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Nuostabios K. E. Antarovos knygos 
„Mokytojo sodas“, „Pa!nekesiai su 
draugu“ ir, %inoma, „Du gyvenimai“ 
mums !iandien leid%ia &sivaizduoti, kaip 
vyksta pakyl#ti pokalbiai su Mokytoju. 
Pamokymai padeda %mon#ms b'ti 
s(moningais savo gyvenimo k'r#jais, 
pasiekti savo auk!)iausiojo „A!“ 
esm*, suprasti savo paskirt& ir skleisti 
pasaulyje d%iaugsm( bei did%i( pagarb(. 
Jie moko derinti !irdies ir proto j#gas 
kiekvienos dienos reikaluose, nes 
be to ne&manoma pasiekti vidin#s 
harmonijos. 
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$tai dar vienas s(siuvinis+– 
„Mokytojo pokalbiai“, perra!yti (arba 
u%ra!yti?) So,jos Vladimirovnos 
Ger# (mir# 1956 metais), Rusijos 
teosof" bendrijos Maskvos skyriaus 
pirminink#s. Likimas nune!# !& slapt( 
s(siuvin& & Jelenos Fiodorovnos  
Ter-Arutiunovos rankas, ji pa%inojo 
So,j( Vladimirovn( ir u%augo teosof" 
!eimoje. Jelena buvo pa%&stama 
su daugeliu teosof", taip pat su 
K.+E.+Antarova, O. N. Cuberbiler, 
Z. M.+Gagina, S. A. Bodianska, 
J.+N.+Mulina ir kitais. 

Jelena Fiodorovna i!saugojo 
K.+E.+Antarovos nuotraukas ir u%ra!us. 
Tarp j" „-inut* atsiskyr#liui“, pasira!yt( 
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Mokytojo Venecijie)io ir skirt( 
Z.+M.+Gaginai. Stilistika ji labai artima 
„Mokytojo pokalbiams“ S. V. Ger# 
s(siuvinyje. Tai leid%ia nusp#ti j" !altin&. 
Bet ar labai svarbu %inoti Mokytojo 
vard(? Juk teksto prasmingumas ir 
i!mintis nepalieka joki" abejoni" d#l 
ne&kainojamos vert#s.

Leidus J. F. Ter-Arutiunovai mes 
publikuojame „Mokytojo pokalbius“. 
Jie skirti tam, kuris suvokia save kaip 
mokin&, kuris ie!ko ir nori suprasti, kad 
vis" jo sunkum" prie%astis yra jis pats. 





Pirmas  
pokalbis
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-mogus, gyvendamas savo 
%emi!k(j( dien(, negali lygindamas 
pasiekti kitokio lygmens suvokimo. 

Visi jo palyginimai apriboti k'n" 
s(lyginumo. O auk!)iausioji s(mon#, 
i!silaisvinusi i! !io s(lyginumo, 
ribojama tik pa)ios sav*s. -em#s 
%mogaus apribojimai b'na ne tik i! 
med%io, akmens, gele%ies, kuri" negali 
&veikti jo k'nas. -mogus turi ir aistr" 
ribotum(. 

Be r'pinimosi keliu %mogus negali 
savo k'nu prasiskverbti per k'no 
pertvaras & vidines sutikt"j" gyvenimo 



K ONKORD I JA  A N TA ROVA

12

buveines. Bet gavus leidim( atvertos 
durys panaikina visas kli'tis+– jis 
&eina lengvai ir paprastai. Kaip viskas 
klostosi %mogui, kai patenka & sutiktojo 
!ventov*+– & jo !ird&? Tik pats %mogus 
meil#s ir tyrumo j#ga gali savo meile 
susijungti su sutiktojo meile. Joks 
leidimas nesujungs jo su sutiktojo 
mintimi, d%iaugsmu ir skausmu. Tik 
jei save suvoks kaip vien& su sutiktuoju, 
tai gali pad#ti jam b'ti ne %i'rovu ar 
teis#ju, o draugu ir pagalbininku.

„Neteiskite vieni kit"“+– tai visiems 
prie!ais akis, tai kiekvienas supranta 
protu. Bet tik tas, kuris !irdimi siekia 
am%inyb#s d%iaugsmo arba skausmo, 
tas &vykdys !& &sakym(. 
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Be to, pirmas i!silaisvinimo po%ymis 
ir aktyvaus vieningo gyvenimo prad%ia 
yra j#ga matyti artimojo Vienov#s 
!ukel*, kurios nedera teisti, bet prie 
kurios reikia priglusti savo tyrumu+– 
!tai kiekvieno susitikimo paskirtis. 

N#ra pagrindo manyti, kad 
keliaujant & tobulum( tau b'tinos 
ypatingos s(lygos. N#ra ypating" 
s(lyg", nes kiekvienam duotos 
jo s(lygos; vadinasi, jos tokios 
individualiai nepakartojamos, kaip 
tik gal#jo Karmos valdovai suskaldyti 
am%in(sias %mogaus grandines. Visos 
$viesiosios Brolijos pastangos skirtos 
tam, kad kiekvien( priimt" & savo 
meil#s lau%(. 
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Didis j" gailestingumas meil#s 
k'ju suskaldo %mogaus prietar" ir 
prasimanym", kad kiekvienas yra 
pats sau, sienas. Jie ne!a %monijos 
reg#jim( per jo darb" am%ius 
ir palieka jame toki" p#dsak", 
kurie skatina jo nauj( gyvenim( 
ver%tis per dienos kli'tis. Tik 
tod#l tai, kas vienam yra lengva 
ir paprasta, kitam yra kan)ia. 
Tai, kuo vienas u%sipild*s+– savo 
dvasia ir gro%iu,+– kitam atrodo 
dykaduoniavimas.

.%velgti sutiktojo !irdyje kan)i( 
ar d%iaugsm( galima tik tada, kai 
tavo paties ramus siekis suteikia 
j#gos dvasiai. Jeigu tavyje !#lsta bent 
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upelis aistr", atkreipti d#mes& & kito 
gyvenim(+– beveik ne&manoma. 

Ar galima tokiomis s(lygomis tapti 
mokiniu? Kaip gali %mogus atne!ti & 
-em* bent vien( nei!kreipt( Mokytojo 
mint&, jeigu jame pa)iame karaliauja 
ne i!silaisvinusios !irdies skambesys, o 
skausmas ir nepasitenkinimas, kova su 
pa)iu savimi? 

I!sivadav*s i! savimylos tu!tyb#s 
ir susitelk*s & bendr( gerov*, %mogus 
patiria d%iaugsm( d#l viduje atsiradusio 
did%iulio !viesos rato, kuriame 
sudegusios aistros dingsta. Bet !i !viesa 
neatitveria jo siena nuo bendravimo 
su gyvais %mon#mis; jis pritrauk# prie 
sav*s !& gyv( b'r& ir kiekvieno auroje 
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mintis virto & gerokai subtilesn* bei 
!varesn* dvasios materij(. Nes tas, kuris 
gal#jo i!b'ti tavo !viesos rate, b'tinai 
sudegino jame bent ma%iausi( dalel* 
savo s(lyginumo. Apskai)iuoti login#s 
aukl#jimo sekos, kaip b'tent perkelti 
!vies( & sutikt(j&,+– ne&manoma. Nes 
dvasios reikal" logika viena visiems+– 
tai Meil#. Kad ir kiek ie!kotum, kaip 
pateisinti savo nelabai verting( elges&, 
kai nei!sivaduojama nuo sutiktojo 
smerkimo, kad ir kiek sau kalb#tum, 
jog tie, pas kuriuos tu at#jai, dar yra 
nepakei)iami, dar pusiau gyvi,+– 
tu %inai, kad pats pas juos #jai ne 
ne!damas Mokytojo !vies(, o savo 
asmenyb*.


