikslų, mokslinių
bei meninių apybraiţų rinkiniai, įdomiausi filosofijos veikalai, mokslo
darbai. Visa tai apima didţiulę mūsų laikmečio problematiką. Kova uţ
taiką, ekologija, kosminiai Būties dėsniai, dvasingumo pagrindai,
ţmogaus tobulinimo būdai, pasaulėvaizdis. Rerichų palikimo unikalumas
- ne tik milţiniška apimtis, bet ir tai, jog jis yra itin aktualus. Nuostabu,
kad jo idėjos paplito po visą pasaulį, - išskyrus stalininę Rusiją ir hitlerinę
Vokietiją.
Tarybų Sąjungoje apie Rerichą suţinota tiktai 1958 metais, kai
Maskvoje buvo surengta pirmoji jo paveikslų paroda. Nuo to laiko
pradėta spausdinti knygas, monografijas, straipsnius apie Rerichus. Per
30 metų susikaupė daug literatūros.

raštą - kreipimąsi į tarybinę liaudį, kurio visas tekstas pateiktas
straipsnyje. Pats raštas laikomas Uţsienio reikalų ministerijos archyve,
Čičerino fonde. Buvo dar pokalbiai su Lunačiarskiu, Krupskaja ir kt.
Apie ką kalbėta ir koks kelionės tikslas - nei šis straipsnis, nei
vėlesnės knygos apie Rerichą nieko nepasakė. Tik galima suprasti, kad jis
buvo pasiųstas Mahatmų, vykdė Jų kaţkokius pavedimus, Jų vardu kaţką
siūlė; kad jo idėjos nepriimtos, nes buvo aiškiai utopiškos. O kokios tos
idėjos - neaišku. Rericho atveţtas Mahatmų kreipimasis į tarybinę liaudį
buvo nuo jos nuslėptas -jo nepaskelbė - ir jis buvo palaidotas archyvuose,
beveik keturiasdešimt metų.
Tai kokia gi buvo Rericho misijos esmė? Maţdaug 1938-1939 metais
Pabaltijyje kai kuriems Rericho draugijos nariams tapo ţinoma, jog
Rerichas perdavė Maskvai Mahatmų pasiūlymą bendradarbiauti, kuriant
Naująją Epochą, kurios kūrėja turi būti Naujoji Rusija. Mahatmų rašte
buvo pasakyta: „Mes siunčiame jums visą mūsų pagalbą, tvirtindami
Azijos vienybę!".
Pagalba Rusijai atėjo tuo metu, kada Lenino įpėdiniu tapo Stalinas,
kada šalis atsidūrė aklavietėje. Atėjo įspėjimas, pasiūlyta pagalba. Bet
neatsirado stiprios asmenybės, kuri tą galimybę išnaudotų, o Stalinas ją
suţlugdė. Tuo jis įstūmė šalį į didţiulius vargus ir kančias. Po penkiolikos
metų prasidėjo baisusis karas. Pasiūlytą pagalbą atmetus, šalies Karma
negalėjo būti palengvinta, o turėjo būti įvykdyta visiškai.

Šambala suteikia Agni Jogą

Rerichų apsilankymas
1926m. trys Rerichai nutraukė savo Vidurinės Azijos ekspediciją ir iš
Kinijos nuvyko į Maskvą, kur išbuvo maţdaug tris savaites. Grįţdami jie
aplankė Altajaus kraštą. Paskui nuvyko į Mongoliją, kur turėjo atlikti
Mahatmų pavedimą. Pagaliau grįţo į Kiniją ekspedicijos tęsti.
Po jų išvykimo iš Maskvos, pasirodė straipsnis, kaltinantis ir
šmeiţiantis Rerichą. Taip jis buvo pasmerktas per visą „stalininę epochą"
- trisdešimt metų niekur spaudoje nebuvo minimas tarytum jo nebūtų,
nors tuo metu buvo ţinomas ir garsus visame pasaulyje. Ir tik nuo
1958m., kai Maskvoje įvyko Rericho paveikslų paroda pradėta apie jį
rašyti.
1965 m. ţurnale „Meţdunarodnaja ţizn" paskelbtas straipsnis šiek
tiek nušvietė mįslingą Rericho apsilankymą Maskvoje. Pasakyta, kad jis
buvo atvykęs su specialia misija - vykdydamas Mahatmų pavedimą. Jis
aplankė uţsienio reikalų komisarą Čičeriną, įteikė jam oficialų Mahatmų

Kas yra Agni Joga
Ţodis „joga" yra kilęs iš sanskritiškos šaknies „jug", atitinkančios
lietuvišką šaknį „jung" (jungti, jungas) ir reiškiančios „prisijungti,
įsijungti". Indijoje jogos yra moralinės saviauklos sistemos, kartu
būdamos religinių-filosofinių koncepcijų dalimis. Tokių jogų Indijoje yra
keturios: Karma (arba Darbo joga), Ţnana - Išminties joga, Bhakti
-Meilės joga, Radţa - Valios joga. Tūkstantmečiais praktikuotos Indijoje,
mūsų laikais jos jau paseno. Naujoji Epocha kelia ţmogaus dvasiai naujus
reikalavimus.
Todėl Šambalos Mahatmos suteikė naują Mokymą, pavadintą Agni
Joga - Ugnies joga („Agni" lietuviškai - ugnis). Ši joga panaudoja
senąsias jogas, paimdama iš jų visa, kas geriausia, kas tinka Naujajai
Epochai, vienydama jų esmę - darbą, išmintį, meilę ir valią - į visumą. Tuo
būdu Agni Joga yra visų senųjų jogų sintezė ir nauji aktualūs dalykai.
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Apie Agni Jogą Rerichas rašė: „Šambalos Mokymas - tai vien
mokymas apie gyvenimą. Tas Himalajų mokymas duoda praktiškiausių
patarimų. Jis labai artimas kiekvienai ieškančiai stipriai dvasiai. Per daug
ilgai ţmonės išbuvo ţemesnėje pakopoje, jiems reikia skubėti pasinaudoti
lemtomis puikiomis galimybėmis".
Šambalos mokymo knygų serija, pavadinta Agni Joga, buvo Mahatmų
perduota per Nikolajaus Rericho ţmoną Eleną, filosofinės išminties
moterį. Jos didysis ţygdarbis buvo tas, kad ji priėmė, pritaikė sau ir uţrašė tą
mokymą, taip pat perdavė jo fragmentus pasauliui. Agni Joga buvo priimta
telepatijos ryšiu, kai mokinys aiškiai girdi Mokytojo balsą. Tarp Mokytojo
ir mokinio susidaro kaţkas panašaus į radijo ir televizijos ryšį.
Agni Jogos uţrašymas prasidėjo 1920 metų kovo 24 dieną. Iki 1937 m.
buvo išleista 12 tomų. Jie spausdinti iš karto rusų ir anglų kalbomis,
vėliau verčiami į visas ţymesniąsias kalbas atinkamų tautų „rerichiečių.
Spausdinama buvo iš pradţių Niujorke, paskui Paryţiuje, pagaliau
Rygoje. Dabar pradėta iš naujo spausdinti įvairiose pasaulio vietose.

Ugninės epochos atėjimas
Agni Joga skelbia, kad šiame šimtmetyje vyksta Armagedonas
-paskutinė šviesos jėgų kova su tamsiosiomis jėgomis. Toji kova - Kali
Jugos (Tamsiosios Epochos) pabaiga ir Satija Jugos (Šviesiosios
Epochos) pradţia. Ji buvo išpranašauta religijų šventraščiuose, pvz.
krikščionių Evangelijose (Apokalipsėje), induizmo Puranose.
Pastarosiose pasakyta, kad epochoms keičiantis ţmonės ims netekti
proto, ir jei toji beprotybė perţengs ribas, tai vienintelė išeitis bus ugninis
valymas.
Patikslindama šią pranašystę, Agni Joga sako, kad epochoms
keičiantis prie Ţemės priartės Kosminė Ugnis. Toji Ugnis išvalys uţterštą
mūsų planetą, sudegins viską, kas netinka Naujajai Epochai, nes tamsos
duobėms Ţemėje tikrai reikalinga stipri dezinfekcija. Nors Naujoji
Epocha vadinama Maitrėjos Epocha, ji dar turi ir kitą pavadinimą
-Ugninė Epocha.
Taip artėja nepaprasti laikai, ateina ugnies pavojus. Ugnies stichijos
poveikis turės išsilieti į kataklizmus, sukels ţemės drebėjimus ir kitas
perturbacijas. Naujos energijos neišvengiamai sukels nebūtus susirgimus,
naujas epidemijas, ligas. O jų šabloninis išorinis gydymas turės
praţūtingų pasekmių. Pasakyta, kad tada ţmonės pradės blaškytis
klaidingomis kryptimis, nesuprasdami kas čia darosi. Siaubingos gali būti
Kosminės Ugnies bangos apie jas nieko neţinantiems.

Agni Jogos aktualumas
Šambalos Mahatmos, ţinodami apie tą neišvengiamą kritinį planetos
momentą, davė ţmonijai Agni Jogą, kad ji padėtų pereiti į Šviesiąją
Epochą. Ji nurodo, kaip pasiruošti pavojingam Kosminės Ugnies atėjimo
laikui. Agni Joga moko, kaip tą Kosminę Ugnį reikia priimti, kaip ją
apvaldyti, kaip ištverti pavojingą pereinamąjį metą.
Pirmiausia, nereikia bijoti Ugnies, nereikia jos išsigąsti. Priešingai,
reikia pradėti galvoti apie ją, priimti ją į savo sąmonę, pajusti sava. Juk
ţmogaus dvasia pati yra ugnis, Kosminės Ugnies dalelytė. Tatai reikia
suprasti, suvokti, pripaţinti. Ir pritaikyti tą ţinojimą savo gyvenime.
Kitais ţodţiais, kad galėtume Kosminę Ugnį saugiai asimiliuoti, reikia
pačiam tapti ugningam! O kaip ugdyti dvasios ugningumą - apie tai ir
kalba Agni Joga.
Pasiruošiant ugningumui didţiausias dėmesys skiriamas ţmogaus
darbui su savimi, jo moraliniam tobulinimuisi, dvasios savybių vystymui.
Potencialiai (uţuomazgoje) visas tas savybes turi kiekvieno ţmogaus
dvasia. Jų ugdymas iš maţo „grūdo" į galingą „medį" yra gausių dvasios
įsikūnijimų tikslas - tas savybes ugdo gyvenimas. Tačiau galimas ir
pagreitintas dvasios savybių ugdymas, specialiai tobulinant kiekvieną
savybę meditacijos būdu. Mintis yra galinga jėga - ji gali formuoti ir sielą, ir
dvasią.
Agni Jogos mokymas skiriamas Naujosios Epochos ţmonėms.
Kadangi gyvenamasis laikmetis pasiţymi moralės smukimu, Agni Joga
skiria ypatingą dėmesį moraliniams pagrindams stiprinti, nes tai
svarbiausia sąlyga ţmogaus dvasios ugningumui augti. Todėl Agni Jogos
mokymas dar vadinamas „Gyvąja Etika".
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Naujoji Epocha. Kas tai?
Praeitis
Kad galėtume geriau suprasti ir įsivaizduoti ateitį,
būtina ţvilgtelėti į praeitį ir suvokti dabartį. Istorikų
teikiama mums ţmonijos istorija tesiekia praeitį ne
daugiau kaip kokius dešimt tūkstančių metų. Tuo
tarpu, kaip mums sako Šambalos mokymai, ţmonija
gyvuoja milijonus metų. Visa ţmonijos istorija
sukaupta Šambalos bibliotekoje ir pavaizduota jos
muziejuje. Kai kurie tos istorijos bruoţai yra
spausdinti Blavatskajos ir Rerichų knygose. Apie kai
kuriuos tos istorijos faktus čia pakalbėsime.

Ţmonijos evoliucijos eiga
Ţmonijos evoliucija vyksta ne kaip rami srovė, bet bangomis, t.y.
potvyniais ir atoslūgiais. Didţiausios bangos vadinamos ciklais - jų būta
septynių, vienas po kito einančių. Kiekviename cikle yra maţesnės
septynios bangos - jos vadinamos rasėmis. Kiekviena rasė turi septynias
porases. Ţmonija yra jau perėjusi tris ciklus - mes gyvename
ketvirtajame. Mūsų ciklo rasių istorija yra tokia:
Pirmosios dvi rasės ir pusė trečiosios neturėjo fizinių kūnų - jų
išoriniai apvalkalai buvo iš neregimosios eterinės materijos. Tos rasės
buvo belytės - jos dauginosi dalindamosi, kaip kad dauginasi ląstelės.
Gyveno tos rasės šiaurėje 300 milijonų metų.
Trečiosios rasės gyvenimo viduryje ţmonija gavo fizinės materijos
kūnus, kurie mirdavo. Ţmonės pradėjo gimti skirtingų lyčių ir savo
palikuonis pradėjo gimdyti. Tai prasidėjo maţdaug prieš 18 milijonų
metų.
Tuo metu didesnioji dabartinės sausumos dalis buvo po vandeniu.
Išilgai pusiaujo plytėjo milţiniškas ţemynas, dengęs didesniąją dabartinių
Indijos ir Ramiojo vandenynų dalį - nuo Madagaskaro iki Velykų salos.
Šis trečiosios rasės ţemynas dabar vadinamas Lemūrija.

Trečioji rasė buvo milţinų rasė. Pirmieji fiziniai lemūriečiai buvo 18
metrų ūgio. Ilgainiui ūgis maţėjo, kol pasiekė 6 metrus. Tos rasės
milţinus primena pasakos ir senovės graikų mitai apie titanus ir ciklopus.
Rasėje ţemoms aistroms įsisiūbavus, ėmė reaguoti gamta. Lemūrijos
ţemynas pradėjo grimzti, o galutinai jį sunaikino ugnikalnių išsiverţimai
ir ţemės drebėjimai.
Trečiosios rasės palikuonys šiandien yra juodaodţiai - negrai,
bušmenai, australiečiai ir pan.
Ketvirtoji rasė - atlantai - prasidėjo prieš 4-5 milijonus metų. Jų
ţemynas rasės klestėjimo metu uţėmė didesnę dabartinio Atlanto
vandenyno dalį. Pirmieji atlantai buvo 4 m. ūgio, ilgainiui ţemėjo iki
2,5-2 m. Atlantų kultūra buvo pasiekusi labai aukštą lygį. Paskui jis
pradėjo ţemėti. Įsisiūbavo ţemos aistros. Vaikantis turtų ir valdţios buvo
išvystomos ţemos energijos, kurios naudojamos raganavimui.
Kai evoliucijos dėsnių nepaisymas pasiekė apogėjų, gamta sureagavo
ugnikalnių išsiverţimais ir ţemės drebėjimais. Prasidėjo kataklizmai
-pirmasis įvyko prieš 800 000 metų, tretysis prieš 80 000 metų. Atlantidos
ţemynas vis maţėjo, skilo į salas, kol liko nedidelė sala - Poseidonija.
Pagaliau prieš vienuolika su puse tūkstančių metų galingi ţemės
drebėjimai ir ugnikalnių išsiverţimai sugriovė ir tą paskutinę salą. Ji
nugrimzdo į vandenyną, sukėlusi didţiulę bangą, kuri uţtvindė kitų
ţemynų ţemumas. Pasakos ir mitai kalba apie didţiulį praţūtingą tvaną.
Biblijoje parašyta, kad šiuo tvanu buvo nubausta nuodėmingoji ţmonija.
Ketvirtosios rasės palikuonys šiuo metu yra raudonieji - abiejų
Amerikų indėnai, ir geltonieji - Azijos mongolai, kinai, japonai.
Ketvirtajai rasei baigiantis, prasidėjo penktoji - baltoji. Jos pasirodė
lig šiol penkios porasės. Pirmoji - indų arijai Indostano pusiasalyje.
Antroji - semitai: Cbaldėja, Asirija, Babilonija, dabartiniai arabai.
Trečioji - iraniškoji: senovės persai ir jų palikuonys parsai. Ketvirtoji
-keltiškoji: senovės graikai ir romėnai, dabartiniai graikai ir italai,
prancūzai ir ispanai, airiai ir škotai. Ir pagaliau penktoji - baltai, slavai,
skandinavai ir olandai, anglai ir vokiečiai, taip pat jų palikuonys, paplitę
po visus ţemynus.

Kali Juga - tamsioji epocha
Kaip ţmogus nėra aukščiausia pakopa gyvųjų būtybių eilėje, taip ir,
Ţemė nėra aukščiausia planeta Saulės sistemoje. Yra joje ir aukštesnių
planetų - antţmogiškų. Veneroje tęsia savo dieviškąją evoliuciją būtybės,
kurios ankstyvesniame cikle, kitoje planetoje, baigė ţmogiškąją
evoliuciją.

14

15

Maţdaug prieš 18 milijonų metų iš Veneros į Ţemę atvyko septyni
Kumarai - septyni Hierarchai, Didieji Baltieji Broliai. Jie atvyko
vadovauti jaunos ţmonijos evoliucijai. Taip prasidėjo Šambala - Jie buvo
Jos pradinis branduolys.
Vienas iš atvykusių į Ţemę Hierarchų buvo vardu Liuciferis, t.y.
„šviesos nešėjas". Iš pradţių jis dirbo sutartinai su kitais Broliais. Tačiau
jo prigimtyje buvo viena savybė, kuri sutrukdė jam aukotis, tarnauti. Toji
savybė - savo vertės, savo didybės pajautimas, išdidumas, savimeilė,
puikybė.
Liuciferis nesugebėjo įveikti savyje ne tik puikybės, bet ir pavydo
kitiems Hierarchams, kurie turėjo daugiau šviesos. Taip jis nukrypo nuo
šviesos kelio ir puolė į tamsą. Liuciferio nuopuolis galutinai subrendo
ketvirtosios rasės - Atlantidos metu. Nuo tada ir prasidėjo Kali Juga
-Juodoji Epocha, kai visas ţmonijos gyvenimas vyko po Liuciferio ţenklu.

Kokia buvo Liuciferio tamsios veiklos esmė
Pirmiausia, jis atsisakė bendradarbiauti su kitais Baltosios Brolijos
Hierarchais. Liuciferis panoro vadovauti Ţemės planetai vienas, būti jos
vieninteliu valdovu. Todėl jis pakėlė maištą ir pradėjo kovą prieš Baltąją
Broliją. Liuciferiui buvo svarbu ţmonių mases izoliuoti nuo Šviesos
Hierarchų įtakos. Jis pasistengė pašalinti iš ţmonių sąmonės net pačią
mintį apie Hierarchijos egzistavimą - išvystė ateizmą. O šis išdildė „ano"
pasaulio supratimą - nesą nei rojaus, nei dangaus - tėra tik šis fizinis
pasaulis.
Taip pat Liuciferis atsisakė, atsiribojo nuo kitų tolimų pasaulių. Taip
jis nutraukė ryšius su Visata, o ţmonėms įteigė mintį, kad vien tik Ţemėje
tėra gyvybė. Šitaip nuslėpė realią tikrovę, įtvirtino menamą klaidingą
akivaizdybę.
Liuciferis visais būdais stabdė ţmonijos evoliuciją, kliudė ţmonėms
tobulėti, tapti dvasingesniems. Jam reikėjo, kad vyrai liktų tamsūs ir
egoistiški, šiurkštūs ir ţiaurūs, nes tąsyk jie bus paklusnūs jo įtaigai.
Moterų taip paveikti jis negalėjo, nes jų įgimtos savybės yra švelnumas,
gailestingumas, meilė. Tomis savybėmis moteris įtakoja vyrą, taurindama
jį. Tai kliudė Liuciferio planams, todėl jis įteigė vyrams, kad jie turi jas
valdyti, joms viešpatauti.
Taip moteris tapo vyro pavergta ir paţeminta. Ji buvo nušalinta nuo
visuomeninės, valstybinės ir mokslinės veiklos. Iš moters atimta teisė
spręsti jos pagimdytų vaikų likimą, ir jie siunčiami ţudyti vienas kitą vyrų
keliamuose karuose.

Liuciferiui ir tamsos jėgoms buvo svarbu nuslėpti savo buvimą. Jiems
reikėjo, kad ţmonija galvotų, jog jų nėra. Ir nors visose religijose yra
aiškūs nurodymai apie šėtono ir velnių buvimą - pastangos išnykti iš
ţmonių sąmonės jiems visiškai pavyko: dabar ţmonės jais netiki, jų
nesisaugo ir nuo jų nesigina, todėl lengvai patenka į ţabangas. Taip
Liuciferis ir tamsieji įgijo didţiulę galią.
Visos tamsiųjų jėgų pastangos izoliuoti planetą ir pavergti ţmoniją
sukėlė Šviesos Hierarchijos pasipriešinimą. Visą Kali Jugos - Tamsiosios
Epochos - laiką Didţioji Baltoji Brolija kovojo prieš Liuciferį ir tiesino
Ţemės planetos laivo kursą.

Dabartis
Mūsų laikai - sąmyšio metas
Nepaprastas mūsų laikmetis - neramus, įtemptas. Prieš du šimtus
metų ir anksčiau ţmonės gyveno ramiau, jaukiau. O dabar šalia neregėtos
mokslo, technikos, ekonomikos paţangos - katastrofiškas ţmonių
sąmonės lygio ţemėjimas. Svarbiausia vertybe laikomos materialinės
gėrybės. Vaikomasi turtų, kovojama dėl padėties ir valdţios net
nusikaltimų kaina. Stengiamasi „paimti iš gyvenimo viską", malonumų
lygis menkas.
Šis dvasinės krizės metas yra didţiausio ţmonių susiskaldymo ir vaidų
periodas: rasinės neapykantos, religinio antagonizmo, nacionalinio
šovinizmo, politinės neapykantos, nuolatinių karų periodas. Mokslas ir
technika tobulina masinės ţmogţudystės būdus. Pasiekta galimybė per
akimirką nuţudyti milijonus ţmonių, galimybė sunaikinti visą gyvybę
Ţemėje. O gal ir pačią planetą? Skiriami milijardai ginklavimuisi. Virš
pasaulio pakibo reali branduolinės apokalipsės grėsmė. Pasireiškia
įvairūs klimato sutrikimai. Atsiranda naujos ligos ir susirgimai. Ţmogaus
gyvenimo sąlygos Ţemėje vis prastėja.
Kokios gali būti prieţastys?

Vakarų kultūros pabaiga
XIX-XX a. imta tyrinėti ţmonijos gyvenimo dvasinės pusės vystymosi
dėsningumus. Vokiečių filosofas ir istorikas O.Spengler'is (1880-1936)
parašė knygą „Vakarų ţlugimas" (Untergang des Abendlandes, 2 tomai
1918 ir 1922 m.). Jai buvo lemta tapti bestseleriu mūsų amţiaus
filosofinėje literatūroje ir sukelti ligi šiol netilstančią polemiką. Autorius
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čia dėsto savą istorijos filosofiją - kultūrų kaitos koncepciją. Jis teigia,
kad ţmonijos istorija susideda iš atskirų, labai individualių kultūrų
istorijų. Tokių kultūrų septynios: senovės Kinijos, Babilono, senovės
Indijos, Egipto, graikų-romėnų, Bizantijos-arabų ir Vakarų Europos.
Kiekviena kultūra prilyginama biologiniam superorganizmui,
gyvenančiam visas vystymosi fazes: gimimą ir vaikystę, jaunystę ir
brandumą, senatvę ir mirtį. Kiekvienai kultūrai skirta gyvenimo
tūkstantis su viršum metų.
Sendama ir mirdama, kiekviena kultūra neišvengiamai pereina į
civilizaciją. Tokiu būdu, civilizacija yra kultūros mirtis. Šiame etape
išnyksta dvasingumas ir religija, filosofija ir menas, kurie egzistuoja tik
kultūroje. Civilizacijoje jie neįmanomi ir nereikalingi - joje galimi ir
reikalingi tiktai technika ir ekonomika. Kultūra yra religinga, organiška ir
pagrįsta kokybe, civilizacija yra ateistinė, mechaniška ir operuoja
kiekybe.
Europos kultūros pradţia Spengler'is laiko maţdaug 900-uosius
metus (periodą prieš tai jis vadina priešistore), apogėjumi - 1500 metus,
ir pabaiga -1800 metus. Po to Vakarų kultūra įţengė į nuopuolio stadiją
-civilizaciją. O senos europinės kultūros ţlugimas veda į Vakarų ţlugimą.
Tęsdamas Spengler'io filosofiją, anglų istorikas sociologas Arnoldas
Jozefas Toynbee'is (1889-1975) 1934-1961 metais išleido 12 tomų veikalą
„Istorijos tyrimas" (A Study of History), kuriame patvirtino Spengler'io
teigimus ir juos praplėtė.
Kali Jugos pabaiga
Kaip jau sakyta, Šviesos Hierarchija - Šambala - visą laiką atkakliai
kovoja su Liuciferiu ir tamsos jėgomis. Mūsų laikais ši kova pasiekė
neregėto įtempimo ir masto. Pirmoje mūsų šimtmečio pusėje
astraliniame pasaulyje prasidėjo paskutinis Didysis Mūšis, sprendţiantis
mūsų planetos ir jos ţmonijos likimą.
Tas mūšis buvo išpranašautas prieš tūkstančius metų. Senovės Indijos
šventraščiai - Puranos - vaizdţiai aprašė dabartinį sąmyšį, nurodyti
terminai tiksliai atitinka mūsų laiką. Senovės Egipto Hierofantų
pranašystės buvo sudarytos iki 1936 metų. Po to turės būti dešimtmečiai,
kurių metu išsispręs planetos likimas. Ţydų raštuose (Biblijoje) šis
paskutinis mūšis pavadintas Armagedonu - atsimenant baisų mūšį,
įvykusį prie Har-Megido miesto, kada buvo visiškai sunaikinti chuanitai.
Armagedono mūšyje susirėmė dvi galybės: Šambalos Mahatmos su
Liuciferio kariauna. Tamsios jėgos yra galingos. Taip, tačiau tik mūsų
planetos ribose, nes Liuciferis tėra Ţemės personaţas. O Šambalai

talkininkauja visų Saulės sistemos planetų Hierarchijos. Ir ne tik Saulės
sistemos. Tokiu būdu Šviesos jėgų galia yra kosminė, tai yra begalinė.
Vadinasi, Šambalos pergalė yra neabejotina.
Štai kokios mūsų gyvenamo laikotarpio nepaprasto sąmyšio
prieţastys. Susiklostė dvi pabaigos - didţiulio Kali Jugos periodo pabaiga
ir nedidelio Vakarų kultūros meto pabaiga. Apie tai, kad, baigiantis šiam
pereinamojam laikotarpiui, prie Ţemės priartės kosminės ugninės
energijos (Agni) ir apie laukiamus kataklizmus, buvo kalbėta praeitoje
paskaitoje.

Ateitis
Naujosios Epochos sąvoka
Kaip buvo kalbėta, ţmonija evoliucionuoja nuo gyvulinio ţmogaus
(poţmogio) iki dieviškojo ţmogaus (antţmogio). Mūsų planetos trijuose
pasauliuose - fiziniame, psichiniame ir dvasiniame - egzistuoja iš viso 60
milijardų individualių dvasių. Didţioji dalis jų būna savo grynu pavidalu
dvasiniame pasaulyje - „savo namuose". Fiziniame pasaulyje (Ţemėje)
gyvena įsikūniję šiuo metu per 5 milijardus. Likusieji yra psichiniame
pasaulyje: vieni keliauja į Ţemę, kad įsikūnytų, kiti grįţta iš Ţemės į
dvasinį pasaulį - „namo".
Į fizinį pasaulį dvasios vyksta tam tikram laikui, kad čia mokytųsi,
tobulėtų, ugdytų jose įdiegtas dvasines savybes. Šioje „ašarų pakalnėje"
dvasios, apsivilkusios „skafandrais" (siela, t.y. psichika ir kūnu), mokosi
kančiose ir kovose, mokosi iš savo klaidų. Tokiu būdu fizinis pasaulis yra
tarytum kosminė ţmonijos mokykla.
Praslinkus tam tikram laikui, ţmonijos sąmonės lygio vidurkis pakyla į
aukštesnę pakopą. Tada ateina metas pakeisti ir „kosminės mokyklos"
pobūdį - pritaikyti ją prie aukštesnio ţmonių sąmonės lygio. Toks Ţemės
mokyklos sąlygų pagerinimas vadinamas Naujosios Epochos atėjimu.
Tatai kaip tik ir vyksta šiuo metu.
Ateinanti Naujoji Epocha turi savo išpranašautus pavadinimus.
Pirmiausia tai Satija Juga arba Šviesioji Epocha, dar Ugninė arba Ugnies
Epocha. Paskui Pasaulio Motinos Epocha, Maitrėjos Epocha, pagaliau
Šeštosios Rasės Epocha, taip pat Kosminė Epocha. Esama ir daugiau
pavadinimų, suderintų su įvairiais Naujosios Epochos aspektais.
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Šeštosios Rasės Epocha

Pasaulio Motinos Epocha - moters epocha

Kiekvienai ţmonijos rasei buvo skirtas ypatingas uţdavinys. Ketvirtoji
rasė (atlantai) turėjo išugdyti jausmus. Svarbiausias mūsiškės rasės
(penktosios) uţdavinys buvo išauginti protą. Šiai rasei baigiantis, proto
išsivystymas pasiekė savo apogėjų. Ir kai ţmogaus protas pasiekė savo
galios ribą, ţmonija pradėjo pavojingą savo vystymosi periodą. Visa
dabartinio gyvenimo dezorganizacija ir sutrikimai rodo, kad ţmogaus
protas nesusitvarko su tais uţdaviniais, kuriuos kelia besivystantis pagal
evoliucijos dėsnius gyvenimas. Taip yra todėl, kad ţmogaus protas nėra
aukščiausias evoliucijos laimėjimas. Savo protu ţmogus negali suvokti
visų reiškinių, nes jo vystymuisi yra riba. Tuo tarpu paties ţmogaus
augimas negali sustoti, turi tęstis toliau.
Šiuo metu ţmonija priėjo prie pat šeštojo savo tobulinimo slenksčio
-Šeštosios Rasės pradţios. Prasidedant Šeštajai Rasei, ţmogaus proto
nebeuţtenka, nes ţmonija įţengia į dvasinės sąmonės vystymo epochą. O
dvasinė sąmonė turi savo pagrindą širdyje - šitaip vadinamas tas ţmogaus
Dvasios aspektas. Tatai reiškia, kad evoliucijos pakopa, kurioje
svarbiausias vaidmuo teko protui, pasibaigė. Tolimesnė ţmonijos paţanga
priklauso ne nuo smegenų, o nuo širdies. Tokiu būdu galima pasakyti, kad
Šeštosios Rasės uţdavinys bus išvystyti širdies arba meilės savybes.
Naujojoje Epochoje širdis turės įgyti pirmaujančią reikšmę visuose
gyvenimo reiškiniuose ir ţmonijos evoliucijoje. Į Naująją Epochą įsijungs
tiktai tie ţmonės, kurie bus pasiekę didesnio ar maţesnio savo širdies
išsivystymo. Ţmogaus protas turės uţleisti savo vaidmenį širdţiai. Tuo
anaiptol nepasakoma, kad protas nušalinamas ir daugiau nebereikalingas,
o ţmogus gali toliau gyventi, nesinaudodamas juo. Protas tebevykdys savo
funkcijas ir turės toliau veikti savo sferoje, tačiau paklusdamas
aukštesniam veiksniui, kuris pakels ţmoniją į aukštesnę evoliucijos
pakopą. Tas naujasis veiksnys - širdis - pasiims vykdyti tokias funkcijas,
kurios nepasiekiamos protui.
Nesusipratimams ir klaidoms išvengti, tenka atkreipti dėmesį štai į ką:
širdis tai ne jausmai! Širdis, arba meilė, - nemirtingosios Dvasios
aspektas. O jausmai arba emocijos yra dalis sielos - mirtingos, nes ji yra
tik šio gyvenimo veikėjas. Jausmai yra pasąmonė, instinktas, o širdis
-antsąmonė, intuicija.
Penktoji rasė pasibaigs didţiais gamtos kataklizmais - kaip buvo su
trečiąja ir ketvirtąja rasėmis.

Protui atstovauja vyras, širdţiai - moteris. Jei Naujojoj Epochoj bus
proto ir širdies pusiausvyra, tai reiškia, kad tada turės būti vyro ir moters
lygybė. Todėl, matyt, šiuo metu daug kalbama apie moters teisių
sulyginimą. Deja, tik kalbama. Iš esmės šis reikalas netoli tepasistūmėjo.
Tiesa, moteris gavo teisę mokytis, teisę dirbti pedagogikoje, medicinoje.
Bet pasaulį valdo vis vien tik vyrai. Ir tvarko jį pagal savo norus.
Spręsdami - kariauti ar nekariauti, ţudyti ar neţudyti, - nesitaria su
moterimis.
Dabar, Naujosios Epochos prieangyje, moteris turi nusimesti amţių
hipnozę - savo tariamo maţavertiškumo kompleksą. Ji turi tvirtai ţinoti,
kad joje dega tokia pat dvasia, kaip ir vyro. Dvasia neturi lyties, ji yra
belytė; o lytis pasireiškia tiktai fiziniame, t.y. formų pasaulyje. Ir nėra
kaţkokio amţino vyriškumo ar moteriškumo: dvasia įsikūnija vienoje
lytyje ne daugiau septynių kartų, paskui keičia lytį.
Tokiu būdu yra visiškai aišku, kad ţmonės, gimę tiek vyro, tiek moters
pavidalu, yra visiškai lygiaverčiai ir lygiareikšmiai. Ir jei lig šiol vyro
kūrybingumas reiškėsi labiau, tai tik todėl, kad moteris buvo uţguita ir
neprileidţiama prie kūrybinės veiklos - neturėjo reikiamų sąlygų.
Šiuo metu plačiai naudojama sąvoka „progresyvus". Reikia pasakyti,
kad tikrai progresyviausia bus ta šalis, kuri pirmoji įrašys savo
konstitucijoje, jog Ministrų Taryboje bent pusė ministrų turi būti
moterys. Ir ne maţiau kaip pusė deputatų parlamente, seime,
Aukščiausioje Taryboje ar pan. O į nusiginklavimo konferencijas siųsti
vien moteris - jos neţaidţia ginklais. Tik šitaip praktiškai bus galima
sudaryti pusiausvyrą tarp šalto proto ir jautrios širdies Visa kita bus
saviapgaulė. Arba apgaudinėjimas.
O kol dar nepasiekta ši be kompromisų, bet teisinga padėtis, moteris
turi ruoštis savo būsimai svarbiai veiklai. Ji turi siekti kultūros, darytis
visapusiškai kultūringa. Ir sukauptą kultūringumą diegti savo šeimoje.
Motina, ţmona, sesuo gali įkvėpti savo artimuosius dideliems darbams.
Daugelio didţių ţmonių biografijos rodo, kad jų įkvėpėjos buvo moterys.
Taip, veikdama savo šeimoje, moteris per vieną generaciją gali pakelti
savo tautos pasaulėţiūrą, moralę, kultūrą.
Naujoji Epocha iškelia moteriai ypatingą kultūros skleidėjos
vaidmenį. Ši garbinga misija moteriai - didţiulė atsakomybė saugoti ne
tik savo šeimą, tautą, valstybę, bet ir visą pasaulį. Kaip tik moteris nuo
ţidinio iki vyriausybės diegia kultūros pagrindus. Juk pirmąjį ţodį apie
kultūrą kūdikis ta ar kita forma išgirs iš motinos. Kaip tik moteris, su
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dideliu pasiaukojimu, be asmeninio egoistinio prado, duoda kultūros
pagrindus kurdama ir savo maţą šeimą, ir didţią tautų šeimą.

Būkite kaip saulės spindulys ir paukščio giesmė.
*

Naujosios Kultūros Epocha
Naujosios Epochos pagrindas bus didţiosios kultūros sąvoka. Visos
naujo gyvenimo sąlygos turės būti ne tik civilizuotos, bet būtent
kultūringos. Kas yra kultūra, o kas civilizacija?
Ţodis kultūra turi dvi šaknis. Pirmoji yra druidinės kilmės: Kult
reiškia gerojo prado garbinimą. Antroji šaknis rytietiška: Ur yra šviesa,
ugnis. Tokiu būdu Kult-Ur yra šviesos kultas, garbinimas. Kultūra yra
ţinojimo, groţio, meilės visuma. Į tai veda mokslas, menas, dora; jų
priemonės yra logika, estetika, etika. Kultūrinimas pasiekiamas per
auklėjimą ir švietimą, subtilinimą ir taurinimą.
Kultūros talkininkai taip pat yra religija ir filosofija. Pagrindinis
kultūros siekimas yra aiški, apmąstyta pasaulėţiūra, t.y. Būties ir Kūrimo
pagrindų supratimas bei taikymas. Be tokios pasaulėţiūros neįmanomas
Ţmogaus dvasinis gyvenimas. O tai ir yra kultūra.
Civilizacija - tai materialinio gyvenimo patogumai: technika,
ekonomika, daiktų gausumas, išorinė tvarka bei švara ir pan. Kaip sakyta,
vokiečių filosofas Spengler'is suformulavo grieţtai neigiamą poţiūrį į
civilizaciją, kaip į kultūros agoniją. Nuo to laiko toks poţiūris Vakarų
filosofijoje sutvirtėjo dar labiau, nes grįţimo iš civilizacijos į Kultūrą
kelias yra sunkus ir ilgas. Juk civilizacija gali būti sukurta per vieną
dešimtmetį, o kultūros sanklodoms reikia šimtmečių.
Kelią, kurį ţmogus turi nueiti nuo civilizacijos iki Kultūros, Rerichas
pavaizdavo šitaip: „Tamsuolis pasiekia civilizacijos būseną (pridėsime
-nesunkiai). Paskui jis gauna išsilavinimą. Apsišvietęs jis gali pasidaryti
inteligentiškas. Po to turi sekti subtilėjimas. Po viso to turi būti pasiektas
sintezės suvokimas. Ir tiktai sintezė atveria aukštuosius kultūros vartus".
Išvada tokia: kiekvienas ţmogus turi mokytis būti kultūringas, nes
kultūringu ne gimstama, o tampama.
Kultūros suklestėjimas privers ţmones susimąstyti apie gyvenimo
problemas. Kur kultūra, ten ir teisingai sprendţiamos svarbiausios
socialinės problemos. Kur kultūra, ten ir taika. Be kultūros negali būti
tarptautinio supratimo. Ţinojimas - tautų smegenys. Menas - tautų širdis.
Tiktai išmintimi ir širdimi gali ţmonės susivienyti ir suprasti kits kitą.
Tiktai ţinojimas, groţis ir meilė gali suvienyti ţmoniją ir vesti ją į tikrąją
laimę bei gerovę.

Nusišypsokite jūsų kelio sunkumui. Šypsena neša galią.
*
Meilė ir ţinojimas viską įveiks.
*
Deki, švieski ir apšvieski.
*
Dţiaugsmas yra ypatinga išmintis.
*
Neški šviesa ir nesidairyki atgal.
*
Mokėkite eiti aukščiau ţemyn traukiančių rankų.
*
Laikykite širdį vyriausiuoju teisėju.
Supratimas - širdyje.
Geriausias ţinojimas - širdis.
*

Mylėkite vienas kitą - nyku susiskaldţius.
*
Mylėki - visa kita prisidės.

21
Brangiai mokame uţ lengvapėdiškumą ir plepumą.
*
Dvasinė pusė visada kenčia, kai turime perdaug daiktų.
*
Neuţsidenkite kiekvienos dienos dulkių debesiu.
*
Meldţiamės garsais ir groţio vaizdais.
*
Sunku melstis, kai protas uţimtas. Valia
turi apsaugoti maldos vietą.
*

AŠ sakau jums, teliepsnoja jūsų
širdies liepsna gailestingumo ugnimi.
Gailestingumas, gailestingumas, gailestingumas,
šaukiamės, šaukiamės į jus
jau daug kartų - būkite tokie.

Agni Joga, I knyga.

<

Reprodukcija
N.Rerichas „IŠ TEN" 1936 m.

Todėl kaip tik dabar, mąstančioji ţmonijos dalis turi pradėti rūpintis
kultūra. Reikia kartoti apie jos būtinumą. Kol kultūra tėra prabanga,
šventinis pyragas - ji dar nepertvarkys gyvenimo. Kultūrą reikia įvesti į
artimiausią, kasdienę apyvoką. Mūsų visuotinio sąmyšio laiku, būtina
šaukti apie aukštąją kultūrą.
Didţiausias kultūros priešas - ţmonių tamsumas. Net senovėje tai
buvo laikoma blogiausiu nusikaltimu. Todėl kiekvienas mąstantis ţmogus
turi nenuilstamai nešti kultūros pagrindus - j visuomeninį, ir asmeninį
gyvenimą. Turtingumas dar neteikia kultūros. Tik mąstymo plėtojimas bei
subtilinimas ir groţio jutimas suteikia tą dvasios taurumą, kuris būdingas
kultūringam ţmogui.
Kultūros judėjimas niekada nepasiţymėdavo kiekybe. Kokybė ir
rinktinė maţuma visada buvo tikrų kultūros pasiekimų varomoji jėga. Jei
mes drįstame ištarti ţodį kultūra, vadinasi, mes pirmiausia atsakingi uţ
kokybę. Kultūra itin susijusi su dvasingumu. Todėl ji yra nenutrūkstamas
tobulėjimas. O tarnavimas kultūrai yra taurus ţmonijos ţygdarbis.

Bendradarbiavimo Epocha
Senojoje Epochoje santykiai tarp ţmonių grindţiami egoizmu,
savanaudiškumu. Kiekvienas siekia savo asmeninio labo, atskiri ţmonės
-vieni kitiems konkurentai, tarp jų vyksta kova uţ būvį. Ţmogus ţmogui
-vilkas. Naujojoje Epochoje santykiai tarp ţmonių bus draugiški, pagrįsti
bendradarbiavimo (kooperacijos) principu. Visi sieks bendro labo.
Ţmogus ţmogui - draugas, bendradarbis, brolis. Ţmonių sugyvenimo
forma - bendruomenė, kooperatyvas, brolija.
Agni Joga sako: bendruomenė yra vienintelis protingas ţmonių
sugyvenimo būdas. Svarbu laikyti pasaulinę bendruomenę evoliucijos
būtinybe. Norįs skirti savo jėgas bendrajam darbui prisideda prie
planetos evoliucijos pagreitinimo. Toks bendradarbiavimas atrinks
geriausius ţmonijos sluoksnius. Reikia įvykdyti tą savotišką šaukimą į
naują armiją.
Naujoje Epochoje bendradarbiavimas įgaus plačiausią mastą ir
įvairiausias formas. Nuo paprasčiausio kooperatyvo pradedant,
bendradarbiavimas vyks ir tarp organizacijų, institutų, tarp tautų ir
valstybių, kurios jungsis į federacijas savo regionuose. Ţmonija galės
bendradarbiauti su planetos Hierarchija - su Šambala. Šio mūsų fizinio
pasaulio gyventojai bendradarbiaus su antţeminiais (neregimais)
pasauliais. Pagaliau, mūsų planetos ţmonės bendradarbiaus su Kosmosu
-kitų planetų būtybėmis. Apie pastarąsias tris bendradarbiavimo formas
pakalbėsime kiek plačiau.
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O prieš tai tarsiu keletą ţodţių apie toleranciją, pakantumą,
-būtiniausią bendradarbiavimo sąlygą. Reikia išmokti priimti ir suprasti
kitokią nuomonę, nes suprasti - vadinasi, atleisti. Istorijoje daug atvejų,
kada dėl tamsuoliškos netolerancijos buvo naikinamos didţiausios
kultūros vertybės. Garsus musulmonų uţkariautojas įsakė sunaikinti
brangiausias bibliotekas, nes jos „nenaudingos", kadangi Korane esą
pasakyta viskas, kas reikalinga ţmogui...
Pakantumas pašalins iš ţmonijos gyvenimo visus nereikalingus
ginčus ir pykčius, vaidus ir skaldymąsi. Ţinoma, tolerancija nėra
pakantumas blogiui ir nusikalstamumui; ji taikoma visoms kūrybos
sritims. O dabar grįţtame prie naujų bendradarbiavimo sričių.

Bendradarbiavimas su Šviesos Hierarchija
Ką apie tai kalba patys Mahatmos? Paskaitysime keletą ištraukų iš
Agni Jogos.
„Vaikai, vaikai, brangūs vaikai! Nemanykite, kad mūsų Broliją nuo
ţmonijos slepia nepereinamos sienos. Himalajų sniegynai, slepiantieji
mus, kliūtys ne ieškantiems tiesos, bet sausiems skeptikams
tyrinėtojams. Surasti mus reikia ne geografiškai,o dvasioje ".
„Galima mus pasiekti tik sandoroje. Mums reikalingas ne dieviškas
garbinimas, bet tam tikra jūsų dvasios kokybė, taip pat, kaip suderintos
įtampos lempa. Sąmonės plėtimas įtvirtins dvasios ţinojimą - tas
ţinojimas atves prie mūsų Bendruomenės. Tik pamąstykite apie
Bendrąjį Labą - ir mes visada su jumis ".
„Kas nori prisijungti prie mūsų Bendruomenės, tas tegu daţniau
šnekasi su savo širdimi ir per ją siunčia mums kad ir begarsius
šaukimus. Galima pagalvoti, kad tai labai sudėtinga, bet faktiškai tai
telpa į tris ţodţius: "Myliu Tave, Viešpatie!,, - štai laidas į mus. Meilės
šaukimas atneš Numylėtojo atsakymą. Meilė Hierarchijai veda į
tiesioginį bendravimą. Galima lengvai priartėti prie mūsų tuo
graţiausiu jausmu".
„Brangiais vaikais" Mokytojas vadina ne sausus skeptikus
mokslininkus, o tuos, kurie sąmoningai pripaţino Šambalos Mahatmas
ţmonijos vadovais ir globėjais - kaip dvasinę planetos valdţią. Jau vien
toks pripaţinimas, padeda surasti teisingą gyvenimo formą, nustatyti
tvirtas gaires.
Pamąstymas apie Šambalą, prisiminimas, kad ten, kalnuose, be
perstojo darbuojasi Mahatmos ţmonijai pagelbėti - suteiks energijos
antplūdį, pripildys drąsos, duos pradţią ugninei energijai. Agni Joga
sako:

„Verţimąsi į Aukščiausiąjį reikia iškelti kaip gyvenimo esmę ir tvirtai jo
laikytis". Verţimasis mintimis ir širdimi į Hierarchiją, į Mokytoją ugdo
ugninę energiją, įgalina pradėti jos apvaldymą. O tiesioginis kreipimasis
į Mokytoją, šaukimasis Jo, pagaliau širdies pašnekesys su Juo pripildo
ugninės energijos. Toks pašnekesys nereikalauja ypatingai daug laiko,
jis gali vykti dirbant bet kurį darbą, taip pat ir pertraukose tarp darbų.
Pašnekesys, kupinas meilės ir atsidavimo, yra Malda.

Bendradarbiavimas su „anuo pasauliu"
„Aną" pasaulį religijos skirsto į pragarą, skaistyklą ir rojų (arba
dangų). Teosofija, Agni Joga ir Rytų religijos bei filosofijos, aną pasaulį
vadindamos Aukštuoju arba Neregimuoju, skirsto jį į Dvasinį(Ugninį) ir
du psichinius - mentalinį ir astralinį. Ugninis pasaulis yra ţmogaus
dvasios namai, tėviškė. Mentalinis ir astralinis - tarpiniai: per juos
keliauja dvasia tarp ugninio ir fizinio, ten ir atgal - prieš įsikūnijant
(gimstant) Ţemėje ir po kūno mirties, grįţtant namo.
Kali Jugoje ţmonija, nutolusi nuo kosmoso dėsnių, davė pirmenybę
regimajam pasauliui ir pašalino iš sąmonės neregimąjį, net visai
neigdama jį. Tačiau nenormalu ir ţalinga ţmonijos evoliucijai ţinoti
tiktai vieną Būties pusę. Todėl Satija Jugoje Aukštasis pasaulis priartės
prie mūsų ir taps mums realus.
Juk toji antroji Būties pusė yra kur kas reikšmingesnė. Nes buvimas
kitame pasaulyje yra nepalyginus ilgesnis uţ gyvenimą Ţemėje. Kuriuo
gi reikia labiau rūpintis? Turbūt tuo ilguoju. Vadinasi, reikia ţinoti ano
buvimo sąlygas, ir gyvenant čia vertinti tai, kas bus reikalinga ten.
Ką gi reikia daryti? Kaip šiame trumpame gyvenime ruoštis tam
ilgajam? Be to, ruoštis ne tarpiniam, laikinajam (astraliniam ir
mentaliniam), o tam ilgiausiajam - dvasiniame, ugniniame pasaulyje.
Galima pasakyti trumpai: reikia ugdyti dvasios - išminties, širdies, valios
savybes.
Vienas pavyzdys. Yra ţinoma, kad aname pasaulyje kūrybos sąlygos
skiriasi nuo ţemiškųjų. Ten vienintelis variklis bus mintis. Tačiau, ar
lengva veikti mintimi? Tenka pratintis prie vadinamosios mintinės
kūrybos. Tokiai veiklai reikia mokėti mąstyti. Reikia mėgti mąstymo
procesą. Be to, skirti egoistinę, gyvenimišką intelekto mintį nuo
bendrojo labo minties, nuo filosofinės išminties.
Kitas pavyzdys. Reikia išvystyti sugebėjimą matyti groţį dar čia,
Ţemėje. Jei šiurkščios pagavos ţmogus nepastebi ţemiškojo pasaulio
groţybių, tai ką jis gali pamatyti po mirties patekęs į aną pasaulį, kuris ne
tik turtingesnis savo groţybėmis, bet ir visos jos pasireiškia subtiliau,
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įmantriau, įvairiau. Buvimas ten jam bus buvimas tamsoje. Todėl būtina
pamėgti groţį dar būnant čia, išvystyti pastabumą ir patyrimą suvokiant
groţį.
Kai ţmogus išmoks savo ţemiškąjį gyvenimą derinti su Aukštuoju
pasauliu, viskas bus kitaip. Toks ţmogus seks savo veiksmus, jis nedarys
blogų darbų, ţinodamas, kad jie atsimuš aname pasaulyje. O sąmonė,
besiverţianti į Aukštąjį pasaulį, gali semtis iš Kosmoso lobyno.
Visi svarbūs pasauliniai įvykiai projektuojami ugniniame pasaulyje.
Hierarchai numato ištisas įvykių sistemas - jų idėjas. Paskui tai
nuleidţiama į psichinį pasaulį, kur apvelkama astralu. Pagaliau ugninio
pasaulio projektas įsikūnija Ţemėje. Tai, kas įvyksta fiziniame pasaulyje,
tėra ugninio pasaulio šešėlis.
Tarp ugninio sprendimo ir jo ţemiškojo įvykdymo neišvengiamai turi
praeiti tam tikras laikas. Projektas gali būti uţbaigtas ugniniame
pasaulyje, bet dar neįvykdytas fiziniame. Todėl aiškiaregiai, pranašai,
pranašaujantieji ugninį ar astralinį pasaulį, ţino tai, ko čia dar nėra, bet
kas turės būti. Galima suprasti, kodėl kai kurie ţmonės ţengia įateitį su
visišku pasitikėjimu - jie ţino ar bent numano, kas neišvengiamai turi
įvykti.
Daţnai galima pastebėti, kad kaţkas, kas neįmanoma pagal ţmonių
nuostatas, vis dėlto įvyksta. Istorikai kartais lauţo galvas, kodėl pagal
visus karalių ar vyriausybių nutarimus turėjo įvykti vienaip, o įvyko
kitaip, nepaisant jokių logikos dėsnių.

Bendradarbiavimas su Kosmosu
Būdami kasdienybės nelaisvėje, mes visiškai nejuntame Kosmoso,
nejaučiame jo realumo. Praktiškai mes gyvename vien Ţemės planetoje,
neskirdami didingam Kosmosui nė maţiausio dėmesio. Ţinoma, nelengva
atitrūkti nuo Ţemės „tvirtynės" ir suvokti, jog visa, kas svarbiausia, - ne
čia, o ten, kur tariamoji tuštuma. O ţengiant į Naująją Epochą teks
išmokti justi save ne banalioje Ţemės kasdienybėje, o būti Kosmoso
gyventoju, Visatos piliečiu.
Mūsų planeta - tai ne didţiulis pasaulis, virš kurio stogas - „dangaus
skliautas" su taškučiais-ţvaigţdutėmis. Joks jūrininkas nelaiko savo laivo
pasaulio centru - jis ţino, kad po jo maţyčio laivo dugnu - didis
vandenynas. Ir mes, planetos gyventojai, plaukiame panašiu laivu - po
mumis bedugnė. Maţutis rutuliukas Ţemė tėra viena iš stotelių
didţiajame kelyje į Begalybę.
Naujojoje Epochoje, kada jau bus sugriauta Liuciferio padarytoji
uţtvara nuo Kosmoso, bus pradėti darbai santykiams su kitomis Saulės

sistemos planetomis uţmegzti. Taip prasidės naujoji pakopa
-bendradarbiavimas su Kosmosu. Ji suteiks Ţemės planetos ţmogui naują
galimybę - būti kosminiu bendradarbiu. Tai nebus technikos laimėjimas:
nereikės sudėtingų ir brangių radijo, televizijos ar kitokių įrengimų. Tarp
pasaulių prasidės minties ryšiai. Ţmogus išmoks priiminėti kitų planetų
gyventojų siunčiamas mintis, ir jiems siųsti savas. Toks minčių perdavimas
jau praktikuojamas tarp mūsų planetos ţmonių.
Naujosios epochos ţmogus taip pat išmoks laisvai lankyti kitas
planetas. Jam nereiks milijardus kainuojančių raketomis varomų
kosminių laivų. Jis išmoks skraidyti Kosmose be jokių aparatų.
Himalajų priekalnių gyventojai stebisi, matydami alpinistus sunkiai
kopiant į kalnus. Tie čiabuviai sako, kad jie pakyla į viršukalnes visai
lengvai - be fizinio kūno, palikdami jį namie, o tik su astraliniu kūnu.
Jei keliones savo planetoje galima atlikti astraliniame kūne, tai
tarpplanetinėms kelionėms netinka nei fizinis, nei astralinis. Jas galima
atlikti mentaliniame kūne. Tam, ţinoma, reikia atitinkamos treniruotės.
Šambalos Mahatmos praktikuoja tokius skraidymus į įvairias planetas.
Skraidant į tolimuosius pasaulius, pajuntamas jų būties ypatingumas.
Gali atrodyti keistai, kad prie kosminės Vienovės esama tiek daug
įvairovės. Gamta ir gyvenimas kitose planetose visiškai skiriasi nuo
gamtos ir gyvenimo mūsų planetoje. Mūsų egzistavimo būdo negalima
taikyti kitoms planetoms. Jų gyventojai neatitinka Ţemės formų.
Ţemiškoji evoliucija nėra pasaulėkūros vainikas.
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Žmogus. Kas tai?
Žmogaus analizė
Rytų religinė filosofija, taip pat teosofija ir Agni Joga apie ţmogų
sako, kad jis sudarytas iš trijų dalių: kūno, dvejopos sielos ir trejopos
dvasios.
1. Kūnas - regimasis įrankis veiksmams, poelgiams, materialinei
būčiai.
2. Siela, arba psichika susideda iš dviejų neregimųjų kūnų:
a) jausminio, arba astralinio - tai jausmų, norų, aistrų kūnas, ţemų
psichinių emocijų nešėjas, pasąmonė (instinktas);
b) protinio arba mentalinio - tai konkretaus (gyvenimiško) galvojimo
protas, ţemasis protas, intelektas, ţemoji sąmonė.
3. Dvasia yra ţmogaus „aš", svarbiausia jo dalis, jo „viršūnė". Dvasią
sudaro trys dalys (aspektai):
a) Išmintis (sanskr. Manas) - aukštasis protas, abstraktaus
(filosofinio) mąstymo protas, aukštoji sąmonė;
b) Meilė arba širdis (Buddhi) - aukštų dvasinių emocijų nešėja,
antsąmonė (intuicija);
c) Valia (Atma) - dvasinės Būties pagrindas.
Ţmogaus fizinis kūnas - tai sielos ir dvasios tarnas, „ţirgas", kuriuo
jos „jodinėja". Visų tautų ir rasių ţmonių kūnai yra daugmaţ vienodi,
standartiniai, su labai neţymiomis formos ir spalvos skirtybėmis. Tuo
tarpu sielos ir dvasios yra daugeriopos plačiausiu diapazonu - nuo idioto
iki genijaus.
Sielos ir dvasios sąvokos daţnai yra painiojamos, sukeičiamos.
Tokiu būdu susidaro klaidingi įvaizdţiai apie viską, kas su ta tema
susieta. Iš tiesų siela ir dvasia yra visai skirtingi dalykai. Siela, kaip ir
kūnas, yra dvasios įrankis - laikinas, nes kaip ir kūnas, siela yra mirtinga.
O dvasia -amţina, nemirtingasis Aš. Todėl būtų klaidinga sakyti „mano
dvasia" (kas gi tąsyk būtų „aš"?). Teisinga sakyti „aš - dvasia", „mano
siela", „mano kūnas".

Ateistinis mokslas, nepripaţįstantis dvasios nemarumo, ţino tik sąmonę ir
pasąmonę. O yra iš tiesų keturios sąmonės rūšys:
Sielos
-pasąmonė, instinktas - jausmų, astralo;
-ţemoji sąmonė - ţemojo proto, intelekto, mentalo;
dvasios
-aukštoji sąmonė - aukštojo proto, išminties;
-antsąmonė, intuicija - meilės, širdies.
Sielos ir dvasios, t.y. jausmų, minčių ir aukštų emocijų, spinduliavimas
uţ kūno ribų vadinasi aura. Ji turi savo spalvas - tamsias ar šviesias, graţias
ar bjaurias, priklausomai nuo dvasios lygio. Tas neregimas spalvas gali
matyti Mahatmos ir kai kurie aiškiaregiai, o mokslininkai sugeba
nufotografuoti.
Prasmingas yra „Velykų kiaušinio" simbolis, atėjęs iš ţilos senovės.
Pavasario lygiadienio metu duodami kiaušinį lyg sakydavo - atsimink, kas
esi: bevertis lukštas atitinka kūną, maistingas bet laikinas baltymas
-mirtingą sielą, o trynys - svarbiausia kiaušinio dalis, nes joje glūdi
gyvybė,atitinka nemirtingą dvasią. Panašiu simboliu gali būti slyva ar
vyšnia: luobelė atitinka kūną, minkštimas - sielą, o kauliukas - dvasią.
Toks yra trejopas ţmogus. Religijos dar sako, kad kiekvienas ţmogus
turi savo Angelą Sargą danguje, arba savo ţvaigţdę danguje. Rytų išmintis
vadina tatai Monada ir sako, kad tai yra Absoliuto (t.y. Dievo) dalelytė
-kibirkštis. Monada - dieviškasis ţmogaus dvasios pagrindas, suteikiantis
jai galią vykdyti savo misiją įsikūnijimuose. Būdama Absoliuto dalelė,
Monada ţmogaus protui yra nesuvokiama, kaip ir pats Absoliutas.
Ţmogus yra vadinamas mikrokosmu - maţuoju kosmosu. Tai reiškia,
kad jame yra viskas, kas yra makrokosme - didţiajame kosmose. Iš tikrųjų:
ţmogus yra ir mineralas (kaulas), ir augalas (audiniai), ir gyvūnas
(astralas), ir eilinis ţmogus (mentalas), ir dievaţmogis (Dvasia), ir Dievas
(Monada). Ţmogus yra visatos sintezė. Tyrinėdami ir paţindami visą
ţmogų - tyrinėjame ir paţįstame visą Kosmosą.
Ţmogus gyvena iškart visuose kosminiuose pasauliuose: kūnas
-fiziniame, siela - psichiniame (t.y. astralas - astraliniame, mentalas
-mentaliniame), Dvasia - dvasiniame, Monada - dieviškajame. Visi tie
skirtingi pasauliai yra čia pat, toje pačioje erdvėje. Būdami įsikūniję
fiziniame pasaulyje, matome tiktai jį, o visų kitų pasaulių nematome
-lygiai kaip nematome sielos ir dvasios, nors ir neabejojame, kad jomis
gyvename.
Mūsų mokslas ţino, tiria ir aiškina tiktai vieną pasaulį - fizinį. Kiti
pasauliai - ne jo sfera: tai jau filosofijos, religijos sritis. Todėl mokslas
neturi jokio pagrindo neregimuosius pasaulius neigti tik todėl, kad jis jų
neţino - jis negali jų ţinoti. Tačiau mokslo šaka, vadinama kvantine
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mechanika, priėjo slenkstį, uţ kurio atrado neregimuosius pasaulius: uţ
fizinio pasaulio - vadinamąjį „bangų pasaulį". Tai ir yra pradţia tų,
kuriuos vadiname psichiniu, dvasiniu ir t.t.

Ţmogaus gyvenimas nuo kūno mirties iki naujo uţgimimo
Sakoma: „miegas panašus į mirtį", „miegas yra maţoji mirtis", po kurios
prisikeliama, t.y. pabundama. Uţmigdamas, ţmogus išeina iš kūno laikinai,
kelioms valandoms, o mirdamas palieka jį negrįţtamai. Apleisdamas
kūną, ţmogus tuo pačiu išeina ir iš šio pasaulio, kuris nustoja jam
egzistavęs.
Mirdamas, ţmogus apţvelgia visą savo ţemiškąjį gyvenimą. Prieš jį iškyla
vaizdas po vaizdo. Per tas akimirkas ţmogui paaiškėja vyraujanti jo gyvenimo
prasmė, pagrindinė idėja. Tykiai ir pagarbiai reikia laikytis visiems, kas
susirinko prie pasitraukiančiojo. Nereikia trikdyti iškilmingos tylos,
atitraukti ţmogų nuo praėjusio gyvenimo apţvalgos, trukdyti ramią jo
mąstymo eigą. Garsus verksmas, raudojimas gali jaudinti mirštantįjį,
blaškyti jo sukauptą dėmesį, kas labai kankina.
Skaistaus, šviesaus pasitraukiančio iš gyvenimo be pagieţos ir
neapykantos ţmogaus, mirties momentas yra didţiausios palaimos ir
aukščiausio dţiaugsmo momentas, nes išlaisvintas gerumas lekia į šviesos
spindesį. Sunkus nuo pykčio egoistiškas ţmogus negali pakilti
-atsiskyrimas nuo kūno yra skausmingas ir liūdnas.
Pirmąjį mirties momentą ţmogus palieka materialinį kūną, išeidamas su
energetiniu (vad. eteriniu), ir nusinešdamas su savimi visas energijas. Tame
kūne ţmogus tampa neregimas šio pasaulio ţmonėms. Tačiau jei jis labai nori,
gali pasirodyti artimiesiems debesuotos šmėklos pavidalu. Yra ţinoma daug
atvejų, kada mirties momentu ţmogus šitaip pasirodydavo trumpam - kad ir
toli nuo savo mirties vietos.
Maţdaug po 36 valandų po mirties ţmogus išeina ir iš eterinio kūno, kuris
sklando viršum kapo. Šis numestas eterinis lavonas per keletą dienų po
laidojimo gali būti kartais matomas kapinėse kaip „šmėkla". Per keletą
savaičių jis išsisklaido ore, ir tas nemalonus jausmas, kurį daugelis patiria
kapinėse, sukeliamas tų eterinių lavonų. Tačiau jei kūnas ne laidojamas, o
deginamas, tai eterinis kūnas išsisklaido labai greitai, todėl lavonus geriau
deginti, negu laidoti.
Išsilaisvinęs nuo abiejų fizinių kūnų, ţmogus atsiduria astraliniame
pasaulyje, kuris jam tampa matomas, realus. Tas pasaulis yra toje pačioje
erdvėje, kaip ir fizinis - tarp pastarojo pasaulio atomų yra daug tuštumos,
kurioje telpa astralinio pasaulio materija. Tame pasaulyje „išoriniu"
ţmogaus kūnu tampa astralinis (jausminis). Turėdamas tą kūną su jutimo
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organais, ţmogus gali dalyvauti to pasaulio ir jo gyventojų gyvenime
-reikšti savo jausmus ir norus. Tik ţemėje jis galėjo juos slėpti, o čia jie
tampa regimi, kaip kad ten buvo matomas fizinis kūnas.
Astraliniame pasaulyje yra septynios sferos. Ţemosios sferos yra
grubios ir tamsios, juo aukščiau - juo subtiliau ir šviesiau. Miręs ţmogus
patenka į tą sferą, iki kurios pakilo jo sąmonės lygis. Tačiau dėl
nusiminimo ar pasimetimo mirties momentu galima patekti į ţemesnę
sferą; todėl reikia sąmoningai pasiruošti. Šviesi ir aiški sąmonė neša
aukščiau. Reikia turėti aiškų verţimąsi į šviesą ir groţį, stengtis, kad
paskutinės minutės ţemėje būtų dţiugios. Taip sąmoningai galima
išvengti ţemųjų astralinio pasaulio sferų.
Į ţemiausias sferas patenka ţmonės su visokiomis ydomis
-nusikaltėliai ir ištvirkėliai, ţemos moralės, gyvenusieji juslingais
malonumais. Jie negali patenkinti savo pykčio ir aistrų, nes nebeturi tam
reikalingo įrankio - fizinio kūno, ir dėl to labai kenčia. Jie tiesiog dega
savo nepatenkinamų aistrų liepsnoje - kaip kad religijos aprašo pragaro
kančias. Taip pat baisios yra ir saviţudţių kančios, trunkančios iki jų
natūraliosios mirties dienos. Saviţudybė - didţiulis tamsumas ir baisus
nusikaltimas.
Šviesios sąmonės ţmonių buvimas astraliniame pasaulyje gali
apsiriboti keliomis savaitėmis, tamsios sąmonės - nusitęsti per daugelį
šimtmečių. Šiaip ar taip, ateina laikas, kada ţmogus turi mirti ir čia, t.y.
išeiti iš šio pasaulio, nusimesdamas sudėvėtą astralinį kūną, kuris, tapęs
lavonu, susiskaido tuo greičiau, kuo jis skaistesnis.
Baigdamas savo gyvenimą astraliniame pasaulyje, ţmogus trumpam
uţmiega, o paskui pabunda su taikos ir ramybės, dţiaugsmo ir palaimos
jausmu. Taip jis pereina į naują pasaulį - minties arba proto pasaulį. Čia
išoriniu ţmogaus kūnu tampa jo mentalinis kūnas su savo jutimo
organais. Minties pasaulio materija yra ţymiai subtilesnė uţ astralinio
pasaulio materiją, todėl čia viskas, ką ţmogus galvoja, įgauna minties
formas.
Minties pasaulyje ţmogus nėra atsiskyręs nuo savo artimųjų - jis visą
laiką bendrauja su tais, kuriuos mylėjo ir gerbė ţemiškojo gyvenimo
metu, kaip su išėjusiais anksčiau, taip ir su tebegyvenančiais ţemėje. Jie
visi matomi čia pat, tokie pat laimingi, tokiu pačiu pavidalu, atsimenant
visus buvusius santykius.
Viskas, kas ţemiškajame ţmogaus gyvenime buvo gero, graţaus,
vertingo, čia perdirbama į atitinkamas protines ir moralines savybes,
kurias jis nusineš į kitą įsikūnijimą. Medţiaga, tinkama perdirbti, - tai
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praeito gyvenimo tyros mintys ir emocijos, protiniai bei moraliniai
siekimai ir pastangos, nesavanaudiški darbai artimųjų labui.
Minties pasaulyje buvimo trukmė priklauso nuo ţmogaus atsineštų
dvasinių atsargų kiekio. Ir kai jos perdirbamos į savybes ir sugebėjimus,
įdiegiamos į ţmogaus charakterį - tąsyk jis nusimeta ir paskutinį savo
laikinąjį apvalkalą - mentalinį kūną.
Taip ţmogus pasiekia savo tėvynę - Ugnies pasaulį. Čia jis iš tiesų yra
namie, čia grįţta po kelionės į „ašarų pakalnę", kur buvo nuvykęs tarsi į
mokyklą, kad pasimokytų, kad baigtų vieną klasę per įsikūnijimo „mokslo
metus". Ugnies pasaulyje pats nemarusis ţmogus, niekuo neapsunkintas,
nevarţomas apvalkalų, gyvena tikrąjį dvasios gyvenimą - to ţinojimo ir
tos sąmonės lygiu, kurį iki šiol pasiekė.
Išėjimo iš fizinio pasaulio procesas, ţmonių vadinamas mirtimi,
nesudaro dvasiai jokio skirtumo: numetus visus apvalkalus, ji lieka pati
savimi - juk iš tiesų ji ir nebuvo apleidusi savo būstinės. Tariamoji mirtis
veikiau yra gimimas platesniam gyvenimui, išėjimas iš „ašarų pakalnės"
kalėjimo į kalnų erdvės laisvę. Toji „mirtis" yra didţiausia iš ţemės
iliuzijų: mirties nėra - yra tik gyvenimo sąlygų keitimas!
Dangiškasis dvasios gyvenimas gali tęstis tūkstančius metų, bet ir jis
turi pabaigą. Atėjus laikui, dvasia pradeda jausti trauką į naują
įsikūnijimą. Juk tiktai ţemėje, tik fiziniame pasaulyje, dvasia gali mokytis,
augti, įgyti naują patyrimą, kaupti naujas energijas. Ir ji pradeda kurti sau
naują sielą, su kuria leisis į naują gyvenimą ţemėje. Mintiniame pasaulyje ji
kuria mentalinį kūną iš to pasaulio materijos, paskui astraliniame
pasaulyje - astralinį kūną, pagaliau fiziniame pasaulyje - eterinį kūną.
Pastarasis bus panaudotas, kaip etalonas būsimam materialiam kūnui,
kurį suteiks fiziniai gimdytojai.
Aukštos sąmonės, labai dvasingas ţmogus pats pasirenka gimimo
sąlygas - epochą, šalį, tautą, aplinką, gimdytojus ir t.t. Kitiems tą klausimą
sprendţia Karmos Viešpačiai, kurie parenka visas tas sąlygas pagal to
įsikūnijimo tikslus.

Kartotiniai ţmogaus gyvenimai
Tikrasis ţmogaus Aš, nemirtingoji Dvasia, einanti per visus
kartotinius gyvenimus, neturi nei lyties, nei tautybės, nei luomo, nei
profesijos - visi šie dalykai priklauso sielai, kuri kiekvienam gyvenimui
sukuriama nauja. Į tą pačią lytį įsikūnijama paprastai ne maţiau trijų ir
ne daugiau septynių kartų iš eilės. Lytis keičiama, kad būtų daugeriopa
patirtis. Išvystomos vyriškos savybės: drąsa, jėga; ir moteriškos:
švelnumas, subtilumas.

Ţmogus įsikūnydamas pereina per visas epochas ir rases, per visas
kultūras ir tautas, per visas visuomenines padėtis - kad savo pastangomis
ir kūryba išvystytų iki tobulumo visas tas dieviškas savybes, kurios glūdi
jame kaip galimybės. Taip jis įgyja vis didesnę patirtį. Tarp įsikūnijimų ši
patirtis perdirbama į sugebėjimus ir charakterį, su kuriais ţmogus eina į
naują gyvenimą ţemėje; kiekvienas gyvenimas yra tam tikra pamoka,
uţduotis. Ţmogaus sąmonės evoliucija gali ne tik tolydţiai progresuoti,
bet ir regresuoti, jei uţduotys blogai vykdomos.
Periodo tarp dviejų įsikūnijimų trukmė priklauso nuo to, kaip ţmogus
juos išnaudoja. Neparodęs jokios protinės ir moralinės veiklos, taip pat ir
miręs kūdikis gali įsikūnyti tuoj po mirties. Vidutiniško sąmonės lygio
ţmogus „anuose" pasauliuose išbūna 1000-1500 metų. Tas laikas gali
svyruoti nuo kelių šimtų metų (maţo dvasingumo) iki 2-3 tūkstančių
metų (aukšto išsivystymo).
Gyvenimai kartojasi tol, kol visos dvasinės savybės pasieks tobulumą,
reikalingą ţmogiškajai evoliucijai uţbaigti. Tada ţmogui jau nebereikės
įsikūnyti, nes jis jau bus daugiau negu ţmogus - jis bus Mahatma,
kosminės Hierarchijos bendradarbis.
Ţmogus į gyvenimą atsineša savo kraitį: sugebėjimus patirtį,
charakterį ir savybes. Iš gimdytojų jis nepaveldi nieko, išskyrus fizinio
kūno panašumą. Todėl daugiavaikėje šeimoje būna tokie skirtingi vaikų
charakteriai ir sugebėjimai, nors auklėjimas ir aplinka visiems vienodi.
Tik persikūnijimas gali paaiškinti sugebėjimų nelygybę: kodėl vieni
ţmonės gabūs, protingi, linkę į gėrį, o kiti kvaili, negabūs, linkę į blogį.
Pirmieji yra senos dvasios, daug gyvenusios ir todėl daug patyrusios, o kiti jaunos dvasios, neseniai pradėjusios mokytis Kosminėje Mokykloje,
kaupti joje patirtį.
Simpatijos ir antipatijos, meilės ir neapykantos jausmai, išausti
viename gyvenime, pereina į kitus. Štai kodėl, susidurdami su ţmonėmis,
su vienais pasijaučiame iškart artimi, o su kitais niekaip nesiseka
sugyventi. Su pirmais mūsų santykiai praeitame gyvenime buvo
draugiški,o su kitais priešiški.
Atsiminimai apie praeitus įsikūnijimus lieka ţmoguje sintezės
pavidalu - charakteryje ir sąţinės balse. O visiškas jų ţinojimas lieka
nemirtingoje ţmogaus dvasioje, kuri to ţinojimo negali perduoti
smegenims, kurios sugeba priimti jos aukštų vibracijų. Tačiau poetų,
rašytojų įkvėpimo ekstazės metu, kai sąmonė pakyla iki aukštų dvasios
vibracijų, atmintyje gali iškilti praeitų gyvenimų fragmentai, arba patekus
į buvusių gyvenimų vietas ir aplinką, susidūrus su tada naudotais daiktais.
Labai daţnai praeitą gyvenimą prisimena vaikai iki septynerių metų
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amţiaus. Priešlaikinis praeitų įsikūnijimų ţinojimas gali pakenkti
ţmogaus evoliucijai - sustabdyti tolimesnį dvasios augimą. Pavyzdţiui, jei
praeityje būta nusikaltimų gali sukelti nusiminimą. O jei būta aukštų
postų, tai gali sustiprinti savimaną - vieną labiausiai trukdančių evoliucijai
ydų. Todėl kosminio tikslingumo dėsnis išmintingai slepia tą ţinojimą,
tokiu būdu apsaugodamas silpną sąmonę nuo pavojaus. Būtųjų gyvenimų
ţinojimas ateina savo laiku, aukštose ţmogaus dvasinio vystymosi
pakopose - kada mūsų sąmonė susilies su mūsų dvasia ir mes pradėsime
sąmoningai joje gyventi. Tada visi mūsų įsikūnijimai iškils prieš mus, ir
mes valdysime visus atsiminimus.

Likimas. Kas tai?
Mūsų liaudis sako: „Ką pasėsi, tą ir pjausi". „Vėjus sėsi, audras valysi".
Liaudis kalba apie „laimingą" ar „sunkią" dalią. Dar sako: „Nuo likimo
nepabėgsi", „Ţmogus pats savo laimės kalvis" Tie posakiai rodo, kad
mūsų tauta ţino apie likimą arba lemtį - apie tai, kas Rytuose vadinama
ţodţiu „Karma". Taip ten vadina kosminį prieţasčių ir pasekmių dėsnį.
Tas dėsnis sako, kad šiame gyvenime ţmogus nuima vaisius to, ką pasėjo
praeituose gyvenimuose. Laimingas gyvenimas yra pelnytas praeito doro
gyvenimo. O nederamas šis gyvenimas ruošia kančias ateityje. Karma yra
grįţtamasis smūgis: uţ gėrį gėriu, uţ blogį blogiu („akis uţ akį, dantis uţ
dantį").
Ţmogaus poelgių ir ţodţių, norų ir minčių pasekmės neišvengiamai grįţta
jam vargo ar laimės pavidalu. Ţmogus atsakingas ne tik uţ savo poelgius
ir ţodţius, bet ir paskatas bei mintis - dargi svarbiau. Mintis yra galingas
veiksnys kuriant Karmą. Būtent paskatos ir mintys reiškia daugiausia, o
poelgiai - paskutinėje vietoje.
Karmą kuria ne tik paskiras ţmogus, bet ir kolektyvai. Kurdamas savo
Karmą, ţmogus susiriša su kitais, ir taip dalyvauja kiekvieno kolektyvo
Karmoje. Tokiu būdu, be savo individualios Karmos, ţmogus gali turėti
šeimos, partijos, tautos, ţmonijos Karmą... Visi, dalyvavusieji sudarant
grupinę Karmą, turės susitikti ne tik su savo priešais, kuriems jie buvo
pakenkę, bet ir su savo draugais, - kad išpainiotų kaţkada jų uţmegztus
bendros Karmos mazgus. Kolektyvinės Karmos įstumia ţmones į
kolektyvines nelaimes, pavyzdţiui karą, tose nelaimėse kiekvienas kenčia
tiek, kiek buvo kaltas, sudarydamas jas sukeliančias sąlygas.
Tam tikra dabar kuriamos Karmos dalis atperkama tame pačiame
gyvenime. Likusioji dalis atidedama būsimiesiems gyvenimams - kai bus
sudarytos sąlygos jai pagerinti. Nes būna nesuderinamų Karmos rūšių,

kurios negali būti išgyventos tuo pačiu metu. Ţmogus ateina iš
praeities, Karma susietas su tam tikrais ţmonėmis, tam tikra visuomene
ir tauta, todėl jis turi gimti tokiomis sąlygomis, kuriomis gali išgyventi
bendrą su tais ţmonėmis Karmą.
Todėl kiekvienai dvasiai naujai įsikūnijant, kruopščiai pritaikomos
naujo gyvenimo sąlygos. Tatai vykdo Karmos Viešpačiai neregimosios būtybės, Karmos vykdytojai fiziniame pasaulyje. Su
visaţinančia išmintimi Jie parenka ir sujungia Karmos dalis, kurios gali
būti sujungtos viename įsikūnijime, kad būtų sudarytas to ţmogaus
gyvenimo planas. Jie pritaiko iš jo praeities einančias jėgas taip, kad jo
Karma atitiktų jo evoliucijos paţangą.
Karma yra privaloma ir nepaţeidţiama, todėl ţmogus pats neturi
teisės keršyti uţ jam padarytą skriaudą. Nors Karma yra Atpildas,
tačiau ţmogui nesuteikta teisė savavališkai imtis to atpildo vykdymo tai tvarko aukštasis Karmos teismas. Juk patirtoji skriauda gali būti
pelnytas grįţtamasis smūgis! Grąţindamas šį smūgį su kerštu, ţmogus
ne tik neišsemia savo Karmos, bet tęsia ją ir net apsunkina. Todėl mes
turime atleisti mūsų asmeniniams priešams, kitaip neišeisime iš uţburto
Karmos rato.
Kai kurie ţmonės, ţinantys apie Karmos dėsnį, atsisako pagelbėti
patekusiam į vargą, teisindamiesi, kad kenčiantysis pats pelnė kančias
-tokia esanti jo Karma. Tačiau jo Karmoje gal numatyta ir ta galimybė
gauti pagalbą? O uţ sąmoningą atsisakymą pagelbėti tikrai
apsunkinama savoji Karma. Todėl reikia visada teikti pagalbą pagal
išgales, nepamirštant, kad tiktai tada iš tikrųjų padedame, kai padedame
jo dvasios evoliucijai.
Sėkmingas Karmos išgyvenimas priklauso nuo to, kaip ţmogus
priima Karmos siunčiamas jo paties sukurtas pasekmes. Jei jis piktinsis
ir maištaus prieš savo skolų apmokėjimą, jeigu jis bus ţiaurus ir
pakenks kitiems - tai jis savo Karmos nepagerins, ir naujoji Karma bus
blogesnė. O jeigu jo kančios išmokys jį kantrybės ir nuolankumo, jeigu
jo bėdos ir sielvartas paskatins jį taisyti savo klaidas, ir jis apmokės
savo Karmos skolas protingai - tąsyk jo naujoji Karma bus gera.
Priimdami dėkingai viską, kas siunčiama, net kančias, kurios ateina iš
mūsų pačių praeities, ir taip pat dţiugiai atsisakydami visko, kas
atimama, ir paversdami visa tai geravališka auka mes galime ţymiai
pagreitinti savo Karmos gesimą.
Ţmogui lemtas likimas gali būti keičiamas - t.y. lengvinamas.
Nesulaikomai verţdamasis aukštyn, į moralinį tobulinimąsi,
gerindamas savo mintis ir paskatas - ţmogus gali savo Karmą pralenkti,
ir ji jo nepavys. Ir tik nustojęs moraliai vystęsis, ţmogus gauna visą
Karmos liūtį.
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Kai ţmogus, tobulindamas save, ugdo savo dvasines galias, kreipdamas
jas evoliucijos naudai ir ţmonijos labui - jis ne tik gesina savo Karmą, bet
padeda visai ţmonijai išsivaduoti iš blogos Karmos pasekmių.
Mes esame savo likimo kūrėjai, o ne vergai. Mes galime savo mintis
kontroliuoti - ţemas mintis keisti aukštomis. Supratę pykčio ir keršto
ţalą, atsisakę nuo viso to - galime kurti šviesią ir lengvą Karmą. Pagal
Karmos dėsnį daryti blogą - nenaudinga, neapsimoka, o daryti gėrį
-naudinga ir apsimoka. Pagrindinę dėsnio taisyklę galima suformuluoti
trumpai: elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad būtų elgiamasi su tavimi.
Prieţasčių ir pasekmių dėsnis moko, jog tikroji Laimė, aukštasis
Dţiaugsmas - atsisakymas nuo asmeniškų egoistinių interesų ir
pasiaukojantis tarnavimas Bendrajam Labui, tarnavimas ţmonijai. Tiktai
tokiu būdu kuriama šviesioji geroji ţmogaus Karma. Išsivaduoti iš
begalinės Likimo grandinės, kurią ţmogus pats nukalė praeityje savo
mintimis, norais ir poelgiais - gyvenimo tikslas. Toliau pakalbėsime, kaip
tai galima įvykdyti, sąmoningai organizuojant mūsų gyvenimą.

Kaip siela ir dvasia pasireiškia gyvenime
Sielos ir dvasios įrankis yra fizinis kūnas. Nervų sistema jį jungia su
ţemutine sielos dalimi - su astralu, kuris tuo būdu gauna galimybę
išnaudoti kūną savo jusliniams malonumams - apsirijimui,
girtuokliavimui, narkomanijai, lytiniam paleistuvavimui ir pan. Kita
astralo gyvenimo sfera yra jausminė - jausmai, norai, aistros, visos
ţemosios emocijos. Jis mėgsta pavydėti ir pavyduliauti, jaudintis ir
dirgintis, pasinerti į gobšumą ir šykštumą, pagieţą ir neapykantą. Baimė,
nusiminimas, neviltis irgi priklauso jo repertuarui. Astralas siekia
aistringų vibracijų, jų nenutrūkstamos kaitos.
Aukštesnė sielos dalis - mentalas - irgi nori daug vibruoti - bet jau
mitimis. Jis mėgsta gyventi smulkmenomis, kasdienybe. Jis nepastovus,
nesilaiko vienos kurios minties, bet grįţta prie savo ansktyvesnių. Nori
daug galvoti apie save, savimaniškai išsiskirti, laikydamas save
protingesniu uţ bet ką.
Goethe „Fauste" yra pasakęs, kad ţmoguje gyvenančios dvi sielos:
viena traukia prie ţemės, kita verţiasi į dangų. Išvertus į mūsų terminus,
kalbėta apie ţemišką sielą ir dangišką dvasią. Iš tikrųjų, siela stipriai
„traukia ţmogų prie ţemės". Dėdamasi tikruoju ţmogaus „aš", ji geidţia
materialinės gerovės tik sau, ir tik šiame gyvenime. Būdama tik šio
įsikūnijimo būtybe, kuriai gyvenimas tikrai tėra vienas, ji nieko neţino
apie amţinybę. Todėl siela nori paimti iš šio gyvenimo - kiek galima

daugiau. Jos siekiai yra atvirai egoistiški: imti viską sau, išnaudojant kitus
savo reikalams. Tokia yra siela!
Visai kitaip pasireiškia gyvenime nemarioji dvasia. Kartotinai
įsikūnydama ţemėje, ji kievieną kartą išeina vieną gyvenimo mokyklos
klasę. Čia ji mokosi mylėti, kaupia išmintį, grūdina valią. Būdama
amţina, ta pati visuose įsikūnijimuose, ji ţiūri toli ir aukštai, mąsto
plačiai ir giliai. Todėl dvasios siekimai - altruistiški, visuomeniniai. Ji
verţiasi tarnauti liaudţiai, tėvynei, ţmonijai. Ţinoma, viskas, kas čia
pasakyta, galioja tik tuo atveju, kai dvasia gyva ir laisva, o ne uţslopinta
sielos!
Ţmonėse, kurių dvasia sustingdyta, ji ir nesireiškia, arba reiškiasi
silpnai. Jie gyvena ne dvasios, o sielos gyvenimą. Ţmogus, kurio dvasia
nesirodo - ne ţmogus. Tai dar tiktai ţmogiškosios stadijos prieangis
-dvikojis gyvulys. Bloga, labai bloga, kai siela, pasiglemţusi iš dvasios
valdţią, neleidţia jai pasireikšti. „Nėra vergijos gėdingesnės uţ dvasios
vergiją", - sakė Seneka.
Dvasingų ţmonių gyvenime paprastai reiškiasi kuri nors viena dvasios
dalis. Išmintimi gyvena filosofai ir mokslininkai: aukštajame prote - visas
jų gyvenimas, iš jo veiklos kyla visi jų dvasiniai dţiaugsmai. Širdimi
gyvena menininkai - jų gyvenimas kupinas intuicijos, groţio, meilės
ţmonijai. Valia gyvena kovotojai uţ tautos arba liaudies išlaisvinimą.
Kaip matome, atskiri ţmogaus elementai - kūnas, siela, dvasia
-atlieka nevienodą vaidmenį ţmonių gyvenime. Vieniems svarbiau kūnas,
kitiems dvasia. Pagal tai, kas kur vaţiuoja vasaroti, galima spręsti, kuo
labiau rūpinamasi. Prie jūros vyksta ţmonės, kurie ypatinai rūpinasi savo
fiziniu kūnu: stiprinti, grūdinti jį - maudytis, kaitintis saulėje. Į mišką, į
gamtą - tie, kas rūpinasi savo siela - pabuvę vienatvėje jie nori duoti poilsį
psichikai, sustiprinti ją. Į kalnus, į viršūnes - vaţiuoja, kad sustiprintų
dvasią, atgautų dvasingumą.

Penkios pakopos j savęs apvalymą
Pradėti reikia nuo savęs pažinimo. Tai bus pirmoji pakopa. Tobulai
paţinus save, bus ţinoma, ką su savim galima (ir reikia!) daryti. Todėl visą
aukščiau pateiktą ţmogaus anatomiją reikia gerai suprasti ir nuodugniai
išmokti. Ţmogaus vidų galima prilyginti vokaliniam ansambliui. Jame
penki balsai: sielos - du (jausmai ir protas) ir dvasios - trys (išmintis,
širdis ir valia). Reikia išmokti tuos balsus girdėti ir paţinti, kad būtų
galima suprasti, iš kur jie eina.
Nesunku atskirti jausmus, norus, emocijas nuo galvojimo, protavimo,
mąstymo. Nors jie kartais būna labai susipynę. Sunku skirti: 1) ţemas
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astralo emocijas (jausmus, aistras) nuo aukštų širdies emocijų
(neegoistinės meilės, intuicijos); 2) intelekto (mentalo) gyvenimišką
galvojimą nuo išminties filosofinio mąstymo. Abiem atvejais tenka
jautriai įsiklausyti į paskatas, motyvus - jų „ţemumą" ar „aukštumą"
-egoizmą ar pasiaukojimą.
Labai svarbu savo vidiniame gyvenime aiškiai skirti - kas eina iš sielos
jausmų ir jos intelekto, o kas iš dvasios - išminties, širdies, valios. Tokia
daţnesnė savianalizė yra labai reikalinga, kad gyvenimas darytųsi
sąmoningesnis, o tuo pačiu ir dvasingesnis.
Antroji pakopa - kūno ir sielos apvalymas. Jų išlaisvinimas iš tariamų
poveikių, ţalingų įpročių ir visokių kenksmų. Tai kategorijai priklauso:
rūkymas, girtavimas, kitų narkotikų vartojimas; persivalgymas
(apsirijimas); paleistuvavimas; nešvankių (necenzūrinių) ţodţių
vartojimas ir pan.
Ypač reikia paţymėti beprotiškai tuščią brangaus laiko švaistymą:
stadione „sergant" arba praktikuojant specializuotą, sveikatai ţalingą
„sportą"; aludėje ar kavinėje plepant, lošimams (kortos, domino,
biliardas).
Visi tie dalykai yra dvasingumo priešai, jo antipodai, kurie jį naikina
nepalikdami nė pėdsako. Jie ţaloja ir kūną, ir sielą, jie stingdo ir slopina
dvasią.
Tie, kam jau artima mintis apie dvasingumo ugdymą, tikriausiai jau
bus seniai asisakę tų „groţybių". O jei kurios nors atgyvenos vis dar
tebetūno sieloje, tai jų būtina tuoj pat atsisakyti. O brangųjį laiką skirti
ţinioms papildyti, sąmonei plėtoti, kultūriniam bagaţui turtinti, subtiliam
literatūriniam, muzikiniam ir meniniam skoniui ugdyti.
Toks ryţtingas kenksmų atmetimas, savo tvirtos valios parodymas
-garantija, kad dvasingumo ugdymo pastangos bus sėkmingos. O tam, kas
nenorės atsisakyti šio šlamšto liekanų (atsikalbinėjimai „negaliu" arba
„per sunku" atrodo naiviai vaikiški), tai nėra ko ir galvoti apie
dvasingumą - nieko neišeis.
Trečioji pakopa - savidrausmės įvedimas. Ţmogui susirūpinus
dvasingumu, gali prasidėti konfliktai tarp jausmo ir intelekto, tarp proto ir
širdies. Įprasta rutina traukia ţemyn, stiprėjanti dvasia - aukštyn. Kyla
svyravimai - kaip apsispręsti, kaip pasielgti. Reikia nustatyti naują tvarką,
kuri padės nugalėti tai, kas iki šiol engė ir slopino dvasią.
Naujos tvarkos esmė tokia: ţemesnysis elementas turi paklusti
aukštesniajam. Sieloje jausmai turi pasiduoti intelektui. Dvasioje protas
turi nusileisti širdţiai (meilei). O apskritai - siela turi visada paklusti
dvasiai. Toks „susidrausminimas" reiškia dvasios primatą vidiniame
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gyvenime, dvasios diktatūrą sielai ir kūnui. Visiška dvasios
nepriklausomybė ir laisvė yra būtina ţmogaus kūrybingumo ir evoliucijos
sąlyga.
Ta proga tenka patikslinti kai kuriuos paplitusius įprastinius posakius,
pavyzdţiui:
Ţmogus kovoja su pačiu savimi,
ţmogus nugali pats save, ţmogus
įsako pačiam sau.
Juk tie posakiai yra absurdiški! Iš tikrųjų juos reikia suprasti taip:
Ţmogaus dvasia kovoja su siela, ţmogaus dvasia nugali sielą,
ţmogaus dvasia įsako sielai.
Ketvirtoji pakopa - savo jausmų suvaldymas. Tuo tikslu reikia išmokti
netapatinti savęs su jausmais, o atsiminti: „esu nemirtingoji dvasia - jų
viešpats". Ţiūrėti į juos iš šalies, tartum dalyvaujant, kai jie atsiranda, ir
stengtis apvaldyti juos pačioje pradţioje. Kai jausmas jau išaugo iki
afekto - per vėlu bandyti apvaldyti jį. Saviauklos pradţia - sugebėti laiku
suvokti savo susijaudinimą. Jei jis atsirado, reikia išmokti padaryti jį
nekenksmingą.
Susierzinus, susijaudinus - pagrindinė taisyklė - susilaikyti nuo greito
reagavimo. Mintinai skaičiuoti labai storos knygos puslapius. Ir tik
nusiraminus atsiras teisingos mintys. Pasirodţius susierzinimo ţenklams,
patartina giliai įkvėpti dešimt kartų. Pranos (gyvybės energijos)
įkvėpimas gesina pyktį. Susierzinus ir susijaudinus labai naudingas
karštas pienas, raminantį pieno poveikį stiprina sodos priedas.
Penktoji pakopa - dvasios įtvirtinimas, sąmonės pakėlimas iš sielos
lygio į dvasios lygį. Tuo tikslu kiekvieną rytą, pabudus bent pusvalandţiu
anksčiau (geriau valanda), pamąstyti, įkinkius į darbą vaizduotę.
Pakilti iš sielos lygio, vadinasi, pašalinti iš sąmonės viską, kas joje yra
kasdieniško, smulkmeniško. Atmesti ir pamiršti - visas asmenines
sąskaitas, antipatijas, pykčius, puikybę, savimaną, savigailą, nusiminimą,
baimę, egoizmą. Ţodţiu - iššluoti visas ţemas emocijas, įsivaizduoti save
laisvą, šviesų, dţiaugsmingą.
Palikus visą sielos balsą pakalnėje įsivaizduoti save pakilusį į kalno
viršūnę - snieguotą, skaisčiai baltą, ţėrinčią ryto saulėje. Pakilusį į dvasios
pasaulį - į šviesos, groţio, harmonijos pasaulį. Ir čia „esant", įsivaizduoti
save dvasingu ţmogumi - taurų, didţiadvasį, subtiliai kultūringą,
gyvenantį dvasios, t.y. išminties, širdies, valios gyvenimą.
Išminties gyvenimą - pilną paprastumo ir kuklumo, atidumo ir
pastabumo, groţio jausmo ir gebėjimo dţiaugtis.
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Širdies gyvenimą - kupiną pasiaukojančios meilės, draugiškumo ir
tolerancijos, jautrumo ir rūpestingumo, noro pagelbėti ir tarnauti.
Valios gyvenimą - pilną kantrybės ir verţimosi, pasitempimo ir
susivaldymo, atsparumo ir drąsumo.
Apmąstymą uţbaigti, kartojant formulę: „Aš - ugninė dvasia - išmintis
ir širdis, ir valia!" Šią formulę kartoti ne tik rytą, net ir dieną, kas tris
valandas - 6, 9, 12, 15,18, 21. Ir kiekvieną kartą patikrinti sąmonę - kokio
ji tuo metu lygio: jausmo, intelekto ar išminties, širdies, valios?
Po vieno mėnesio tokių kasdienių pratybų galima nustatyti rezultatą:
bus įsigyta kaţkiek dvasingumo. Juk minties ir vaizduotės galia yra
didţiulė - ji gali formuoti ir sielą, ir dvasią!
Šios penkios pakopos veda j aukštesnės kategorijos darbą - į dvasinį
tobulinimąsi, dvasinių savybių vystymą. Dvasia potencialiai turi daugelio
savybių uţuomazgas. Kai kurias savybes ką tik paminėjau, kalbėdamas
apie pilną išminties, širdies, valios gyvenimą. Tų savybių ugdymas iš
grūdo į medį yra dvasios įsikūnijimų ţemėje tikslas: jas ugdo gyvenimas.
Tačiau galima ir pagreitinti tų dvasios savybių ugdymą saviauklos
priemonėmis, specialiai dirbant su kiekviena savybe. Daug ţmonių, ypač
Rytuose, praktikuoja tokį dvasinį tobulinimąsi.
Agni Joga nurodo, kaip dvasios savybės turi būti ugdomos. Sako, kad
tik vienos savybės vystymas neduoda reikiamo rezultato. Kad maţa
valdyti tik kai kurias - turi būti visas jų derinys. Savybes ugdyti reikia
individualiai pagal širdies potraukį, kad suvaldymo eiliškumas būtų
natūralus. O kad ugdomos savybės neliktų tik įsivaizduotos, reikia jas
tikrinti, bandyti praktiškai. Yra sudaryta dvasinio savęs tobulinimo
metodika.

Žmogus - ugninė būtybė
„Daug pasaulyje stebuklų, o
ţmogus -jų nuostabiausias"
Sofoklis
Ţmogaus dvasia yra Kosminės Ugnies dalelė, kibirkštis. Vadinasi,
dvasia ir ugnis - sinonimai, kaip ir dvasingumas - ugningumas. Apie
ţmogaus ugningumą ţino liaudis, ji sako: „uţsiliepsnojo dvasia",
„uţsidegė širdis", „liepsningas ţvilgsnis", „karštas rankos paspaudimas".
Ţmogaus ugnis koncentruojasi jo dvasiniuose centruose kurie,
Rytuose vadinami čakromis. Fiziniame kūne yra ištisas liaukų ir nervų
mazgų bei rezginių tinklas. Visi jie turi savo atitikmenis sieloje ir
dvasioje. Pastarieji yra ugniniai centrai - čakros. Ţmogus turi 49 tokius
centrus, tačiau pagrindiniai - 7. Paprastai šiandien visi jie neveikia.
Paţadinti dvasinius centrus, kad jie veiktų, galima tik moralinio
tobulinimosi būdu - ugdant teigiamas dvasios savybes, nes jos uţdega
ugnis atitinkamuose centruose, ir kartu išraunant neigiamas sielos
savybes, kurios tas ugnis gesina. Tai ne technikos, bet doros problema.
Kai kas siekia suţadinti centrų veikimą, apeidamas normalų vystymą, be
dvasinio tobulinimo - Hatha Jogos priemonėmis, su „okultinių" knygų ar
apsišaukėlių „mokytojų" pagalba. Tačiau reikia visu rimtumu įspėti, kad
tie mėginimai yra labai pavojingi ir paprastai priveda prie beprotybės.
Ţmonės su veikiančiais centrais junta ir jaučia daug to, kas eiliniam
ţmogui neprieinama. Jie turi neišsemiamų fantastinių galimybių - juk
ţmogus yra mikrokosmosas. Jie yra apsaugoti nuo daugybės bėdų ir ligų,
įgauna didelių moralinių jėgų kovai su blogiu ir tamsa, valo supančią
erdvę. Ne be reikalo turkų poetas Nazimas Hikmetas yra pasakęs:

„Jei aš liepsnoti nesistengsiu, jei
tu liepsnoti nesistengsi, jei mes
liepsnoti nesistengsim, - tai kas gi
tamsą išblaškys!“
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Mokinystės kelias
Ţmogaus evoliucija vyksta nuo neaiškių laukinuko jutimų iki
mąstytojo ryškaus darbo. Paskutinė ţmogaus evoliucijos pakopa, kuri
šiandien dar maţai kam tinka, yra vadinamasis mokinystės kelias. Šiuo
metu juo eina tik nedaugelis pralenkusių likusią ţmoniją. Jei ţmogaus
evoliucija jos ţemose pakopose galėjo vykti be sąmoningo paties
ţmogaus dalyvavimo tame procese, tai jo sąmonė negali perţengti
įprastų ribų iki antţmogio ar dievaţmogio sąmonės be sąmoningo paties
ţmogaus siekimo, o taip pat tame procese nedalyvaujant Išminties
Mokytojui - vienam iš Didţiųjų Hierarchų.
Stoti į mokinystės kelią reiškia stoti j pagreitintą sąmonės vystymo
kelią, turint tikslą pasiekti aukščiausią ţmogaus evoliucijos pakopą.
Pasiryţęs tapti mokiniu panašus į ţmogų, kuris, uţuot kopęs į kalno
viršūnę aplinkiniu keliu, pasirenka vos matomą statų kalną, vedantį
stačiai aukštyn, per uolas, brūzgynus ir tankumynus. Ţinoma, tokį kelią
pasirinks tik labiausiai pasiryţę, drąsūs ir verţlūs, ir ţinoma toks kelias
negali būti lengvas, sudaro didelių sunkumų, tad kelia didelius
reikalavimus jį pasirinkusiam.
Kokios sąlygos norinčiam tapti Mokytojo mokiniu? Reikia išvystyti
tam tikras dvasios savybes. Pradinėje pakopoje jos dar neprivalo būti
tobulos - būsimas mokinys turi būti nors iš dalies jas įvaldęs. Pirmoji
sąlyga - ugningas pasiryţimas aukotis, tarnaujant Bendram Labui.
Antroji - meilė ir dėkingumas Mokytojui, nuolatinis verţimasis į jį.
Trečioji -darbas su savimi, dvasinis savęs tobulinimas, visų dvasinių
savybių vystymas.
Priimdamas mokinį, Mokytojas uţsikrauna didţiulį sunkumą, kurio
neįmanoma įsivaizduoti neţinant ezoterinių dėsnių. Priėmęs mokinį,
Mokytojas nustato su juo neregimą, bet glaudų ryšį, priima mokinį į savo
sąmonę, t.y. nuo to momento Jis kiekvieną minutę ţino, kas su mokiniu
vyksta, ką jis jaučia ir ką galvoja. Galima suprasti, kaip aukštai Mokytojo
sąmonei bus sunkios, disharmoningos mokinio vibracijos, sutelktos jo
chaotiškų norų ir minčių. Todėl aišku, kad Mokytojas gali priartinti prie
savęs tik tokius, kuriais jau neabejoja.
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