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Nuo gaujų iki šve  Ntųjų

m

Skiriu visiems, kurie nori išlaisvinti savyje
žaidėją ir Kūrėją.

Skiriu visiems, kurie tiki, kad yra ir trumpesnių kelių.

Skiriu visiems, kurie nori suprasti, kas yra

gyvenimas Širdimi.

Skiriu visiems, kurie pavargo tikėti tais kurie sako,

kad tik jų Tiesa yra švenčiausia.
Skiriu visiems, kurie pavargo gyventi pagal

savo instinktų, emocijų
ir nevaldomo proto diktatą.

Šią knygą skiriu Faustui Driukui ir visiems
kurie pavargo gyventi

pagal kitų žmonių diktatą.

Ši knyga yra ypatingai nepatogi visiems kurie siekia
Tave valdyti. Tarp norinčiųjų, kad liktum vergas
gali būti • bažnyčia, ašramas, mečetė, politikai,

gydytojai, farmacijos bendrovės, tėvai,
sutuoktinis, draugai, darbdavys...
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Vykstu į teismą. Aš jau prieš du mėnesius buvau
nuteistas dviem su puse metų kalėjimo, nes pro
kurorui nepavyko įrodyti mano ryšių su kitomis

nusikalstamomis gaujomis. Dabar jau buvo praėję vie

nuolika mėnesių nuo to laiko, kai esu suimtas.
Pirmame teisme teisėjui aš patikau ir jis man skyrė

santykinai nedidelę bausmę. Su tuo nesutiko prokuro

ras ir apskundė nuosprendį. Jis sakė žinąs, kad aš vertas

daug daugiau ir nenusileis, kol aš negausiu bent penke

rių metų izoliacijos.
Aš įeinu į salę. Vakar vakare atlikau specialią medita

ciją savo subtiliajam auros kūnui sustiprinti. Prieš teismą

kalbėjau maha mantrą. Aš ramus lyg užšalęs vandenynas.
Šie metai man davė daugiau nei galėjau pasvajoti, šie me

tai - geriausi mano dar neilgame gyvenime šioje planeto

je. Kas gali gąsdinti žmogų, palietusį nemirtingumą? Kas

gali gąsdinti žmogų, turintį transcendentinį suvokimą?
Kas gali gąsdinti žmogų, pažinusį, kad jo kūnas - tik ka-
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Taip baigėsi šios knygos I dalis apie Dvasios ieškoto
ją Marsus. Aš, rašantis šias eilutes, kalbu ir žvelgiu iš

personažo Marsus pozicijų. Ar ši mistinė istorija yra
autentiška mano autobiografija, ar meistriška pasa

ka, turės nuspręsti pats skaitytojas. Taigi...

jas pats skambintų į tokias instancijas ir pats jas ragintų..."

Mūsų veide - šypsenos. Posėdis baigtas. Aš vėl keliau

ju į savo mažą kamerą, kurioje diena iš dienos vyksta

stebuklinga alchemija. Kelias į save - tai nuostabiausia

kelionė, kokią tik gali patirti žmogus šioje planetoje...

Kirmėlė pabunda ir virsta drugeliu...
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rietą, o grynoji sąmonė - tai Dvasia. Kūnas iš tiesų - ve

žimas. Intelektas - tai vadeliotojas. 0 protas - išties tai

vadžios. Jutimai - tai žirgai, o jais juntami dalykai - jų

takai. Siela - junginy su kūnu, jutimais ir protu. Ir visgi

ji - anapus jų. Ir štai aš, šios karietos vadeliotojas, įeinu

į teismo salę.

Sėdu šalia advokatės. Priešais, kitoje salės pusėje,

prokuroras. Jis žiūri į mane, į mano ramias akis. Viduje

aš jam nusilenkiu ir palinkiu sėkmės - jis tik Gyvenimo
įrankis.

Prasideda posėdis, visi supažindinami su byla ir kal
tinimais. Po privalomų procedūrų teisėjas kreipiasi į
prokurorą. Pastarasis atsistoja ir taria: „Iki šiandien aš

norėjau Marsus Driuk skirti mažiausiai ketverius metus

kalėjimo... Bet dabar persigalvojau... Manau, užteks, jei jį

padarysime persona non grata Vokietijoje. Aš už tai, kad

jis būtų paleistas ir kuo greičiau išsiųstas iš mūsų šalies.
Tai išgirdusi mano advokatė net išsižiojo, nes buvo

pasiruošusi aštriam teismo posėdžiui. O aš tik ramiai

šypsojausi. Viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Jau buvau

suvokęs, kad visi mes, žmonės, esame įkalinti savo pro

to kalėjimuose, ir jei iš proto kalėjimo išsivaduoji, negali
būti izoliuotas ir fiziniame pasaulyje...

Advokatė dar labiau liko be žado, kai teisėjas sutiko
su prokuroro prašymu ir atsistojęs pats nuėjo paskam

binti į Deportacijos departamentą, paprašydamas, kad

mano dokumentai būtų sutvarkyti kiek galima greičiau.

Advokatė atsisuko į mane: „Marsus, vyksta kažkokie

stebuklai, nesu mačiusi, kad Aukščiausiojo Teismo teisė-



jos tekstais, teosofija ir keliais astrologais.
Kosminiai Pašventimai - tai simbolinis pavadi

nimas, reiškiantis sielos sąmonėjimo Kelią ir etapus,

kad nebegrįžti į materialų kūną pamiršus, kas esi ir iš
kur atėjai. Simbolinis žodis Pašventimas nužymi vidi
nės energijos užtvirtinimą, sąmoningumo, potencialo

užtvirtinimą. Mes - sielos-sąmonės. Kūnai - tai laikini

kostiumai. Žinojimas to ir iš to kylantis vis sąmoninges

nis gyvenimas - tai sielos Evoliucija, tai Kelias.

Taigi Kelias I Kosminio pašventimo link prasideda tik
tada, kai žmogus supranta gyvenąs chaose ir sąmonin

gai priima sprendimą iš jo išlipti, pradėdamas atsirinkti
savyje, kuriai - griaunamajai ar kuriamajai - savo pusei

jis teikia pirmenybę. Iki I Kosminio Pašventimo tas pasi
rinkimas įvykdomas iki galo ir patikrinama motyvacija.
Nuo I iki II Kosminio Pašventimo - tai pasirinktos dvasi

nės sistemos arba kelių sistemų (tai priklauso nuo indivi
do karmos) įgėrimo ir jos (jų) realizacijos materialiame
gyvenime laikas. Po II Kosminio Pašventimo išmoktos ir

įdiegtos sistemos turi būti sugriautos, kad virstų priešy

bių vienybe. Po III Kosminio Pašventimo visiškai virstama
kosminiais įstatymais. Po IV Kosminio Pašventimo į Žemę

galima nebegrįžti.
Labai nelengvas Kelias į Tai. (i)
Šiam Keliui iš dalies paaiškinti ir skirta ši istorija. Kaip

jau minėjau, ar ji tikra, ar ne, spręskite patys.

Tie, kurie skaitė I šios knygos dalį, suprato, kad
kelias į I Kosminį Pašventimą knygos pagrindiniam
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Parašęs pirmą knygą kalėjime nemaniau, kad po ke
tverių metų bus ką parašyti apie savo Kelionę, tada

dar nežinojau, kas laukia grįžus namo į vadinamąją
laisvę... Per trejus metus išryškėjus mano paskirčiai, vėl

prisėdau prie transcendentinės patirties išspinduliavi
mo. Šį kartą ne prie sąsiuvinio su rašikliu mažoje kalėji
mo vienutėje. Dabar sėdžiu prie kompiuterio patogiame

krėsle Ispanijoje, o pro verandos langą, siekiantį grindis,

matosi Viduržemio jūra. Dabar - ankstyvas rytas... girdi

si paukščių čiulbesys, raginantis švęsti naują dieną.

Ketveri metai prabėgo po to, kai išėjau iš intensyvių
apmokymų zonos Vokietijoje, tačiau intensyvūs apmoky

mai nesibaigė, jie tik įsibėgėjo. Visi šie metai po Pabudimo
buvo ypatingas etapas, kuriuo jaučiu poreikį pasidalinti

su dvasios ieškotojais ir visais žmonėmis, kurie daugiau

ar mažiau žengia platesnės sąmonės, platesnio suvokimo

ir visokeriopos saviugdos link. Esame vieni dėl kitų.

Istoriją stengiuosi pateikti per Kosminių Pašventimų
prizmę ir astrologiją. Remiuosi Antropoteosofija, Astrė-
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