
 



 

  



Anotacija 

Ši knyga – dar vienas bulgarų dvasinio mokytojo Omraamo Mikhaëlio 

Aïvanhovo paskaitų konspektas. Čia Omraamas Mikhaëlis Aïvanhovas kalba 

apie džiaugsmą ir du jo šaltinius. Vienas šaltinis yra materialus pasaulis. Iš jo 

kilęs džiaugsmas būna trumpalaikis, netvarus. O kitas šaltinis yra Dvasios 

pasaulis – amžinojo džiaugsmo turime ieškoti tik ten. 

 

Ištrauka iš knygos: 

I  

Dievas – mūsų kelionės pradžia ir tikslas 

Kaip manote, ką kitų pasaulių gyventojai žino apie Žemę ir joje 

gyvenančius žmones? Nedaug. Štai kodėl įvairiose visatos vietose yra mokyklų, 

kur mokytojai veda kursus smalsuoliams, norintiems pažinti įvairiaspalvę 

žmonių giminę. Iš pradžių jie pasiuntė grupę narų, kad šie pasinertų į mūsų 

atmosferą, kuri jiems pasirodė tokia pat nepermatoma ir tamsi kaip jūros 

gelmės. Ten jie su meškerėmis pagavo kelis žmonių pavyzdžius ir parsigabeno 

juos į savo laboratorijas. Mokytojas per pamoką su pincetu sugriebė vieną 

pavyzdį ir parodė jį mokiniams. Visi susižavėję detaliai apžiūrėjo žmogų, paskui 

pakomentavo, ką matė. Ak, kokie tai buvo komentarai!  

Jums įdomu, ar aš kalbu rimtai? Žinoma, ne, nesijaudinkite! Žinau, kad 

mūsų laikais labai populiari literatūra apie nežemiškas civilizacijas, apie 

būtybes, kurios čia atvyksta su savo skraidančiomis lėkštėmis grobti žmonių. 

Paskui tuos žmones grąžina arba ne. Žinoma, kūrinija tokia turtinga ir įvairi, 

kad įmanoma daug dalykų, bet visa tai, ką iki šiol šia tema esu skaitęs ar 

girdėjęs, manau, daugiausia yra lakios vaizduotės vaisius.  

Neregimojo pasaulio esybėms, kurioms pavesta prižiūrėti žmonių 

evoliuciją, nereikia atvykti ir ieškoti kelių egzempliorių, nereikia jų kur nors 

tirti. Šios esybės ir taip gerai pažįsta žmones, net jei jų mąstysena joms atrodo 

keista. Kai Europos mokslininkai atrado kai kurias Afrikos ar Okeanijos gentis, 

su kokiu smalsumu ir nuostaba jie į jas žiūrėjo! O toms esybėms žmonės 

atrodo netgi keistesni ir labiausiai jas stebina tai, kaip jie reiškia savo 



nuomones, kaip išsako vertinimus. Žmonės yra nemokšos, tačiau kalba apie 

viską. Žinoma, jie daug klysta ir kenčia, bet užsispyrę taip elgiasi toliau. Ir į juos 

žiūrinčios esybės jaučiasi priblokštos, jos klausia viena kitos: „Kaip jiems 

padėti?“ 

Priežastis, kodėl žmonės daro tiek vertinimo ir elgesio klaidų ir patiria 

tiek kančių, yra ta, kad jie nežino, ko atėjo į šią žemę ir ką čia turi veikti. Jie 

ateina ir išeina. Kokiame kosminiame plane surašytas jų likimas? Iš kur jie 

ateina ir kur išeina? Jie to nežino. Į šiuos du klausimus yra vienintelis 

atsakymas – Dievas. Iš tikrųjų tai vienintelis tikras dalykas. 

Mes esame išėję iš Dievo ir vieną dieną į Dievą grįšime. O kas bus tarp 

šių išėjimo ir grįžimo taškų? Kokiais keliais klajosime per daugybę savo 

įsikūnijimų prieš grįždami į Šaltinį? Tai priklauso nuo mūsų. Mums, žmonėms, 

Dievas yra numatęs išskirtinį likimą. Protarpiais mes jį tik nujaučiame, 

pamatome akies krašteliu, paskui dangus vėl aptemsta, mus apima netikrumas 

ir vėl prasideda vargai. Į šiuos trumpus regėjimus turime įsikibti iš visų jėgų ir 

niekad neabejoti jų tikrumu. Visa, kas mums nutinka kelyje, yra tik atskiri 

fragmentai. Tegu jie neištrina mūsų regėjimų, kas mes būsime, kai grįšime į 

Amžinojo Kūrėjo prieglobstį. Grįšime sukaupę daug patirties, grįšime išsiugdę 

daug dorybių, daug gerų savybių. 

Tikroji žmonių Esatis siekia šviesos, tačiau ji paslėpta po dulkių ir 

šiukšlių sluoksniu. Tas sluoksnis – tai visa tai, kas žmogus iš tikrųjų nėra. Bet 

visi mes vieną dieną tapsime tokie, kokius mus sukūrė Dievas; tokie, kokių Jis 

mūsų norėjo; tokie, koks jau yra mūsų aukštesnysis Aš1. Šis tikrumas turi teikti 

prasmę visiems mūsų išgyvenimams. Net jei tai sunku, niekas neturi mūsų 

sustabdyti kelyje, kuris mus veda į dieviškąją šviesą. Nes kiti keliai yra dar 

sunkesni ir skausmingesni.  

Kelionė, į kurią leidomės labai seniai, nepasibaigs su mūsų dabartiniu 

gyvenimu. Šis gyvenimas – tik etapas kelyje, kurį visi žmonės turi įveikti išėję iš 

Dievo prieglobsčio. Kiek įvairių regionų jiems teks aplankyti, kol jie grįš į savo 

kilmės vietą! Mes žemėje esame tik keliautojai ir to niekada nepamirškime. 

Tačiau net retas kuris spiritualistas sugeba išlaikyti šią mintį, retas kuris 

suvokia, kad mes keliaujame ir niekur neturime sustoti, negalime niekur įleisti 

                                                           
1
. Psichinis gyvenimas: elementai ir struktūros, Izvoro raštų rinkinys, Nr. 222, XIII sk.: „Aukštesnysis Aš“. 



šaknų. Mūsų laukia ilgas kelias, labai ilgas. Turime be paliovos stebėti, 

mokytis, daryti išvadas, idant eitume gera kryptimi. O kad neprarastume 

drąsos, turime būti įsmeigę akis į tolimą tikslą.  

Dažniau žiūrėkite, kaip teka saulė, leiskite, kad jus įtrauktų ta gyvybė, 

tas spindesys, ir pojūčiai, kurie jus aplankys, leis jums iš anksto nujausti, ką 

patirsite grįžę pas Dievą. Šioje šviesoje, šiame spinduliavime, kuris yra 

dieviškojo spindesio išraiška, imkite ieškoti savo tikrojo Aš2. Kai jį atrasite ir 

susitapatinsite su juo, jūs suprasite, kad niekad nebuvote praradę savo galios, 

kad visada gyvenote meilėje ir šviesoje. Jūs suprasite, kad savo gyvenimu, savo 

veikla galite dalyvauti gigantiškame visatos darbe. Tada jums taps prasmingi 

Jėzaus žodžiai: „Mano Tėvas darbuojasi lig šiolei, todėl ir aš darbuojuosi.“3 (Jn 

5, 17) 

Tačiau kiek daug žmonių žemėje tik tai ir daro, kad griauna Dievo 

darbą! Kūrinija juda, nuo žemės ir jūrų gelmių iki žvaigždžių vyksta amžinas 

virsmas, keičiasi žmonių sielos. Kuo dažniau sustokite pamedituoti apie šią 

dievišką veiklą, kuri liečia visus visatos regionus, dalyvauja visų būtybių 

egzistencijoje ir tenkina visus jų poreikius. Nes Dievas užtikrina esamą ir 

būsimą kiekvienos būtybės gyvenimą, Jis nieko nepamiršta.  

Kai keliauju, kai atvykstu į naują miestą ir gatvėse pamatau minią 

žmonių, pagalvoju, kad tie vyrai ir tos moterys turi savo gyvenimus, savo 

istorijas, jie sprendžia savo problemas, kenčia savo kančias ir myli. Ir aš žinau, 

kad yra Būtybė, kuri visus palaiko, nes gyvena juose. Pabandykite ir jūs kartais 

taip pamąstyti ir išplėsite savo sąmonės lauką, atrasite naujų regionų, kur 

susisieksite su aukštesniosiomis esybėmis.  

Užuot rūpinęsi visokiais tuščiais ir nenaudingais dalykais, kurie tik daro 

jus silpnesnius, sutelkite dėmesį į visatinę Dvasią, dangiškąjį Tėvą, nes tai Jis 

mus sukūrė, neša mus, palaiko ir gyvena visuose savo kūriniuose. Taip 

pabėgsite nuo kasdienio gyvenimo rūpesčių, pajusite, kad atgimsta ryšys tarp 

jūsų žemiškosios ir dangiškosios būties. Tada vieną dieną galėsite pasakyti kaip 

Jėzus: „Mano Tėvas darbuojasi lig šiolei, todėl ir aš darbuojuosi.“ 

                                                           
2
. Meditacijos saulei tekant, Brošiūra nr. 323 ir Jūs esat dievai, III dalis, 4 sk.: „Saulė, Dievo paveikslas ir 

žmogaus paveikslas“. 
3
. Ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, VII dalis: „Mano Tėvas darbuojasi lig šiolei, todėl ir aš 

darbuojuosi“. 



Šiuo metu mes žinome tik išeities ir atvykimo tašką – tai yra Dievas. O 

visa kita kelia daug abejonių. Tačiau kad ir kokie įvykiai mus užkluptų kelyje, 

mes turime eiti toliau, nes tik dieviškasis gyvenimas, tik amžinasis gyvenimas 

nusipelno gyvenimo vardo.  

Galbūt jūs tarsite: „Bet tai sunku, labai sunku!“ Taip, todėl niekad 

neturite pamiršti, kad jumyse gyvena dvasia, kuri yra kibirkštis, iššokusi iš 

Amžinojo Kūrėjo, iš pirmykštės Ugnies širdies, idant įsikūnytų materijoje. Ši 

kibirkštis laiko savyje visus dieviškus projektus ir jos klajonės po materiją teturi 

vieną tikslą – įgyvendinti šiuos projektus. Kad išsilaikytų, šiai kibirkščiai reikia 

maisto, o vienas fizinio ir dvasinio maisto simbolių yra duona. 

Per Paskutinę Vakarienę Jėzus pasakė mokiniams: 

„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per 

amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę.“4 (Jn 6, 

51)  

Duona simbolizuoja dieviškojo gyvenimo elementus. Atėję į žemę, kai 

kuriuos iš tų elementų mes jau turime. Tačiau esama ir tokių, kurie juos 

iššvaistė ankstesniuose įsikūnijimuose, nes gyveno neprotingai. Jie privalo 

tuos elementus atgauti, nes keliauti jiems bus labai sunku.  

Įšventinimo mokykloje mes nedarome nieko kito, tik pildome iš 

Dangaus nužengusia gyvąja duona savo vidinius krepšius ir aruodus, tai yra 

savo intelektą, širdį, sielą ir dvasią. Aš dažnai jums aiškinu, kas yra ši duona, 

kada ją valgyti ir kaip kramtyti5. Ji yra mūsų žinioje diena iš dienos, kad mes 

galėtume eiti keliu, kuris mus, Dievo sūnus ir dukteris, veda link mūsų 

paskirties taško. Likimo Viešpačiai viską numatė, kad mes jį pasiektume. 

Galbūt jie mums neatsako, kai jų klausiame, bet tai tik tam, kad neduotų 

mums atsikvėpti ir mes eitume toliau.  

 

                                                           
4
. Ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, VI dalis, 2 sk.(III): „Kas valgo mano kūną ir geria mano 

kraują, turi amžinąjį gyvenimą“. 

5
. Pažink save – džnana joga, Raštai, t. 17, II sk.: „Sinoptinė lentelė“ ir VI sk.: „Sielos ir dvasios valgiai“; 

Raštai, t. 18, IV sk.: „Pažinimas: širdis ir intelektas“; Tiesa – išminties ir meilės vaisius, Izvoro raštų rinkinys, 

Nr. 234, III sk.: „Išmintis ir meilė: šviesa ir šiluma“.    



 

 


