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Nuostabios K. E. Antarovos knygos 
„Mokytojo sodas“, „Pašnekesiai su 
draugu“ ir, žinoma, „Du gyvenimai“ 
mums šiandien leidžia įsivaizduoti, kaip 
vyksta pakylėti pokalbiai su Mokytoju. 
Pamokymai padeda žmonėms būti 
sąmoningais savo gyvenimo kūrėjais, 
pasiekti savo aukščiausiojo „Aš“ 
esmę, suprasti savo paskirtį ir skleisti 
pasaulyje džiaugsmą bei didžią pagarbą. 
Jie moko derinti širdies ir proto jėgas 
kiekvienos dienos reikaluose, nes 
be to neįmanoma pasiekti vidinės 
harmonijos. 
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Štai dar vienas sąsiuvinis – 
„Mokytojo pokalbiai“, perrašyti (arba 
užrašyti?) Sofijos Vladimirovnos 
Gerė (mirė 1956 metais), Rusijos 
teosofų bendrijos Maskvos skyriaus 
pirmininkės. Likimas nunešė šį slaptą 
sąsiuvinį į Jelenos Fiodorovnos  
Ter-Arutiunovos rankas, ji pažinojo 
Sofiją Vladimirovną ir užaugo teosofų 
šeimoje. Jelena buvo pažįstama 
su daugeliu teosofų, taip pat su 
K. E. Antarova, O. N. Cuberbiler, 
Z. M. Gagina, S. A. Bodianska, 
J. N. Mulina ir kitais. 

Jelena Fiodorovna išsaugojo 
K. E. Antarovos nuotraukas ir užrašus. 
Tarp jų „Žinutę atsiskyrėliui“, pasirašytą 
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Mokytojo Venecijiečio ir skirtą 
Z. M. Gaginai. Stilistika ji labai artima 
„Mokytojo pokalbiams“ S. V. Gerė 
sąsiuvinyje. Tai leidžia nuspėti jų šaltinį. 
Bet ar labai svarbu žinoti Mokytojo 
vardą? Juk teksto prasmingumas ir 
išmintis nepalieka jokių abejonių dėl 
neįkainojamos vertės.

Leidus J. F. Ter-Arutiunovai mes 
publikuojame „Mokytojo pokalbius“. 
Jie skirti tam, kuris suvokia save kaip 
mokinį, kuris ieško ir nori suprasti, kad 
visų jo sunkumų priežastis yra jis pats. 





Pirmas  
pokalbis
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Žmogus, gyvendamas savo 
žemiškąją dieną, negali lygindamas 
pasiekti kitokio lygmens suvokimo. 

Visi jo palyginimai apriboti kūnų 
sąlyginumo. O aukščiausioji sąmonė, 
išsilaisvinusi iš šio sąlyginumo, 
ribojama tik pačios savęs. Žemės 
žmogaus apribojimai būna ne tik iš 
medžio, akmens, geležies, kurių negali 
įveikti jo kūnas. Žmogus turi ir aistrų 
ribotumą. 

Be rūpinimosi keliu žmogus negali 
savo kūnu prasiskverbti per kūno 
pertvaras į vidines sutiktųjų gyvenimo 
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buveines. Bet gavus leidimą atvertos 
durys panaikina visas kliūtis – jis 
įeina lengvai ir paprastai. Kaip viskas 
klostosi žmogui, kai patenka į sutiktojo 
šventovę – į jo širdį? Tik pats žmogus 
meilės ir tyrumo jėga gali savo meile 
susijungti su sutiktojo meile. Joks 
leidimas nesujungs jo su sutiktojo 
mintimi, džiaugsmu ir skausmu. Tik 
jei save suvoks kaip vienį su sutiktuoju, 
tai gali padėti jam būti ne žiūrovu ar 
teisėju, o draugu ir pagalbininku.

„Neteiskite vieni kitų“ – tai visiems 
priešais akis, tai kiekvienas supranta 
protu. Bet tik tas, kuris širdimi siekia 
amžinybės džiaugsmo arba skausmo, 
tas įvykdys šį įsakymą. 
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Be to, pirmas išsilaisvinimo požymis 
ir aktyvaus vieningo gyvenimo pradžia 
yra jėga matyti artimojo Vienovės 
šukelę, kurios nedera teisti, bet prie 
kurios reikia priglusti savo tyrumu – 
štai kiekvieno susitikimo paskirtis. 

Nėra pagrindo manyti, kad 
keliaujant į tobulumą tau būtinos 
ypatingos sąlygos. Nėra ypatingų 
sąlygų, nes kiekvienam duotos 
jo sąlygos; vadinasi, jos tokios 
individualiai nepakartojamos, kaip 
tik galėjo Karmos valdovai suskaldyti 
amžinąsias žmogaus grandines. Visos 
Šviesiosios Brolijos pastangos skirtos 
tam, kad kiekvieną priimtų į savo 
meilės laužą. 
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Didis jų gailestingumas meilės 
kūju suskaldo žmogaus prietarų ir 
prasimanymų, kad kiekvienas yra 
pats sau, sienas. Jie neša žmonijos 
regėjimą per jo darbų amžius 
ir palieka jame tokių pėdsakų, 
kurie skatina jo naują gyvenimą 
veržtis per dienos kliūtis. Tik 
todėl tai, kas vienam yra lengva 
ir paprasta, kitam yra kančia. 
Tai, kuo vienas užsipildęs – savo 
dvasia ir grožiu, – kitam atrodo 
dykaduoniavimas.

Įžvelgti sutiktojo širdyje kančią 
ar džiaugsmą galima tik tada, kai 
tavo paties ramus siekis suteikia 
jėgos dvasiai. Jeigu tavyje šėlsta bent 
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upelis aistrų, atkreipti dėmesį į kito 
gyvenimą – beveik neįmanoma. 

Ar galima tokiomis sąlygomis tapti 
mokiniu? Kaip gali žmogus atnešti į 
Žemę bent vieną neiškreiptą Mokytojo 
mintį, jeigu jame pačiame karaliauja 
ne išsilaisvinusios širdies skambesys, o 
skausmas ir nepasitenkinimas, kova su 
pačiu savimi? 

Išsivadavęs iš savimylos tuštybės 
ir susitelkęs į bendrą gerovę, žmogus 
patiria džiaugsmą dėl viduje atsiradusio 
didžiulio šviesos rato, kuriame 
sudegusios aistros dingsta. Bet ši šviesa 
neatitveria jo siena nuo bendravimo 
su gyvais žmonėmis; jis pritraukė prie 
savęs šį gyvą būrį ir kiekvieno auroje 
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mintis virto į gerokai subtilesnę bei 
švaresnę dvasios materiją. Nes tas, kuris 
galėjo išbūti tavo šviesos rate, būtinai 
sudegino jame bent mažiausią dalelę 
savo sąlyginumo. Apskaičiuoti loginės 
auklėjimo sekos, kaip būtent perkelti 
šviesą į sutiktąjį, – neįmanoma. Nes 
dvasios reikalų logika viena visiems – 
tai Meilė. Kad ir kiek ieškotum, kaip 
pateisinti savo nelabai vertingą elgesį, 
kai neišsivaduojama nuo sutiktojo 
smerkimo, kad ir kiek sau kalbėtum, 
jog tie, pas kuriuos tu atėjai, dar yra 
nepakeičiami, dar pusiau gyvi, – 
tu žinai, kad pats pas juos ėjai ne 
nešdamas Mokytojo šviesą, o savo 
asmenybę.
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