
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biruta Viktorija Komolova yra dvasinė mokytoja, originalių dvasios ugdymo 

metodikų  kūrėja ir knygų autorė. Rygoje ji turi įkūrusi tobulėjimo mokyklą „Pirmapradis 

šaltinis“ (www.pervoistok.lv). Birutos Komolovos misija – padėti žmonėms realizuoti savo 

evoliucinį potencialą,  nugalėti baimes, nepasitikėjimą savimi ir leisti sužydėti vidiniam 

dieviškumui.  Autorės knygos – tai nuostabus optimizmo ir tvirto tikėjimo žmogiškosios 

prigimties skaidrumu pavyzdys. 

 

Dviejų širdžių pokalbis: lietuviško leidimo leidėjų įžanga 

Ši knyga, kurią jūs susiruošėte skaityti, yra neįprasta. Ji nėra skirta jūsų protui. (Juk knygas 

mes esame pratę suvokti protu, kairiuoju smegenų pusrutuliu, kuriam svarbu yra logika ir 

racionalumas, argi ne taip?) Biruta Komolova, šios knygos autorė, ją parašė širdimi, tad ir 

priimti ją turite širdimi, arba siela. Protas yra ribotas, laikinas, žemiškas. O širdis susiliečia 

su dieviškuoju lygmeniu ir su amžinybe. Žodžiai patys savaime turi mažai prasmės, tai tik 

išorinė forma, todėl nelabai svarbu, kaip pavadinsime vieną ar kitą dvasinio gyvenimo 

reiškinį. Tiksliau, tai svarbu tik protui. O širdžiai svarbi yra reiškinių esmė. Knygos autorė 

negali su savo toli esančiais skaitytojais bendrauti kaip nors kitaip, todėl ji savo širdies žinią 

perduoda užrašytą žodžiais. Bet tikroji jų prasmė taps aiški tik jūsų širdžiai. Tegu šios knygos 

skaitymas tampa dviejų širdžių pokalbiu. 



 

 



 



 

Tik iš pačių žmonių, 

Iš skausmo jų ir iš kančių, 

Įveikę kliūtis žemiškų kelių, 

UŽGIMSTA AMŽINI DIEVAI. 

 

Štai taip kelios eilutės apibūdina mūsų užduotį, kurią gavome, kai šį kartą įsikūn

Žemėje. Įsikūniję mes žengiame į naujus kristalinius pasaulius. Nuostabios eilutės! Jos 

atspindi pasitikėjimą ir tikėjimą mumis!

Dabar jau galima tiksliai pasakyti, kad penktosios rasės perėjimas į Naujojo Pasaulio energijas 

įvyko. Prasidėjo naujas evoliucijos ciklas. Mūsų subtilieji planai šį kvantinį šuolį atliko gana 

seniai, o dabar tą perėjimą patyrė ir materialusis pasaulis. Mes esame ant naujų transformacijų 

slenksčio. Užgimsta naujos energinės ir materialios formos.

Tačiau prieš pradėdami kalbė

pagrindines aplinkybes, kuriomis mes galime priimti naujas energijas.

Ši apžvalga skirta tiems, kurie tik pradėjo kelionę. O tie, kurie į šiuos procesus įsitraukė 

anksčiau ir jau daug pasiekė, galės

Mes visi, kurie gyvename šiais laikais, esame įveikę ilgą evoliucijos kelią, esame gyvenę 

įvairiose civilizacijose, kultūrose, rasėse, tautose ir valstybėse. Taip pat esame gyvenę ir 
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Štai taip kelios eilutės apibūdina mūsų užduotį, kurią gavome, kai šį kartą įsikūn

Žemėje. Įsikūniję mes žengiame į naujus kristalinius pasaulius. Nuostabios eilutės! Jos 

atspindi pasitikėjimą ir tikėjimą mumis! 

Dabar jau galima tiksliai pasakyti, kad penktosios rasės perėjimas į Naujojo Pasaulio energijas 

voliucijos ciklas. Mūsų subtilieji planai šį kvantinį šuolį atliko gana 

seniai, o dabar tą perėjimą patyrė ir materialusis pasaulis. Mes esame ant naujų transformacijų 

slenksčio. Užgimsta naujos energinės ir materialios formos. 

Tačiau prieš pradėdami kalbėti apie Žmogaus-Dievo kūrybos procesus, trumpai aptarkime 

pagrindines aplinkybes, kuriomis mes galime priimti naujas energijas. 

Ši apžvalga skirta tiems, kurie tik pradėjo kelionę. O tie, kurie į šiuos procesus įsitraukė 

anksčiau ir jau daug pasiekė, galės tiesiog šį tą prisiminti. 

Mes visi, kurie gyvename šiais laikais, esame įveikę ilgą evoliucijos kelią, esame gyvenę 

įvairiose civilizacijose, kultūrose, rasėse, tautose ir valstybėse. Taip pat esame gyvenę ir 
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Žemėje. Įsikūniję mes žengiame į naujus kristalinius pasaulius. Nuostabios eilutės! Jos 

Dabar jau galima tiksliai pasakyti, kad penktosios rasės perėjimas į Naujojo Pasaulio energijas 

voliucijos ciklas. Mūsų subtilieji planai šį kvantinį šuolį atliko gana 

seniai, o dabar tą perėjimą patyrė ir materialusis pasaulis. Mes esame ant naujų transformacijų 

Dievo kūrybos procesus, trumpai aptarkime 

Ši apžvalga skirta tiems, kurie tik pradėjo kelionę. O tie, kurie į šiuos procesus įsitraukė 

Mes visi, kurie gyvename šiais laikais, esame įveikę ilgą evoliucijos kelią, esame gyvenę 

įvairiose civilizacijose, kultūrose, rasėse, tautose ir valstybėse. Taip pat esame gyvenę ir 



kituose pasauliuose, kitose visatose, galaktikose ir žvaigždžių sistemose. Mes – kosmoso 

vaikai. Mes – begalinis daugiamatis Šviesos kūnas erdvėje ir laike. Mūsų fizinis kūnas yra tik 

labai maža dalis tos visumos, kas mes esame. 

 

Ši knyga yra praktinio pobūdžio ir teorinius vykstančių procesų aspektus mes aptarsime labai 

glaustai – tik tiek, kad būtų geriau suprastos transformacijos užduotys. Beje, informacija apie 

kosminius ir energinius procesus labai sparčiai sensta ir ją reikia nuolatos atnaujinti. 

Jums siūlomi transformacijos metodai ir programos yra praktiškai patikrinti Tobulėjimo 

mokyklos „Pirmapradis šaltinis“ praktiniuose užsiėmimuose Rygoje. Metodų taikymo 

rezultatai puikūs. Kaip tik tas faktas ir paskatino mane būtinai pasidalyti su jumis savo 

darbais. Mūsų klausytojai išmoksta išsilaisvinti iš sunkių energijų įtakos ir kurti pozityvią 

tikrovę, taip pat jie atlieka subtiliųjų savo lygmenų korekciją. Šiame energiniame ir 

informaciniame procese taip pat dalyvauja Dieviškosios jėgos ir Hierarchijos. 

Kai kaupiau medžiagą šiai knygai, iš savo Mokytojų vis gaudavau priminimų apie ją. Tačiau, 

kaip jau sakiau, informacija šiomis temomis labai greitai sensta, tad galutinį knygos variantą 

parengti buvo nelengva – mat reikėjo nuolat atnaujinti medžiagą. Aišku, aš žinojau, kad šią 

knygą skaitytojai priims kaip visai naują informaciją, tačiau tuo metu jau bus dar naujesnių 

žinių. Todėl norėjau, kad knyga būtų universali ir kad ja, kaip mokomąja priemone, būtų 

galima naudotis ilgą laiką. 

Mes žengiame į Naujojo Pasaulio kristalines energijas ir visi esame nuolatinės transformacijos 

proceso dalyviai. Tačiau transformacijos metodai sensta ir naujose energinėse erdvėse 

geriausiu atveju yra mažai veiksmingi, o kartais iš viso neveikia. Juos reikia atnaujinti.  

Jei norite apie tai sužinoti daugiau, kviečiame apsilankyti mūsų Tobulėjimo mokyklos 

„Pirmapradis šaltinis“ interneto svetainėje www.pervoistok.lv. Čia rasite naujausios 

informacijos ir galėsite papildyti savo žinias.  

Buvote dievai pirmaklasiai, o dabar kylate į kitą meistriškumo pakopą, prisiimate naujas 

užduotis ir apsibrėžiate naują tarnystės misiją. 

Esu neapsakomai patenkinta, kad galiu padėti jums, mano skaitytojai, kad galiu šį tą duoti 

savo mokiniams, žmonijai ir begaliniam kosmosui.  

 

* * * 
Dermė su Pirmapradžiu Šaltiniu 

  

Žemės žmonėms dabar jau pasiekiamos aukštesniosios Dieviškųjų energijų apraiškos. Šios 

energijos atsiveria kiekviename iš mūsų. Mes jų nuolatos prisipildome ir išreiškiame savo 



realiame gyvenime. Tai tapsmo Dievais procesas. 

Tačiau dabar vyksta dar vienas procesas, kuris pasidarė įmanomas tada, kai žmonės sukaupė 

tam tikrą kiekį Šviesos. Tai procesas, kai aukščiausios Dieviškosios jėgos perduoda savo 

misijas ir įgaliojimus mums. Misijos perduodamos įvairiems žmonėms atsižvelgiant į 

kiekvieno jų vibracinį pasirengimą.  

Prasideda ir angelų misijų perdavimas. Daugumą savo užduočių perdavė Krajonas. 

Kad priimtume šias misijas, turime suderinti savo vibracijas su Dieviškųjų jėgų vibracijomis. 

Tada mums bus pasiekiamas Pirmapradis Šaltinis. Tokių žmonių dabar planetoje atsiranda vis 

daugiau. Orientuokitės į Aukščiausiąjį Pirmapradį Šaltinį. Tai jus suderins ir su kitokiomis 

vibracijomis. Nepamirškite, kad jūsų energijos ir potencialai kinta kiekvieną minutę, ir kai jie 

susilpnėja, jūsų ryšys su Dieviškumu gali nutrūkti.  

Dabar siūlau metodiką, kaip susijungti su Pirmapradžio Šaltinio energijomis, kurios yra 

pripildžiusios visą kūrinijos begalybę. Šiame Šaltinių Šaltinyje slypi visos mūsų dvasinių jėgų 

ištakos. Pagal ankstesnę įprastą klasikinę schemą Dieviškąsias energijas priimame 

kreipdamiesi į dangų. Tai veiksmingas metodas, tačiau aš siūlau jį truputį modifikuotą. 

 

Ryšio su Dieviškosiomis jėgomis kūrimas 

 

Mūsų Žemė, mūsų Gaja yra tokia pati kosminė būtybė kaip ir kiekvienas mūsų. MES 

gyvename jos kūne. Savo centre ji turi Širdies erdvę (kaip ir mes visi). Jame yra energinis 

kristalas, saugantis visų Žemės formų ir procesų programas bei matricas.  

Kaip tik iš ten mes galime priimti Pirmapradžio Šaltinio energijas. Jos pakyla iki mūsų, 

pripildo visą mūsų daugiamatiškumą, visą bendrą visų gyvenimų ir inkarnacijų patirtį, visas 

šio gyvenimo tikroves. Tos energijos susieja mus su Žeme ir tada mes sakome, kad esame 

„įsižeminę“. 

Dar vienas šių Aukščiausiojo Pirmapradžio Šaltinio energijų šaltinis yra mūsų širdies erdvėje. 

Jis neša Meilę. Ši energija, sklisdama iš Širdies erdvės, pripildo visų gyvenimų begalę, 

įskaitant dabartinį gyvenimą, ir susijungia su srautu, tekančiu iš Žemės Širdies.  

Yra ir trečiasis šaltinis – dangus. Kreipdamiesi į dangų, priimame dar vieną Aukščiausiojo 

Pirmapradžio Šaltinio energijų srautą, kuris neša nušvitimą, naujų idėjų, padeda suprasti 

Dieviškąjį planą ir teikia kūrybinių jėgų. Šis srautas pripildo visas mūsų erdves ir susilieja su 

apsijungusiais srautais iš Širdies centro ir Žemės Širdies. Mes dar labiau priartėjame prie 

Dieviškumo lygmens, imame suvokti, kad esame neaprėpiamos visumos dalis. 

 

 



Pusiausvyra ir dermė  

 

Šiuo procesu atkuriame savo daugiamačio Šviesos kūno pusiausvyrą ir dermę. 

Pagrindinė mūsų būsena tokia, kad mes esame Pirmapradžio Šaltinio energijų erdvėje – 

energijų, kurios teka iš Žemės Širdies ir užpildo mūsų erdves; kurios taip pat teka iš mūsų 

Širdies erdvės ir iš Dangaus begalybės – jos susilieja ir teikia mums Meilę ir nušvitimą. 

Mes esame neribotų galimybių energijų erdvėse. 

Jaučiame savo kosminius namus – Naująją Dieviškąją matricą. 

Esame persmelkti kosminio visalaikiškumo. 

Visa tai sudaro vieną erdvę, kurioje telpa visų Dieviškųjų energijų įvairovė: mūsų 

aukščiausiojo Aš, angelų, arkangelų, Dieviškųjų Hierarchijų. Mes visi esame vienyje, 

neatskiriami ir visi dalyvaujame bendruose procesuose. 

 

Kviečiame savo Šviesos kūne aktyvintis Mokytojus, Kuratorius ir Aukščiausiąsias 

Dieviškąsias Esybes: Jėzų, Dievo Motiną, Sanat Kumarą, arkangelus ir angelus, Baltosios 

Brolijos Valdovus savo naujausiuose pаsireiškimuose. Tai yra visa mūsų Dieviškoji grupė su 

begaline Šviesos jėgų įvairove. 

Darbui aktyvinkite savo asmeninę erdvę. Tą atliksite priimdami monitoriaus ekrane 

blyksinčius mūsų interneto svetainės paveikslėlius (www.pervoistok.lv). 

Kuriame rezonansą ir harmonizuojamės su visu Naujojo Pasaulio daugiamatiškumu, jos 

naujomis energijomis, viskuo, kas jame yra, taip pat – su jo energijos skleidėjais, jo 

stichijomis, jo dvasiomis, įvairiausių rangų ir specializacijų sargais. 

 

Dabar pradėkite formuoti ryšį su Dieviškosiomis jėgomis 

 

● Atsipalaiduokite. 

● Pajauskite savo erdvinį daugiamatį Šviesos kūną – didžiulį, beribį, visą pripildytą 

briliantinio švytėjimo ir kvantinio laiko su visomis Naujojo pasaulio savybėmis. Jūsų Šviesos 

kūnas ramus, subalansuotas visuose lygmenyse ir erdvėse. Jame egzistuoja visa jūsų 

evoliucinė patirtis nuo Žemės sukūrimo idėjos, jame telpa visos rasės, civilizacijos, kultūros, 

visi visų gyvenimų įvykiai ir visi santykiai. Jame – visos energinės struktūros, erdvės, 

įvairiausios prigimties ir paskirties kosminiai tinklai ir gardelės, matricų erdvės, energijos ir 

DNR. 

● Šis kūnas iš kosminių išteklių prisipildo visų Šviesos esybių energijų. 

● Jūsų dangiškieji lygmenys susilieja su materialiu planu. 



● Jūs esate didelės kosminės visumos dalis, esate vienyje su visa visatine būtimi.  

 

Paskui paprašykite atverti visame savo daugiamačiame Šviesos kūne norimą programą ar 

metodiką. Pasakykite jos pavadinimą arba detaliai ją apibūdinkite. Be to, galite paprašyti, kad 

jums padėtų atsikratyti senų programų ar modelių ar siekti dar kokių nors dvasinių tikslų.  

Neforsuokite šio proceso. Paprasčiausiai būkite atsipalaidavę ir visiškai pasitikėdami procesu 

priimkite viską, ką jums į fizinius ir subtiliuosius kūnus įdiegs jūsų pageidauta programa. Kai 

tai vyksta, būkite šioje akimirkoje, pamirškite praeitį su visomis jos neigiamomis energijomis 

– dabartyje jums jų nereikia. Su meile priimkite visus naujus potyrius, kurie tuojau suformuos 

jūsų tikrovę. Atsikratykite bet kokių abejonių, nes abejonė – tai ženklas Dieviškosioms 

jėgoms, kad dar nesate pasirengę šiam procesui. Abejonės stabdo programas ir neleidžia joms 

atsiverti. Jūsų būsena tada nepasikeičia, transformacija neįvyksta. 

 


