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VISATA NORI IŠ MŪSŲ

TOBULĖJIMO



Ši knygelė tai – žingsnis į platesnį pasaulio, gyvenimo suvokimą. Apie suvokimą, kuris mokslo 
pasaulyje beveik neaptarinėjamas, bet tūkstantmečiais skelbiamas ir savaip interpretuojamas 
įvairiose dvasinėse praktikose. Šioje knygelėje pateikta informacija  yra mano vidinio matymo 
(aiškiaregystės) pagalba gautos žinios, kurias naudoju kiekvieną dieną, padėdamas žmonėms 
siekti jiems savo tikslų. Mano tikslas – dvasinio ir materialaus pasaulio sujungimas. Kai žmogus 
tai padaro savo viduje, jis tampa sąmoningu ir kuria sąmoningą visuomenę. Toks žmogus žino, 
kas yra visatos dėsniai ir stengiasi jų nepažeisti, todėl jo gyvenime ateina sėkmė ir optimaliausi 
pasiekimai. Sąmoningumas neįmanomas be vidinio matymo, nes tik pažinus subtilius lygius 
galima juos sutvarkyti, dėl to keičiasi ir fizinis gyvenimas. Šiuos straipsnius rašiau tam, kad 
žmonės pažintų darbo su savimi teoriją, o žinant teoriją aš mielai padedu išmokti visa tai (ir dar 
daugiau) taikyti praktikoje, siekiant savo tikslų ir šalinant gyvenimiškas problemas. 
Daugybė žmonių yra tikintys Dievu, subtiliu, dvasiniu pasauliu, o vidinis matymas iš tikinčio 
padeda tapti žinančiu.

Rokas Jarašius

APIE KNYGUTĘ



Visą gyvenimą buvau labai judrus ir gyvybingas. Manau ši 
mano savybė labiausiai man padėjo išsikrapštyti iš sun- 
kiausių gyvenimiškų situacijų. Savo energingumo dėka, jau 
pirmoje klasėje buvau nominuotas šauniausio moksleivio 
konkurse. Vėliau savo energingumą nukreipęs į sportą, ne 
kartą buvau Lietuvos prizininkas ir lipau ant aukščiausiųjų 
pakylos respublikinėse varžybose. Dažnai dalyvaudavau 
įvairiuose meniniuose renginiuose, tokiuose, kaip skaitovų 
konkursai, bei įvairių renginių vedimas. Buvau išrinktas ir 
mokyklos prezidentu. Nors tiek daug veiklų dariau, bet kar-
tais vis tiek nesugebėdavau suvaldyti visos savo energijos, o 
tai dažnai baigdavosi pokalbiu su policijos pareigūnais, bet 
teistas niekada ir nebuvau. 

Atėjo gyvenime toks laikas, kad vien tik energingumas man 
nebegalėjo padėti. 2010.11.15 važiuojant su draugais mes 
patekom į autoavariją, kurios metu iš penkių draugų likome 
gyvi trys, o iš tų trijų du su visiška negalia. Po avarijos pabu-
dau Kauno klinikų priimamajame. Šalia mačiau stovinčius 
savo tėvus, kurie kalbino mane, kad tik vėl neprarasčiau 
sąmonės, nes greičiausiai daugiau būčiau ir neatsibudęs.  
Gydytojai nedavė nei procento, kad išgyvensiu ir iš jų 
elgesio, kaip sakė tėvai, galima buvo suprasti, kad aš kampe 
buvau paliktas atsisveikinimui. Nors dar kokią savaitę gydy-
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tojai man ir toliau nekėlė išgyvenimo procentų, nes buvo 
sutrupinti beveik visi kaklo slanksteliai, net ir tie, kurie buvo 
atsakingi už kvėpavimą, o man tuo metu buvo keista, kodėl 
gi jie man taip ilgai neduoda valgyti...  
 
Žinoma, tas kelių savaičių laikas, kurį praleidau reanimacijoje, 
davė tokius pojūčius, kad atrodė pakliuvau į pragarą Žemėje. 
Nevaldžiau viso savo kūno, negalėjau kalbėti ir kvėpavimas 
buvo toks silpnas, kad ir su kvėpavimo aparatu galėjau bet 
kada uždusti, nes tiesiog pamiršdavau, kaip reikia kvėpuoti.  
Atsimenu akimirką savo gyvenime, kai gulint reanimacijoje  
mane aplankė mama. Ji savo rankose turėjo lapelį, kuriame 
buvo parašyta pastoriaus, mano dėdės Jurgio, maldelė. 
Kai mama man ją perskaitė, aš pajutau kažką naujo atgim-
stančio manyje. Aš prisiminiau vaikystę, kai būdamas visai 
pipiras važiuodavau vienas su dviračiu į miestelio kapines 
gaudyti kapinių tvoroje esančių driežų ir kai aplink save ten 
jausdavau ir matydavau neišėjusių vėlių siluetus. Prisimin-
iau, kaip pradinėse klasėse eidavau į bažnyčią patarnauti 
kunigui prie altoriaus ir ten mintimis kalbėjau su Dievu ir iš jo 
gaudavau visus rūpimus atsakymus. Prisiminiau, kai būnant 
vaiku atsitikus bėdai prašydavau Dievulio pagalbos ir jis 
man visada padėdavo. Prisiminiau laikotarpį, kai atsitraukiau 
nuo Dievo ir susitelkiau tik į fizinius dalykus. Prisiminiau, kai 
pradėjęs mokytis ir dirbti masažuotoju aš vėl pradėjau eiti į 
dvasinį pasaulį ir tuo metu dažnai ateidavo mintys, kad man 
kažkas nutiks negero su sveikata ir tik tuomet galėsiu sukurti 
daug prasmingų dalykų savo gyvenime. Su tomis mintimis 
aš tiesiog nežinojau kaip tvarkytis ir jas nustumdavau į šalį, 
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kaip bereikšmes. Prisiminiau, kaip tą vakarą prieš įvykstant 
avarijai ir išeinant man iš namų, tėvai žiūrėjo televizorių, per 
kurį rodė antireklamą greičiui, kurioje kalbėjo jaunas vyrukas 
sėdintis neįgaliųjų vėžimėlyje, o mama keistai sunerimusi 
sakė – „Rokai, tik niekur neik, nes ir tau taip bus...”

Mano sveikata ėmė sparčiai gerėti, iš reanimacijos buvau 
perkeltas į palatą, o vėliau pervežtas į Palangos reabilitacijos 
ligoninę. Ten ilgą laiką praleidau gulėjimo rėžime. Sportas 
nuo reabilitacijos labai skyrėsi, gal mažiau skyrėsi kovinis 
sportas. Vien tik kai pradėjau vėl mokytis sėdėti, daugybę 
kartų prarasdavau sąmonę, nes organizmas buvo patyręs 
didelį šoką ir tai jam buvo per stiprus krūvis. Grįžęs namo 
buvau pilnas optimizmo ir vilties, kad greit pakilsiu iš vežimo. 
Aš stengdavausi kuo ilgiau išsėdėti vežime ir labai daug 
treniravausi, kartais tai baigdavosi organizmo išsekimu ir 
prastėjančiais rezultatais. Po pusės metų aš vėl išvažiavau 
24 dienom į Palangos reabilitacijos ligoninę, buvau pilnas 
motyvacijos ir noro įgauti žinių, kaip save toliau atstatyti. Bet 
vietoje žinių ir sustiprėjimo, kateterizavimo metu man buvo 
įnešta infekcija į šlapimo pūslę, to pasėkmė - labai pablogėjo 
sveikata ir visą reabilitacijos laiką praleidau lovoje. Ta infek-
cija sukeldavo baisinius skausmus ir manyje gyveno pusan-
trų metų. Išgėrus antibiotikų infekcija nurimdavo, bet po 
savaitės atsinaujindavo dar stipresne forma, o senieji antibio-
tikai jos jau nebeveikdavo ir reikėdavo stipresnių vaistų. Taip 
tęsėsi tol, kol buvo beveik nebelikę jokių antibiotikų, kurie 
galėtų iš vis veikti tą infekciją.  
Klinikose man pasiūlė daryti operaciją ir įvesti tiesioginę 

šlangutę iš pūslės, bet kad ir kaip skaudėjo, kad ir kaip blogai 
jaučiausi mano vidus šaukė NE ir aš to nedariau. Dažnai 
kreipiantis į gydytojus, dėl įvairiausių negalavimų, kurių tuo 
metu turėjau išties daug, gaudavau atsakymą, kad tai nor-
malu, juk tokią traumą patyręs ir esu su visiška negalia, todėl 
nėra prasmės ir galimybių kažkaip padėti. Tokios situacijos 
vis labiau mane skatino ieškoti išeičių kitur. Ėmiau stipri-
ai gilintis į įvairias dvasines praktikas. Nors ir prieš avariją 
tame buvau ne „žalias”, nes būdamas masažuotojas dirbau 
su žmonių energijomis, bet po avarijos mano suvokimas 
ir matymas gyvenimo pasikeitė daugybę kartų. Gilinantis į 
save aš pradėjau matyti pasekmių tikrąsias priežastis ir taip 
išsigydžiau visus savo negalavimus, išskyrus vieną, pačią 
negalią, bet supratau, kodėl ji liko su manimi ir kam ji man 
dar reikalinga. 

Vieną karštą vasaros dieną, treniruojantis su kineziterapiaute, 
pajutau didelius skausmus širdies plote, tie skausmai tęsėsi 
kelias valandas ir mes nuvykome į ligonę. Ten gydytojas 
paklausęs mane su klausymo aparatu, pasakė, kad girdi 
širdies permušimus, bet padaręs kardiogramą jis joje nieko 
nematė. Tuomet vėl paklausė ir vėl pasakė, kad girdi per-
mušimus... Vizitas ligoninėje baigėsi tuo, kad man daugiau 
tyrimų nebedarė ir išsiuntė namo liepdamas pagerti min-
eralinio vandens. Grįžęs į namus aš buvau labai sunerimęs, 
nes skausmas nemažėjo, tuomet aš uždaviau sau klausimą, 
kodėl man taip yra? Kodėl skauda? Ir aš pamačiau kraują 
skystinančių vaistų vaizdinį,  tuos vaistus prieš mėnesį buvau 
nustojęs vartoti ir gėriau kitokius, nes gydytojo buvo pasaky-



ta juos maišyti. Pasiėmęs pamatytus vaizdinyje vaistus, juos 
išgėriau ir skausmas ėmė mažėti, kol galų gale visai išnyko. 
Taip aš pirmą kartą išsprendžiau gyvenimišką situaciją per 
savo vidinį matymą. Jei būčiau neišgeręs tų vaistų, greičiau-
siai kraujas būtų sukrešėjęs ir užkišęs kraujagysles. Mirtis ir 
vėl buvo visai šalia.  
 
Vėliau su vidinio matymo pagalba uždaręs 15 situacijų iš 
praeitų gyvenimų aš išsigydžiau ir savo šlapimo pūslę. Taip 
pat uždaręs tam tikras situacijas ir jose pamatęs tikrąsias 
pasekmių priežastis aš susitvarkiau kraujo spaudimą, kuris 
po traumos buvo labai žemas, kvėpavimą, skrandžio ne-
galavimus, pastoviai skaudančią anginą, kraujo krešėjimą, 
šlapinimąsi, šaltkrėtį, nemigą... Aš kiekvieną dieną išger-
davau saujas vaistų, o dirbdamas su savimi, su savo vidiniu 
matymu, jau ketveri metai negeriu jokių vaistų. Profilaktiškai 
pasidarius tyrimus gydytojai nustemba, nes tyrimai būna 
puikūs, kaip mano šeimos gydytoja sako – kad jie tokie, kok-
ie buvo, kai buvau sportininkas ir tai neįtikėtina. 

Vis dažniau žmonės ėmė klausti manęs patarimų, ėmiau 
dalintis savo žiniomis su kitais ir mokyti kitus, kaip dirbti 
su savo vidiniu matymu. Aiškiaregystę pradėjau naudoti 
ne tik sveikatoje, bet ir santykiuose, versle, ko pasekmė, iš 
gulinčio lovoje, bejėgio, neįgaliojo tapau sėkmingu žmo-
gumi. Suradau savo gyvenimo moterį, savo žmoną Ritą. Esu 
lektorius,mentorius ir kiekvieną dieną dirbu su žmonėmis 
padėdamas jiems išspręsti savo problemas ir pasiekti tikslus. 
Vidinio matymo pagalba subūriau neįgaliųjų ir sveikųjų 

klubą ERZON, su kuriuo įgyvendinom pavyzdinį projektą 
Lietuvoje. Sukūriau projektą “Matantys”, kurio tikslas dalintis 
reikalinga informacija tobulėjimo tema. Su žmona Druski-
ninkuose atidarėm sveikatinimo ir tobulėjimo namus „Pu 
kios savijautos link“. Dirbu su įvairiomis investicijomis inter-
nete. Taip pat šiuo metu su komanda bandom įgyvendinti 
du tarptautinius verslo projektus ir viso to pasiekta vos per 4 
metus.

Prisiminęs pačią sunkiausią gyvenimo situaciją, kuri tikrai 
nebuvo sunkiausia, kai gulėjau Kauno klinikų reanimacijoje.
Ji buvo namuose, kai kamuojamas šlapimo pūslės infekcijos 
aš sužinojau, kad mano mamai atsirado piktybinis krūties 
vėžys, aš suprantu, kad mano gyvenimas su Dievo ir vidinio 
matymo pagalba pagerėjo tūkstančius kartų. Ir aš privalau 
to mokyti kitus, taip keičiasi gyvenimai, keičiasi pasaulis į 
gerąją pusę. Šiuo metu mano mama visiškai pasveikusi, turi 
verslą ir kuria naudodamasi savo vidiniu matymu.



Interviu su Roku Jarašium - VISATA NORI IŠ MŪSŲ TOBULĖJIMO                              

KARMA IR JOS VALYMAS

TIKRASIS DVASINGUMAS (I DALIS)

TIKRASIS DVASINGUMAS (II DALIS)

TIKRASIS DVASINGUMAS (III DALIS)

KARMA IR JOS VALYMAS II

STICHIJOS MŪSŲ GYVENIME

BŪTYBĖS

TĖVAS, DIEVIŠKOS PUSELĖS, SIELOS DVYNĖS, KŪRĖJAI, PIRMINIS ŠALTINIS

SANTYKIAI SU MYLIMAISIAIS

LIGOS IR JŲ TIKROSIOS PRIEŽASTYS

PAGRINDINIAI BLOKAI IR PROGRAMOS VERSLUI

TURINYS
7

11

14

17

20

29

33

37

42

43

47

51



7

Interviu su Roku Jarašium - 
VISATA NORI IŠ MŪSŲ TOBULĖJIMO
(Prasidedanti nauja era – aukso amžius dvasiniam augimui) 

Ne taip seniai, artėjant 2012-iesiems, pasaulyje buvo kilusi nerimo 
banga dėl neva artėjančios pasaulio pabaigos. Bauginanti data praėjo 
ir, atrodytų, regimoje plotmėje tarsi nieko neįvyko. Tačiau tyrinėjantieji 
Visatoje vykstan- 
čius procesus bei tuo besidomintieji žino – iš tiesų pokyčiai vyksta ir labai 
dideli. Dabar prasidedanti Vandenio era, dar vadinama Aukso amžiumi 
reiškia, kad mūsų planeta pereina į kokybiškai naują sferą, panašūs 
pokyčiai vyksta ir su žmonėmis. Apie šį laikmetį ir tai, ką svarbaus galime 
nuveikti mes, kaip galime įtakoti šiuos procesus, o pirmiausia – padėti 
patys sau – pokalbis su Roku Jarašiumi. 

Taigi kas iš tiesų atsitiko peržengus lemtingąją neįvykusios pasaulio  
pabaigos ribą?
Tai, kas per žiniasklaidą tuomet nuskambėjo kaip bauginanti žinia, tiesi-
og pranašavo senosios eros pabaigą. Dieviškos jėgos dabar vykstančius 
procesus buvo numačiusios seniai, tad ne vienas pranašas (taip pat ir 
majai, kurių kalendoriuje šiam metui buvo numatyti dideli pokyčiai) 
sugebėjo tai įžvelgti, tik nepajėgė išpranašauti detaliai.
Baigiasi du tūkstantmečius trukusi Kristaus era. Ji buvo paženklinta 
kryžiaus nešimu. Tai reiškė, kad mokomasi, tobulėjama buvo per nega-
tyvą, kančią, gaunant skaudžias pamokas. Dabar prasidedanti Van-
denio era ne veltui dar vadinama Aukso amžiumi. Tai laikmetis (žino-
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ma, jis dar tik prasideda), kai keičiasi energijos. Ateinančios 
lengvesnės energijos leidžia žmonėms mokytis per suvokimus, 
kad tobulėtume jau nebūtina gauti skaudžias pamokas. 
Pasikeitė ir tai, kad tobulėjimas dabar yra dvasin- 
gumo bei materialumo sintezė – abi šios sritys yra svarbios. 
Tai metas, išsiugdyti vidinį matymą yra lengviau, negu anks- 
čiau. Būtent vidinis matymas kiekvienam gali padėti surasti 
problemų, ligų priežastis, suvokti jas ir išspręsti, išvengiant 
skaudžių pamokų. 

Tu padedi žmonėms išsiugdyti vidinį matymą, ir tai, kaip 
spręsti problemas jo bei suvokimų pagalba, kaip suvokti ir 
pašalinti ligų priežastis. Kaip išmokai to pats? Kas atvedė į 
šį kelią? 
Su žmonėmis dirbu jau apie ketverius metus. Tiesa, ir iki tol 
stengiausi padėti jiems dirbdamas masažuotoju. Jaučiau
energijas, šiek tiek jas ir mačiau savo vidinio matymo pa-
galba, bet tai buvo tik aiškiaregystės pradžia. Mano vidinis 
matymas ypač sustiprėjo po autoavarijos, kurią patyriau prieš 
šešerius metus. Besistengdamas padėti sau ėmiau domėtis 
įvairiomis metodikomis.  Gilinausi į save bei priežastis, kodėl 
man taip nutiko, ieškojau būdų, kaip pasveikti. Sveikatos 
problemų buvo daug ir didelių. Kasdien gerdavau daugybę 
vaistų, o gydytojai niekuo negalėjo man padėti. Tuomet 
atradau būdus kaip pagerinti sveikatą – susitvarkiau krau-
jotaką, kitus sutrikimus, kurie kamuoja žmones po panašių 
traumų. Nebereikėjo gerti vaistų. Tuomet savo žiniomis 
pradėjau dalintis su kitais, ėmiau padėti jiems spręsti savo 
problemas. 

Tad dabar jau žinai, kokios pagrindinės ligų priežastys?…
Žmonės suserga arba jiems atsitinka nelaimės dažniausiai 
tuomet, kai stringa tobulėjimas. Nors paprastai, ypač sun-
kesnes ligas, lemia kompleksas priežasčių. Tuomet gauna-
mos pamokos. Tam, kad pasveiktume, kartais reikia, tarkim, 
sutvarkyti tobulėjimą šeimoje, santykiuose ar kitose srityse. 
Niekada nepatariu atsisakyti gydytojų pagalbos. Tačiau tuo, 
kad radus ligų priežastis, imama sveikti, įsitikinau, kai pavyko 
padėti žmonėms, sergantiems vėžiu, reumatoidiniu artritu, 
šizofrenija. Pastarųjų vien medicina neišgydo.
Iš tiesų ligų priežastys dažniausiai nėra fizinės. Žmogus ne- 
gerą situaciją, taip pat ir susirgimus, į savo gyvenimą
pritraukia dėl kažkokių savo poelgių, veiksmų, susikaupusio 
negatyvo. Norint išgyti, svarbiausia yra nustatyti priežastį. 
Jai paaiškėjus, pamatome ir kaip pašalinti ligą. Minėjau, 
kad nesu nusiteikęs ir prieš tradicinę mediciną. Tačiau vidinis 
matymas gali padėti ne tik išvysti priežastį (neretai vien tai 
jau pradeda vesti link sveikimo), bet ir pasitikrinti, kokios 
priemonės iš tiesų gali padėti –  vaistai, masažai ar galbūt 
tinkamas mankštos kompleksas. 

Kokiais dar klausimais pagalbos į Tave kreipiasi žmonės? 
Kur semiesi patirties ir žinių?
Neretai prireikia padėti  sutvarkyti santykius, verslo reikalus, 
karmą. Pastaroji – tai mūsų veiksmų atoveiksmis.
Kitaip sakant tai, ką negero esame padarę, atsisuka prieš mus.
Besikreipiančių žmonių vis daugėja, tačiau kartu atsiranda ir 
daugiau žinių, gilėja matymas. Stengiuosi nesustoti, nuolat 
tobulėti. Pats augdamas galiu padėti ir kitiems susidoroti su 
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vis didesnėmis problemomis. 
 
Vidinis matymas – didelė pagalba norintiems tobulėti. 
Anksčiau manydavome, kad aiškiaregystės dovana būna 
įgimta, tačiau pastaruoju metu daugėja žmonių tokį 
matymą išsiugdančių. Ar tai pasiekiama kiekvienam?
Aš įsitikinęs, kad tai – išsiugdomas dalykas. Bent jau tiems 
žmonėms, su kuriais man teko  dirbti ir kurie tikrai norėjo, ėjo 
link to kryptingai, pavyko – jie gali naudotis matymu savo to-
bulėjimo kelyje. Dabar toks metas, kai vidiniam matymui įgyti 
tiek daug pastangų, kokių reikėdavo anksčiau, nebereikia.
Tačiau matymas yra duodamas dėl konkrečių priežasčių 
(jokiu būdu ne smalsumui tenkinti, nes smalsumas – negatyvi 
energija) – būtent, kad tobulėdamas žmogus vadovautųsi 
savo dvasine širdimi. Apskritai, pagrindinė priemonė šalinti 
kliūtis tobulėjimo kelyje – vadovavimasis širdimi. Jeigu to ne-
daroma, – matymas naudojamas ne pagal paskirtį, tad ima 
nykti.  Klausytis širdies labai svarbu, tuomet vidinis matymas 
tik stiprėja, iš Visatos gauname daugiau gebėjimų, energijų 
eiti širdies keliu. 

Kas yra dvasinė širdis, kokia jos funkcija?
Tai nėra ta širdis, kuri plaka mūsų krūtinėse, nors su ja ir susiju-
si. Dvasinė širdis – tai, kas dar vadinama šeštuoju pojūčiu. 
Ji kiekvienoje srityje parenka mums optimaliausią variantą 
pagal tuometines Visatos energijas. Mokau žmones ją išgirsti 
visada, kai tik reikia kažką nuspręsti. Klausydamasis širdies 
ir kartu naudodamas vidinį matymą pradedi girdėti tai, kas 
reikalinga. Kartais žmonės bijo šių subtilių dalykų. Tačiau aš 

nemokau žvelgti gilyn  be reikalo. Išjausti reikia kryptingai, t.y. 
savęs tobulinimo tikslu. Tai, ką padarai subtiliame lygmenyje, 
turi atsispindėti ir fizikoje. Tarkim, jeigu nesiseka versle, turi 
ieškoti priežasčių savyje, o ne kaltinti kitus. 

Pradėjęs eiti tobulėjimo keliu ne kiekvienas sulaukia pri-
tarimo iš savo šeimos narių… Kaip patari spręsti šį klau-
simą?
Pirmiausia turi padėti pats sau – suvokinėti, eiti širdies keliu. 
Tuomet aplinka pasikeičia be išorinių pastangų. Jeigu taip 
neatsitinka, reikėtų pasinaudojant vidiniu matymu išsiaiškinti 
priežastis. Neretai pasitaiko, kad pradėjęs eiti šiuo keliu, žmo-
gus vos nepriverstinai, įkyriai įgytas žinias platina net ir tiems, 
kurie joms dar nėra pasiruošę, todėl gauna už tai ir atitinka-
mas pamokas. 

Kalbėjome apie naują epochą, ateinančias lengvesnes  
energijas, poreikį tobulėti. Kokie pagrindiniai dėsniai galio-
ja dabar, ko Visata nori iš mūsų?
Visatos tikslas yra tobulėjimas. Ir iš mūsų ji nori, kad tai dary-
tume kartu, kad padėtume jai tobulėti. Pirmiausia turėtume 
100 procentų susitelkti į save ir tobulėti patys, tai – svarbiau-
sia.  Tik po to, kai susitvarkome patys, gali ateiti ir etapas, kai 
pagalbą tobulėjime turime teikti kitiems.
Svarbu augti visose srityse. Viena iš svarbesnių – tarpusavio 
santykiai. Tarp moteriškumo ir vyriškumo būtina pusiausvyra. 
Moterys spinduliuoja materialią energiją, todėl tos šalys, kur 
dominuoja vyrai, o moterys užguitos (būdinga Rytams) yra 
gana skurdžios. Ten, kur moterys gerbiamos (Europoje, JAV) – 
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daugiau materialumo ir tai nėra blogai. Tačiau kai moteriškos 
energijos yra perteklius, atsiranda daugiau iškraipymų (pedo-
filija, homoseksualizmas). Tad reikia išlaikyti pusiausvyrą, o tai 
geriausia padaryti siekiant jos kiekvienoje šeimoje. Kuo labiau 
atskiros šeimos suvoks, kaip svarbu darna ir pusiausvyra, tuo 
geriau bus visai šaliai ir planetai. Bet pradėti reikia nuo savęs. 
Ne stengtis keisti partnerį ir kitus šalia esančius, o pagalvoti, 
ką galiu sutvarkyti savyje. Nes tik keisdami save galime pa-
keisti savo aplinką. 

Kaip svarbu yra turėti tikslą?
Juos išsikelti svarbu, bet kartais pagrindinio savo gyvenimo 
tikslo žmogus nebūna pasirengęs pamatyti, todėl verta 
pradėti nuo mažesnių, juos įgyvendinant išryškėja ir didesni. 
Jeigu vadovaujamės savo dvasine širdimi, mūsų kelias būna 
optimaliausias. Kartais žmonės išsikelia sau neteisingus tik-
slus pavyzdžiui: turėti daug pinigų, būti garsenybe ir panašius. 
Bet šie dalykai negali būti tikslas, tai pasekmė ėjimo į jį, o 
jeigu yra netinkamai išsikeltas tikslas, tuomet daug energijos 
prarandama, kuri skirta savirealizacijai ir tobulėjimui. Svarbu 
yra neužsisėdėti savo komforto zonoje.
Tarkim, moterys, kurios galvoja, kad jų savirealizacija – tik 
motinystė (manau, taip gali būti tik labai retais atvejais) – 
neretai užsibūna komforto zonoje, dėl to joms ima augti svo-
ris. Kai iš Visatos gaunama energija neišnaudojama žmogus 
ima „pūstis“. Savirealizacija įmanoma kiekvienoje veikloje, 
tačiau „užsisėdėjimas“ nėra gerai – atėjus laikui, nereikėtų 
bijoti keisti darbovietes, veiklą. 

Dvasingumo ir materialumo dermė – tai irgi tarsi naujos 
epochos savastis?
Verta žinoti, kad pinigai – tai joks blogis, o energija, reikalinga 
tobulėjimui – juk su ja daug ką galima sukurti. Reikia leisti jai 
tekėti. Svarbu matymo pagalba suvokti, kiek gali šios energi-
jos priimti būtent šiuo metu, nes jeigu žmogus priima daugiau 
kokios nors energijos, negu gali, prasideda problemos. Kuo 
daugiau tobulėjame, realizuojame save, tuo didesnius darbus 
galime atlikti, sukurti, daugiau energijų priimti. Tačiau tai turi 
vykti palaipsniui.
Labai daug diskusijų pastaruoju metu kyla dėl maisto. Kone 
madingu tapo požiūris, kad sau ir planetai tobulėti padeda-
ma vegetarizmu, veganizmu, kiti tam randa daugybę kontrar-
gumentų…
Klaidinga manyti, kad tėra vienas kelias. Esame skirtingų 
struktūrų – vieniems reikia mėsos, kitiems – kaip tik ne. Jeigu 
visi taptume vegetarais – išnyktų maistui auginami gyvuliai, 
paukščiai. O juk jie taip pat ne be reikalo yra atėję į Žemę – 
kiekvienas turi savo funkciją. 
 
Kalbėjosi Jolanta Račelė
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KARMA
Nuo karmos labai daug priklauso gyvenimo darna ir ramy-
bė. Karma  – praeities veiksmų darinys, kurio atoveiksmis 
veikia mus. Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį, darydami  
gerą – gerą ir gaunam,  padarius blogą – blogis sugrįž-
ta, toks visatos dėsnis  pusiausvyrai palaikyti. Žmogus į 
gyvenimą ateina kažką suvokti, išmokti, bet dažnai nutinka 
taip, kad atėję ne tik nepadaro savo tikslo, bet ir pridaro 
daug negatyvo, kuris vėliau grįžta, kaip ligos, nelaimės, 
skurdas…  Atgimęs žmogus kitame gyvenime turi atlikti 
jau ne tik to gyvenimo tikslus, bet ir suvokti tai ką praeit-
ame gyvenime pridirbęs ir kodėl taip nereikia elgtis, nes 
kitaip gaunamos karminės pamokos už praeito gyvenimo 
poelgius. Yra sakoma, kad visokia patirtis yra gera, bet be 
suvokimo patirtis – tik istorija. Visi siųsti mums išbandymai, 
tai ženklai, kurie rodo, kad reikia kažką suvokti einant link 
savo  gyvenimo tikslo, kitaip jo nepasieksim… Jei rodomų 
ženklų nesuvokiam, jie praranda savo paskirtį, todėl stiprė-
ja, kad būtų į juos atkreiptas dėmesys ir suvokta priežastis 
kodėl rodomi.  Kuo ilgiau žmogus to nepriima, tuo labiau 
didina savo negatyvią patirtį, vietoj kurios galėtų laimingai 
gyventi. Būna, kad žmogaus gyvenimo tikslas, su kuriuo 
atėjo į žemę,  yra pažinti ligą, skurdą ar kitas negandas, bet 
būnant sąmoningu, valantis karmą, tikslus galima keisti ir 
mokytis per malonesnius dalykus.

KARMA IR JOS VALYMAS

Žemėje gyvena virš 7 milijardų  žmonių – vieniems  sekasi, kitus 
kamuoja nelaimės, vieni serga, kiti sveiki…  Kai sekasi gyve- 
nimas, kai viskas einasi puikiai, žmonės jaučiasi gyvenantys 
harmonijoje, tačiau viduje daugelis bijo, kad harmonija kažka-
da gali baigtis. Jie gyvena nežinomybėje, ką rytojus atneš: ligą, 
nelaimę, skausmą… Daug žmonių, daug gyvenimų, daug  
istorijų… Kaip gyventi, kad gyvenimo istorija būtų laiminga?
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Daugelis yra girdėję apie giminės karmą, šalies karmą, kurios 
apima ne vieną, o daug veikiamų žmonių.  
 
GIMINĖS KARMA – kai daugelį giminaičių veikia kažkoks 
negatyvus veiksnys. Pvz., beveik visi giminės vyrai yra alko-
holikai. Moteris užaugusi tokioje šeimoje su alkoholiku tėvu, 
būna lyg ir apsisprendus jokiu būdu nesirinkti  gerian- 
čio vyro, bet į jos gyvenimą vis tiek toks ateina, jei ne tuo 
metu geriantis, tai potencialus, kuris vėliau prasigeria. Taip 
nutinka, nes pirmoji giminės moteris, kuri pradėjo tą grand-
inę nesuvokė priežasties, kodėl ji pritraukė į savo gyvenimą 
tokį vyrą. Programas, stereotipus, kuriais pritraukė, ji per 
auklėjimą permetė savo vaikams, o tie savo vaikams… Tokiu 
principu uždėjus stereotipus,  programas, blokus gali būti 
ir dažnos, besikartojančios ligos giminėje, kurios dažnai 
nurašomos paveldimumui. Jei žmogus randa tą programą, 
bloką, stereotipą ir suvokia, tuomet jokia giminės karma jo 
negali paliesti. Tik nuo jūsų pačių priklauso ar toliau nešit 
karmos naštą, ar būsit laisvi. 
 
ŠALIES KARMA
Šalies karma apima toje šalyje gyvenančius gyventojus. 
Pavyzdžiui kaip šalies okupacija. Okupuotos šalies  gyven-
tojai ne šiaip sau atsitiktinai ten gimė ir gyvena, o todėl, 
kad iš šitos situacijos turi suvokti, kodėl jiems taip nutiko, 
kad atsidūrė būtent okupuotoje šalyje? Jei dauguma 
šalies gyventojų suvokia, okupacija pasitraukia,  jei suvok-
ia pavieniai žmonės, juos okupacija ima liesti vis mažiau. 
Aplinkybės susiklosto taip,  kad jiems atsiranda galimybė 

išvažiuoti gyventi į kitą šalį, ar pradeda gyventi tokį pilnavertį 
gyvenimą, kad okupacijos tiesiog nejaučia. Įdomus pavyzd-
ys– Šiaurės Amerikos indėnų karma.  Atvykus europiečiams 
į  Šiaurės Ameriką ji buvo stipriai kolonizuojama, žemės 
užimamos, o vietiniai gyventojai suvaromi į rezervatus. 
Indėnai patyrė didelį skausmą matydami, kaip jų tauta yra 
naikinama… Karma šiuo atveju suveikė taip, kad daugelis 
pagrindinių kolonistų atgimė indėnais ir pajuto savo kailiu, 
ką reiškia gyventi rezervatuose ir ką reiškia matyti, jausti kai 
tavo tauta,  jos tradicijos miršta… Na bet šiuo metu indėnų 
gyvenimo filosofija visame pasaulyje susilaukia vis daugiau 
susidomėjimo, kuris padeda tradicijoms gyvuoti.

KARMOS VALYMASIS
Karmos valymasis prasideda nuo noro, nuo išsakyto ketini-
mo eiti  į šviesą, į pozityvą. Kad pradėti valytis karmą, o juo 
labiau iš praeitų gyvenimų – pirmiausia reikia nustoti  ją 
krautis šiame gyvenime. Galit tai padaryti jau dabar, atidėlio-
ti tikrai nereikia, nes nuo to gyvenimas tampa tik lengvesnis 
ir malonesnis. Atleiskit sau už viską, dėl ko jaučiatės kalti, 
atsiprašykit savęs už viską, ką sau blogo esat padarę, priim-
kit save tokius, kokie esat, pasiųskit sau meilės, apgaubkit 
meile save. Atleiskit visiems, kuriems jaučiate nuoskaudas: 
artimiesiems, draugams, priešams, politikams, darbdaviams 
– visiems, kurie tik ateina į galvą. Mintimis atsiprašykit visų 
tų, kuriuos jaučiatės įskaudinę, pasiųskit meilės. Visa tai dary-
kit iš visos širdies ir jūs tikrai pajusit palengvėjimą, nes nuo 
jūsų nusiris dalis karmos naštos. Gali būti sunku atleisti sau, 
kitiems už kažkokius poelgius, bet atleidę jūs išsivaduosite iš 
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gausim turim būti pasiruošę, antraip mus tai žalos. Todėl jei 
mes turim tikslą, kad jį pasiektume, turime nueiti tam  tikrą 
kelią, kurį nuėjus mes tampam pasiruošę gauti savo norą. 
Praeitų gyvenimų uždarinėjimas nėra tikslas, tai kelias į tikslą, 
o tikslas – harmoningas gyvenimas. Jei prašoksit kažkokią at-
karpą jūs būsit nepajėgūs uždaryti gilios situacijos, o pakilusi 
iš jūsų gelmių į paviršių, ji pakyla su negatyvu, kuris buvo ten 
patirtas, kuris veiks negatyviai, jei situacijos neuždarysit, gali 
sukelti sveikatos sutrikimus, todėl labai svarbu viską daryti iš 
eilės:

Noras, išreikštas ketinimas eiti į šviesą. 

Prisiėmimas atsakomybės už save. Viskas kas nutinka, 
tai tik mūsų pačių veiksmų padarinys. 

Savęs, aplinkos stebėjimas stengiantis atsisakyti nega-
tyvių energijų.  
 
Matymo atstatymas. Kiekvienas žmogus aiškiaregys, tik 
ne kiekvienas tą žino, suvokia ir priima. 

Situacijų kėlimas iš praeitų gyvenimų. 

Kiekvienas renkasi, kaip gyventi, vieni kuria negatyvą ir 
nesuka sau dėl to galvos, kiti stengiasi gyventi pozityviai, 
o dar kiti – taisyti ir praeities klaidas. Aš pasirinkau trečiąjį 
variantą ir mano gyvenimas iš beviltiško tapo puikiu. Nėra 
blogų kelių, yra tik pasirinkimas, kaip mes mokysimės – per 
negatyvą, ar pozityvą.
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negatyvo gniaužtų, kurie jus stabdo. Reikia pagaliau su-
vokti, kad viskas kas mums nutinka, tai mūsų pačių poelgio 
pasekmė. Tie, kurie prieš jus veikė negatyviai, tai tik ženklai, 
kurie rodė, kad netinkamai gyvenot ir kuriuos pritraukėt 
savo netinkamu elgesiu, todėl nereikia pykti, padėkokit už 
rodytus ženklus. Jei pavyks ir meilės pasiųsti, tai bus įrody-
mas jums, kad atleidot iš visos širdies. Prisiimkit už save atsa-
komybę, nes dėl to, kas jums nutinka niekas nekaltas, tai tik 
jūsų pačių veiksmų padarinys, kokie jūs, tokia ir jūsų aplinka, 
toks jūsų gyvenimas. Pradėkit stebėti save, savo veiksmus, 
žodžius, mintis, savo elgesį su aplinkiniais, pažiūrėkit į save, 
į savo aplinką kartais iš šono, kaip neutralus stebėtojas ir jūs 
pamatysit, kaip viskas priklauso nuo jūsų pačių elgesio.

SITUACIJŲ UŽDARINĖJIMAS IŠ PRAEITŲ GYVENIMŲ 
Sekantis žingsnis yra gilesnių situacijų uždarinėjimas, kurios 
yra nutikę jaunystėje, vaikystėje ar net praeituose gyve- 
nimuose. Tai ne žaidimas, tai darbas su savimi ir į tai reikia 
žiūrėti labai atsakingai. Situacijos uždarinėjamos tik tos, 
kurios šiuo metu veikia gyvenimą negatyviai, kurias uždarius 
pagerėtų gyvenimo kokybė. Situacijas iš praeitų gyvenimų 
galima žiūrėti tik tas, kurias esame pajėgūs uždaryti, jose 
reikia žiūrėti tik esmę, kuri reikalinga mums šiuo metu, nes 
daugelis iš mūsų esame nugyvenę labai daug gyvenimų,  
juose nutikę dar daugiau įvairiausių situacijų, todėl peržiūrėti 
viską neužtektų viso gyvenimo. Uždaryti - tai reiškia suvokti, 
kas ten buvo netinkamo ir ką daryti, kad tai mūsų neveiktų 
negatyviai, o  gautos žinios dar ir padėtų.

Visata taip surėdyta, kad gauti gali viską, ko nori, bet tam, ką 



TIKRASIS DVASINGUMAS (I DALIS)

Tikrasis dvasingumas nėra tik sekmadienį nueiti
į bažnyčią, o grįžus sėsti prie stalo ir vartoti alkoholį, tikrasis 
dvasingumas nėra Dievo prašyti pagalbos, o pačiam nepaju-
dinti nei piršto, tikrasis dvasingumas nėra stalčiuje besimėtan-
tis dokumentas bylojantis, kad kažkada priėjai pirmosios 
Komunijos ar, kad kunigas jus sutuokė. Tikrasis dvasingumas 
atsiranda tik tada, kai jis sujungtas su materialumu, kai eina-
me gyvenimo keliu klausydamiesi savo širdies…
 
ŠIRDIES KELIAS
Kiekvienas žmogus turi sau optimaliausią kelią ir tą kelią 
rodo jo širdis. Daug žmonių nesugeba girdėti savo širdies 
– jiems tą trukdo padaryti jų protas, įvairūs blokai ir pro-
gramos. Tie, kurie žvalgosi aplinkui bandydami atkartoti 
kitų sėkmės modelius, dažnai pakliūna į savo gyvenimo 
nesėkmę, nes visuomenė prikimšta programų, stereotipų, 
netinkančių nusistatymų, kurie nuveda į šoną nuo tikrojo 
kelio – širdies kelio. Tokios programos kaip ‘‘tik aukštąjį mok-
slą baigęs esi kažko vertas‘‘ padaro milžiniškas pasekmes: 
tūkstančiai renkasi mokslą, kuris jų širdžiai nereikalingas, 
žmonės turi specialybę, bet ja nesinaudoja ir savo gyven-
imą susieja su visai kitomis veiklomis… Arba dirba, kaip 
robotai, nes jų veikla jiems nekelia džiaugsmo, o kadangi 
veikla nekelia džiaugsmo, tai ir gyvenimas tampa tamsus ir 
niūrus… Milijonai pinigų, milijonai valandų, laiko ir energi-
jos išvaistoma renkantis savo kelią nesiklausant savo širdies 
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ir tai nuveda tik į nesėkmę. Didelė klaida mokslą, karjerą 
rinktis dėl pinigų, nes pasirinkus mielą širdžiai veiklą pin-
igų bus, kadangi potencialas padidėja daug kartų, tai kas 
patinka – įsisąmoninama daug geriau ir greičiau – darbas 
tampa daug produktyvesnis, o toks žmogus tampa savo sri-
ties profesionalu. Jei tau patinka be galo gaminti, tai ir tapk 
virėju, o ne rinkis teisės studijas,  nes pasirinkus ‘‘prestižinę‘‘, 
o ne mėgstamą specialybę gali visą gyvenimą praleisti nuo-
bodžioje kontoroje, o ne kaifuoti savo restorano versle. Pats 
svarbiausias dalykas yra laimė: susiradus darbą, kuris jums 
patinka, jums tiesiog nebereikia dirbti, tai tampa jūsų malo-
numu. Pagalvokit, kokia sau ir visuomenei naudinga veikla 
užsiimtumėte, jei turėtumėt maisto, mėgstamų drabužių, 
kur gyventi ir pinigų tiek, kiek reikia, ką tada gyvenime 
veiktumėt? Tai ir bus kelias, kuriuo veda jūsų širdis, tik 
daugelis kuria dėl pinigų nesuvokdami, kad pinigai ir dar 
daug gerų dalykų ateis tik tada, kai  pradės kurti iš širdies. 
Gali iškilti baimės, kad nepavyks, kad toks kelias nepelnin-
gas, bet viskas pavyks, jei tik nuspręsite 100 procentų juo 
eiti. Kiekvieną dieną savęs paklauskite: ką aš šiandien galiu 
padaryti, kad eičiau link to, ko iš tikrųjų noriu? Ir darykit nie-
ko nelaukdami ir nebijodami.  Širdies kelias – tai vienintelis 
kelias į laimę, o kiti keliai tik ratai, kuriuos einate, nes nesate 
pasirengę užlipti ant sekančio tobulėjimo laiptelio. Jei dėl 
kažkokių priežasčių nesirenkate vadovautis širdimi jūs vėl 
ir vėl grįšite į pradinį tašką, nuo kurio turėsit pradėti širdies 
kelionę, gausite ženklus, kurie pasireikš mintimis, įvairiomis 
situacijomis (ligos, nelaimės, nesėkmės) rodys, kad turite 
grįžti į tikrąjį savo kelią. Tik nuo jūsų priklauso, kiek gyven-

ime vaikščiosit aplink tikslą, dėl kurio esate čia, žemėje, ar 
tiesiog eisite tiesiausiu tobulėjimo keliu. Širdies klausymasis, 
tai pirmas žingsnis į TIKRAJĮ DVASINGUMĄ, nes taip kuriame 
gėrį sau ir aplink save, tie, kurie kuria aukodamiesi  – gyvena 
iliuzijoje, kad kuria dvasingumą ir taip save išdalina tapdami 
silpnais. Stiprūs gali būti tik tie, kurie kuria gėrį kitiems, bet 
tai daro dėl savęs suprasdami, kad jų gerovė priklauso nuo 
pasaulio gerovės ir prie to reikia prisidėti. 

Keturi kuriančiųjų suvokimo lygiai:

Nesugebėjimas siekti savo tikslų, visiškas plaukimas 
pasroviui.

Siekimas savo tikslų lipant kitiems per galvas.

Stengiamasi gyventi kuo pozityviau.

Stengiamasi ne tik pačiam gyventi pozityviai, bet ir gėrį 
kurti dėl savo miesto, savo šalies, visos planetos, jos 
žmonių ir gamtos. Visa tai mūsų aplinka, o kai aplinka 
juda tobulėjimo keliu, judam ir mes.
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Mūsų tobulėjimas visuomet vyksta pagal šiuos punktus, 
kiekvieną iš punktų sudaro daug punktelių, kurie susideda 
iš dar daugiau gyvenimiškų situacijų, kurias reikia išspręsti 
vadovaujantis širdimi, tik taip augama ir tobulėjama. 

MATYMAS
Kiekvienas žmogus į Žemę ateina tam, kad čia kažką 



16

sukurtų. Jei pasirenka kurti širdimi ir daryti dieviškus darbus, 
Dievas duoda reikalingus gebėjimus jiems atlikti ir vienas iš 
tokių gebėjimų yra matymas. Matymas – tai aiškiaregys- 
tė ir ją gali turėti kiekvienas. Matymo pagalba galima 
matyti kiekvienos pasekmės priežastį ir taip kurti pozityvų 
gyvenimą, matymas tai gyvenimo žemėlapis, kurio pa-
galba gyvenimo kelyje yra pašalinamos kliūtys, kartais su 
jomis dar net nesusidūrus ir kurios lauktų ateityje. Maty-
dami praeitus gyvenimus ir suvokdami juose nedieviškus 
savo poelgius išvengiame karminių pamokų, kurios gresia 
šiame gyvenime. Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį ir 
tik suvokus savo veiksmus praeituose gyvenimuose galim 
stipriai pakeisti savo gyvenimo kryptį mums palankia vaga. 
Kiekviena nelaimė, kiekviena liga ir nesėkmė turi savo 
priežastį, o matydami galime jas pašalinti, kas gyvenimui 
suteikia visai kitą prasmę. Pasaulis ne vien fizinis kūnas, jis 
sudarytas iš daug sluoksnių, o fizinis – mums apčiuopiamas 
sluoksnis – tik vienas iš daugelio, kadangi jis matomas ir be 
trečiosios akies pagalbos, todėl dažnai žmonių įvardijamas, 
kaip vienintelis. Žmonės dažnai bijo to – subtilaus pasaulio,  
bijo to, ko nesupranta, bijo nežinomybės, bet tik nuėjus į 
nežinomybę atsiranda didesnis žinojimas. Sukurta komfor-
to zona, kad pasaulis yra tik toks, o ne kitoks – nieko gero 
neatneša, jei žmogus įkiša galvą į smėlį, tai dar nereiškia, 
kad tai, ko nemato, jo neveikia, tai veikia ir kartais labai 
stipriai. Matymas skirtas ne vien apsisaugoti nuo kažkokių 
blogybių, pagrindinis matymo tikslas yra kūrimas: viską, ką 
sukuriame fiziniame lygmenyje prieš tai atsiranda sub-
tiliam lygmenyje. Mintys, norai tam tikruose subtiliuose 

lygiuose jau yra sukurti ir tų lygių realybė leidžiasi, kaip 
liftas namo aukštais, kol pasiekia pirmąjį aukštą, t.y., fizinį 
visiems gerai žinomą lygį. Neveltui sakoma ‘‘mūsų mintys 
materializuojasi‘‘, bet tikrai ne visos mintys materializuojasi, 
nes kažkuriame subtiliame lygyje jos tiesiog dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių užstringa.  Blokai, kurie trukdo mūsų 
norams išsipildyti, gali atsirasti dėl įvairiausių priežasčių, tai 
gali būti pasirinkti neteisingi sprendimai siekiant savo noro, 
praeitų gyvenimų pasekmės, baimės, ar net kai mūsų norai 
kertasi su kažkieno kito norais… Ir čia tik keletas priežasčių 
iš daugelio, dėl kurių tikslą gali būti neįmanoma pasiekti, o 
matymo pagalba įmanoma pamatyti, kaip pašalinti truk- 
džius tikslui pasiekti tiek fiziniam, tiek subtiliam lygyje. 

• Kodėl atėjau į žemę ir ką čia turiu padaryti? 
• Kodėl mano gyvenimas pasisuko vienokia ar kitokia 
linkme ir ką daryti, kad jį pasukti teigiama linkme? 
•Ką daryti, kad surasti antrąją pusę kuri būtų geriausia (-s) 
kompanionė (-as) jūsų gyvenime? 
•Kaip išsivalyti savo karmą? 
•Kaip pasiekti savo tikslus? 
 
Į šiuos ir daugelį kitų klausimų jūs galite atsakyti atsistatę 
matymą, kuris dėl daug gyvenimų nenaudojimo tiesiog 
atrofavosi. Vaikai dažnai turi matymo likučius, tačiau ir tų 
likučių greit nebelieka, nes tai suaugusių įvardijama, kaip 
fantazija, kuri niekam nereikalinga…
Tik nuo jūsų priklauso ar praregėti iš tikrųjų, ar tęsti nežino-
mybės kelionę…
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TIKRASIS DVASINGUMAS (II DALIS)

MATYMO ATSISTATYMAS
Matymo pradžia prasideda nuo širdies kelionės. Šir- 
dies klausymasis – tai šeštasis pojūtis, intuicija, kuri veda 
sėkmingų sprendimų link. Kitas žingsnis norint turėti 
matymą yra Dieviškos savo komandos prakalbinimas ir 
susirinkimas. Kaip jau minėjau anksčiau, pasaulis nėra 
vien fizinis kūnas, taip pat ir žmogus yra didelė esybė su 
daug dalių ir sluoksnių ne tik fizinių, bet ir subtilių. Tokias 
savo esybės dalis kaip siela, dvasia – daug žmonių laiko 
mistinėm ir net nepagalvoja, kad su jomis irgi būtina ben-
dradarbiauti, kad taptų vientisa pilna esybe, šios dvi mūsų 
esybės dalys, tai dalis mūsų Dieviškos komandos.

DIEVIŠKĄ KOMANDĄ(DK) SUDARO:
ŠIRDIS – tai ta mūsų esybės dalis, kuri rodo kryptį, kuria 

Širdis (dvasinė)

Siela

Dvasia

Aukščiausieji
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veda dieviškas kelias. Širdis niekada nemeluoja, todėl, 
išmokus jos klausytis, gyvenime galima viską tikrinti per ją ir 
taip priimti sau geriausius, teisingiausius sprendimus. Šir- 
dies balsą galima tik jausti, širdis nekalba žodžiais, nebent tą 
gali daryti per kitas DK dalis, tuomet jos atlieka įgarsintojų 
vaidmenį. Kartais širdies balsas sutapatinamas su prisirišimu 
prie savo antrųjų pusių, kitų žmonių, pavydo, ar kitokių 
negatyvių energijų, bet širdyje tik besąlyginė meilė, kuri 
esybę veda tik į šviesą, o tos negatyvios energijos gali eiti 
iš proto, sielos iš kitų dalių, bet tik ne iš širdies. Negatyvios 
energijos užgožia širdį ir to pasekmė – vis sunkiau jausti ją.

SIELA – tai DK dalis, kuri reinkarnuojasi ir turi daugelio 
gyvenimų patirtį, todėl prakalbinus savo sielą jau galima  
matyti praeitus savo gyvenimus, o suvokiant, kas juose 
įvyko, galima valytis savo karmą. Siela kitaip nei širdis, ji ne 
tik kalba jausmais, bet ir žodžiais, vaizdais. Siela atspindi 
mūsų esybės moterišką dalį, jos pozityvios energijos: jaut-
rumas, rūpestingumas, lankstumas. Nesvarbu jūs vyras ar 
moteris jūsų esybėje turi būti, gamintis ir vyriška ir moter-
iška energija, nes kitaip atsiranda iškraipymai, kurie sukelia 
fizinius ir emocinius sutrikimus. Žinoma jei esate vyras – tai 
vyriškos energijos turi būti žymiai daugiau, o jei moteris – 
atvirkščiai, bet tą sau tinkamiausia balansą galite atsistatyti 
tik būdami matantys.

DVASIA.  Jei siela yra moteriškoji dalis, tai dvasia – vyriškoji, 
šios dvi Dieviškos komandos dalys yra labai susijusios ir atė-
jus laikui, kai esybė pribrendus, susijungia, tuomet jaučia-

ma didelė harmonija. Dvasia mumyse atspindi stiprybę, 
tvirtumą, atkaklumą įveikiant gyvenimo kliūtis ir siekiant 
savo tikslų. Kuo atkakliau gyvenime siekiame savo tikslų, 
kai niekas negali palaužti ir išmušti iš vėžių, tuo dvasia yra 
stipresnė. Nebuvimas pusiausvyros tarp sielos ir dvasios 
atsispindi ir mūsų charakteriuose, jei ima dominuoti siela, 
ji užgožia dvasią tuomet pozityvias sielos savybes pakeičia 
verkšlenimas, savęs gailestis… O kai dvasia esybėje užima 
daugiau vietos, nei gali ir ima kitų esybės dalių atlikinėti 
funkcijas, tuomet lankstumą, bei sąlygiškumą, stiprybę pa-
keičia kietakaktiškumas, nelankstumas, prisirišimai… Dvasia 
kaip ir siela su mumis gali kalbėtis ne tik jausmais, bet ir 
žodžiais, vaizdais.

AUKŠČIAUSIEJI – Dieviškoje komandoje su aukščiausiais 
ryšys būna dažniausiai užmezgamas paskiausiai, kai žmo-
gus jau nusprendęs eiti dievišku keliu, kai jau bendrauja ir 
bendradarbiauja su savo širdute, siela, dvasia. Aukščiausiųjų 
esybėje būna ne vienas, jų skaičius priklauso nuo žmogaus 
tobulėjimo einant dievišku keliu, kuo didesnius dieviškus 
darbus darome tuo Dievas daugiau mums į pagalbą at- 
siunčia aukščiausiųjų, o su jais ir reikalingų gebėjimų. 
Visatoje tiek visko daug, kad mūsų protas tiesiog nesugeba 
suvokti daugelio dalykų, ypač tų, kurie nauji, neišbandyti, 
o aukščiausieji sugeba informaciją iš aukštų subtilių lygių 
pateikti taip, kad ją suvoktume. Širdis informaciją patikrina, 
kad ji būtų teisinga, o kai visą tai, ką sužinome naudojame 
gyvenime ir tai pasiteisina, tuomet ir protas pradeda priimti. 
Atstačius ryšį su aukščiausiais stipriai pagerėja matymas ir 
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dar geriau yra jaučiami, matomi subtilūs lygiai.

Kiekviena mūsų esybės dalis turi užimti savo vietą ir atlik-
ti savo funkcijas, tik taip jaučiama harmonija ir pilnatvė. 
Kad atstatytume pusiausvyrą savyje reikalingas matymas. 
Matymui turėti reikalinga, kad kitas gerai matantis žmogus 
padėtų prakalbinti DK ir išmokytų bendradarbiauti su ja. Kai 
žmogus eina dievišku keliu, atėjus laikui jis geba padėti ne 
tik sau, bet ir matyti kitų žmonių struktūras, bei jų gyvenimų 
pasekmių priežastis. Teoriškai ir be kitų pagalbos galima 
išmokti kalbinti savo DK, bet praktiškai tai yra labai sunku, 
nes šiame ir praeituose gyvenimuose buvę tokių situacijų, 
kurių dėka užsidėta tokių blokų, kurie blokuoja  matymą ir 
ryšį su DK, tuomet be matančio žmogaus pagalbos tiesiog 
neįmanoma jų nusiimti.  Bendradarbiavimas su Dieviška 
komanda – tai kreipimasis mintimis į vieną ar kitą jos dalį, 
ar net į visą DK taip gaunami reikalingi atsakymai į rūpimus 
klausimus: sužinomos pasekmių priežastys, bei išsiaiškina-
ma, kaip geriausia elgtis kiekvienoje gyvenimiškoje situaci-
joje.

Dvasingumas ir materialumas kartu, tai sėkmingo gyveni-
mo paslaptis, tai kelias į gyvenimo pilnatvę. Tačiau  daugelis 
tarp šių dviejų dalykų nesugeba rasti pusiausvyros kas veda 
į kraštutinumus… Indijoje, Tibete, daugelyje musulmoniškų 
šalių yra itin stipriai koncentruojamasi į dvasingumą, ko 
pasekoje, nebemato savo krašto nualinto materialumo –
badas, skurdas, užterštas vanduo dažnai tampa tų šalių 
kasdienybe. Vyras yra kūrėjas, o  moteris materializuoja tai 

ką sukūrė vyras. Jei tarp vyriškos ir moteriškos energijos 
nėra pusiausvyros tuomet atsiranda iškraipymai, būtent 
tai atsispindi ir išvardintose šalyse. Kadangi tose šalyse 
nuvertinamos moterys, o moteriška energija, kaip minėjau 
materializavimo energija, tad nesvarbu kiek laiko jie pra-
leidžia maldoje, meditacijoje, ar skraidydami astraIiniuose 
lygiuose jų dvasingumas vis tiek nedidėja, o šeimos badau-
ja, nes tikrasis dvasingumas yra pusiausvyra tarp dvasingu-
mo ir materialumo. Vakarų šalyse atvirkščiai, daug žmonių 
susitelkia į kitą kraštutinumą – materialumą, ko pasekoje 
atsiranda kiti iškraipymai: nejaučiama pilnatvė, o tą vietą, 
kurioje gyvenime turėtų būti dvasingumas, žmonės užpil-
do kitais dalykais: alkoholiu, narkotikais, kompiuteriniais 
žaidimais, beprasmiu  žiūrėjimu į televizorių, o  tai veda į 
degradaciją… Kvaišalai išbalansuoja, o visuomenėje uždėta 
programa, kad atpalaiduoja… Žmogus atsipalaiduoja tik 
tada, kai jaučia sielos ir visos esybės ramybę, o tai atsiranda 
tik pusiausvyroje. Internetas, tai arčiausiai fizinio lygmens 
esantis subtilus lygmuo, o internetinių žaidimų žaidėjai, 
kaip tie jogai – skraido padebesiuose, ten išnaudoja daug 
energijos, o fizikoje nei laiko, nei jėgų kurti nebelieka…

DVASINGUMAS IR MATERIALUMAS TURI EITI IŠVIEN,
TAIP JIE PAPILDO VIENAS KITĄ. TAI YRA SĖKMĖS FORMULĖ 
IR TAI AŠ VADINU – TIKRUOJU DVASINGUMU.
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STUBURAS, SUBTILUS LYGIS IR ŠEŠIOS PAGRINDINĖS 
GYVENIMO SRITYS:
Žmogaus stuburas atspindi jo gyvenimo pamatą. Susikūrus 
siaurą gyvenimo pamatą jis atsispindi ir sveikatoje,  ypač 
dažnai pasireiškia, kaip stuburo negalavimai. Jei  gyvenime 
norime pasiekti daug, tuomet gyvenimo pamatas turi būti 
platus ir didelis. Kuo platesnis pamatas, tuo ant jo galima 
daugiau pastatyti.

Platų gyvenimo pamatą sudaro:

Karjera, kurią kuriame vadovaudamiesi savo širdimi.

Prasmingas laisvalaikis.

Geri santykiai šeimoje.

Karmos valymas.

Tikėjimas, ryšys su Dievu. Matymas ir mokėjimas 
tvarkytis subtiliuose lygiuose.

Meilė gamtai. Ryšys su žeme ir sugebėjimas iš gam-
tos priimti reikalingas energijas.
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Kai kuriuos žmones jų susikurtas siauras  gyvenimo pa-
matas veikia minimaliai, o kitiems tai gali virsti gyvenimo 
tragedija. Žmogus į Žemę ateina tam, kad išmoktų čia savo 
pamokas eidamas gyvenimo keliu. Kuo žmogaus esybė 
yra didesnė,  tuo ji gyvenime pasirinkus nuveikti didesnius 
darbus. Maža esybė gali būti atėjus į žemę mokytis pvz: būti 
benamiu, ar žmogžudžiu, kuris praleidžia pusė gyvenimo 
kalėjime ir nesiskundžia sveikata, bet didelei esybei toks 
gyvenimo būdas būtų pražūtingas, nes prieš ateinant į 
gyvenimą ji pasirinko daug didesnius tikslus ir visata įvairiais 
būdais stums juos įgyvendinti. Kuo pasirinkti didesni tikslai, 
tuo visata siunčia daugiau energijos jiems įgyvendinti. Jei 
tikslai nevykdomi, žmogaus pagrindinis energijos kanalas 
kemšasi, apsunksta nuo neišnaudotos gaunamos energijos,
tuomet kanalas pakrypsta (fiziniam lygmenį tai pasireiškia, 
kaip nugaros skausmais, stuburo išvaržom), arba kanalas 
nutrūksta (fiziniam lygmenį pasireiškia, kaip stuburo lūžiais), 
arba kanalas plyšinėja ir energija išsilieja į kitas esybės 
struktūras (fiziniam lygmenį pasireiškia, kaip kitų organų 
ligos). Kad pagrindinis kanalas nesikimštų reikia kryptin-
gai paskirstyti energiją į šešias gyvenimo sritis, kurios kaip 
minėjau sudaro platų gyvenimo pamatą.

Kiekviena iš šešių gyvenimo sričių yra puikiai matomos sub-
tiliame lygyje, kaip ir gyvenimo kelias, kuriuo einame mes 
(eina mūsų subtilus kūnas). Kaip jau esu minėjęs anks- 
tesniuose straipsniuose, žmogus turi ne tik fizinį kūną, bet ir 
subtilų kūną. Visos traumos, ligos, nelaimės kurias pati- 
riame įvyksta pirmiausia subtiliame lygyje, o į fizinį lygmenį 



22

nusileidžia tik po tam  tikro laiko pritraukiant negatyvias 
gyvenimiškas situacijas. Matymas padeda pamatyti prob-
lemą ir ją pašalinti, jei dar nenusileidus į fizinį lygmenį. Kad 
būtų suprantamiau pateiksiu pavyzdį: žmogui gyvenimo 
pamate trūksta vienos srities sakykime, prasmingo laisva-
laikio,  jis daug dirba ir neskiria laiko sau, savo laisvalaikiui, 
tada subtiliame lygyje sutrinka energijos tėkmė. Pradeda 
kimštis energetiniai kanalai, susidaro energijos kamščiai 
subtiliame kūne, pavyzdžiui, subtilioje kojoje, tuomet į fizinį 
lygmenį pritraukiama negatyvi situacija: žmogus eidamas 
gatve paslysta, parkrenta ir susilaužo koją. Iš pirmo žvilgsnio 
priežastis kojos susilaužymo yra slidumas, ar neatsargumas, 
bet tikroji priežastis už ką buvo gauta gyvenimiška pamoka, 
tai laisvalaikio nebuvimas. Kol gyja koja, atstatinėjama pu-
siausvyra, nes tuo metu neišvengiamai daugiau laiko reikia 
skirti sau. Sirgimas ir traumų gydymasis tikrai nėra pats ma-
loniausias laiko praleidimo būdas, todėl svarbu, kad visos 
šešios gyvenimo sritys vystytųsi kryptingai ir produktyviai, 
taip išnaudojama iš visatos gaunama energija, energetiniai 
kanalai nesikemša ir sukuriama daug daugiau gerų da-
lykų, bei išvengiama daug nemalonių situacijų. Paminėtas 
pavyzdys, yra tik pavyzdys ir energijos tėkmės sutrikimas, 
fiziniam lygmenį gali pasireikšti įvairiausiom situacijom, čia 
paminėtas tik vienas iš daugelio galimų variantų.

Karjera subtiliame lygyje turi stovėti priekyje, nes eidami 
gyvenimo keliu, turime pastoviai jos siekti. Kad karjera būtų 
Dieviška (Dieviškumu aš vadinu tai, kas veda į tobulėjimą), 
ji turi žmogų ugdyti, lavinti, auginti kaip asmenybę, tik taip 
ji gali būti sėkminga. Kad karjera būtų puiki ir nesubliukštų, 
ji turi mus ir mūsų aplinką vesti į tobulėjimą, todėl svarbu 
susitelkti ne į pinigus, ar noro su jais susikurti komforto 
zoną, o į norą tobulinti save ir savo aplinką. Pinigai, namai, 
firmos, tai negali būti pagrindinis tikslas, tai turi būti pasek-
mė tinkamo ėjimo į priekį ir priemonės dar labiau vykdyti 
savo pagrindinį tikslą – TOBULĖJIMĄ. Jeigu žmogaus tikslas, 
tik susikurti komforto zoną, tuomet  jis užsideda bloką 
savo augimui, bei energijom, kurias gauna iš Dievo, visa-
tos, aplinkos ir taip neišnaudoja viso savo potencialo. Kur 
nėra energijos, ten nėra ir kūrybos. Jei darai karjerą, daryk 
ją iš širdies, o širdis veda tik į mūsų ir visuomenės gerovę. 
Pavyzdys: jeigu gamini maisto produktus pardavimui, 
gamink juos, kad būtų kuo skanesni, sveikesni, šviežesni ir 
taip atneštų jų vartotojams gėrį. Gamink tik tai, ką iš tikrųjų 
nori gaminti, kurk tik tai, kas jauti yra prasminga ir patinka 
kurti, plėsk savo veiklą neužmigdamas ant laurų, tik taip 
save pakrausi sėkmės energijos. Su kokiomis emocijomis 
kursi, toks bus ir kūrybos rezultatas. Pagalvok, pajausk kas 
gyvenime tau sekėsi? Kas sekasi? Kodėl tai sekėsi, sekasi? Ir 
nedelsdamas išnaudok visą savo potencialą.
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Žmogaus esybės dydis pagal karjerą:

3

4

2

1 Pirmasis esybės lygis atspindi labai mažą esybę. Tai 
žmonės visuomenėje linkę parazituoti, jie dažniausiai 
niekur nedirba ir degraduoja savo energiją ištaškyda-
mi kvaišalų naudojimui. Tokie žmonės tiesiog nieko 
nenori ir jiems neįdomu tai, kas vestų juos ir jų aplinką 
į tobulėjimą. Šie žmonės dažniausiai būna kažkuriam 
gyvenimo etape laisvalaikį, o ne karjerą pasirinkę siek-
iamybe ir tai padarė milžiniškus iškraipymus jų gyven-
imuose. Šiai grupei žmonių tai pat priklauso tie, kurie 
sutelkę savo karjeros energiją į kenksmingą visuome-
nei veiklą, tai gali būti vagystės, apgavystės, kvaišalų 
verslai ir t.t. Tokie kūrėjai kartais gali nešvariais būdais 
uždirbti didelius pinigus, nes praeituose gyvenimuose 
ėjo tinkamai ir tapo didelėm esybėm, kurių energeti- 
niai kanalai dideli, o kuo didesni, platesni energetiniai 
kanalai, tuo žmogus gali daugiau uždirbti, sukurti. 
Negatyvaus kelio pasirinkimas siaurina energetinius 
kanalus ir neišvengiamai net ir didelė esybė tampa 
maža.

Antrasis esybės lygis atspindi šiek tiek didesnę  
esybę. Tai žmonės, kurie yra nepatenkinti savo darbu, 
gyvenimu ir dėl to kaltinantys valdžią, darbdavį, ar 
dar kažką… Bet tik pats žmogus atsakingas už savo 
gyvenimą ir permetimas kitiems savo atsakomybių, tik 
apsunkina jį. Mūsų sprendimai, pasirinkimai, karma yra 
tai, kas priveda prie įvairiausių gyvenimiškų situacijų ir 
prie to kur esame dabar. Tokie žmonės dažnai gyve-

na nuo algos iki algos, turi finansinių problemų, yra 
išnaudojami kitų, kaip pigi darbo jėga. Tokia situacija 
dažniausiai atsiranda dėl žmogaus baimių kurti naujus 
dalykus, baimių išeiti iš savo susikurtų komforto zonų, 
baimės kurti širdimi. Kai žmogus nekuria širdimi, jis 
nesugeba savęs atskleisti, kaip asmenybės, dairosi į 
kitų pavyzdžius, kitų kelius bandydamas rasti savo 
kelią, bet tai tik sukelia pavydą, nuvertinimą ir paverčia 
pilka mase.

Trečiasis esybės lygis atspindi didelę esybę. Tai žmonės 
kuriems patinka jų darbas, jie kuria širdimi.

Ketvirtasis esybės lygis atspindi labai didelę esybę. Tai 
žmonės, kurie gyvenime vadovaujasi širdimi ir iš visa-
tos gauna labai daug energijos, su kuria gali ne tik sau 
susikurti mylimą darbą, bet ir kitiems žmonėms sukurti 
puikias darbo vietas. Tokiais žmonės tampa, kadangi 
ilgą laiką kūrė širdimi ir kuo labiau ir ilgiau jos klauso-
masi, tuo daugiau prasiplečia energetiniai kanalai, per 
kuriuos gauname vis daugiau energijos ir sukuriam vis 
daugiau.

Šeima subtiliame lygyje mums turi stovėti iš kairės. Kairė 
pusė atspindi tvirtumą. Tvirti santykiai šeimoje padeda neiš-
simušti iš savo kelio, tai lyg gyvenimo kelio bortai. Gyveni-
mas pilnas įvairių iššūkių ir kartais nėra lengva juos įveikti, 
bet grįžę į tvirtą šeimą jaučiame iš jos paramą, ramybę, bei 
atsvarą  gyvenimo sunkumams. Šeimos kūrimas, tai dar vie-
na galimybė paaugti, kaip asmenybei. Prisiėmus savo, kaip 
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šeimos nario atsakomybes, dar labiau padidinam motyvaci-
ją kurti, siekti karjeros, nes jau yra nešama atsakomybė ne 
tik už save, bet ir už savo šeimą, kuriai reikia daugiau, nei 
mums vieniems. Iš tvirtos šeimos atlygis sugrįžta su kaupu.

Dažnai šeimose šeimos nariai  atlieka ne savo rolę ir vieni 
pas kitus ieško minusų, kaltina norėdami pakeisti savo 
artimuosius, bet kito neįmanoma pakeisti, kiekvienas tik 
savo noru gali pasikeisti pats. Tvirtos šeimos pagrindas yra 
susitelkimas į save, pagalvokite kokie turėtumėte būti? 
Ką turėtumėte padaryti? Kad būtumėt 100 procentų koks 
tik galite būti geriausias tėvas, 100 procentų mama, 100 
procentų dukterim, 100 procentų sūnum ir nedelsiant sten-
kitės, tai padaryti, tik taip turėsit gerus santykius šeimoje. 
Kai mes prisiimam savo atsakomybes, užimam tik savo vietą 
šeimoje, kurioje stengiamės būti kuo geresni, tai ir šeimos 
nariai automatiškai keičiasi į gerą. Svarbiausia, kaip jau 
minėjau yra susitelkti ne į jų, bet į savo atsakomybes.

Žmogaus esybės dydis pagal santykius šeimoje:

Pirmas esybės lygis atspindi labai mažą esybę. Tai 
žmonės, kurie neprisiima atsakomybės už savo šeimą 
ir jos nepriima į savo gyvenimą, o prisidarę vaikų juos 
palieka, o kartais net negimusius nužudo. Dažniausiai  
tokie žmonės yra labai maži ir kitose gyvenimo srityse, 
todėl nesugeba pasirūpinti net ir savimi.

Antras esybės dydis atspindi šiek tiek didesnę esybę. 

Tai žmonės, kurie galvoja, kad jų atsakomybė, tik 
išlaikyti šeimą.

Trečiasis esybės lygis atspindi didelę esybę. Tai 
žmonės, kurie visus savo šeimos narius laiko lygiais 
sau. Tėvas, mama, sūnus, dukra visi yra lygūs, tik kiekvi-
enas turi savo vietą ir jokios vietos šeimoje negalime 
sumenkinti.

Ketvirtasis esybės lygis atspindi labai didelę esybę. 
Šie žmonės yra matantys ir gali pamatyti kiekvien-
os šeimoje iškilusios problemos tikrąją priežastį, o 
žinodami priežastį, gali ją ir pašalinti. Vaikų maištas, 
vyro neištikimybė, vaikų ligos  ir kitos šeimoje iškilusios 
problemos, tai ženklas jums, kad kažką ne taip darote, 
o kryptingai keisdami save, pakeisit ir šeimoje esamą 
situaciją. Nors tai kartais atrodo nesąžininga ir dirb-
damas su žmonėmis išgirstu tokių nusiskundimų, kad 
‘‘Kodėl aš turiu stengtis, o ne partneris, juk ir taip daug 
darau?‘‘ Bet toks požiūris tiesiog nepagerina santy-
kių… Tik save keisdami, galim keisti savo gyvenimą.
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Laisvalaikis subtiliame lygyje mums turi stovėti iš dešinės. 
Dešinė pusė subtiliame lygyje atspindi laisvumą. Geras 
ir tinkamas laisvalaikis yra būtinas kiekvienam. Karjera ir 
šeima yra lyg atskirų raumenų grupių įtempimas, o laisva-
laikis, būtent tai kas juos atpalaiduoja. Kad nepatrūktume 
ir nejaustume gyvenime įtampos, turime turėti Dievišką 
laisvalaikį. Kaip jau minėjau, Dievišku, aš laikau tai, kas veda 
į tobulėjimą, tad ir laisvalaikis turi būti prasmingas. Jei šeima 
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yra bortas iš kairės, tai laisvalaikis yra bortas iš dešinės, jeigu 
šių dviejų atramų nėra, tuomet žmogus greitai išslysta iš 
savo pagrindinio gyvenimo kelio ir prasideda sunkumai. 
Gyvenime vadovaudamiesi širdimi mes augame, taip 
plečiasi, didėja ir visos šešios gyvenimo sritys, kurios sudaro 
platų gyvenimo pamatą. Jeigu mažai esybei užtenka tokio 
laisvalaikio, kad tik užsimiršti ir pailsėti nuo pagrindinės 
veiklos bet kokiais būdais, tai didelei esybei laisvalaikis turi 
būti kuo prasmingesnis.

Tai pirmasis esybės lygis, kuris atspindi mažą esybę. 
Tokie žmonės laisvalaikiu linkę naudoti alkoholį, narko-
tikus ar kitokius kvaišalus.

Antrasis esybės lygis atspindi šiek tiek didesnę esybę. 
Tokie žmonės linkę savo laisvalaikį praleisti žaisdami 
kompiuterinius žaidimus, žiūrėdami beprasmiškai tele-
vizorių, ar kitaip degindami savo brangų laiką.

Trečiasis esybės lygis atspindi didelę esybę. Tokie 
žmonės stengiasi laisvalaikį praleisti kuo prasmingiau, 
kad ir laisvalaikio metu tobulėtų. Laisvalaikis dažnai 
būna pripildytas sportu, buvimu gamtoje, tobulinimosi 
seminarais, prasmingų knygų ir filmų žiūrėjimu.

Ketvirtasis esybės lygis atspindi didelę esybę. Tokie 
žmonės turi labai daug energijos ir kuria prasmingą 
laisvalaikį ne tik sau, bet ir kitiems žmonėms. Aplink 
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Žmogaus esybės dydis pagal laisvalaikį:
DARBAS SUBTILIAME LYGYJE
Mokėjimas dirbti subtiliame lygyje atspindi žmogaus 
meistriškumą, toks žmogus žino kiekvienos pasekmės 
tikrąsias priežastis,  o žinodamas priežastis gali iš savo 
gyvenimo pašalinti ir kliūtis ir taip pasiekti daug daugiau. 
Kad galėtų žmogus dirbti subtiliuose lygiuose pirmiausia jis 
turi tapti matančiu, aiškiaregiu, o tokiu padeda tapti tinka-
mas ėjimas į priekį ir gerai matantis mokytojas. Kai kurie 
žmonės yra nuo gimimo matantys, tai dažniausiai pasekmė 
to, kad praeitame gyvenime žmogus dvasiškai buvo stipriai 
pažengęs ir matymas išlikęs, bet jei nesinaudojame maty-
mu jis, kaip ir kiekviena kūno dalis nenaudojama nyksta. 
Tik su matymo pagalba prieš tai išvardintose gyvenimo 
srityse galima pasiekti optimaliausią rezultatą. Matymas yra 
žemėlapis, kurio pagalba galime nusiimti blokus, truk-
džius, kurie trukdo tapti didele esybe. Ši gyvenimo sritis, 
subtiliame lygyje turi stovėti virš mūsų ir kuo mes labiau 
tobulėjame visose šešiose gyvenimo srityje, tuo labiau 
paaugame ir pajudame šia kryptimi. Paaugus, kad dar 
labiau tobulėtume ir sukurtume, Dievas atsiunčia reikalingų 
gebėjimų, žinių su kuriomis galima gyti be vaistų, išvengti 
ligų, išvengti nelaimių, suprasti dėl ko esame atėję į Žemę, 
išsivalyti savo karmą, pamatyti kaip pasiekti tikslus  ir dar 
daug kitų dalykų...

tokius žmones buriasi daug kitų žmonių, jie yra lyderiai, 
organizatoriai, motyvatoriai.
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Pirmasis esybės lygis atspindi mažą esybę. Tai žmonės, 
kurie be fizinio pasaulio daugiau nieko nepripažįsta, 
jie mano, kad pasaulis būtent toks kokį jie jį supranta 
ir kitaip net negali būti. Tokie žmonės užsideda savo to- 
bulėjimui ribas ir blokus, nes mūsų tobulėjimas priklau-
so nuo to, kaip į savo gyvenimą sugebam priimti ir 
suvokti naujus dalykus.

Tai didesnės esybės, kurios tiki į Dievą, tiki, kad visatoje 
yra kažkas daugiau nei vien fizinis kūnas. Bet tokių 
esybių tobulėjimas sustojęs dėl aklo tikėjimo įvairio-
mis dogmomis, fanatizmo, ar tiesiog nieko nedarymo 
dėl savo tikslų, o tik laukimo, kad Dievas kažką duos 
ir kažką pakeis. Dievas duoda tiek, kiek esame pasi-
rengę ir nusipelnę, tik tobulėdami ir kurdami gerus 
dalykus galime gauti daugiau. Prašydami Dievo kažko, 
visų pirma pagalvokit, ar to esate nusipelnę? Be mūsų 
pačių kūrybos iš prašymo mažai naudos, tik kuriant 
širdimi jūs gausite reikalingas galimybes savo darbams 
įgyvendinti. Ateina laikas žmogaus gyvenime, kad jei 
jis nori ir toliau tobulėti, jis turi pasikliauti ne kažkokiais 
kažkieno raštais, kitų mokymais, o išmokti išgirsti save, 
išmokti išgirsti savo širdį, išmokti būti matančiu ir taip 
suprasti kur tiesa, o kur melas, iš tikinčio tapti žinančiu.

Tai didelės esybės, kurios klauso savo širdies. Tokie 

žmonės jaučia energijas, jaučia jų tėkmę savo kūne, 
jaučia jų tėkmę išorėje ir būna bent kažkiek matantys. 
Jie stengiasi nesustoti tobulėti ieškodami, išbandydami 
įvairiausias dvasines praktikas, taip neužsistovėdami 
vietoje ir atrasdami kas jiems labiausiai tinka.

Tai labai didelės esybės, mokančios tvarkytis subti- 
liuose lygiuose ir taip savo gyvenimą sugebančios pa-
sukti norima linkme. Tokius žmones aš vadinu gyveni-
mo meistrais.

Žmogaus esybės dydis pagal sugebėjimą dirbti sub-
tiliuose lygiuose:
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Ryšys su žeme atspindi stabilumą. Jei esame stabilūs – mus 
sunku išmušti iš mūsų kelio. Yra atvejų, kai žmonės per 
daug susitelkia į dvasinius dalykus: religijas, sektas, dvasines 
praktikas dėl kurių nueina į kraštutinumus, kurie priveda 
prie fanatizmo, atotrūkio nuo fizinio gyvenimo ir tai sukelia 
didelių problemų. Tokiais atvejais žmogaus subtilus kūnas 
pakyla nuo žemės į aukštesnes vibracijas ir žemiški rūpes- 
čiai, problemos neatrodo svarbios ir jos tiesiog nespren- 
džiamos… Bet visi tie negatyvūs dalykai tik parodo, kad 
kažką darome ne taip ir jų sumenkinimas pritraukia prie 
dar didesnių problemų. Žmogaus subtilus kūnas pakilęs 
nuo žemės anksčiau ar vėliau vis tiek nusileidžia ir kuo jis 
būna ilgiau, aukščiau pakilęs, tuo skaudesnis nusileidimas. 
Kad nepakiltų žmogus nuo žemės:  visas dvasines prak-
tikas, visas tobulėjimo metodikas reikia naudoti tik tam, 
kad pagerintume fizinį gyvenimą. Jei jūsų sveikata bloga, 
jei karjeroje netobulėjate, jei nesurandate antros pusės, jei 
pinigų nedaugėja reiškia metodika, kurią naudojate jums 
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netinkama, o sėkmė šiose sferose atspindi, kad esate ant 
žemės ir einate tinkamu keliu. Tie kurie pakilę, išskyrus savo 
iliuzinio dvasingumo beveik nieko kito ir nesugeba sukurti. 
Pakilimą nuo žemės taip pat įtakoja svajonės, vizualizacija, 
perdėtas planavimas, kai kurios meditacijos… Kai galvojate 
apie tai, ko tuo metu nesugebame padaryti, tuomet labai 
daug energijos netenkate, tam ką galėtumėte sukurti dabar 
ir viso to pasekmė –  nesugebėjimas sukurti nieko prasmin-
go, naudingo ir didelio.
Meilė gamtai, buvimas joje, puoselėjimas gamtos duoda 
labai daug reikalingos energijos savo tikslų materializavi-
mui. Matymo pagalba nusiėmus blokus nuo ryšio su žeme, 
galima labai pasigerinti savo savijautą, turėti daug daugiau 
energijos, pagreitinti sveikimo procesus ir sukurti daugiau 
puikių dalykų.

Žmogaus esybės dydis pagal ryšį su žeme:

Šis dydis atspindi labai mažą esybę, tai žmonės kurie 
nemyli gamtos, ją teršia ir niokoja… Jų ant tiek mažas 
suvokimas, kad nesuvokia, kad naikindami gamtą, 
naikina save.

Tai žmonės ‘‘namisėdos‘‘ jie retai išeina iš namų, mažai 
būna gamtoje, nesportuoja ir mažas juos supančių 
žmonių ratas priveda prie nesugebėjimo savęs reali-
zuoti, o gera savirealizacija ir atspindi gerą ryšį su žeme.

Tai žmonės mylintys gamtą, dažnai būnantys joje, bet 
nemokantys gaunamos energijos tikslingai paskirstyti 

savo gyvenime. Tokie žmonės nesugebėdami visos 
energijos išnaudoti per pozityvą, nueina į negatyvą.

Tai labai didelės esybės, kurios labai myli gamtą. Tokie 
žmonės yra matantys, todėl sugeba tikslingai paskirsty-
ti iš gamtos gaunamą energiją po visas šešias pagrin- 
dines gyvenimo sritis. Mokėjimas paskirstyti energiją, 
mokėjimas nusiimti blokus nuo energetinių kanalų ir 
juos išvalyti, mokėjimas praplėsti energetinius kanalus 
suteikia galimybę iš gamtos gauti daug daugiau  
energijos, o su ja ir didesnė savirealizacija.
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Karma ir jos valymas.
Karma, tai mūsų veiksmų pasekmė, kiekvienas mūsų veiks-
mas turi atoveiksmį, kartais tas atoveiksmis nemaloniai mus 
nustebina dabartyje, nors ir būna atėjęs iš seniai užmirštos 
praeities. Kaip jau minėjau su matymo pagalba galima 
matyti pasekmių priežastis ir kartais tos priežastys būna iš 
praeitų gyvenimų. Kodėl nesiseka? Kodėl sergate? Kodėl 
liūdna? Kodėl jaučiate beprasmybės jausmą? Kodėl neturite 
pinigų? Šie ir daugelis kitų klausimų kamuoja daug žmonių, 
o pamačius šių dalykų priežastis galima į tuos klausimus 
atsakyti. Suvokus ir pašalinus priežastis galima kardinaliai 
pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę. Bet matymo ir karmos 
valymo pagrindinis tikslas nėra problemų sprendimas, šie 
dalykai naudojami, kad išvengti problemų.
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Žmogaus esybės dydis pagal karmos valymą:

Žmonės, kurie sąmoningai daro daug negatyvo ir kurių 
gyvenimo būdas kenkti kitiems. Tokie žmonės nevalo 
karmą, o kaip tik kaupia sau sunkias pamokas, kurias 
gaus už savo veiksmus. Dažniausiai žmonės nueina į 
šį kraštutinumą todėl, kad nesugeba rasti būdų kaip 
uždirbti pinigų per pozityvą, todėl pradeda tą daryti 
per negatyvą.

Tai žmonės, kurie plaukia pasroviui beveik nieko ne-
darydami dėl savo tobulėjimo. Žmogaus pagrindinis 
tikslas atėjimo į žemę TOBULĖJIMAS, jei nustojame 
tai daryti – problemos neišvengiamos. Daugiausiai 
žmonės patenka į tokią situaciją, nes susikuria kažkokią 
komforto zoną iš kurios nenori, ar bijo išeiti, o to 
pasekmė netobulėjimas. Kiekvienoje iš šešių gyvenimo 
sričių negali būti sustojimo, turi būti pastovus tobulė-
jimas, tik taip esybė auga, tik taip išvengiama karminių 
pamokų.

Tai žmonės, kurie stengiasi gyventi dabartimi, tiesiog 
kiekvieną dieną padarydami maksimumą ką gali, o  
tuomet ir rytojus tampa geresnis. Tokie žmonės 
nesidairo į praeitį, nes ši diena būna per daug užimta 
ir dairytis atgal nėra kada. Paleidimas praeities, tai 
didesnės galimybės dabartyje.

Tai matantys žmonės, kurie sąmoningai valosi savo 

Visos šešios pagrindinės gyvenimo sritys yra labai svarbios 
ir kažkurios nebuvimas, ar nustojimas kažkurioje tobulė-
ti iškraipo visą gyvenimo pamatą, o ant kreivo pamato, 
kreivas ir gyvenimo statinys… Kiekviena iš šešių gyvenimo 
sričių ateina tam tikru gyvenimo laikotarpiu, o ar visoms 
šešioms sritims atėjo laikas, geriausiai gali  pasakyti jūsų 
širdys.

karmą taip išvengdami jų tykančių karminių pamokų. 
Yra gyvenimiškų situacijų iš praeities, šio ir kitų gyven-
imų, kurios lengvai nepasileidžia ir veikia mus nega-
tyviai, todėl tas situacijas reikia iš mūsų gelmių pakelti, 
pamatyti ir suvokti, tik taip jos gali būti pilnai išvalytos. 
Negatyvi karma, tai lyg didelis maišas akmenų, kurį 
turime temti per gyvenimą, o ją valydami per su-
vokimą, mes su kiekviena uždaryta situacija išimam 
akmenį iš to maišo ir ėjimas gyvenimo keliu tampa vis 
lengvesnis.
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KARMA IR JOS VALYMAS II

Pirmoje „Karma ir jos valymas“ dalyje pasakojau, kaip eiti 
link karmos valymo ir bendrai apie karmą, o šioje dalyje 
papasakosiu, kaip pats darbas vyksta, kaip uždarinėjamos 
situacijos.

Gyvenimas sudarytas iš daugybės įvairiausių situacijų ir 
kartais kai kuriose situacijose yra, ar buvo pažeidžiami 
visatos dėsniai, po kurių pažeidimo gaunamos karminės 
pamokos. Šias situacijas suvokus, galima išvengti daug 
skaudžių gyvenimiškų pamokų, kurių priežastys kartais 
slypi ir praeituose gyvenimuose.

Kad žmogus galėtų tikslingai uždaryti situacijas, pirmi-
ausia jis turi atstatyti ryšį su savo dieviška komanda, 
tai yra siela, dvasia, širdimi, aukščiausiais (daugiau 
apie dieviškos komandos dalis skaitykite straipsniuose 
„Tikrasis dvasingumas sėkmės formulė II“ ir „TĖVAS, 
DIEVIŠKOS PUSELĖS, SIELOS DVYNĖS, KŪRĖJAI, PIRMINIS 
ŠALTINIS“). Kurį laiką galvojau, kad šiame straipsnyje 
pateiksiu informaciją, kaip patiems su straipsnio pagalba 
atsistatyti matymą ir ryšį su savo Dieviška komanda, bet 
šiuo metu, pagal esamas Žemėje energijas kol kas to 
neįmanoma padaryti. Todėl galiu pasiūlyti savo pagalbą, 
darbą su manimi gyvai, ar internetu, kurio metu padėči-
au atsistatyti matymą ir ryšį su DK (Dieviška komanda), 
o straipsnyje pateikta informacija padės savarankiškai 
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Prašyti Tėvo, kad uždėtų reikalingas apsaugas ir 
filtrus.
Apsaugos reikalingos tam kad, subtiliam lygyje 
uždarinėjant situaciją, kuo mažiau trukdytų įvairios 
astralinės būtybės, ar kitos jėgos. Filtrai reikalingi tam, 
kad gautumėte kuo švaresnę ir tikslingesnę informaci-
ją uždaryti situacijai.

Prašyti DK visas šiuo metu pakilusias situacijas dėti 
į dievišką karantiną ir palikti tik tą situaciją, kurią 
reikia šiuo metu uždaryti.
Jeigu vienu metu yra pakilę kelios situacijos, tuomet 
jos dubliuojasi ir tarpusavyje maišosi, kas apsunkina 
situacijos uždarymą. Pakilusi situacija yra ta, kuri jau 
veikia mūsų fizinį kūną. Kad situacijos nesidubliuotų 
reikia jas dėti į dievišką karantiną, tai lyg seifas, ar 
spintelė laikinai pasidėti situacijom, kad jos netrukdytų 
uždaryti tą, kurią tuo metu reik uždaryti pirmiausia.

Prašyti protą ir logiką užimti tą vietą jūsų esybėje, 
kurioje turi būti šiuo metu. Prašyti Tėvo ir Motulės 
Žemės visas programas, kurios jums yra uždėtos tiek 
kiek reikia šiuo metu anuliuoti. Tai pat išsakyti keti- 
nimą būti besąlygiškiem gautiems atsakymams.
Pakilusias situacijas reikia suvokti ne per protą, o per 
gaunamus iš Tėvo ir Motulės suvokimus. Dažnai ypač 
pas tuos žmones, kurie gyvenime beveik visur vado-
vaujasi protu, protas trukdo priimti tikslingą informaci-

2
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darbuotis jau  atsistačiusiems ryšį ir matymą.

Kai kurie žmonės iš prigimties yra matantys, tai priklauso 
nuo to, ar jis praeitame gyvenime buvo matantis, ar ne.  
Daugeliui matymą reikia padėti atsistatyti, nes praeitame 
gyvenime, ar net keliuose praėjusiuose gyvenimuose juo 
dėl vienokių, ar kitokių priežasčių nebuvo naudojamasi 
ir jis yra apnykęs, atrofavęsis, užblokuotas. Vėl gi daugelis 
matančių nuo gimimo dažnai šį Dievo duotą gebėjimą 
nustumia į šoną, nes tiesiog nežino, kaip tai gyvenime 
panaudoti. Mano tikslas, kad kuo daugiau pasiruošusių 
žmonių išmoktų naudotis savo vidiniu matymu, nes šį 
gebėjimą galima naudoti ne tik karmos valymui, ar norint 
išvengti skaudžių pamokų, bet ir norint pagerinti santykius, 
sveikatą, savirealizaciją, karjerą, verslą, bei gauti atsakymus į 
daugelį gyvenimiškų klausimų.

Situacijų uždarinėjimas turint vidinį matymą ir ryšį 
su DK: 
 
Prašyti Tėvo ir Motulės Žemės atstatyti ryšius ir 
kanalus tarp jūsų ir jų į tokius kokie turi būti šiuo 
metu.
Šis prašymas reikalingas, kad būtų atstatyti kanalai su 
jais, nes per kanalus gausite iš Tėvo ir Žemės reikalin-
gus suvokimus ir energijas situacijai uždaryti. Labai 
dažnai kanalai būna nutraukti, pažeisti ar užblokuoti 
kažkokių jėgų, ar net mūsų pačių, o šis prašymas pade-
da šiek tiek juos atstatyti.

1
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ją. Todėl toks prašymas palengvins situacijos uždary-
mą. Jokiu būdu negalima prašyti išjungi protą, nes jis 
gali po to ir neįsijungti, aišku čia greičiausiai prasčiau-
sias scenarijus koks galėtų nutikti po tokio prašymo, 
bet ir su geresniais scenarijais pažeidimų bus, kad 
ir iškart nepasijaus fiziniame lygmenyje. Protas yra 
duotas mums ir nebe reikalo, todėl jis tiesiog turi būti 
savo vietoje ir joje daryti tai, ką turi daryti. Tam pačiam 
protui visuomenė prideda įvairiausių programų, kas 
yra teisinga, kas neteisinga, kaip elgtis, kaip nesielgti, 
kas yra melas, o kas tiesa, kur gėris, o kur blogis. Uždėję 
tokias programas, žmonėmis lengvai manipuliuoja 
įvairios jėgos, tokios programos trukdo išgirsti savo 
širdies balsą ir priimti naują reikalingą informaciją. Tik 
mūsų širdys žino geriausiai tą, ko mums išties reikia. 
Tai pat kartais kai kurios esybės dalys bijosi kokius 
suvokimus parodys, kokį kelią širdis rinksis ir pan. Ir 
nebūdamos besąlygiškos jos iškraipo, ar užblokuoja at-
sakymus, todėl išsakytas ketinimas būti besąlygiškiems 
gautiems atsakymams, tuos iškraipymus ir blokavimus 
sumažins.

Prašyti Tėvo ir Motulės Žemės atsiųsti reikalingus 
suvokimus uždaryti situacijai 100 procentų.
Kiekviena pakilusi situacija turi būti uždaryta griežtai 
100 procentų, kitaip iš jos eis negatyvas, kuris jus žalos. 
Su savo žiniomis kai kurių situacijų tiesiog neįmanoma 
uždaryti, todėl yra prašoma Tėvo ir Motulės žemės, tai 
situacijai uždaryti reikalingų suvokimų. Tuomet mūsų 

5

Dieviškos komandos gauna reikalingus suvokimus 
uždaryti situacijai, o paprašius parodo. Tai pat tokiu 
būdu gaunami reikalingi atsakymai ir į iškilusius klausi-
mus tobulėjimo kelyje.

Prašyti savo DK uždarinėjamoje situacijoje parodyti 
esmę – ką reikia joje suvokti.
Paprašius parodyti esmę situacijoje yra sutaupomas 
laikas, nes jeigu atverta praeito gyvenimo situacija 
ir žiūrėti jos kiekvieną epizodą, tuomet neliks laiko 
gyventi šį gyvenimą, nes tų gyvenimų dažnai yra 
nugyventa labai daug, todėl uždarinėjamose situa- 
cijose žiūrima tik tai kas įtakoja dabartį, kurią reik pa- 
gerinti.

Situacijos uždarymas.
Po kiekvieno peržiūrėto suvokimo klausti komandos 
kiek procentų užsidarė situacija ir tol ją uždarinėti, kol 
parodys 100 procentų. Kai jau rodys DK 100 procentų, 
tuomet dar patikrinkit ar situacija pilnai užsidarė klaus-
dami savo širdutės, nes jeigu širdis išvalyta nuo kitų 
energijų, tuomet ji niekada nemeluoja ir duoda opti-
maliausius mūsų tobulėjimui atsakymus. Išvalyta širdis, 
tai švariausia energija, bet dažnai joje būna įsimaišiusių 
kitų esybės dalių, kurios gali iškraipyti, ar slopinti širdies
duodamą atsakymą. Širdies išvalymas yra labai svarbus 
etapas prieš pradedant dirbti su gilesnėmis situaci-
jomis. Ir tik davus širdutei atsakymą, kad situacija pilnai 
užsidarė galite ją paleisti, ji uždaryta. Jeigu jaučiate, 

6
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viena gyvenimišką situaciją, kurioje buvo priimtas netinka-
mas sprendimas. Fiziniam lygmenyje žmogus apvogė kitą 
žmogų, o subtiliame lygmenyje pasirašė sutartį su velniu, 
kad velnias duos nedieviškus metodus gauti, tai ko nori, bet 
už tai pasiims 50 procentų tobulėjimo energijos. Kad tokia 
sutartis būtų nutraukta žmogus turi atsiprašyti apvogtojo 
ir savęs už tokį elgesį. Suvokti, kad negalima savintis kas 
ne jo ir kad gautų, tai ko nori turi būti pasiruošęs tam ir tų 
dalykų siektų tik dieviškais metodais, tai yra tais metodais, 
kurie esybę vestų į tobulėjimą. Tuomet pasiųsti energetinę 
kompensaciją tam žmogui, kuris buvo apvogtas.
Tokia sutartis užkerta kelią žmogaus 100 procentinei savi-
realizacijai, o nutraukus ją galimybės padvigubėja. Vykstant 
į įvairius verslo, ar kitokius susitikimus labai naudinga 
susižiūrėti ar su tais žmonėmis nėra kažkokių sutarčių, o 
pamačius jas nutraukti, nes viena sutartis gali sugriauti visą 
bendradarbiavimą. Sutartys galioja pasirašytos ir praeituose 
gyvenimuose ir jų daugelis pasirašę daug ir įvairiausių.

Pateikiau šiek tiek informacijos apie situacijų uždarinėjimą, 
kuri reikalinga pradedant dirbti su matymu. Tobulėjant ta 
informacija kinta, bet to nereikia išsigąsti, tiesiog leiskit sau 
priimti naują informaciją ir jūsų tobulėjimas puikiai vystysis.

SUTARTYS
Uždarinėjant situacijas labai dažnai pasitaiko, kad reikia 
nutraukti sutartis. Tos sutartys dažniausiai būna pasirašytos 
subtiliame lygmenyje ir apie jas fiziniam lygmenyje daugelis 
net nenutuokia, bet jos veikia ir veikia negatyviai. Todėl tas 
sutartis būtina nutraukti. Sutartys dažniausiai pasirašomos 
tarp žmonių ir su tamsiosiomis jėgomis. Sutartys yra trijų 
rūšių: rankų paspaudimo, apsikabinimo ir kraujo sutartis. 
Pagal stiprumą yra sunkiausia kraujo sutartis, ji pasirašyta 
krauju. Bet turint matymą, bet kokios sutarties nutraukimas 
neturėtų sukelti problemų. Duosiu pora pavyzdžių, kad 
būtų aiškiau, kokios gali būti sutartys.

Pirmasis pavyzdys sutartis tarp žmonių: Dvi esybės prieš 
ateidamos į gyvenimą pasirašo sutartį, kad viena kitą 
skaudins ir tokiu būdu mokysis per negatyvią patirtį. Tokią 
sutartį tarpusavyje pasirašiusių žmonių, greičiausiai lauktų 
daug konfliktų. Todėl šioje sutartyje, kad ją nutraukti reikia 
suvokti, kad esybė turi mokytis ne per negatyvias pamokas, 
o per kūrimą širdimi. Suvokus sutartį ir nusprendus 100 
procentų taip ir elgtis, reikia prašyti savo DK, kad tą sutartį 
nutrauktų. Nesuvokus sutarties, ji nenusitraukia.

Antrasis pavyzdys, tai sutartis tarp žmogaus ir tamsiųjų: su-
tartis pasirašyta subtiliame lygyje šio gyvenimo eigoje, per 

kad situacija neužsidarė, tuomet dėkit ją į karantiną ir esant 
galimybei paprašykit pagalbos, aš mielai padėsiu ir pasaky-
siu, ko trūksta.
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STICHIJOS MŪSŲ GYVENIME
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Organai labiausiai susiję su ugnies stichija: širdis, skrandis.
Pagrindiniai negalavimai sutrikus ugnies stichijai: širdies 
ligos, padidėjęs skrandžio rūgštingumas, skrandžio opos, 
odos išsausėjimas, kepenų ligos, įvairūs nudegimai.

VANDENS STICHIJA
Vandens stichija – tai jau yra ėjimas link tikslo. Jeigu oras– 
idėja, ugnis – motyvacija jei įgyvendinti, tai vanduo – da-
rymas idėjos. Turėdami idėjas neatidėliokit ir vykdykit jas, 
nestabdykit savęs, neleiskit baimėms pasiglemžti jūsų 
sėkmę. Tik nestabdydami savęs turėsite puikią vandens 
stichiją savyje. Ir tik padarius, tai kas reikia, vėl gali ateiti 
nauji vėjai. Nepadarius vienų idėjų, kurias širdis norėtų 
įgyvendinti, stabdysis ir naujų idėjų į gyvenimą atėjimas. 
Neturėjimas motyvacijos gyvenimo veiklose, tiesiog šaldo 
ir pūdo žmogaus gyvenimą, nes atsiranda vandens stichijos 
perteklius, kurios neišjudina ugnis.

Organai labiausiai susiję su ugnies stichija: kraujotakos 
sistema, nervų sistema, žarnyno sistema, limfos sistema, 
šlapimo sistema. Vanduo sudaro apie 70 procentų žmogaus 
kūno ir jo mūsų kūnuose yra visur, bet išvardintos sistemos 
labiausiai atspindi vandens stichiją.
Pagrindiniai negalavimai sutrikus vandens stichijai: 
vidurių užkietėjimas, limfmazgių išdidėjimas, kraujagyslių 
trūkinėjimas.
ŽEMĖS STICHIJA
Oras įpučia ugnį, ugnis įkaitina vandenį, kuris keičia struk-
tūrą ir virsta garais, o garai lietumi, kuris palieja žemę ir iš 
jos išauga augalas. Visi mūsų pasiekti rezultatai yra žemės 

Daugelis puikiai žinote gamtos stichijas: oras, ugnis, van-
duo, žemė, metalas ir uolienos. Šiame straipsnyje papasa-
kosiu, kaip stichijos atsispindi mūsų gyvenime.

ORO STICHIJA
Kad gyvenime būtų puiki oro stichija, turi pūsti vis nauji 
vėjai. Nauji vėjai – tai naujos idėjos, nauji žmonės, nauji 
tikslai, naujos veiklos, kurios reikalingos tobulėjimui. Kad 
vėjai nenustotų pūsti stenkitės visad ieškoti būdų tob-
ulėti, neužsisėdėti komforto zonose, nenaudoti kvaišalų, 
nes kvaišalai ištaško energiją, o visata jeigu neturėsit 
energijos neatsiųs ir naujų galimybių.

Organai labiausiai susiję su oro stichija: plaučiai, burna, 
nosis.
Pagrindiniai negalavimai sutrikus oro stichijai: plaučių 
ligos, užsikišusi nosis, blogas burnos kvapas, vidurių 
pūtimas.

UGNIES STICHIJA
Ugnies stichija – tai žmogaus energingumas, motyvacija. 
Jeigu vėjai tinkami pučia, tuomet jie įpūs jūsų ugnį ir 
išsikeltiems tikslams įgyvendinti turėsit daug motyvaci-
jos, bei energijos. Per dideli išsikelti tikslai tiesiog užpūs 
jūsų ugnį, su tikslais pasirinktais ne iš širdies jūsų ugnis 
sunkiai degs, išsikėlus per mažus tikslus – ugnis ima 
deginti mūsų kūnus ir atsiranda sveikatos sutrikimų. 
Pagrindinis būdas susikurti puikią ugnį savyje, tai judė-
jimas gyvenimo keliu klausantis savo širdies.
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veiksmas susijęs su namo statybų reikalais, tai yra vandens 
stichijos judėjimas. Po kurio laiko atsiranda namo pamatai, 
sienos, o galų gale pastatomas ir visas namas, namas jau yra 
žemės stichija. Visos žinios ir patirtis sukauptos šio proceso 
metu yra metalo ir uolienų stichija. Tas žinias galima nau-
doti, kaip pamatą naujiems projektams, kad toje srityje 
vyktų tobulėjimas ir augimas. Tai yra nauji vėjai vėl atpučia, 
pavyzdžiui, idėją sukurti statybų įmonę, tai minčiai yra 
užsidegama ir imama ieškoti būdų, kaip tai įgyvendinti, o 
suradus vykdoma.

Visas gyvenimas sudarytas iš daug įvairiausių veiklų, o 
kiekviena veikla turi savo stichijas. Visų veiklų stichijos kartu 
sudaro gyvenimo stichijas ir kaip tos stichijos veikia puikiai 
atsispindi ir fiziniam kūne. 
 
MATANTIEMS
Dirbant su žmonėmis labai dažnai stichijų puikiam veikimui 
maišo subtiliame lygyje pridėti, ar pačių užsidėti įvairūs 
blokai ir programos. Todėl yra keliamos su tuo susijusios 
gyvenimiškos situacijos ir žiūrima kada buvo uždėtas 
blokas, kokios priežastys lėmė jo atsiradimą, o jas suvokus 
blokas yra nuimamas. Pavyzdžiui jeigu žmogus turi daug 
blokų oro stichijoje, jam neateis suvokimai ir idėjos naujom 
veiklom, o juos nuėmus tiesiog pasipila naujos idėjos. Tas 
pats ir su kitom stichijom, jeigu ten yra blokai, reiškia tas 
veiklos etapas strigs.
Matantiems duosiu gaires, kaip patiems pagerinti jų 
gyvenimo stichijų veiklą:

stichija. Mūsų rezultatai, tai kaip tas augalas išdygęs iš 
žemės, o kad jis išdygtų ir vešėtų turi būti jam geros sąlygos, 
tai yra jumyse puikiai veiktų prieš tai išvardintos stichijos.

Organai labiausiai susiję su žemės stichija: raumenys.
Pagrindiniai negalavimai sutrikus žemės stichijai: daž- 
niausiai, tai būna staigūs sukrėtimai, kurie pakeičia žmogaus 
gyvenimą kardinaliai, arba jis pražūsta.

METALO IR UOLIENŲ STICHIJA
Šių visų stichijų tarpusavio veikimo proceso metu gautos 
žinios ir yra metalo ir uolienų stichija. Kuo tikslingesnis 
ėjimas gyvenimo keliu, tuo informacija yra surinkta esybėje 
naudingesnė ir tuo metalo ir uolienų stichija yra geresnė.

Organai labiausiai susiję su metalo ir uolienų stichija: 
smegenys, kaulų čiulpai.
Pagrindiniai negalavimai sutrikus metalo ir uolienų stichi-
jai: senatvinė silpnaprotystė, sklerozė.
PAVYZDYS
Kad būtų aiškiau, kaip stichijų veikimas atsispindi gyve- 
nime, duosiu konkrečios veiklos pavyzdį. Žmogui ateina 
mintis, idėja pasistatyti namą. Ši idėja yra nauji vėjai, o nauji 
vėjai jau, kaip žinote yra oro stichija. Nuo šios idėjos žmo-
gus viduje užsiliepsnoja, jį žavi ši idėja, jis motyvuotas ją 
įgyvendinti. Tai reiškia, kad vėjai įpūtė ugnį. Ugnis kaitina 
vandenį ir vanduo juda, bei keičia struktūrą. Veikloje, tai atsi-
spindi tuo, kad žmogus ima ieškoti informacijos kas galėtų 
namą pastatyti, ar kaip jį pačiam pasistatyti. Pradeda vykti 
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• Prieš pradedant darbą prašyti Tėvo, kad uždėtų reikalingas 
apsaugas ir filtrus. 

• Prašyti savo Dieviškos komandos visas šiuo metu pakilu-
sias situacijas dėti į dievišką karantiną. 

• Prašyti protą ir logiką užimti tą vietą jūsų esybėje, kurioje 
turi būti šiuo metu. Prašyti Tėvo ir Motulės Žemės visas 
programas, kurios jums yra uždėtos tiek kiek reikia šiuo 
metu anuliuoti. Tai pat išsakyti ketinimą būti besąlygiškiem 
gautiems atsakymams. 

• Prašyti Tėvo ir Motulės Žemės atsiųsti reikalingus suvoki-
mus sutvarkyti šiam darbui su stichijomis 100 procentų tiek 
kiek šiuo metu reikia. 

• Prašyti savo Dieviškos komandos paleisti situacijas susiju-
sias su stichijomis automatiniam uždarymui, tas kurias reikia 
šiuo metu. 
Kartais situacijų nereikia žiūrėti ir kai kurias iš jų galima už- 
daryti automatiniu būdu, o kartais tiesiog būtina jas žiūrėti 
ir suvokti, nes kitaip ji neužsidaro ir  veikia negatyviai.

• Prašyti parodyti kiek situacijų pakilo su stichijomis, kurias 
reikia uždaryti. Prašyti Dieviškos komandos visas pakilusias 
situacijas dėti į dievišką karantiną ir palikti tik tą situaciją, 
kurią reikia pirmą uždaryti. 
Po automatinio uždarymo labai dažnai iš mūsų esybės gilu-
mos pakyla įvairios situacijos, kurias reikia žiūrėti ir suvokti, 

kad jos užsidarytų. Pakilusias situacijas imkit po vieną ir 
suvokinėkit, tol, kol širdis rodys, kad pilnai užsidarė.

• Po visų pakilusių ir uždarytų situacijų su stichijomis, 
klauskit savo [DK] Dieviškos komandos kiek procentų atsi-
statė kiekvienos stichijos veikla jūsų esybėje. Jeigu rodys, 
kad kažkuri stichija atsistatė ne šimtą procentų, tuomet 
klauskit savo DK, ką reikia suvokti, padaryti, kad stichija 
veiktų 100 procentų, tiek kiek turi veikti šiuo metu ir suvok-
inėkit tol, kol širdis rodys, kad visos stichijos veikia 100% 
taip kaip turi veikti šiuo metu. 

Stichijų veikimą savo esybėje, reikia kartas nu karto pasi-
tikrinti, ar veikia 100 procentų ir jeigu neveikia parodytu 
būdu atsistatyti. Nes kartais gyvenimo kely išsibalansuojam, 
o tai reiškia ir mūsų išsibalansavusias stichijas, be to mes 
augame, keičiamės, tobulėjame, tuo pačiu ir stichijose at-
siranda vis naujų dalykų, kuriuos reikia sutvarkyti, kad mūsų 
tobulėjimas, ėjimas pirmyn būtų kuo optimalesnis.
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BŪTYBĖS

Visata, pasaulis, žemė, žemynai, šalys, regionai ir juose esanti 
gyvūnija bei augalija labai įvairi, pilna spalvų, kvapų, skonių… 
Nors žmogaus pojūčiai pasako nemažai, bet toli gražu ne viską. 
Taip jau yra sukurta, kad vienos būtybės mato geriau, kitos girdi 
geriau, o kai kurių gebėjimai dar kiti geriau išvystyti. Mokslas yra 
nustatęs, kad katės girdėjimo dažnis yra nuo 10 Hz iki 80000 Hz, 
o  žmogaus palyginus tik nuo 16Hz iki  20000Hz, šuns uoslė 11500 
kartų geriau išvystyta nei žmogaus, bet mato nespalvotai ir aiški-
ai mato tik 28 m atstumu.
Pas visas būtybes vystosi būtent tai, ko joms reikia, tą puikiai 
parodo gamtoje vykstantis prisitaikymas. Žmonės irgi vieni 
jautresni garsam, kiti jautresni skoniui, jei žmogus dirba fabrike, 
kur didelis garsas, jo klausa prisitaiko ir jis girdi prasčiau, nes ji 
jam trukdo, jei žmogus nesportuoja, mažai juda ir dirba tarkim 
tik darbą su kompiuteriu,  jo kūnas gauna signalą, kad  jis jam 
nereikalingas  ir ima glebti, tai paveikia stipriai gyvenimą. Dauge-
lis yra girdėję apie žmones, kurie mato, girdi, jaučia daugiau nei 
daugeliui atrodytų įprasta, jie mato ateitį, praeitus gyvenimus, 
pasekmių priežastis ir randa išeitį iš sunkiausių situacijų, atrodytų 
nesuprantamais būdais.
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KIEKVIENAS YRA AIŠKERIAGYS, TIK NE KIEKVIENAS TĄ 
ŽINO, SUVOKIA IR PRIIMA.  
Tie sugebėjimai atrofuojasi ir nyksta, kaip ir kitos  kūno da-
lys, jei yra nenaudojami, o dauguma jų atsisakė  jau ne vieną 
gyvenimą.  Jei žmogus iškart yra nusistatęs, kad už to fizinio 
pasaulio daugiau nieko nėra ir yra būtent taip kaip jis dabar 
galvoja ir kitaip negali būt, jis užsideda bloką savęs ir visatos 
pažinimui, tuo pačiu ir gilesniam matymui, įstato save į 
rėmus, kurie trukdo augti ir tobulėti. Baimė pamatyti kas 
stovi už to fizinio pasaulio (dvasias, vaiduoklius, demonus 
ar kokias kitas subtilaus lygio būtybes) irgi yra blokas. Blokų, 
stereotipų, programų dėka matymas nesivysto, bet jei mes 
nematom, tai dar nereiškia, kad mūsų neveikia.

Būtybės būna šviesesnes arba tamsesnės, kitaip dar 
aukštesnių ir žemesnių vibracijų. Kuo šviesesnė būtybė, 
tuo ji labiau linkus į pozityvą, kuo tamsesnė tuo labiau į 
negatyvą. Dažnai žmonės smerkia tas tamsesnes būtybes, 
tokias kaip Velnias, Šėtonė, Demonas, Anunnaki ir t.t. Už 
tai, kad jos apsėda ar kitaip negatyviai veikia. Nieks pas-
aulyje nevyksta be reikalo, viskas turi priežastį ir prasmę. 
Kiekvienas žmogus į žemę atėjo mokytis ir kiekvienas pats 
nusprendžia, kaip mokytis – per pozityvą ar negatyvą. 
Jei žmogus mokosi per pozityvą, jam ir visata padeda eiti 
į priekį, jei per negatyvą nusprendžia mokytis, tuomet 
žmogaus vibracijos krenta ir jis aplink kuria žemų vibracijų 
lauką, o tai tinkama terpė tamsioms būtybėms, jos gali 
netrukdomos veikti žmones. Aukštose vibracijose jos neturi 
ką veikti, nes jų viena iš funkcijų – duoti žmogui ženklą, kad 

laikas susimąstyti apie savo veiksmus, nes  jie veda į tamsą. 
Aukštų vibracijų, matantis žmogus yra nepažeidžiamas. 
Bet negalima sakyti, kad šviesesnės geresnės už tamsesnes 
būtybes, kiekviena iš jų turi savo funkciją ir jos visos yra 
todėl, kad visatai yra reikalingos. Visata auga ir šviesėja, mes 
esam jos dalis, todėl jei nebeaugam –  ji mums tą parodo. 
Aukštesnių vibracijų būtybės mums kaip pavyzdys, iš kurių 
daug galim pasimokyti, tamsios vėlgi parodo, kad tamsoj 
nėra gerai. Jei žmonės pozityvėja, tuomet šviesėja ir tos 
žemesnių vibracijų būtybes, nes būdamos tokios tamsios 
tampa nereikalingos. Jų vibracijų kitimas priklauso nuo 
mūsų vibracijų kitimo, tik su meile ir šviesa mes galim kurti 
dar didesnę meilę ir šviesą.

NAMINUKAI – tai gyventojai, kurie gyvena mūsų namuose. 
Naminukai gana aukštų vibracijų būtybės, kurių viena iš 
funkcijų – padėti mums. Žmonės nėra tobuli ir neretai savo 
namuose patiria negatyvių situacijų, barnių, kažkokių nesu-
tarimų, kontroliavimo ir t.t.  Iš tų negatyvių situacijų išsiskiria 
negatyvi energija, kuri pasibaigus barniui dažnai tvyro 
mūsų namuose ir veikia net pasibaigus situacijai, Naminu-
kai geba ją išvalyti. Mūsų mintys kuria žodžius, veiksmus, o 
žodžiai ir veiksmai kuria gyvenimą, bet nebūtinai mes fizikoj 
turim tą minti įgyvendinti, kad ji materializuotųsi, mūsų 
mintys kartais materializuojasi ir be mūsų veiksmų ir žodžių, 
ypač tai dažnai nutinka, kai žmonės paauga, stengiasi eit į 
šviesą ir jų gebėjimai išauga, todėl reik būti atsakingiems už 
savo mintis. Naminukai padeda mums susitvarkyti su tuo, 
ką savo mintimis nesąmoningai prikuriam subtiliam lygyje, 
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ir kas mums yra nereikalinga, jei tai būna nesutvarkyta gali 
stipriai ir negatyviai veikti mus ir mūsų aplinką. Ne visada 
Naminukai gyvena mūsų namuose, o jei gyvena – ne visada 
atlieka savo funkcijas taip kaip turi atlikti. Kartais mes jų 
būnam atsisakę, kartais jie negali atlikti savo darbų dėl kito-
kių priežasčių, tik su matymu galima jas tiksliai išaiškinti, o 
išaiškinus – pašalinti, taip Naminukai padės šilumai neišeiti 
iš mūsų namų ir juose palaikyti harmoniją.

NEIŠĖJĘ DŪŠELĖS.  
Daugelis yra  girdėję apie neišėjusias sielas, kurios kažkur 
klaidžioja, vaidenasi ar kitaip kažkam trukdo gyventi. 
Neišeina tos sielos, kurios kažko nesuvokia. Pasikly-
dę dūšelės stringa savo kelyje,  kaip  kartais atsitinka ir  
gyviesiems, kurių  kelyje pasitaiko ligos, nelaimės, nesėk-
mes… Tai atsitinka, nes kažko nesuvokiam, taip jų kelyje 
atsiranda nesklandumų, dėl kurių jos negali išeiti. Matantis 
žmogus gali pamatyti priežastis, kodėl jam sunku eit į priekį  
ir kaip pašalinti kliūtis, o  ilgiau su tuo dirbantis, geba padėti 
ir kitiems, tarp jų ir neišėjusioms sieloms.

Žemėje daug įvairiausių būtybių, aš paminėjau keletą, 
kurios dažniausiai pasitaiko dirbant su žmonėm. Visos jos 
yra reikalingos, nes nieko nereikalingo nėra šiam pasauly, jei 
mus tai veikia negatyviai, reiškia priežastis glūdi mumyse. 
Aš myliu visus: ir Dievus, ir Demonus, nes mylėdamas juos 
aš myliu save. Visi mes turim pozityvo ir negatyvo, bet 
einant į šviesą, į pozityvą gyvenimas daug mielesnis, nes 
mes augam su visata ir tai jausti yra nuostabu. Visi mes 

esam susiję ir tik su  meile ir šviesa galim apšviesti tam-
sesnius, taip kaip mus apšviečia šviesesni.
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TĖVAS, DIEVIŠKOS PUSELĖS, SIELOS DVYNĖS,  
KŪRĖJAI, PIRMINIS ŠALTINIS.

Projektas Žemė – tai Tėvo kūrinys, kuriame 
sielos galėjo ateiti mokytis tobulėti per 
negatyvias pamokas, ko Visatoje niekad 
nebuvo. Tėvas – tai daugelyje religijų 
paminėta esybė: krikščionybėje – Dievas 
Tėvas, islame – Alachas, pagonybėje– 
Perkūnas, graikų mitologijoje – Dzeusas, 
Egipto civilizacijoje– saulės Dievas Ra, 
judaizme –Jahvė ir t.t. Ta pati esybė, kuri-
ai žmonės suteikdavo skirtingus vardus. 
Žemėje esančios esybės jau išmoko, kas yra 
negatyvi patirtis, todėl šioje planetoje ener- 
gijos stipriai kinta ir daug lengviau kurti 
pozityvius dalykus, o kūrimas su negatyvio-
mis energijomis tampa vis sunkesnis. 

DIEVIŠKOS PUSELĖS:  
Tam tikram sielų evoliucijos etape, siela 
pasidalino pusiau, tam kad labiau tob-
ulėtų surinkdama daugiau patirties, o 
atėjus laikui, praėjus daugybei amžių vėl 
susitiktų ir pasidalintų sukaupta patir-
timi. Po šio sielų pasidalinimo, sekė kitas 
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etapas, sielos ėmė dar labiau dalintis, tik jau ne per pusę, 
o daug mažesnėmis dalimis, kad surinktų dar daugiau 
patirties gyvendamos kelis gyvenimus vienu metu. Pavyz- 
dys: Andriaus sielos jo esybėje yra 70 procentų, o likę 30 
procentų po procentą, po 2 procentus, po pusė procento ir 
kitom mažom sielos dalim išdalinti kitom esybėm, kad būtų 
surinkta kuo daugiau patirties. Bet kituose žmonėse esan- 
čios mūsų dalys ir mumyse esančios jų dalys sukuria tarp 
esybių nedieviškus kanalus, kuriais esybės yra apsunkintos, 
nes tarkim jeigu Andrius yra labai negatyvus ir jei manyje 
yra jo dalių jo negatyvą kažkiek jausiu ir aš, kas apsunkintų 
mano tobulėjimą. Viskas dėl to, kad pagal senąsias Žemės 
vibracijas, bet kokia patirtis vedė į tobulėjimą, bet šis etapas 
jau baigėsi ir Žemėje atėjusios naujos energijos rodo, kad 
tobulėjimas per negatyvą jau nebevyksta, todėl esybėms 
reikia susigrąžinti savo sielos dalis, kad esybė būtų kuo 
didesnė ir galėtų įgyvendinti širdies iškeltus tikslus. Tokie 
vykdomi tikslai veda tik į pozityvią patirtį. Šiuo atveju die- 
viškos puselės neturi susijungti, nes pasidalinę sielos pu- 
siau, tapo atskiromis esybėmis su savo širdimis, dvasiomis, 
aukščiausiais, kūnu… Dieviškom puselėm reikalinga susieiti 
kartu tik tuomet, jeigu to nori jų širdys. Kai kurie žmonės 
prašo Dievo, kad į jų gyvenimus atsiųstų jų dieviškas 
puseles, bet tas prašymas netinkamas, kadangi atsiųstas 
žmogus į jūsų gyvenimą, gali būti visiškai jums netinkamas 
ir nepatrauklus, nes gali būti daug vyresnis, ne jūsų skonio, 
atgimęs tos pačios lyties, ar net miręs, kas stipriai apsun- 
kintų susirasti tinkamą partnerį. 

PRAŠYMAI

Tėve ir motule Žeme, prašau man padėti surasti, tokį 
parnerį, kokio reikia mano širdžiai. 
Tuomet tokie santykiai ir tobulėjimas juose bus ge- 
riausi. 
 
Prašau visas mano dalis, visą mano energiją iš visų 
esybių, iš visų gyvenimų, iš visų struktūrų pilnoje 
apimtyje, tiek kiek reikia šiuo metu, sugrąžinti į 
mano esybę. 
Tokiu būdu sugrįžę dalys ir energija, suteiks didesnę 
galimybę atskleisti ir realizuoti save. Bei mažiau bus 
negatyvių kanalų, per kuriuos yra siunčiama negatyvi 
energija.

1

2

SIELOS DVYNĖS:  
Tam tikram sielų evoliucijos etape, sielos nusprendė sukurti 
naują projektą. Naujasis projektas, tai prieš ateinant į Žemę 
sukurti savo kopiją, tai yra sielą dvynę, tik viena esybė 
atgimsta vyriškos lyties, o kita moteriškos. Toks projektas 
buvo sukurtas tam, kad būtų matyti, kaip beveik identiškos 
sielos tobulėja būdamos skirtingų lyčių esybėse.
PIRMINIS ŠALTINIS – tai vieta, energija Visatoje, iš kurios 
gimė visa visata.
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šeimos pradininkė, tai iš pirminio šaltinio. Sielos gyve-
na daug gyvenimų ir atgimsta su vis kitomis žemiau 
paminėtomis dalimis.
DVASIĄ sukuria ir duoda Tėvas, Žemės kūrėjas ir sergėtojas. 
Dvasia duota tik šiam gyvenimui.
AUKŠČIAUSIUOSIUS irgi duoda Tėvas. Jų kiekis esybėje 
priklauso, nuo tobulėjimo, kuo labiau tobulėjame, tuo dau-
giau Tėvas mūsų gyvenimo etape atsiunčia aukščiausiųjų, 
kad galėtume daugiau sukurti. Jie duoti tik šiam gyvenimui.
DVASINĖ ŠIRDIS, tai mažytė pirminio šaltinio dalis, kuri su 
Tėvo pagalba duota žmogui, kad jis ja vadovaudamasis 
galėtų tobulėti maksimaliai. Žmogus, vadovaudamasis savo 
širdimi, sugeba priimti optimaliausius sau sprendimus, pa-
gal tuo metu esančias visatos energijas, nes per širdį gauna 
tiesioginę informaciją iš pirminio šaltinio, o jame yra visa 
Visatos informacija.
FIZINIS KŪNAS yra sukurtas motulės Žemės.
PROTAS, LOGIKA, PASĄMONĖ yra sukurti ir duoti Tėvo ir 
motulės Žemės kartu. Duoti irgi tik šiam gyvenimui.

Visa pateikta informacija yra gauta per mano vidinį matymą. 
Žmonės atstatę savo vidinį matymą ir pradėję valytis savo 
karmą irgi pradeda matyti šiuos Visatoje kažkada vykusius 
procesus.

DVASINĖ ŠEIMA:  
Pirmosios sielos, kurios buvo sukurtos pirminio šaltinio yra 
dvasinių šeimų pradininkės. Pirmosios sielos tobulėdamos, 
augdamos tapo didelėmis esybėmis ir gebėjo sukurti kitas 
sielas, o tos sukurtos sielos pasiekę tam tikrą tobulėjimo 
etapą dar kitas sielas ir t.t. Visa ši sielų grandinė nuo pirmo-
sios atsiradusios iš pirminio šaltinio iki sukurtos paskutin-
iosios sielos sudaro dvasinę šeimą, su dvasiniais broliais, 
seserim, dvasiniais tėvais, kurie dar kitaip vadinami kūrė-
jais. Kiekviena siela sukurta pirminio šaltinio sukūrė savo 
dvasinę šeimą. 

DIEVIŠKAS PLANAS:  
Esybė kurianti vadovaudamasi savo širdimi yra kūrėja. Visos 
sielos, kurios sukūrė kiekvieno iš mūsų sielas irgi vadovavosi 
dvasine širdimi, todėl kaip minėjau vadinamos kūrėjais. 
Kūrėjai savo sukurtom sielom sukūrė jų kelią, kuris vadinasi 
dieviškas planas. Pagal visatos dėsnius esybė negali išeiti iš 
kūrėjų duoto kelio, o išėjus ji gauna skaudžias pamokas, kad 
vėl sugrįžtų ir judėtų pagal savo dievišką planą. Kai esybė 
pradeda vadovautis savo širdimi, ji tampa pati kūrėja ir yra 
nepavaldi savo kūrėjams. Dieviško plano tikslas yra atvesti 
esybę iki to, kad ji eitų savo širdies keliu. 
ESYBĖS DALYS:  
Savo straipsnyje „Tikrasis dvasingumas II dalis“ esu aprašęs 
žmogaus esybėje esančias, kai kurias dalis ir jų funkcijas, 
todėl šiame straipsnyje per daug apie tai nesiplėsiu, tiesiog 
aprašysiu iš kur atsirado pagrindinės žmogaus esybės dalys:
SIELA, kaip jau minėjau sukurta kūrėjo, arba jeigu dvasinės 
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SANTYKIAI SU MYLIMAISIAIS

Joks žmogus negali keisti kito, jis tik pats savo noru gali pasikeisti. Kiekvi-
enas pats nusprendžia, kada jam susirastiantrąją pusę, harmoningiem 
santykiams. Du mylintys žmonės, negali atimti, jie papildo vienas kitą. 
Pasaulis yra toks, kokį patys susikuriam. Kurdami pozityvą, susikuriam 
tokį ir gyvenimą. Meilę reikia pažadinti, o ne reikalauti jos. Mylėk taip, kad 
mylėdamas jaustumeisi gavęs, o ne tau skolingi.
Harmoningus santykius pradėk kurti nuo savęs, nes tik harmoningas žmo-
gus, gali sukurti harmoningus santykius. Kiekvienas žmogus iš prigimties 
laisvas, tokiu turi ir išlikti. Jei artimas jus myli, būna su jumis, tai nereiškia, 
kad jis jūsų. Mylimas žmogus negali būti įrankis savo tikslam pasiekti, tai as-
menybė, su kuria eiti yra pakeliui. Pririšdamas kitą, pririši save. Tik leisdamas 
kitam būti laisvu, būsi toks ir pats.  
(Kelios mintys iš teksto)
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SANTYKIAI 
Daugelis nori turėti antrąją pusę, gražius bei harmoningus 
santykius, bet ne visada būna taip, kaip norisi. Kai kurie 
žmonės jaučiasi vieniši, neranda žmogučio, su kuriuo širdis 
norėtų būti. Dažnai atsitinka ir taip, kad suradus žmogų 
artimesniems santykiams, jie nebūna tokie, kokių tikėjosi, 
todėl patiria nusivylimą. Kaip rasti tinkamą žmogų? Ką 
daryti, kad santykiai būtų harmoningi? Pirmiausia pak-
lauskit savęs, ar tikrai jūs norit susirasti artimą žmogų? Ar 
šimtu procentų pasiruošę? Ar jūsų niekas nestabdo tokiems 
santykiams? Nes kiekviena, net menkiausia abejonė, ar 
baimė jau yra stabdis. Kai kurie žmonės mano, kad nesu-
siranda partnerio, nes dar ne laikas, dėl kažkokių mistinių 
priežasčių, bet laiką, ar pasiruošę, nustato ne likimas, ne 
kažkokios aukštesnės jėgos, o jūs, kai jūs pasirengę, viskas 
vyksta lengvai.

SAVĘS NUVERTINIMAS
Daug žmonių, save dėl vienokių, ar kitokių priežasčių nu-
vertina, o tai labai didelis blokas santykių kūrimui, kurį patys 
užsideda. Nuvertinimas kyla dėl įvairiausių priežasčių: išvaiz-
dos, finansinės padėties, dėl įvairių būdo savybių… Nu-
vertindami save, iškart užsidedate etiketę, kad ‚‘‘santykiams 
dar nepasiruošęs‘‘, o žmonės, ypač potencialūs partneriai, 
tai labai gerai jaučia. Juk kas norėtų būti su nepasiruošusiu? 
Tvirti santykiai negali būti statomi ant tokio dalyko, kaip 
materialumas. Dauguma sukaustyti tokio stereotipo, kad
norint turėti gerus santykius reik turėti mašiną, namą, 
kažkokią ypatingą vietą visuomenėje ir dar daug kitokių 
stereotipų. Tokie santykiai nuo pat pradžių yra silpni, iš 

karto užsidedama programa ir ieškomas žmogus kuriam jūs 
galbūt esat net nereikalingi, o ieškomas kuriam reikalinga iš 
jūsų kita nauda ir jūs tampate ‘‘melžiami‘‘. Jei užsidėjot tokią 
programą, reiškia jūs norit tokio žmogaus ir jį tikriausiai 
pritrauksit ir ne vieną. Bet ar verta? Aš manau, kad ne, nes 
kas iš tokių santykių, kurie neparemti meile? Kiekvienoje 
nesėkmėje, jūs greičiausiai jausite įtampą, o ne palaiky-
mą iš partnerio, iš jo bus spaudimas, nes be materialumo, 
jūs tapsit nereikalingas. Jūsų draugystėje, tiesiog nebus 
pilnatvės ir jie bus labai trapūs. Dar vienas dažnas, savęs 
nuvertinimo atvejų, yra išvaizda. Daug žmonių nuvertina 
save dėl kūno apimčių, veido bruožų, ūgio ir dar dėl visokių 
dalykų, kurie tik ateina į galvą. Gyvenime labai svarbu viską 
pradėti keisti nuo savęs, tik pasikeitęs pats gali pakeisti savo 
aplinką, tiksliau aplinka keisis automatiškai, jei keisitės jūs. 
Taip ir su meile, pirmiausia reik mylėti save, jūsų meilė jus 
užpildys ir ją spinduliuosit kitiems, tai lyg meilės energi-
jos fontanas, kuriuo mėgautis gali visi. Juk daug smagiau 
būti prie meile ir džiugesiu spinduliuojančio žmogaus, nei 
prie nepatenkinto surūgėlio. Kiekvienas žmogus unikalus, 
kiekvienas savaip gražus ir kiekvienas turi savo gyveni-
mo kelią. Eidamas gyvenimo keliu, žmogus sutinka kitus 
žmones, iš kurių dažnai kažką išmoksta ir įgauna patirties. 
Savo kelyje kiekvienas sutinka, tik tuos žmones kurie, jam 
reikalingi, todėl, jei jūs savęs nemylit, sau esate negražūs, 
tada ir žmones aplink save trauksite, kurie jūsų nemylės, 
nuvertins. Bet nereikia ant jų pykti, jie tik mokytojai, kurie 
parodo, kad save reikia mylėti. Aplink tiek daug žmonių, 
kurie turi įvairiausius skonius, tad mylėkit save, mylėkit kitus, 
švytėkit ir į jūsų gyvenimą ateis tie, kurių jums reikia, kurie 
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nepasitenkinimas, pyktis? Dažnai, tai atsitinka todėl, kad 
atsiranda noras kontroliuoti, keisti mylimo žmogaus gyve- 
nimą. Joks žmogus, negali keisti kito, tik jis pats savo noru 
gali pasikeisti. Du žmonės pasirenka būti kartu, todėl
kad jiems gera būti kartu, valdymas ir kontrolė, griauna tai. 
Mylimas žmogus negali būti įrankis savo tikslam pasiekti, 
tai asmenybė, su kuria eiti pakeliui. Jei artimas kažko nenori, 
ką siūlot, reiškia jums toj srity nepakeliui, rinkitės kartu, tuos 
kelius, kurie būtų abiem pakeliui.
Pasirinkdami būti su žmogumi turit priimti ir mylėti, jį visą, 
ne tik šviesią pusę, tik taip galit padėti apšviesti tamsiąją. 
Jei žmogus jus myli, jis su jumis, tai dar nereiškia, kad jis 
jūsų. Kiekvienas žmogus yra laisvas iš prigimties ir visada 
tokiu turi ir likti. Tie kurie atima laisvę, jų meilė yra iškreipta, 
taip žalojamas mylimas žmogus. Viską, ką mes darome su 
džiaugsmu, su noru, vyksta daug lengviau ir neišsekina, nes 
išnaudota gyvybinė energija atsinaujina, o darant verčia-
mam ir kontroliuojamam ji tiesiog nuteka, o jos vietą užima 
negatyvi energija. Ilgainiui toks žmogus būna išsekintas,
išsunktas, prasideda ligos, savęs nebesugeba realizuoti ir 
atsiskleisti, tampa marionete. Dažnai tokie žmonės pradeda 
naudoti kvaišalus, nes mato tik vienintelį būdą, pabėgti nuo 
priespaudos ir nebebūti kontroliuojami. Jei kažką planuojat 
daryti, tai viską darykit tik iš širdies, su džiaugsmu, leiskit ir
mylimam žmogui, tai daryti, tik laisvoje valioje gali būti 
harmonija.
PRISIRIŠIMAS – tai kai žmogus nebegali būti be mylimojo, 
kai būnant atskirai, kyla nepasitenkinimas, pyktis, baimė 
prarasti, pavydas ir kitos negatyvios energijos. Čia vėl gi yra 
ribojama žmogaus laisvė. Kiekvienas žmogus turi būti su 

jus mylės. Dar esu pastebėjęs vieną populiarią programą, 
kurią žmonės užsideda, kai visus vyrus ar moteris vadina 
negatyviai – pvz ‚ ‘‘visi vyrai kiaulės‘‘… Su tokia programa yra 
pritraukiami tik tokie žmonės, kurie atitinka jūsų apibūdin-
imą. Su šia programa jūs užsidėjote ribas, per kurias į jūsų 
gyvenimą negali ateiti kitokie žmonės. Niekada nereikia 
užsidėti tokių ribų, blokų, programų. Žmonės jaučia tokius 
užsidėjimus, ne visi sąmoningai, bet jaučia, netgi juokais 
pasakius galima, prisidėti sau, ko nereikia. Pasaulis yra toks, 
kokį patys susikuriam, tik kurdami pozityvą, jį matysit ir savo 
gyvenime. Kai kurie iš jūsų turbūt pasakys, kad man vienam
geriau, kad meilė apsunkina, kad antra pusė stabdo ir ge- 
riau būti vienam, jei taip galvojat, reiškia jūs dar nepasi-
rengę santykiams iš meilės. Meilė negali stabdyti, to- 
kie santykiai negali trukdyti, nes tokiuose santykiuose, 
duodamas tu nejauti paskolinęs, o jauti gavęs. Du mylintys 
žmonės negali atimti, jie papildo vienas kitą. Jei to nejau-
ti, ieškok tik savyje atsakymų, kodėl dar esi nepasiruošęs 
harmoningiems, meile paremtiems santykiams? Taip jau 
yra sutverta, kad vyrui reikalinga moteris, o moteriai vyras, 
kitaip atsiranda iškraipymai – ligos, gyvenimo pilnatvės 
nejautimas…  
Suradus antrąją pusę, santykiai dažnai irgi klostosi ne taip, 
kaip norėtųsi. Kiekvienas iš mūsų, turi savų įpročių, hobių, 
charakterio savybių ir tai kartais kertasi su partnerio. Būna 
taip, kad net menkiausi dalykai sukuria nesantaika, tokie 
kaip – vienas nori žiūrėti TV, kitas nori į gamtą, vienas nori 
ilsėtis, kitas liepia eiti darbuotis, artimo įpročiai ima rėžti 
akį, jis ima nervinti, net atrodytų lygioje vietoje. Kodėl taip 
nutinka? Kodėl susižavėjimą, meilę, pakeičia susierzinimas, 
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kitu, tik tada, kai pats to nori, jei ne, jūs tampat energetiniais 
vampyrais, kenkiančiais mylimajam.
Prisirišimas didelė žala ir pačiam sau, nes tada pamirštat 
save, kaip savarankišką asmenybę, kuriai reik augti sava-
rankiškai, o iš nesavarankiškumo ir kyla, baimė prarasti. 
Nepasitikite mylimu? Reiškia nepasitikite savimi, nepasitikit 
savo santykiais, bei savo meile. Kur tokie pripildyti pavydo,
nepasitikėjimo, įtampos santykiai gali nuvesti? Tikrai ne į 
harmoningus santykius… Vienintelis būdas – paleisti ir būti 
tada, kai norite būti abu kartu. Tada ir pripildysite vienas kitą 
meile, džiaugsmu, tada būsite neišskiriami.
Niekad nekaltinkite artimo, kad su jumis elgiasi negatyviai, 
nes kaltindami, tik dar labiau griausite santykius. Atleiskit. 
Pozityvius santykius pradėkit kurti nuo savęs, pamatysit, 
kaip jie keičiasi. Viskas kas mums nutinka, tai dėl mūsų
pačių, kad kažką suprastume, suvoktume. Keičiamės mes, 
keičiasi gyvenimas.
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LIGOS IR JŲ TIKROSIOS PRIEŽASTYS
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Pasaulyje yra milijonai žmonių sergančių įvairiausiomis ligomis 
ir dažnas iš jų savo ligos tikrosios priežasties, net nenutuokia. 
Ligos priežasties nežinojimas ir nešalinimas labai apsunkina 
sveikimą, ar net atveda į mirtį. Kadangi žmonės į mane dažnai 
kreipiasi prašydami pagalbos dėl sveikatos problemų, o aš jiems 
padedu, mokau pamatyti ir šalinti tikrasiąs ligų priežastis, o 
pašalinus priežastis žmonės ima sveikti, ar visiškai pasveiksta, 
todėl paminėsiu tam tikrų ligų dažniausiai pasikartojančias 
priežastis. Žinoma kiekvienas susirgimas, liga yra unikalūs ir 
tikslias priežastis galima pamatyti tik vidinio matymo pagalba, 
bet žinant šias dažniausiai pasikartojančias priežastis, manau, 
ne vienam gali padėti kelyje į sveikimą.

KRŪTIES VĖŽYS 
Šios ligos pagrindinė priežastis yra nesugebėjimas priimti iš 
vyro jo vyriškos energijos. Dažnai ši liga prasideda nuo cistų 
ir miomų. Cistos ir miomos – tai ženklas, kad vyriška energija 
stringa jumyse. Mūsų kūnais energija turi tekėti laisvai, o vyro 
ne meilė, nusivylimas juo, seksualinė abstinensija šeimoje ir 
dar keletas negatyvių dalykų strigdina moteryje vyro siun- 
čiamą energiją, ko pasekoje ta užsistovėjusi vyriška energija 
ir virsta cistomis ir miomomis. Cistos ir miomos atsiranda, 
kai dėl nepratekėjusios vyriškos energijos užsikemša pirmoji 
čakra. Visiškai užsikimšus pirmajai čakrai, užsistovėjusi vyriš-
ka energija išsilieja į kitas struktūras,  dažniausiai ji išsilieja 
į širdies čakrą, ko pasekmė – KRŪTIES VĖŽYS. Kitas dalykas 
nutinkantis nesutvarkius energijos tėkmės – tai užsistovėju-
sios energijos išsiliejimas į visas struktūras, ko pasekoje yra 
užkrėsta limfa ir visame kūne ima rastis augliai.

Mielos moterys, rinkitės tik tuos vyrus, kuriuos išties mylite, 
priimkite savo vyrus, tokius, kokie jie yra, nes tobulų nebūna, 
o savo gyvenimą galime keisti, tik keisdamiesi patys. Vyrai, 
stenkitės tobulėti ir rūpintis savo šeima, kad jūsų moterys 
jumis pasitikėtų ir laikytų tikru šeimos vyru, taip padėsit 
apsaugoti savo mylimųjų sveikatą.

PROSTATA 
Ši liga dažnai atsiranda dėl vyro nepriėmimo moteriškos 
energijos. Dėl nepriėmimo moters su kuria esate, moteriška 
energija stringa pirmoje čakroje, taip ją užkišdama ir naikin-
dama vyriškumą.

ŠLAPIMO PŪSLĖS UŽDEGIMAS 
Dažniausios priežastys: savęs nepriėmimas, koks esi, partne- 
rio nepriėmimas, koks jis yra.

ŠIRDIES SMŪGIS IR KITOS ŠIRDIES LIGOS 
Dėl neklausymo savo širdies balso ir nesugebėjimo eiti savo 
širdies keliu. Įgimtos širdies ligos, dažniausiai būna, kaip 
pasekmė praeituose gyvenimuose neklausymo savo širdies 
balso.
ŠIZOFRENIJA 
Ši liga dažnai būna pasekmė praeituose gyvenimuose 
netinkamo santykio su tamsiaisiais, kuris dažniausiai būna 
susijęs su naudojimu juodosios magijos. Tamsieji tai - velnias, 
demonas, šetonė ir gyvatė.
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PROBLEMOS SU KRAUJU 
Kraujo ligos susiję su meilės nespinduliavimu. Ne meilė savo 
aplinkos, žmonių, gamtos, šalies ir t.t. stipriai negatyviai 
veikia kraują.

GALVOS SKAUSMAS  
Dažnai žmonėms skauda galvas dėl neišnaudotų energijų, 
kurias jie gauna iš visatos, kad kurtų širdimi. Baimės, komfor-
to zonos, uždėtos programos ir kiti dalykai, kurie stabdo kurti 
širdimi, sustabdo visatos siunčiamas energijas, o sustabdyta 
energija spaudžia galvą, kas pasireiškia fiziniam lygmenyje, 
kaip galvos skausmas. Jeigu jums ateina gera idėja, nestab-
dykit ir įgyvendinkit ją, tai pat kiekvieną diena stenkitės 100 
procentų realizuoti save, tobulėti, taip pagerinsit energijos 
tėkmę jumyse, o su gera tėkme bus ir daug geresnė sveikata.

STUBURO PROBLEMOS 
Gyvenimas statomas ant netinkamų vertybių, pasirinkti 
netinkami gyvenimo tikslai. Gyvenimo vertybės ir tikslai yra 
lyg gyvenimo pamatas, jei pamatas netinkamas, tuomet jis 
neatlaiko iš visatos gaunamų energijų, kas fiziniam lygmenį 
pasireiškia, kaip negalavimai susiję su stuburu.

PROBLEMOS SU SĄNARIAIS 
Gyvenime trūksta lankstumo, greičiausiai kažkur elgiatės, 
kaip kietakakčiai ir kliūtis bandot įveikti jėga, o ne lankstumu 
ir sąmoningumu.

AIDS 
Įsijungia esybės kūno susinaikinimo mechanizmas, dėl 
pasirinktų netinkamų gyvenimo vertybių, kurios kelia pavojų 
žmonių populiacijai.

PLAUČIŲ VĖŽYS 
Dėl įvairių blokų į gyvenimą neateina nauji vėjai. Nauji vėjai, 
tai naujos galimybės, naujos idėjos.

PROBLEMOS SU SKRANDŽIU 
Kažkokios nesuvoktos gyvenimiškos situacijos, kurios yra pa-
viršiuje. Gilios situacijos dažniausiai yra iš praeitų gyvenimų, 
paviršinės situacijos, kurios įvykę neseniai.

CUKRALIGĖ  
Kažkuriam gyvenimo etape buvo patirtas, arba patiriamas 
orgaizmo didelis apsunkinimas, šokas. Organizmas taip save 
saldina, kad gyvenimas būtų saldesnis, dėl patiriamų sun- 
kumų, ar po patirtų šokų.

PŪLIUOJANTI ANGINA 
Angina, tai organizmo apsauga nuo negatyvo. Angina 
pūliuoja tuomet, kai  į organizmą patenka negatyvi, mūsų ar 
kitų žmonių energija. Išoperavus anginą yra išoperuojamos 
ir apsaugos, o negatyvas tuomet, lengvai patenka į gilesnius 
organus.

UŽKIETĖJĘ VIDURIAI 
Nepaleidžiami dalykai, kurie trukdo tobulėjimui. Tai gali būti 
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prisirišimai, nepaleidimas žmonių, kurie trukdo tobulėti, 
nepaleidimas seno darbo, kuriame nevyksta tobulėjimas ir 
dėl daug kitų dalykų, kurie apsunkina esybės tobulėjimą.

DIDELIS ALERGINGUMAS 
Per aukštos, arba per žemos aplinkos vibracijos.

Pastaraisiais metais gimsta daug vaikų, kurie alergiški per že-
moms vibracijoms šeimoje ir aplinkoje. Įnešus kuo daugiau 
pozityvo, reikalai gali pradėti stipriai tvarkytis.

KŪNO PARAZITAI 
Atsiranda dėl neišnaudotos energijos. Vaikams atsiranda 
dažniausiai dėl tėvų neišnaudotos energijos.

Vaikai subtiliame lygyje dažnai prisiima tėvų negatyvą, taip 
norėdami juos apsaugoti, bet patys į prisiimtą negatyvą 
daug jautriau reaguoja, kas sukelia dažnus susirgimus.

Liga, tai kūno signalas, kad gyvenime kažką darome, ar 
darėme ne taip. Priimant signalą ir suvokus jo priežastis, 
žmogus ima sveikti.

GRIPAS
Gripu susergama, kai kitas žmogus permeta negatyvią 
energiją. Negatyvi energija permetama nesąmoningai ir 
gali patekti tik tuomet į mus, jeigu turime praėjimų, neturint 
praėjimų esame nepažeidžiami kitų negatyvui ir jis į mus 
nepatenka. Praėjimai, tai mūsų veiksmai, kurie pažeidžia, ar 

kažkada pažeidė visatos dėsnius. Praėjimus galima uždaryti 
su vidinio matymo pagalba.
Dažniausiai negatyvas gripo pavidalu siunčiamas tam tikrų 
jėgų, kurios tai daro siekdamos sau vienokios, ar kitokios 
naudos. Bet kaip ir minėjau, neturint praėjimų toks negaty-
vas negali mūsų pažeisti. 

PAŽEIDIMAI KAIRĖJE KŪNO PUSĖJE 
Kai atsiranda keletas skausmingų vietų, ar kitokių pažeidimų 
kairėje kūno pusėje, tuomet šie pažeidimai susiją su ne- 
tinkamu esybės judėjimu į priekį gyvenimo keliu subtiliame 
lygyje. 

PAŽEIDIMAI DEŠINĖJE KŪNO PUSĖJE  
Analogiškai tas pats ir su dešine puse, tik šie pažeidimai 
parodo esybės netinkamą judėjimą gyvenimo keliu fiziniam 
lygmeny. 

GRYBELINĖS LIGOS 
Parodo žmogaus apsileidimą tam tikroje gyvenimo srityje, ar 
keliose srityse.
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PAGRINDINIAI BLOKAI IR 
PROGRAMOS VERSLUI,  
KURIOS PAŽEIDŽIA 
VISATOS DĖSNIUS

• Pinigų išsikėlimas, kaip pagrindinio tikslo.
Pinigai negali būti iškelti, kaip pagrindinis 
tikslas, pinigai turi būti priemonė tikslui 
pasiekti.

• Noras uždirbti labai daug pinigų.
Kiekvienas noras, tai visatai siunčiamas 
signalas ir visata jį padeda įgyvendinti. Svar-
biausia, tiems norams turite būti pasiruošę, 
kitaip bus problemų. Noras turėti daug 
pinigų, tiesiog užkiš pinigų kanalus subtil-
iame lygyje ir jų neturėsite, nes visata duos, 
ko norite, bet pinigų kanalai bus per siauri. 
Norėkite tiek pinigų, kiek esate pasirengę jų 
gauti. Pinigų kanalai plečiasi, kai yra kryptin-
gas tobulėjimas.

• Daug planų, daug svajonių.
Per didelis planavimas energiją nukelia į 
ateitį ir jos lieka daug mažiau dabartyje. Be 
energijos dabartyje, nebus geros ir ateities. 
Todėl pasilikit tik tuos planus, kuriuos dabar 
įgyvendinate, tokiu būdu energija bus krypt-
ingai sutelkta ten, kur reikia ir tobulėjimas, 
kūrimas vyks sparčiau. Svajones anuliuo-
kit, jos tik energijos švaistymas, vietoje jų 
pasirinkite tikslus, kuriuos jaučiate galintys 
įgyvendinti ir kiekvieną dieną eikite link jų.
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• Išsikeltas tikslas – būti geresniu už kažką, arba geriausiu 
savo srityje.
Šis tikslas taip pat yra blogas, nes dalis energijos panaudoja-
ma netinkamai. Ta energija, kuri turi būti panaudota verslo 
plėtimui, yra panaudota konkuravimui, o konkuravimas yra 
kovojimas. Kas kovoja – tas pralaimi, laimi tas, kuris nepatiria 
nuostolių. Puikus pavyzdys tam yra Šveicarija, kuri  išven-
gusi karų, turi gerą ir stabilią ekonomiką. Be to, jeigu esate 
nepajėgūs aplenkti konkurento, tai subtiliame lygyje tiesiog 
bandote pramušti savo galva betoninę sieną, kas reikalauja 
labai daug energijos ir anksčiau, ar vėliau pasijus fiziniame 
kūne, kaip negalavimas. Geriausia visą energiją sutelkti į save, 
savo verslą ir tiesiog kiekvieną dieną padaryti jame ką galit 
geriausio, nekenkiant kitiems.

• Tikslas – pritraukti klientus.
Tai klaidingas tikslas, kadangi pritraukimas kitų reikalauja 
labai daug energijos ir pažeidžiamas visatos dėsnis – lais-
va valia. Jūsų pritraukimo energija dažnai pritrauks ir tuos 
žmones, kuriems tas visiškai nereikalinga, o žmogus nu-
sipirkęs nereikalingą produktą, ar paslaugą bus negatyvus. 
Nepatenkintų žmonių negatyvas apsunkins ir jūsų verslą ir 
jeigu įkišta prekė pradžioje atrodys, kaip padidėjęs pelnas, 
ilgainiui verslas strigs. Pozityvus tikslas yra, duoti produktą, 
kurį jaučiat patys, kad yra tikrai geras, bei noras, kad jį pama-
tytų kuo daugiau žmonių, kuriems to produkto išties reikia. 
Tokiu būdu jūsų energija subtiliame lygyje bus sutelkta į ma-
tomumą, o ne į kitų traukimą. Žmonės pamatę tiek fiziniam, 
tiek subtiliame lygmenyje jūsų gerą produktą, paslaugą pa- 

tys ateis jo įsigyti ir taip turėsit daug daugiau energijos verslo 
plėtimui. Nenorėkit bet kokių klientų, norėkit tų klientų, 
kuriems jūsų produkto tikrai reikia.

• Vadovavimasis protu ir pavyzdžiais, o ne savo širdimi.
Mūsų protas parenka variantus, bet iš tų visų variantų ge- 
riausią ir tinkantį reikia pasirinkti širdimi. Duosiu papras- 
čiausią pavyzdį, kaip protu priimtas sprendimas atneša 
nesėkmę: žmogus nusprendžia auginti grikius, tiesiog nesi- 
dairydamas į jokias statistikas, o jausdamas, kad tą nori da- 
ryti. Jo grikiai brangiai parduodami ir jis gauna didelį pelną. 
Kitais metais būrys ūkininkų vadovaudamiesi pavyzdžiu, ima 
auginti grikius, pasekmė - rinkoje šios produkcijos perteklius 
ir jie superkami labai pigiai. Todėl reikia stengtis pajusti šir- 
dimi ar ta veikla tikrai jūsų, ar ji jus traukia be skaičių ir 
logikos? Tokiu būdu vadovaudamiesi ūkininkai, tikrai būtų 
turėję didesnį pelną. Ir tą išjautimą širdimi reikia naudoti 
visuose savo galutiniuose sprendimuose. Išmokite naudotis 
savo šeštuoju pojūčiu.

• Nepatogumas ir baimė imti pinigus.
Šis blokas dažnai užsideda žmonėms neseniai pradėjusiems 
savo veiklą. Bet jeigu jūs bijote už savo paslaugą paimti 
tikrosios sumos, kurios iš tikrųjų jaučiate esate verti, reiškia 
jūs nuvertinat savo veiklą ir save. Nuvertindami savo veiklą, 
nesąmoningai klientui parodote, kad esat prastas savo 
srityje. KODĖL KLIENTAS TURĖTŲ IŠ JŪSŲ PIRKTI PRODUKTĄ, 
JEIGU ESATE PRASTAS? O būtent tokią energetiką nuvertin-
dami ir spinduliuojat.
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geriems darbuotojams, pajauskit širdimi,  kiek  iš tikrųjų jis 
vertas, dalinkitės sąžiningai jeigu iš tiesų norit turėti gerą 
komandą.

• Prastos prekės iškišimas klientui.
Vadinasi, toks verslininkas nesiruošia ilgai būti versle, nes 
ilgalaikei sėkmei labai svarbu patikimumas. Parduokit tik tą 
prekę, kuri jums patiems atrodo puiki, taip ją pakrausit geros 
energijos.

Meilė savo darbui, verslui, tai 50 procentų sėkmės. Nemėgs- 
tamas darbas, tai ženklas, kad laikas jį pakeisti.

Būtina imti pinigus tiek kiek jaučiate verta jūsų prekė, tai geri-
ausia priemonė tinkamam bendradarbiavimui. Jeigu nėra 
mainų ir grįžtamumo, greičiausiai išseksit, arba užsidėsite 
bloką savo tobulėjimui. Pavyzdį duosiu iš savo gyvenimo. 
Pirmuosius metus dirbdamas su žmonėmis iš jų neimdavau 
pinigų, tą darydavau vedamas idėjos padėti pasauliui, kad jis 
būtų kuo geresnis. Rezutatas – žmonės, su kuriais dirbdavau 
nuolat buvo beveik tie patys, jie tapo pasyvūs ir neimlūs 
mokymams. Pradėjus imti pinigus už savo pagalbą, žmonių 
padaugėjo trigubai ir jų motyvacija buvo daug didesnė, o 
senieji tiesiog atsisijojo.

• Klientų nepaleidimas ir pririšimas.
Susitelkimas turi būti į save ir į savo verslo tobulinimą, o ne į 
klientų pririšimą. Klientai turi laisvai judėti, keistis. Nebijokit 
senų klientų paleisti, nes senų nepaleidimas užkerta kelią 
naujų atėjimui. Klientas, kuris jausis varžomas, tikrai norės 
ištrūkti ir būti laisvas, ko pasekmė – nebepirks jūsų prekės. 
Baimė netekti kliento, jau yra varžymas jo subtiliame lygyje.

• Savo darbuotojų išnaudojimas.
Išnaudojimas, tai trumpalaikė iliuzinė nauda. Jeigu darbuo-
tojas išnaudojamas, reiškia jo energija nusiurbiama ir mažėja 
jo potencialas. Be energijos žmogus tampa nelaimingu ir 
negatyviu, kas be abejonės stipriai apsunkins jūsų verslą. 
Geras darbdavys turėtų pabandyti pažvelgti ir iš darbuotojo 
pusės, kad geriau suprastų savo kolektyvą ir išnaudojimą 
paverstų bendradarbiavimu. Sėkmingas kolektyvas, tai 
laimingas, švytintis ir turintis galimybę tobulėti. Netaupykit 



Labiausiai dėkoju savo mylimai žmonai, Ritai, už pagalbą realizuojant idėjas. Jos at- 
siradimas mano gyvenime įjungė aukštesnę pavarą, todėl galėjau padėti daug dau- 
giau žmonių ir įgyvendinti reikalingas idėjas. 
Ačiū, mano meile!

Taip pat dėkoju nuoširdžiajai „Matantys” narei, Indrei Saltonaitei, už nuostabius 
piešinius, kuriais galėjau iliustruoti savo knygutę. Indre, su tavimi visada smagu kurti 
kartu! Manau, dar ne vieną projektą įgyvendinsime drauge.

Dėkoju savo puikiajai pusseserei, „Matantys” narei, Ievai Norvilaitei, už knygelės ma-
ketavimą ir gražų informacijos apjungimą jame. Džiaugiuosi, Ieva, kad bendradar- 
biaudami pažinome vienas kitą daug aukštesniame lygmenyje ir tapome tokie artimi.

Ačiū Visatai už šią nuostabią gyvenimo kelionę. Čia kur esu, tai ką darau – padaro mane 
laimingiausiu, koks tik esu buvęs, ir kas įdomiausia, visa tai tik auga.

PADĖKA

Liepų g. 2A, Druskininkai
rokasjarasius@gmail.com
+370 646 53599


