
Auksas - kristalizuota gausos

energija

Tavo yra turtai ir tavo garbė, tu

viešpatauji visiems dalykams; tavo
rankoje jėga ir galybė, tavo rankoje
didumas ir viešpatavimas viskam.

1 Kronikų (Paralipomenono)
Knyga 29:12

Senovės pašvęstieji parengė efektyvių psichinių
technologijų, kurios vienijo žmogų ir Visatą
makrokosmą ir mikrokosmą padėjo įgyti har

monijos, klestėjimo, savirealizacijos. Jie taip pat kurdavo

galingus psichogeneratorius gausos energijai pritraukti ir

išlaikyti - tai ir Saliamono šventovė, Egipto, Kinijos, In

dijos piramidės, Vedų altoriai bei kiti dideli ir maži stati
niai, kuriuos šiuolaikiniai miesčionys laiko neprasmingais

architektūriniais senovės eksperimentais.

Biblijoje, Vedose, zoroastrizmo tekstuose rasime išsa

mių aprašymų apie sandoros skrynią altorius, šventoves,

apie tai, kaip jos iškildavo ir būdavo puošiamos auksu,

kaip ir kada reikėdavo su jais dirbti. Žyniai, atlikdami
savo apeigas, naudodami tas priemones, galėjo daryti įtaką

žmonių likimui, paveikti įvairius kolektyvinės sąmonės

klodus, numatyti ateitį ir net sukelti būtinus gamtos reiš

kinius.
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psichines įtakas, nugalėti nesėkmes, išvystyti finansinę
intuiciją ir realizuoti savo paskirtį.

Jie nukreipti į motyvaciją jėgą ir suvokimą pade
dančius pasiekti klestėjimą sėkmę, vidinę harmoniją ir

laimę. Taip pat jie suteikia galimybę į savo gyvenimą at
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turtas, kūryba, sėkmė, sveikata.
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Efektyvūs metodai, padedantys pasiekti

pasikeitimus, laimę ir klestėjimą



bilizuoja spinduliavimą. Daugumos kultūrų nuomonė:

kuo daugiau aukso turi žmogus, tuo jis galingesnis. (Jei,

žinoma, jam pakanka jėgų ir žinių, kad galėtų valdyti
šitą stichiją.) Kuo didesnės šalies aukso atsargos, tuo ji

galingesnė. Auksas konsoliduoja naciją, gerina socialinę

imuninę sistemą, suteikia šaliai autoriteto. Beveik visų

politinių sąmokslų, dvaro perversmų, didžiųjų revoliucijų

ir karų tikslas buvo auksas arba, tiksliau, toji energija, kuri

buvo sukoncentruota aukse ir galimybės, atsiveriančios

dėl šios energijos. Biblijoje sakoma: „Kas buvo gundo

mas auksu - ir išliko tyras? Tebūna jis pagirtas" (Siracho

knyga 31:10).
Žinios apie gausos energiją, kurios geriausias akumu

liatorius - auksas, buvo slepiamos, jas saugojo mistinės

sąjungos, uždaros ezoterinės bendruomenės ir religinės

brolijos. Šių organizacijų vadovai, kryptingai šviesūs,

priklauso Pasauliniam Gausos Ordinui, kurio vienas au

kščiausių hierarchų yra Melchizedekas. Biblijoje apie Jė
zų sakoma, kad Jis „buvo Dievo tituluotas Pašvęstuoju

Melchizedeku" (Jud. 5:10).

Mokiniai.pasiekęGausosOrdinotrečiąpakopąirprak-

tikuojantys meistrų technikas, duoda nesavanaudiškumo

įžadus. Jie priima tik tai, kas dovanojama. Tačiau jiems

neleidžiama prašyti ir atsisakyti.

Gausos Ordinomeistrai atlieka katalizatorių vaidmenį

gausos alcheminiuose procesuose. Saliamono priesakuo

se, Vedų artcha-šastrose, slaptuose tamplierių dokumen

tuose, bogomilų ir rozenkreicerių laiškuose jie vadinami

Sėkmės šaukliais, Saulės aukso magais, Laimės riteriais.

Auksas ir brangieji akmenys buvo vertinami už tai,

kad gebėjo savyje sukoncentruoti energiją, saugoti infor-

macijąir jėgą daugelį tūkstančių metų, taip pat saugoti nuo
psichinių puolimų bei žalingų įtakų žmogaus genetinį me
chanizmą. Menli P. Hali pastebi, kad pašvęstieji išminčiai

auksą laikė Saulės sistemos valiuta, manydami, jog auk

sas - tai materializuoti Saulės spinduliavimai. Egipto ir

Eleusino misterijose auksas aiškinamas kaip kristalizuota

Saulės šviesa, jis nuskaidrina protą, išlaisvina sielą, su

teikia galią angelams ir dvasioms. Todėl nuo senų senovės

auksas buvo kovos priežastis tarp destruktyvių ir šviesos

jėgų.
Senovės žyniai, įžvelgę subtiliojo pasaulio dėsnius,

mirusį žmogų stengėsi papuošti kuo didesniu kiekiu auk
so, kadangi aukse sukaupta jėga, padedanti sielai pereiti

pragariškas būsenas ir įgauti palankią reinkarnaciją arba
išsivaduoti. Per praėjusius tūkstantmečius surasta nema

žai kapviečių, kur miręs žmogus buvo apsuptas brangių

jų akmenų papuošalais ir turtu, viliojančiais tiek moksli

ninkus archeologus, tiek ir kapviečių grobikus. Tačiau

negalima užmiršti, kad šie turtai priklauso mirusiesiems,

jie padėjo numirusiųjų sieloms pakilti. Turto jėgai išsekus
paimama gyvųjų jėga.

Auksas sugeba kaupti ir išskirti ypatingą substanciją,
kuri padeda tobulėti sąmonei, valiai ir atminčiai. Auk

sas atneša sėkmę, ilgina gyvenimo trukmę ir naikina li

gas. Torsioninių generatorių laukų svarbiausia detalė

„vinčesteris" pagaminta iš ploniausių aukso plokštelių,

nes auksas daug kartų padidina išeigos impulsą ir sta



informaciniuose srautuose, kurie kiaurai pereina įvairius

augalus, žvaigždes, planetas. Pats galingiausias gausos

energijos šaltinis mums yra Saulė.

Atlikdami pirmos pakopos „Gausos Alchemija" prak

tikas, mokomės sutelkti ir išsaugoti gyvybinęjėgą, naudo

dami tokias meditacijas: „Saulės energija", „Auksinė pira

midė", „Meilės šypsena", taip pat grupinę vizualizaciją,

afirmacijas ir dinaminius pratimus. Gausos išgyvenimas

neatskiriamas nuo sveikatos, meilės, nemirtingumo pa

jautimo. Ar galite mėgautis turtu, jei ligos persekioja,

jei stokojate meilės, jei gulite mirties patale? Net vienos
gyvenimo akimirkos negalima nupirkti už pinigus.

Meditacija „Srautas" vysto gebėjimus, kurie būtini

valdyti, išsaugoti, pakartotinai naudoti, transformuoti

ir nukreipti gyvybinę jėgą pagrindiniais kūno kanalais.

Efektyviai valdydami savo energiją įgyjame galimybę
kontroliuoti savo gyvenimą.

Antroji „Gausos Misterijos" pakopa prieinama tiems,

kurie praktiškai įvaldė galimybę pritraukti turtus (pini
gus), būtinus protingiems norams tenkinti, išmoko taikyti

gavimo, atidavimo, taupymo dėsnius ir įvaldė kryptingų

sumanymų technikas.

Trečiosios pakopos technikoms naudojama energi

ja sukaupta bazinėmis praktikomis ir neigiamų emocijų
pakeitimu galingam energetiniam laukui sukurti. Tokio

energetinio lauko vystymasis suteikia galimybę suprasti

kosminius procesus, įžvelgti likimo paslaptis, padėti tam

tikriems individams ir grupėms nugalėti finansinius sun-

Jau daugelį tūkstantmečių jie yra įtakingiausi planetos

žmonės. Iš tikrųjų jie - planetarinė grandis kosminių lo

bių saugotojų hierarchų grandinėje. Jų funkcijos nurody
tos padavimuose apie Kuberį, dangaus gyventojų lobių

saugotoją, Chirono ir Hermio mituose.

Mūsų dienomis Ordino technikas leidžiama prakti
kuoti ne tik meistrams, bet ir mokiniams, nes subtilioji

gausos energija į žemę plūsta šimtais, tūkstančiais srautų,

o ne trimis keturiais upeliais, kaip tai buvo ankstesnėmis

epochomis. Tai išreiškiama planetos pasiturimų žmonių

skaičiaus didėjimu ir dar tuo, kad daugumai žmonių,

palyginti su praėjusiais amžiais, turtingumas nesukelia

pavojingų, griaunamų pasekmių nei asmeniniame, psichi

niame lygmenyje, nei dvasinėje sferoje. Neseniai susikū

rusi bankų sistema yra Kosminių lobių saugotojų hierar

chijos atspindys, tiesa, labai iškreiptas.

Mokiniai, įsisavinę meistrų kursą, įgyja pakankamai

energijos ir įžvalgos, kad galėtų daryti įtaką makroeko
nominiams procesams. Dauguma stambiausių kompanijų

dėl savo pasiekimų turi būti dėkingi Gausos Ordino moki
niams, kurie dirbdami finansiniais konsultantais iš tikrųjų

atlieka milžinišką ezoterinį darbą, kad žmonija klestėtų.
„Gausos Alchemijos" metodai padeda įgyti finansinę

laisvę, o tai reiškia, kad pinigai dirba jums, o nejus dir

bate pinigams.

Gausos energijos išraiškos: džiaugsmo energija, har

monijos energija, gyvybinė energija. Gausos energija

susikaupia mentaliniame lauke, kolektyvinėje sąmonėje,



cijai vietą kur reljefas leistų stebėti Saulės patekėjimą ir
nusileidi mą. Tokia vieta j au savaime yra j ėgos vieta. Atsis

tokite veidu į kylančią Saulę, rankas nuleiskite, nukreipę

delnus į Saulę. Kvėpuokite laisvai, giliai, mėgaudamiesi,

įkvėpkite į save visas spalvas, visus priešaušrio dangaus at

spalvius. Pajuskite Saulės vėją dvelkiantį iš pasirodančios

Saulės.

2. Kai Saulė pradės kilti ir pasirodys horizonte,

pradėkite lengvai bėgti vietoje, stebėdami, kad kvėpavi
mas harmonizuotųsi su kūno judesiais. Pagal Saulės kili

mo greitį judesiai turi taip pat greitėti su kvėpavimo ritmu.

Rankos palengva kilnojamos, delnai atsukti į Saulę. Dė

mesio spinduliai, einantys iš saulės rezginio, gerklės cen

tro ir tarpuantakio, nukreipti į Saulę. Akys gėrisi grožiu

ir Saulės aušros spinduliavimu. Širdis šlovina Saulę. Oda

jaučia švelnią kylančios Saulės šilumą. Kai Saulė visiškai
persirita per horizontą kojos turi maksimaliai intensy-viai

judėti ir klubus kilnoti reikia kuo aukščiau. Rankos kelia
mos virš galvos ir delnai sugeria Saulės energiją.

Tam tiktu momentu kūne gimsta signalas, pranešantis

apie aktyviosios pratimo dalies pabaigą. Tokiu signalu gali
būti nuovargis, palaima, ekstazė, tylos troškimas.

Tada tiesiog sustinkite ir, panaudodami aktyvios fa

zės inerciją pripildykite šviesos visus atsivėrusius centrus

ir kanalus, susikaupkite visu kūnu, visa sąmone į Saulę.

Susibėkite su ja, panirkite joje. Pajuskite, kaip iš jūsų
sklinda Saulės spinduliai, šiluma, gyvybingas spindėji
mas. Susitapatinkite su ja. Pajauskite tai, kąjaučia Saulė.

kūmus. Atsiranda matymas, kaip investuoti Visatos turtus

į projektus, kurie būtų svarbūs pasaulio klestėjimui. Jūs

tampate Dieviškųjų lobių saugotoju.
Stiprus energetinis laukas atlieka svarbų apsauginį

vaidmenį. Jūs saugote save ir ginate saugomą turtą. Ener

getinis laukas virsta transporto priemone, padedančia

sielai patekti į naujų žinių erdves, į slaptų informacijos
srautų sritis, į grynos patirties sferas. Tai panašu į pinigų

judėjimą fizinėje erdvėje.

Pratimas „Saulės energija"

Pašvęstųjų tradicijose Saulė yra matomas simbolis,

gausos įkūnijimas. Asmenys, sėkmingai peržengę „Gau

sos Misterijos" pakopą prilyginami Saulei. Norint patir
ti maksimalų šio pratimo efektą būtina teisingai parinkti
vietą spindulinėms gijoms, jungiančioms su Saule, sukur

ti. Senovės Egipto piešiniuose galima dažnai pastebėti,

kaip Saulės spinduliai baigiasi (arba prasideda) žmogaus
rankose.

Tokios technikos variacijos minimos senovės egip

tiečių, jogų ir toltekų tradicijose.
Dienos ir nakties perėjimo periodai, ypač Saulės auš

ros ir laidos metas, yra labai palankūs Saulės energijai

gauti.

Prieš aušrą

1. Pasirenkite susitikimui su Saule prieš tam tikrą

laiką iki jai patekant, pasistenkite surasti gamtoje medita



lais, virsta tankiu energetiniu kokonu, panašiu į sferoidą

primenančiu kosminį kiaušinį.
Po saulėlydžio atsisėskite ir pajauskite šviečiančią

sferą aplink save. Ir kiekvienąkartą stenkitės praskleisti jos

ribas. Stebėkite, kad jūsų sferos išplėtimo kūrybinė vizual-

izacija nenutrūktų. Nutraukimas bus signalas meditacijos

pabaigai. Kai kurie meistrai galėjo išlaikyti sąmonėje ko
kono ar sferos vaizdą ir energetiką nenutrūkstamai keletą

dienų. Jie tapdavo absoliučiai nematomi mūsų erdvėje ir

integraliai transformuodavosi. Indijoje ir Tibete ne vieną

kartą sutikdavau žmonių (greičiau dangaus gyventojų),

turinčių plazminį kūną.
Jau iš pat pradžių šio pratimo praktika suteikia savęs

pažinimą, vienybės išgyvenimą, Visatos meilės pajautimą,

ryžtingumą meditatyvumą džiaugsmą sąmonės grynumą

energingumą sveikatą sumanymų sėkmę, išsivadavimą

iš priklausomybės, kūrybingumą ir įkvėpimą.
Žmogus tampa gausos įsikūnijimu, jį lydi sėkmė ir

laimė. Jo aura virsta katalizatoriumi, greitinančiu kles

tėjimą ir ekonominį pakilimą.

Išgirskite džiaugsmo dainą, kurią Saulei skiria visa gam

ta.

Jei turite galimybę, į kylančią Saulę bėkite ne vietoje,
o iš tikrųjų, bet jūsų dėmesys turi būti sutelktas į Saulę,
o ne į kelią. Tegul jūsų bėgimas į Saulę virsta skrydžiu į
Saulę. Pasak daoizmo sakmių, kai kurie meistrai, pasiekę

sėkmės pratime „Bėgimas į Saulę", iš tikrųjų pakildavo,

nugalėję traukos dėsnį.

Atlikdami šį pratimą pajusite realybę, tarsi energijos
materialumą, pajusite aplinkos ryšį su Saule, lyg viskas,

visas pasaulis, visi žmonės ir jūs išausti iš Saulės ema

nacijų. Aiškiai jausite savo ryšį su Saule, sujos energija,

meile ir galybe.

Prieš saulėlydį

Dienos metu nustatykite ryšį su Saule. Kalbėkite su ja

kaip su draugu, tėvu ar mylimuoju, bet ne familiariai. Dai

nuokite jai, dėkokite jai, melskitės jai. Kiekvieną minutę
galite jausti jos dėmesį, jos rūpinimąsi jumis. Kvėpuokite
jos šviesa, prisipildykite jos nematomo spinduliavimo.

Vakare prieš saulėlydį penkiolikai minučių atsiduo
kite spontaniškam iškilmingam šokiui. Jo esmė ta, kad

galima būtų įsisąmoninti, pajausti, pamatyti ploniausias

spindulių gijas, kurios jungia su Saule visas kūno dalis,

kiekvieną kūno ląstelę.

Lėti, lengvi judesiai padės sukaupti dėmesį vienu
metu į kūno dalis, spindulių gijas ir Saulę. Galite pajausti,

kaip šios gijos, būdamos taip pat ir Saulės energijos kana


