
Visų pasaulio religijų pradžia ir Esmė - seniausiųjų, prieš
istorinių laikų Vienatiniame Tikėjime, kurį prieš galybę am
žių atnešė į Žemę Dievo vaikai.

Didysis Tėvas ir Didžioji Motina, kaip nedalomas Vienis,
buvo jų garbinimo objektas. Dievo vaikams jie buvo Viskas,
nes veikė per visus dangaus šviesulius ir erdves. Tikėta, kad
būtent jie pagimdė ir Saulę, ir žvaigždes bei planetas, ir,
žinoma, Žemę. Tai Didysis Tėvas su Didžiąja Motina įju

dino Didžiuosius Vandenis, pažadino Vėjus ir įkūrė Ugnį.
Taika ir Meilė buvo šio vieningojo Dievo šaukimai. Tai šis
Dievas siuntė savo vaikus, kad tie išmokytų Žemės vaikus

taikiai sugyventi tarpusavyje, gerbti išmintį, melstis, taip
pat amatų, statybos meno ir visko, ko žmogui gali prireikti
gražiam ir visaverčiam gyvenimui. Laikams virstant, Dievo
vaikai tose Žemės vietose, kuriose gyveno ir dirbo, patys

buvo įvardyti dievais. Todėl pasidomėję senosiomis legen
domis ir istorijomis, visus juos, turinčius žmogiškų savybių,
surasite. Tačiau iš tų legendų dar galite suprasti, kad jie
dievais buvo laikomi dėl savo savybių rūpintis žmonėmis,
juos vesti, globoti, mokyti, o kai reikia - pasiaukoti dėl jų.
Jie tapo legendiniais idealų pavyzdžiais, kuriais tikima ir

Įvadas



Ilgą laiką priešistoriniame Egipte gimdavo dieviškųjų
sielų, nes šiame žmonijos vystymosi etape Egiptas buvo jų
lopšys (Ilgevičienė, „Sakmė apie aisčius", 2011). Nedaug jų
buvo. Dabar - dar mažiau. Tokios sielos niekados nieko ne

siekė valdyti, nes jų Paskirtis - tiesiog vesti tuos žmones,
kuriuos laikė joms Dievo patikėtais.

Deja, tiek anksčiau, tiek dabar netrūko ir netrūksta tų,
kurie dvasios išspinduliavimo neturėdami labiau už viską bet

kokia kaina kitus valdyti trokšta. Tai jie iškreipia pačias iš
kiliausias idėjas ir tikrąsias vertybes, kariauja, manipuliuoja
silpnesniaisiais ir mažiau už save suprantančiaisiais. Jau se
niai šio tipo žmonės suprato, kad Tikėjimas - galingiausia

jėga, todėl lengviausia žmogų pajungti ir valdyti juo manipu
liuojant. Dievo vaikai įvairiais būdais kiekvienas savu laiku

aiškino Dievo besiilginčioms pasimetusioms sieloms apie Jo
suteiktą galimybę per Tikėjimą ir Meilę evoliucionuoti, rasti
taiką ir harmoniją Žemėje ir danguose. Visos senosios dvasi
nės kryptys ir religijos ją suteikia, įdiegdamos dvasines ver
tybes ir skatindamos jų laikytis. Deja, visados buvo ir dabar
ypač daugėja tų, kurie niekina Dievą, Tikėjimą ir tikinčiuo
sius, menkina dvasines vertybes, o iškelia kūniškus malonu
mus. Dar kiti manipuliuoja žmonių poreikiu siekti idealų,

kaip ir pačiu Tikėjimu. Šitaip ilgainiui buvo iškreiptas ir di
dingiausias pirminis Tikėjimas, naikinamas senųjų išminčių
palikimas Dievo vaikų buvimo Žemėse, perrašinėjama isto

rija, barbarus paverčiant dvasingais herojais, o Dievo vaikų

pradėtas tautas - barbarais ir 1.1.

Tačiau grįžkime prie Pradžios. Senovės žyniai savo apei
gose ir įvairiuose reikaluose taikė Žvaigždžių Mokymą - visų
šventųjų Mokymų Motiną. Tai buvo Mokymas apie dangaus

kūnus, jų judėjimo kelius ir to judėjimo taisykles bei cikliš
kumą, taip pat kaip visa tai veikia matomą ir nematomą Kū
riniją. Jie stebėjo ir registravo, kokį poveikį tos taisyklės daro

žemiškiems reikalams, tautų ir atskirų žmonių gyvenimui.
Tų taisyklių mokėsi žynystei ruošiamieji, kad vėliau patys
jomis vadovautųsi. Jas žinant, nesunku atskirti, kas žmogaus

sekama. Idealai visais laikais butini savo vidinės Šviesos link
besistiebiančiam žmogui, nes be jų sunku būtų jam susigau
dyti vertybėse: kas yra gerai, o kas blogai, kas yra Šviesa, o

kas ja nėra.

Argi ne tą patį būtų galima pasakyti apie dabar gyvenančius
viso pasaulio susivokusiuosius ir šventuosius? Savo didžiuliu
pasiaukojančiu darbu įgiję dvasinį potencialą, jie skleidžia
dvasinę Šviesą. Iš pažiūros tai lyg ir paprasti žmonės, tačiau

kartu visiškai kitokie. Jie, kaip ir visų rimtų dvasinių krypčių
vadovai, neaiškina sekėjams to, ko šie dar neįstengia suvokti,
bet gali stumtelti supratimo link tuos, kurie nuoširdžiai ieš
ko. Jie žino, kad Esmės matymas ir atskyrimas - tai ypatin
ga Dievo dovana, kuria pasišventusieji apdovanojami, kad ir
kitiems susigaudyti padėtų.

Senovėje vyriausieji žyniai ne žmogaus, o Dievo būdavo
paskiriami. Ypatinga tai procedūra. Jos šventai laikantis,
dvasininkais tapdavo iš tiesų tam darbui, Dievui ir žmonėms
atsidavę pašauktieji. Atrinkti pagal vidines savybes vaikai jau
nuo ankstyvos vaikystės būdavo ruošiami žynystei (Aštrėja,
„Egipto istorijos. Mažoji Izidė", 2009). Įvairiai jų gyvenimai
susiklostydavo, todėl ne visi, mokymus pradėję, juos baigda
vo, nes sunku yra reikiamą tam darbui dvasios švaros grynu
mą įgyti ir tikrumą išlaikyti. Buvo žynių sielovadininkų, buvo
mokytojų, auklėtojų, gydytojų. Jie ne tik dvasios reikalus iš
manė, bet ir žmonių buities bei gyvenimo reikalais domėjosi
ir juos visko mokino. Taip buvo pradžių pradžioje, tačiau vė
liau viskas keitėsi pagal laikotarpius ir jų reikalavimus.

Esate girdėję ir skaitę, kad nepaisant to, jog žyniai ša
lia valdovų nuolatos dirbo, priešistoriniame Egipte ir patys
faraonai buvo reikiamai ugdomi ir mokomi nuo vaikystės.

Faraonas buvo laikomas Saulės Dievo, t. y. šviečiantį mato
mą veidą turinčio Dievo RA, sūnumi. Jo įgyta aukšta vidinė
vibracija skleidė dvasinę šviesą, kaip Dievo vaikams pride
ra. Todėl liūtai jo nedraskė, o saugojo. Didžiosios šventyklas
sergėjančios kobros jo negėlė. Vibracijai kritus, jį ir kobros
galėdavo gelti, ir liūtai sudraskyti.



palikus, vėl gali tas pats nutikti, kaip jau buvo prieš jam
į dykumą pasitraukiant. Tai reiškia, kad jo palikta Šviesa
vėl gali sekėjų supratimu apie tą Šviesą apaugti, todėl vis
storėjantis svetimo supratimo sluoksnis gali tikrąją Šviesą

paslėpti. Tuomet vėl reikės to, kuris pasiaukotų, kad ją iš
lukštentų, ir t. t.

Toks yra dieviškosios energijos sklidimo tankioje Žemės

žmonių susikurtoje mentalinėje erdvėje procesas. Negalėtų
ji sklisti, jeigu nebūtų tų, kurie taip savo vidų apvalė, kad
tapo švariais, atvirais indais, sugebančiais priimti dvasinę
energiją. Tokie dieviškosios energijos kuoliukais sunkioje Že
mės erdvėje tampa, nes negalėtų be jų toji energija į Žemę

dabar patekti, o patekusi - užsikabinti ir likti, kad skleistųsi
ir šviestų. Jeigu tokių žmonių Žemėje nebūtų, nebeliktų ir

dabartinės žemiškosios civilizacijos, kaip užmarštin nugar
mėjo visos buvusios.

Šioje pasirinkimo Žemėje nuolatos Involiucijai tarnau

jančios ir Evoliuciją skatinančios nematomos jėgos kiekviena
savomis priemonėmis kovoja. Kardinaliai skirtingos tos
priemonės, todėl toms jėgoms tarnaujantys žmonės skirtin
gomis vertybėmis vadovaujasi ir skirtingomis priemonėmis
savų tikslų siekia.

Involiucijos jėgoms žmonių nesupratimas naudingas, nes
tais, kurie nesupranta, lengviausia manipuliuoti. Nesupra
timas palaikomas, ydas ir kūniškus prisirišimus skatinant,
Kūrėjo vaidmenį visuotiniame Evoliucijos procese atme

tant.
Evoliucijos jėgos gerbia sielos laisvo pasirinkimo teisę,

kuria Dievas apdovanojo žmogų Žemėje, todėl niekados

žmonėmis nemanipuliuoja. Dar daugiau - jos atskleidžia visas
tokias manipuliacijas, mokina jas atpažinti ir nepasiduoti. Čia

padeda Kūrėjo vaidmens priėmimas, svarbiausių okultinių
taisyklių žinojimas ir platesnis supratimas. Tikėjimas
Visagaliu, pažinimas ir dvasinės praktikos augina vidinį
stuburą, padedantį manipuliacijoms atsilaikyti. Neįmanoma
manipuliuoti tais, kurie energijos tėkmės ir jos mainų abėcėlę

ar tautos gyvenime Evoliuciją, o kas - Involiuciją skatina. Ši
taip savaime vertybinės taisyklės bei nuostatos susiformavo
ir buvo aiškiai apibrėžtos. Žyniai mokino žmones jų laikytis,
kad šie tinkamai gyventų, vadinasi, taip, kaip jų siela geidžia

ir Dievui patinka. Niekam anuomet į galvą nešaudavo tuo
Mokymu piktnaudžiauti burtininkaujant, nes bet koks burti-
ninkavimas, kišantis į žmogaus karmą ir Dievo reikalus, buvo
laikomas Blogio apraiška.

Skirtingais laikotarpiais įvairiose Žemės rutulio vietose
pagal jų gyventojų mentalitetą ir karmines sąlygas Dievo
vaikai Visuotinį Tikėjimą Dvasia per Tėvą-Motiną pasėjo ir
paliko. Dievo vaikams savo žemišką kelionę pabaigus ir į sub
tilesnes erdves pasitraukus, žmonės jų palikimą pagal savo

supratimo galimybes perėmė, todėl to Tikėjimo pagrindai
didžiosios dalies pasaulio religijų bei dvasinių krypčių ver
tybiniais pamatais liko, todėl senosios šventės ir Misterijos
paskutiniais tūkstantmečiais pritapo ir atgijo.

Deja, joks net ir labiausiai atsidavęs sekėjas negali Didžio
sios sielos suvokimo pasiekti. Todėl, šimtmečiams virstant,
didingų mokymų Esmė sekėjų supratimu apie tuos moky

mus apaugo, o pats Tikėjimo Esmės Grūdas storais kitų
žmonių supratimo apie tuos mokymus kailiniais apsivilko,
todėl ir ginčijasi, pykstasi, skaidosi sekėjai, nes skirtingai į tą

pačią Esmę žiūri. Taip jau yra, kad būtinai tarp sekėjų atsi
randa tų, kurie kokiame nors mokyme pastovų pragyvenimo
šaltinį arba karjeros ar žmonių valdymo galimybę įžvelgia.
Kai kurie jų jėga arba klasta vadovavimą perima.

Kenčia tuomet to mokymo dvasinės švaros siekiantieji
ir į savas dykumas traukiasi. Šitaip skirstosi žmonės: vieni
paskui nauju vedliu apsiskelbusįjį nueina, nes patys karjeros
galimybėmis susižavi, kiti tikėjimo kryptį keičia ar Dievu
tikėti liaujasi. Tačiau visados atsiranda saujelė dvasinės šva
ros ieškančiųjų, kurie paskui į dykumą pasitraukusiuosius
iškeliauja ir šalia jų įsikuria. Visi kartu jie Dvasios Šviesą

saugo, kad toji vėl nauja banga per pasaulį sklistų. Taip da-
lis vienuolynų formavosi. Deja, šviesuoliui savo fizinį kūną



daugiareikšmiškumo subtilybes. Vienu laikotarpiu jos reiškė
vienus dalykus, kitu - jau kitus. Todėl kas dabar gali tiksliai
persakyti šventraštį, kada svarbios sąvokos buvo raštininkų
keičiamos taip, kaip tuo metu atrodė tiksliau?

Kintant žmonijos mentalitetui, laikotarpio reikalavi
mams, vystantis mokslui, daugelio sąvokų vartojimas savai
me kito, todėl tie patys dalykai skirtingai yra suprantami
ir kitokią vertę įgyja. Pastovūs lieka tiktai pagrindiniai kos
miniai principai, pagal kuriuos Visata funkcionuoja, todėl
ir žmonija privalo jų laikytis. Tačiau netgi ir juos žmonės
vis kitaip supranta. Todėl sunku šioje Žemėje rasti idealią
visuomenę, kuri pagal Šviesos vertybes harmoningai ir tai

kiai gyventų, nes be paliovos vis dairosi žmogus į kaimyno
sodus, kurių neaugino ir neprižiūrėjo, bet kažkodėl savais

nori laikyti.
Todėl, nepaisant visko, visų religijų šventraščiai mokina

tuos pačius kosminius principus gerbti ir jų laikytis, kad siela
evoliucionuotų. Jų negerbiantieji ir nesilaikantieji pasuka In
voliucijos Keliu, iš esmės vedančiu į sielos susinaikinimą. To
mokino ir apie tai kalbėjo visos kadaise Žemėje gyvenusios

Didžiosios sielos, vėliau Dievybėmis laikytos ar įvardytos.
Todėl juokinga ginčytis, kuris Dievas geresnis ar stipresnis,
nes Visa ko Pradžia ir Esmė viena, pasireiškianti per tuos
pačius principus. Dėl to Kūrėju tikintis žmogus pagal tuos
principus gyvena, o juo netikintis iškreipia juos pagal savo
nesupratimą arba neigia.

Nei Krišna, nei Buda, nei Kristus, nei kitos Didžiosios
sielos nekūrė religijų, galinčių tapti manipuliavimo žmogu
mi įrankiu. Pažinę Didžiosios Šviesos buvimą, jie skleidė ją

savo buvimu ir gyvenimu, skelbė jos vertybines tiesas. Visi
jie mokė meilės, platesnio supratimo, tvarkos ir doro gyve
nimo. Jie skatino žmones išsilaisvinti iš kančios, kurią sukelia
jų fiziniai, emociniai ir mentaliniai prisirišimai, ir kiekvienas
savaip nužymėjo kelius, vedančius pas Vienatinį.

Jie nekalbėjo apie daug dievybių, kurias buvo įpratę
garbinti Žemės vaikai, nes kuo religijoje daugiau dievų, tuo   į i

žino (Aštrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Die
viškoji išmintis", III tomas, 2014). Savo pavyzdžiu Evoliu

cijos jėgoms tarnaujantieji kitus žmones aukštesniems idea
lams ir Tikėjimui Gėriu bei Šviesa uždega, nesvarbu, kokios

būtų sąlygos.
Evoliucijos jėgos Tikrojo, Visuotinio Tikėjimo šaltinį žmo

nijai primena, o Involiucijos jėgos - siekia žmogų nuo jo ati
tolinti. Atitolinimas prasidėjo formuojantis daugiadievystei.
Ilgainiui vis sunkiau tampa tikrąjį šaltinį prisiminti. Galiau

siai pasigirsta sakančiųjų, kad nei tokio šaltinio, nei Dievo
vaikų - Didžiųjų sielų niekados nebuvo. Materialistinė pa
saulėžiūra su džiaugsmu tokius sakymus užtvirtina ir savus
patvirtinimus suranda.

Cia skaitytojas turėtų nepamiršti vienos paprastos

taisyklės: kiekvienas žvelgia į pasaulį per savo aurą, todėl
kuo ji nešvaresnė, tuo daugiau toks žmogus Blogio kituose ir
aplinkoje mato, o kuo ji šviesesnė - tuo daugiau jis pastebi tai,
kas gera ir šviesu. Todėl lygiai taip pat randami ir patvirtinimai
į pasirinktus teiginius. Taigi, pradžioje - žmogaus mąstymo
būdas, formuojantis jo pasaulėžiūrą, o toliau pagal tai - visa
kita. Štai kodėl visos Šviesos kryptys nuteikia žmogų galvoti

pozityviai, o Tamsai atstovaujančios ^ negatyviai. Todėl vieni
ieško taikos arba to, kas suvienytų, o kiti kariauja ir ieško to,
kas išskirtų.

Pirmieji šventraščiai, pasiekiantys dabartinį žmogų, daug
kartų buvo perrašomi ir verčiami į kitas kalbas. Kiekvienas

perrašinėtojas ir vertėjas, kaip ir redaktorius, savaip mąsto
ir supranta, todėl tik pagal turimą supratimą darbus atlieka,
o ne kitaip. Šitaip daugiaveidis žmogiškasis faktorius natū
raliai „sutvarkė" šventraščius ir juos pagal save „ištobulino".
Su dvasinę vibraciją turinčiais tekstais dirbti sunkiausia, nes
tam būtinas pasiruošimas, padedantis tą vibraciją išlaikyti ir
jos neiškreipti. Taigi, dirbti su jais tinka žmogui, kuriam ta
vibracija artima. Jeigu ji jam svetima arba jis jos nesupranta -

10   neišvengiamai galimi iškreipimai. Filologai žino apie sąvokų



vo, o žmogaus sukurtas dogmas peržiūrėti ir šitaip pačios to
bulėti. Sakykime, krikščionybėje dabar galima suskaičiuoti
apie 46 kryptis. Prisiminkite ankstesnėse knygose išsakytą

teiginį, kad maždaug kas 50 metų į visas Tikėjimo kryptis
siunčiamos sielos atnaujintojos, apnašų valytojos. Padalyki
te 2000 krikščionybės metų iš 46 ir gausite, kad dauguma
tų krypčių iš tiesų tą funkciją turėjo, tačiau kai hierarchai
įpranta ramiai valdyti, o dogmos virsta saugumu, sunku tai
pripažinti ir tiesiog atsinaujinti. Lengviau bet kokias naujo
ves šventvagyste apšaukti, negu į jas įsigilinus tai, kas tinka,
panaudoti. Šitaip daugėja šventikų ir kunigų, kurie patys ne

tikėdami tuo, ką skelbia, žmones nuo Dievo atitolina, užuot

priartinę.

Gyvasis Tikėjimas, kada žmogus visa savo esybe tiki savu
Dievu, visados buvo malonė ir kartu išbandymas tikinčiajam
bei atgaiva tiems, kurie juo seka. Ne nuo tikėjimo krypties
ar religijos tai priklauso, o nuo paties žmogaus pradžioje nuo
širdaus, o vėliau - sąmoningo atsidavimo. Tokio dvasininko
gyvenimas kitiems auka tampa, todėl mažai yra aukotis su
gebančiųjų.

Įvairios religijos moko, kad siela tuomet evoliucionuoja,
kai žmogus pradeda suprasti, jog su kitais reikia elgtis taip,
kaip jis norėtų, kad kiti su juo elgtųsi ir bendrautų, vadina
si, skaitytųsi ir gerbtų, atsargiau žodžius tartų. Jos mokina
dalytis su kitais duona, vandeniu, žiniomis, patirtimi, o ga
liausiai - meile. Tai pavyksta tiktai pajutus tarnystės svarbą
savo evoliucijai ir pačiam gyvenimui. Taip įsitikinama tikrų
dvasininkų žodžiais: „Padėdamas kitam, padedi sau."

Geras dvasininkas skatina žmogų svarbiausiam darbui
gyvenime - darbui su savimi, mokina atleisti, nepykti,
nepavydėti, suvaldyti savo agresiją kito atžvilgiu, t. y. būti

geresniam.

Giliau į tą darbą įnikęs žmogus pastebi, kad nors jis nori
dabar padėti kitam, tačiau ne visados pavyksta. Taip yra dėl
to, kad ne visiems galima padėti, net to siekiant, nes kad
pagalba realiai veiktų, žmogus pirma turi suprasti, kad ji       13

greičiau ji rizikuoja nutolti nuo Esmės. Žemės vaikų religi

jos garbino ir garbina stichijų valdovus ir jų pagalbininkus,
atsakingus už bet kokius svarbius žmogui reikalus. Žemė,
vanduo, oras ir ugnis - tai stichijos, vyraujančios ne tik
kosmose, tačiau supančios žmogų ir šioje planetoje bei gy

venančios jo viduje. Todėl kiekvienas jas iš arčiau per save
gali pažinti. Vadinasi, prireikus jos greičiausiai į pagalbą gali
ateiti. Ko daugiau reikia egoistinės sąmonės žmogui, kada
jam labiausiai rūpi asmeninė laimė, sėkmė, gerovė, artimųjų
sveikata? Jam tuomet dar atrodo, kad visos problemos atei
na iš išorės, todėl jis nelinkęs mąstyti apie savo netikusias
mentalines programas, tampančias tikrosiomis tų problemų

priežastimis. Jis nenori ir nesupranta, kad daugiausia padėti
gali sau pats, keisdamas ydingą požiūrį kitu. Lengviau kreip
tis dėl reikalų ir problemų sprendimo į tuo užsiimančias die
vybes. Kuo agresyvesnė tauta, tuo piktesni jos dievai, tuo fa-
natiškiau jais tikintieji kariauja su kitatikiais ir tuo aktyviau
jų dievai reikalauja kruvinų aukų. Ne dievais tokius reikėtų
vadinti, o demonais.

Tiek budizmas, tiek krišnaizmas, tiek krikščionybė laikui
bėgant išsidalijo į daug krypčių. Taip nutiko, nes skirtingai

tas pačias tiesas suprantantys sekėjai pradėjo nebesutarti
taip, kad turėjo skirstytis. Dvasiniai lyderiai nežinojo arba
pamiršo, kad pagal Kosminės Evoliucijos principą kiekvie
nas dvasinis mokymas, kaip Kelias pas Dievą, perduoda
mas savu laiku taip, kaip to meto žmonės gali jį priimti.
Kada jis dogmomis apauga, siunčiami tie, kurie jį apvalytų

ir naujam žmonių mentalitetui pritaikytų. Papildymai tam,
kad būtų priimti ir jais būtų naudojamasi. Taigi, Kelias ne
tam, kad jame būtų stovima, o tam, kad būtų einama.
Įstrigimai vietoj tėkmės dogmų rūmus sumūrija ir laiką su
stabdo, todėl daugelis dabartinių religijų savo dvasinę jėgą
per šventas relikvijas bando palaikyti vietoj gyvos dvasinės
Šviesos.

Tai reiškia, kad religijos ir dvasinės kryptys turi vystytis,
savaip integruoti naujus mokslo atradimus, patogias ne Die



mažiau jos su materialiais dalykais dirba, nes pačios yra
dvasinės Esmės. Todėl ir senovės žyniai neskubėdavo žmo
gaus problemos spręsti, jeigu matydavo, kad jos priežastis -
jo paties prastos savybės, ir paskatindavo jį tų savybių at

sikratyti.

jam tikrai reikalinga. Kol nepripažins pagalbos būtinybės,
nesugebės jos vertinti kaip dovanos ir todėl nepajėgs iki
galo ja pasinaudoti. Taip yra dėl to, kad jis nesupranta ener
gijos formavimosi ir jos mainų principų (Aštrėja, „Antro-
poteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis", III

tomas, 2014).

Tas, kuris nori padėti kitam, kaip ir tas, kuris ieško pa
galbos, turėtų mokytis atpažinti, kad kiekvieno žmogaus gy
venimas tiesiogiai priklauso nuo jo paties susikurtos vidinės
energijos pobūdžio: Gėrio siekiantis elgiasi ir gyvena vienaip,
o savo ydas stiprybe laikantis - kitaip. Taigi, Gėrio siekiantis
žmogus jau pamatė savo ydas ir jam jos nepatinka, todėl viso
mis išgalėmis siekia jų atsikratyti. Tokiam įmanoma padėti,
nes jis pasiruošęs priimti pagalbą. Ydose skęstantis žmogus
jų dar nelaiko blogybe, todėl negalvoja, kad savo sielai, jeigu
ją turi, kenkia. Tokiam bet kokia pagalba turės laikiną efektą,
nes jis vėl netrukus grįš ten, kur buvęs, kol tos ydos jam pa
čiam nenusibos. Pirmasis ilgainiui Dvasiai atsiveria, o antra
sis vis giliau į savo ydų ir nesupratimo liūną klimpsta. Niekas
dar nieko iš to liūno neištraukė per prievartą, nes kol žmogui
tame liūne šilta ir patogu, jis nenori būti iš jo ištrauktas. Toks
tarnauja savo ydų demonams, iki tam tikro laiko patenki
nantiems jo norus, kartais net pats nenutuokdamas, kad jų
valdžioje yra.

Savo sielos link besistiebiantis žmogus liaujasi ieškoti
norus patenkinančių ar blogas sąlygas geromis pakeičiančių
dievybių ir jų magijos, nes pradeda suprasti, kad už viską rei
kia mokėti, o už neužtarnautą sėkmę paprastai - aukščiausia
kaina, t. y. savo siela. Nesunku nuorodų į tokius sandėrius

pasakose rasti. Neišduoda to burtininkai, kaip ir tie, kurie
žmogui tokią sėkmę už nemažus pinigus siūlo.

Taigi, žemesniųjų sferų esybės su žmogaus norais dir
ba, o aukštesniųjų - inicijuoja karmos gryninimąsi, kuris

]4     pradžioje skausmingas. Kuo aukštesnių sferų dievybės, tuo


