
Šioje knygoje pateikiama daugybė įrodymų, kad senoji slaptoji 
filosofija, užsimezgusi misterijų mokyklose, išsaugota slaptųjų 

draugijų, yra puoselėjama iki  šių dienų.

Jonathanas Blackas (tikrasis vardas Mark Booth) –  
rašytojas, žurnalistas, leidėjas. Oksforde 
studijavo filosofiją ir teologiją, šiuo metu dirba 
Hodder&Stoughton. „Slaptoji pasaulio istorija“ – 
kontroversiškiausias autoriaus veikalas, rengtas 
daugiau nei du dešimtmečius. Knyga tapo New York 
Times bestseleriu, išversta į 16 kalbų. 

Čia praskleidžiamas paslapties šydas, ilgus amžius dengęs slaptąjį mokymą. 
Slaptosios draugijos apipintos gandais; jų nariai deginti ant laužo ar kitaip nai-
kinti ir persekioti. Tačiau iki šių dienų paslaptys taip ir liko neišpainiotos.

Ar tikrai slaptosios draugijos valdo pasaulį? Kodėl Niujorko Centriniame 
parke XIX a. buvo pastatytas egiptiečių obeliskas? Kas suteikė Kolumbui jėgų 
leistis į kelionę? Ką žinojo Dante? Kodėl buvo balzamuotas Leninas? Kaip 
slaptasis mokymas paveikė JAV administracijos užsienio politiką Vidurio Eu-
ropos atžvilgiu? Koks likimas laukia pasaulio?

Knygoje – okultizmas ir ezoterika, tamplieriai ir rozenkreiceriai, iliumina-
tai ir dievai, perdavę savo žinias išrinktiesiems, rašytojai ir dailininkai, kuriems 
buvo atskleistos paslaptys. Autorius kalba apie Kabalą ir ezoterinį budizmą, 
senovės graikų ir romėnų misterijas, gnosticizmą ir neoplatonikus, „Tūks-
tančio ir vienos nakties“ istorijas, Tomą Akvinietį ir Rogerį Baconą, Dante, 
Renesanso misticizmą, Rabelais, Isaacą Newtoną bei okultines naujųjų laikų 
mokslo bei modernybės šaknis, laisvuosius mūrininkus, mistikus, okultinį 
bolševizmą, o užbaigia savo tyrimą Naujosios Jeruzalės laukimu. 

Ši knyga privers jus pažvelgti į pasaulį kitaip. Suprasti tikrąsias esminių pa-
saulio įvykių priežastis.
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Pratarmė

SLAPTOJI PASAULIO ISTORIJA yra akibrokštas mūsų intelektualio-
jo elito visažiniams ir kontrolės fanatikams, kurie imasi už mus nu-
spręsti, kaip dera mąstyti ir kuo tikėti.

Šiais laikais vyrauja mokslinis materialistinis pasaulėvaizdis. Tad, 
deja, kalbėjimas apie bet kokias dvasių pasaulių patirtis kelia pavo-
jų būti palaikytam kvaištelėjusiu. Vis dėlto yra gana daug protingų, 
nuoširdžių žmonių, kurie aistringai domisi angelologija, alchemija, 
kabalistika, joga, čakromis ir tokiomis brolijomis kaip rozenkreiceriai. 
Rašiau šią knygą siekdamas parodyti, kad visa tai yra susiję ir drauge 
sudaro nuoseklų, įtikinamą, bet moksliniam materialistiniam priešin-
gą pasaulėvaizdį.

Ši knyga apie mistines ir antgamtines paslaptis. Stengiausi atsiribo-
ti nuo plačiai paplitusios minties, kad slaptosios draugijos tėra bloga 
linkinčių senių klikos, slapta rezgančios planus užvaldyti pasaulį. Prie-
šingai, teigiu, kad šie vyrai ir moterys, jauni ir seni, yra senųjų alterna-
tyvaus dvasingumo srovių sergėtojai, turintys mums ką pasakyti, ypač 
šiomis dienomis, kai organizuotoji religija, atrodo, per silpna atremti 
materializmo bangą.

Visoms alternatyvaus dvasingumo srovėms būdingas siekis suvokti, 
kaip antgamtiškumas veikia pasaulį, tad jis atsispindi ir šioje knygoje.

Supindamas į viena mistinius žmonijos vaizdinius apie visatos kil-
mę, jos istoriją ir ateitį – magijos kupinus pasakojimus apie kurian-
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čiuosius dievus ir dvasias, magus ir alchemikus, apie didžiąsias istori-
nes asmenybes, kurias vedė žvaigždės ir įkvėpė angelai, – stengiuosi 
parodyti, kad pasaulyje galbūt esama ir giliau slypinčių sudėtingesnių 
dėsningumų nei ekonominiai ar politiniai, kuriais apsiriboja tradicinis 
istorijos mokslas, ir galbūt jie laikomi antgamtiniais tik todėl, kad ne-
turėtų veikti, jei gamtamokslinė pasaulio samprata būtų pajėgi paaiš-
kinti visą būtį.

Knygos pabaigoje klausiu skaitytojų, ar jie neaptiktų tokių dėsnių 
veikimo pavyzdžių ir savo gyvenime.

Kuo gi jūs galų gale labiau linkę tikėti – vadinamaisiais žinovais ar 
savo pačių patirtimi?

Kai kurie skaitytojai pasakojo apie keistas antgamtines patirtis vos 
perskaičius knygą. Aš to nesiekiau, bet tai tik primena man, jog šioje 
knygoje aptariamus neįprastus vaizdinius ir neįtikėtinas istorijas su-
kūrė kur kas pajėgesni protai nei manasis, kad veiktų pasąmonės lyg-
meniu. 

Mane nuoširdžiai nustebino, kokie įvairūs žmonės palankiai atsi-
liepė apie šią istorijos versiją ir ją „pripažino“. Tarp jų buvo ir įtariai 
viena kitos atžvilgiu nusiteikusių grupių atstovų – masonų, antropo-
sofų, katalikų mistikų, menininkų, Miltono, Blake’o, siurrealizmo ir 
dadaizmo tyrėjų. Galbūt juos visus sieja dvasinės patirties troškimas. 
Vieni iš mūsų gimsta apdovanoti gebėjimu patirti tikruosius dvasinius 
išgyvenimus, o kiti galbūt turi gana gerą vaizduotę, kad suvoktų, jog 
vaizduotė yra būdas regėti tikrovę, kurį galima ugdyti.

Tokia ir yra toji galinga apdovanojanti PASLAPTIS, glūdinti slapto-
sios pasaulio istorijos šerdyje. Ją žinojo Marija Magdalietė, Leonardo 
da Vinci, Teresė Avilietė, Williamas Shakespeare’as, George’as Wa-
shingtonas ir daugelis kitų žmonių, kreipusių istorijos tėkmę.
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Įvadas

ŠI PASAULIO ISTORIJA PER AMŽIŲ AMŽIUS buvo saugoma slap-
tųjų draugijų. Žiūrint iš šiandienos perspektyvos, ji gali atrodyti neįti-
kima ir netgi beprotiška, tačiau nepaprastai daug vyrų ir moterų, kurie 
lėmė istorijos eigą, buvo įsitikinę jos šalininkai.

Pasak senovės istorijos tyrinėtojų, nuo pat Egipto civilizacijos pra-
džios iki Romos imperijos griūties prie viešųjų šventyklų Tėbuose, 
Eleusine ir Efese buvo uždaros patalpos, skirtos žyniams. Klasikinio 
laikotarpio žinovai jas vadina misterijų* mokyklomis.

Politikos ir kultūros elito atstovai šiose mokyklose buvo mokomi 
ypatingų meditacijos technikų. Po keletą metų trukusio pasiruošimo 
Platonui, Eschilui, Aleksandrui Didžiajam, Augustui, Ciceronui ir dau-
geliui kitų čia buvo atskleista slaptoji filosofija. Skirtingais laikotarpiais 
tarp šių mokyklų taikomų praktikų buvo sensorinė deprivacija, kvėpa-
vimo pratimai, šventasis šokis, teatras, haliucinogeniniai narkotikai ir 
įvairūs būdai nukreipti lytinę energiją. Jos visos buvo skirtos sukelti 
pakitusioms sąmonės būsenoms, kurių apimti paslapčių patikėtiniai 
matė pasaulį kitomis akimis.

Kiekvieno išdavusio mokyklos paslaptis pašaliečiams laukė mirtis. 
Filosofas neoplatonikas Jamblichas aprašė, kas atsitiko dviem berniu-

* Slapti senovės Graikijos, Romos ir Rytų dievybių kultai, kuriuose galėjo daly-
vauti tik įšventintieji. (Čia ir toliau pastabos vertėjo.)
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kams, gyvenusiems Efese. Įkvėpti gandų apie šmėklas ir magiškas ap-
eigas, už tikrovę sodresnę „realybę“, slepiamą už užtvarų, vieną naktį 
berniukai pasidavė smalsumui. Prisidengę tamsa jie perlipo sieną ir 
atsidūrė viduje. Užvirė tikras pragaras, baisūs riksmai sklido per visą 
miestą, o kitą rytą berniukų kūnai buvo rasti gulintys priešais vartus, 
vedančius į draudžiamą teritoriją.

Senajame pasaulyje misterijų mokyklų mokymas buvo saugomas 
taip pat akylai, kaip šiandien saugomos branduolinės paslaptys.

IV amžiuje, kai krikščionybė tapo vyraujančia Romos imperijos re-
ligija, senojo pasaulio šventyklos buvo uždarytos. Jų veiklos tęstinu-
mo pavojus buvo malšinamas paskelbiant misterijų mokyklų paslaptis 
eretiškomis, o už dalijimąsi jomis buvo baudžiama mirtimi. Tačiau, 
kaip mes pamatysime, naujojo valdančiojo elito atstovai, taip pat ir 
Bažnyčios vadovai, patys pradėjo burtis į slaptas draugijas. Senųjų pa-
slapčių mokymas tęsėsi už uždarų durų.

Šioje knygoje pateikiama daugybė įrodymų, kad senoji slaptoji filo-
sofija, užsimezgusi misterijų mokyklose, išsaugota slaptųjų draugijų, 
tokių kaip tamplierių ordinas ir rozenkreiceriai, yra puoselėjama iki 
šių dienų. Šis mokymas nuo visuomenės buvo slepiamas arba atvirai 
demonstruojamas taip, kad pašaliečiai jo neatpažintų.

Pavyzdžiui, 1614 metais išleistos sero Walterio Raleigh’io „Pasaulio 
istorijos“ (The History of the World) priešlapio iliustracija tebėra eks-
ponuojama Londono Taueryje. Tūkstančiai lankytojų pro ją praeina 
kasdien, nepastebėdami nei dizaino slepiamos ožio galvos, nei kitų 
užkoduotų žinučių.

Jei kada svarstėte, kodėl Vakarai neturi tradicijos vaizduoti tantrinio 
sekso scenų, kokias matome ant Kadžuraho šventyklų sienų Vidurio 
Indijoje, jums, ko gero, bus įdomu sužinoti, kad analogiški vaizdiniai 
slepiasi daugelyje Vakarų dailės ir literatūros kūrinių.

Mes taip pat sužinosime, kaip slaptasis pasaulio istorijos moky-
mas paveikė JAV administracijos užsienio politiką Vidurio Europos 
atžvilgiu.

Ar popiežius yra katalikas? Ką gi, šis klausimas nėra toks papras-
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tas, koks galėtų atrodyti. Vieną 1939 metų rytą dvidešimt vienų metų 
jaunuolį, einantį per gatvę, partrenkė įsirėžęs sunkvežimis. Ištiktas ko-
mos jis išgyveno sukrečiančią mistinę patirtį. Atsigavęs suprato, kad ši 
patirtis, nors ir labai netikėtai atėjusi, yra padarinys tų dvasinių prak-
tikų, kurių jį mokė jo mokytojas Mieczysławas Kotlarczykas, tuome-
tis rozenkreicerių vadovas. Dėl tos mistinės patirties jaunuolis įstojo 
į seminariją, vėliau tapo Krokuvos vyskupu, o paskui buvo išrinktas 
popiežiumi. Tai buvo Jonas Paulius II.

Šiomis dienomis faktas, kad Katalikų bažnyčios galva pažino dva-
sines patirtis globojamas slaptosios draugijos, galbūt nebeatrodo toks 
šokiruojantis kaip anksčiau, nes pagrindinį visuomenės teisėjo vaid-
menį iš religijos perėmė mokslas. Būtent mokslas nustato, kokie įsitiki-
nimai galimi, o kokie peržengia proto ribas. Senovės pasaulyje ir krikš-
čionybės epochoje slaptoji filosofija laikyta paslaptyje, nes grėsė mirtis 
kiekvienam su ja susipažinusiam. Dabartiniais, pokrikščioniškaisiais, 
laikais slaptoji filosofija tebėra apgaubta baimės šešėlio, tik dabar gresia 
ne egzekucija, o visuomeninės mirties pavojus. Tikėjimas pamatiniais 
slaptojo mokymo postulatais – bekūnių būtybių įtaka gyvenimui ir tuo, 
kad istorijos vyksmas yra kontroliuojamas slaptųjų ložių, – laikomas 
mažų mažiausiai keistuoliškumu, o dažniausiai – tiesiog beprotybe.

KANDIDATAI, NORINTYS PAŽINTI SLAPTĄJĮ MOKYMĄ, mis-
terijų mokyklose buvo išbandomi vandeniu, verčiami šokti į šulinį, 
prasisprausti pro mažytes dureles ir veltis į jokios logikos neturinčias 
diskusijas su antropomorfiniais gyvūnais. Nieko neprimena? Lewi-
sas Carrollis yra tik vienas iš daugelio vaikų literatūros rašytojų, ku-
riems slaptoji filosofija padarė įtaką. Tarp jų buvo ir broliai Grimmai, 
Antoine’as de Saint-Exupéry, C. S. Lewisas, „Ozo šalies burtininko“ ir 
„Merės Popins“ autoriai. Derindami keistą logiką su vaikišku tiesmu-
kumu, šie rašytojai siekė pakirsti sveiką protą ir įprastą materialistinį 
požiūrį į gyvenimą. Jie norėjo išmokyti vaikus mąstyti nestandartiškai, 
matyti reiškinius iš visų pusių, atsiplėšti nuo visuotinai priimtinų nu-
sistovėjusių mąstymo taisyklių.
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François Rabelais ir Jonathanas Sviftas savo dvasia buvo jiems ar-
timi. Trikdantis jų kūrinių ypatumas tas, kad antgamtiškumas nėra 
sureikšminamas  – jis laikomas veikiau savaime suprantama duoty-
be. Įsivaizduojami objektai tampa tokie pat tikri kaip ir įprasti fizinio 
pasaulio daiktai. Kandūs ir skeptiški, šie rašytojai yra švelnūs ikono-
klastai, griaunantys racionalias skaitytojo prielaidas ir tikėjimą būties 
nekintamumu. Ezoterinė filosofija kaip niekur kitur aiškiai jaučiama 
„Gargantiua ir Pantagriuelyje“ ir „Guliverio kelionėse“ – užtektų bent 
kiek pakapstyti ir ji iškiltų dienos švieson.

Ši knyga parodys, kad per visą žmonijos istoriją stulbinamai daug 
garsių žmonių slapta išpažino ir puoselėjo ezoterinę filosofiją ir prak-
tikavo mistines būsenas, kurių mokėsi slaptosiose draugijose. Žino-
ma, galima sakyti, kad tada, kai jie gyveno, net puikiausią išsilavini-
mą turintys žmonės negalėjo mėgautis šiuolaikinio mokslo teikiamais 
privalumais ir būtent todėl Karolis Didysis, Dante, Jeanne d’Arc, Sha-
kespeare’as, Cervantesas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Miltonas, 
Bachas, Mozartas, Goethe, Beethovenas ir Napoleonas tikėjo tuo, 
kas šiandien atrodo pasenę ir visiškai diskredituota. Vis dėlto argi ne 
keista, kad ir naujaisiais laikais daug kas puoselėjo tokius pačius įsi-
tikinimus? Ir ne vien kokie nors pamišėliai, vieniši mistikai ar pasa-
kų kūrėjai, bet ir šiuolaikinės mokslinės metodologijos pagrindėjai, 
humanistai, racionalistai, švietėjai ir kovotojai su prietarais, moder-
nistai, skeptikai ir pašaipuoliai. Ar galėjo žmonės, labiausiai prisidėję 
prie dabartinės mokslinės materialistinės pasaulėžiūros kūrimo, slap-
ta tikėti kuo nors kitu? Newtonas, Kepleris, Voltaire’as, Paine’as, Wa-
shingtonas, Franklinas, Tolstojus, Dostojevskis, Edisonas, Wilde’as, 
Gandhi, Duchamp’as – ar gali būti, kad ir jie buvo įvesdinti į slaptąją 
tradiciją, tikėjo proto viršenybe prieš materiją ir galėjo bendrauti su 
bekūnėmis būtybėmis?

Dabartinėse kai kurių šių asmenybių biografijose beveik neužsime-
nama apie tai, kad jie apskritai tokiomis idėjomis domėjosi. O jei kur 
ir užsimenama, tai šiandieninėje intelektualinėje terpėje tai laikoma 
tik nekaltu pomėgiu, laikinu polinkiu, įdomiomis mintimis, kuriomis 



Įvadas

17

jie žaidė, ar metaforomis, kurias vartojo kūryboje, bet niekada į tai 
nežiūrėjo rimtai.

Vis dėlto įsitikinsime, kad Newtonas neabejotinai buvo praktikuo-
jantis alchemikas visą savo brandų gyvenimą ir alchemiją laikė svar-
biausia savo veikla. Washingtonas šaukėsi didžiosios dangaus dvasios, 
kai įkūrė miestą, šiandien vadinamą jo vardu. O kai Napoleonas sakė, 
kad jį veda jo žvaigždė, tai nebuvo tuščia frazė – jis kalbėjo apie di-
džiąją dvasią, kuri atskleidė jam jo likimą ir padarė jį nepažeidžiamą 
ir didingą. Vienas šios knygos tikslų – parodyti, kad šios neįprastos 
idėjos nebuvo trumpalaikiai kaprizai ar nepaaiškinamos keistenybės, 
kad jos toli gražu ne atsitiktinės ir ne bereikšmės, o sudarė didžiųjų 
istorijos kūrėjų pasaulėžiūros branduolį. Ir galbūt dar svarbiau – kad 

KAIRĖJE  Romos senatoriaus skulptūra. 

DEŠINĖJE  George’o Washingtono skulptūra, kurią sukūrė seras Franciskas Chantrey. 1861 metų 

raižinys.
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jie buvo neįtikėtinai vieningi siekdami bendro tikslo. Jei suaustume šių 
didžių asmenybių gyvenimo istorijas į vientisą istorinį pasakojimą, 
pamatytume, kad kritiniais istorijos lūžių laikotarpiais senasis slap-
tasis mokymas, būdamas visai šalia, žengdavo iš šešėlių ir darydavo 
įtaką.

Nuo pat Zaratustros laikų senojo pasaulio ikonografijoje ir skulp-
tūroje susuktas pergamentas simbolizavo slaptojo mokymo pažinimą. 
Kaip pamatysime, ši tradicija išliko iki dabartinių laikų, ir šiandien 
pasaulio miestuose ir miesteliuose tebestovinčios skulptūros įrodo, 
kaip plačiai buvo pasklidusi ši tradicija. Nebūtina keliauti iki Reno le 
Šato kaimelio, Roslino koplyčios ar tolimojo Tibeto, kad pamatytu-
me paslaptingų slaptojo kulto ženklų. Kiekvienas perskaitęs šią knygą 
įsitikins, kad pėdsakų yra visur aplink mus: žymiausiuose viešuosiuo-
se pastatuose ir paminkluose, bažnyčiose, dailės kūriniuose, knygose, 
muzikoje, filmuose, šventėse, folklore, net pasakose, kurias sekame 
vaikams, bei savaitės dienų pavadinimuose.

DU ROMANAI – „Fuko švytuoklė“ ir „Da Vinčio kodas“ – išpopulia-
rino mintį, jog slaptosios draugijos rengia sąmokslus ir siekia daryti 
įtaką istorijos tėkmei. Juose pasakojama apie žmones, kurie išgirdę in-
triguojančių gandų apie senąjį slaptąjį mokymą leidžiasi sekti pėdsa-
kais ir pasineria į įvykių sūkurį.

Kai kurie mokslininkai, pavyzdžiui, Frances Yates, dirbusi War-
burgo institute, Haroldas Bloomas, Jeilio universiteto humanitarinių 
mokslų profesorius, turintis aukščiausią universiteto suteikiamą Ster-
lingo profesoriaus laipsnį, ir Marsha Keith Schuchard, novatoriškosios 
monografijos „Kodėl ponia Blake verkė. Williamas Blake’as ir lytinis 
dvasinio regėjimo pagrindas“ (Why Mrs Blake Cried: William Blake 
and the Sexual Basis of Spiritual Vision) autorė, šią sritį nuodugniai 
tyrinėjo ir išmintingai rašė, bet savo darbuose turėjo laikytis santūraus 
požiūrio. Jei jie ir buvo įšventinti kaukėtų vyrų, jei ir buvo jų vedžioti 
po kitus pasaulius ir žinojo, kaip proto galia veikti materiją, jie neišsi-
duoda.
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Slapčiausi slaptųjų draugijų mokymai perduodami tik žodžiu. Kiti 
užrašomi, bet sąmoningai užkoduojami, kad nebūtų suprantami pa-
šaliečiams. Gal ir būtų įmanoma atkurti slaptąjį mokymą, pavyzdžiui, 
iš Helenos Blavatskajos įspūdingai ilgos ir miglotos knygos tuo pačiu 
pavadinimu („Slaptasis mokymas“) arba iš dvylikatomės Georgijaus 
Gurdžijevo alegorijos „Visa ir Viskas. Belzebubo pasakos anūkui“ ar iš 
apytikriai šešių šimtų tomų Rudolfo Steinerio raštų bei paskaitų; taip 
pat teoriškai įmanoma iššifruoti didžiuosius alcheminius viduramžių 
tekstus ar vėlesnių laikų įšventintųjų ezoterinius traktatus, tarkim, Pa-
racelso, Jakobo Böhmės ar Emanuelio Swedenborgo, bet visi šie raštai 
skirti su mokymu jau susipažinusiems skaitytojams. Tokie tekstai nu-
slepia ne mažiau, nei atskleidžia.

Daugiau nei dvidešimt metų ieškojau patikimo, glausto ir visiškai 
aiškaus slaptojo mokymo vadovo. Galiausiai nusprendžiau jį parašyti 
pats, nes įsitikinau, kad tokios knygos nėra. Galima rasti mėgėjiškų 
knygų ir internetinių svetainių, tvirtinančių tokios esančios, bet ti-
kriesiems aistruoliams, naršantiems knygynėlius dėl dvasinio tikslo, 
greit išlavėja uoslė atpažinti vertingus radinius, o į mėgėjiškas knygas 
ar svetaines pažvelgęs iškart pamatai bendrojo išmanymo, filosofinio 
pagrindimo ir patikimos informacijos stoką.

Taigi ši knyga yra daugiau nei dvidešimtmetį trukusio tyrimo vai-
sius. Pagrindiniai jos šaltiniai – tokios knygos kaip Mysterium mag
num, mistiko ir rozenkreicerio filosofo Jakobo Böhmės komentaras 
Pradžios knygai, taip pat kitų rozenkreicerių – Roberto Fluddo, Pa-
racelso, Thomo Vaughano – darbai bei jų aiškinimai, atlikti Rudolfo 
Steinerio ir kitų. Siekiant glaustumo ir aiškumo, nuorodos į šiuos ir 
kitus darbus pateikiamos knygos pabaigoje.

Bet svarbiausia, kad šiuos šaltinius man padėjo suprasti kelių slap-
tųjų draugijų narys, žmogus, bent vienoje iš jų įšventintas į aukščiau-
sią hierarchijos pakopą.

Gana ilgai dirbau redaktoriumi vienoje didesnių Londono leidy-
klų ir užsakinėjau įvairias knygas  – dažniausiai daugiau ar mažiau 
komercinio pobūdžio, o kartais ir patenkindamas savo susidomėjimą 
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ezoterika. Vieną dieną į mano kabinetą įėjo vyras, kuris neabejotinai 
priklausė visai kitokiam pasauliui. Jis turėjo mūsų leidyklai verslo pa-
siūlymą: perleisti seriją klasikinių ezoterinių tekstų – alcheminių ir į 
juos panašių, – o pats siūlėsi šiems leidiniams parašyti naujas įžangas. 
Netrukus mes tapome tikrais draugais ir kartu praleidome daugybę 
valandų. Suvokiau galįs jo klausti bemaž visko ir jis atsakydavo, ką ži-
nąs, o žinojo išties nuostabių dalykų. Prisimenant visa tai man darosi 
aišku, kad jis mane mokė, ruošė įšventinimui.

Ne kartą bandžiau jį įtikinti užrašyti tai, ką man pasakoja, parašy-
ti „ezoterinę visko teoriją“. Jis kaskart atsisakydavo juokaudamas, kad 
visa tai parašius jį išsivestų žmonės baltais chalatais, bet aš įtariu, kad 
jis negalėjo laužyti duotų šventų priesaikų.

Taigi tam tikra prasme aš parašiau knygą, kurią norėjau gauti iš 
jo. Ji iš dalies paremta rozenkreicerių tekstais, kuriuos jis man padėjo 
suprasti, taip pat aš pasinaudojau vertingais jo patarimais apie infor-
macijos šaltinius iš kitų kultūrų. Todėl šalia aptariamų kabalistikos, 
hermetizmo ir neoplatonizmo srovių, artimai susijusių su Vakarų kul-
tūra, šioje knygoje yra sufizmo elementų ir iš hinduizmo, ezoterinio 
budizmo bei keleto keltiškų šaltinių atėjusių idėjų.

Nenoriu perdėti šių skirtingų srovių panašumų, juolab kad šioje 
knygoje parodyti, kaip amžiams bėgant visos šios srovės susiliedavo, 
atsiskirdavo ir vėl susiliedavo, būtų per didelis užmojis. Bet aš steng-
siuosi pažvelgti į tai, ką slepia kultūriniai skirtumai, ir įrodyti, kad 
šioms srovėms būdingas bendras požiūris į visatą, kurioje yra slaptų 
dimensijų, ir į gyvenimą, kuris paklūsta paslaptingiems ir paradoksa-
liems dėsniams.

Dažniausiai skirtingos viso pasaulio tradicijos viena kitą paaiškina. 
Iš tiesų nuostabu, kokios panašios atsiskyrėlio, gyvenusio II a. po Kr. 
ant Sinajaus kalno, viduramžių vokiečių mistiko ir XX amžiaus Indijos 
vienuolio dvasinės patirtys. Kadangi Vakaruose ezoteriniai mokymai 
labiau paslėpti, aš dažnai remiuosi pavyzdžiais iš Rytų, padedančiais 
suvokti slaptąją Vakarų istoriją.

Neketinu aptarti galimų skirtingų tradicijų konfliktų. Pavyzdžiui, 
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reinkarnacijos idėja kur kas stipriau remiasi indiškoji tradicija nei su-
fizmas, kur užsimenama tik apie keletą persikūnijimo atvejų. Todėl 
siekdamas pasakojimo vientisumo priėmiau kompromisą papasakoti 
tik apie kelių garsių istorinių asmenybių reinkarnacijas.

Taip pat turėjau drąsos nuspręsti, kurios tradicijos ar slaptosios 
draugijos remiasi autentišku mokymu. Todėl kabalistika, hermetiz-
mas, sufizmas, tamplieriai ir rozenkreiceriai, ezoteriškoji laisvoji mū-
rininkija, martinizmas, madam Blavatskajos teosofija ir antroposofija, 
moderni rozenkreiceriškojo impulso apraiška, įtraukti į šią knygą, o 
scientologija ir visa galybė šiuolaikinių „atskleistųjų“ tradicijų – ne.

Ir visgi tai toli gražu nereiškia, kad aš vengiu kontroversiškų klau-
simų. Ankstesni bandymai atskleisti „amžinąją filosofiją“ dažniausiai 
pasitenkindavo banalybėmis, tokiomis kaip „viduje mes visi vienodi“ 
arba „meilė – pati savaime dovana“,  su kuriomis sunku nesutikti, bet 
kiekvieno, kuris tikisi ko nors panašaus, turiu iš anksto atsiprašyti. 
Mokymas, kurį čia pristatau kaip vienijantį misterijų mokyklas ir viso 
pasaulio slaptąsias draugijas, daugeliui žmonių sukels pasipiktinimą ir 
net prieštaraus sveikam protui.

Vieną dieną mano mokytojas pasakė, kad aš pasirengęs įšventini-
mui ir kad jis supažindins mane su reikiamais žmonėmis. Laukiau 
šios akimirkos, bet, savo nuostabai, atsisakiau. Be jokios abejonės, iš 
dalies baimė lėmė mano sprendimą. Tada jau žinojau, kad daugumą 
iniciacijos ritualų sudaro pakitusios sąmonės būsenos patirtys ir netgi 
tai, kas kartais vadinama pomirtinėmis patirtimis. Kita vertus, atsisa-
kiau nenorėdamas, kad visos šios žinios man būtų atskleistos vienu 
ypu. Norėjosi pačiam tęsti darbą ir pamėginti viską išsiaiškinti savo 
jėgomis.

Juolab nenorėjau duoti priesaikos, uždrausiančios apie tai rašyti.
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PIRMI KETURI „SLAPTOSIOS PASAULIO ISTORIJOS“ SKYRIAI 
skirti slaptųjų draugijų mokymui apie tai, kas nutiko pradžių pradžioje 
ir ką reiškia išvarymas iš Edeno ir prigimtinė nuodėmė. Šiuose sky-
riuose taip pat apžvelgiamas slaptųjų draugijų pasaulėvaizdis ir tam 
tikros koncepcijos, kad skaitytojai geriau suprastų, apie ką bus kalba-
ma knygoje.

Septyniuose tolesniuose skyriuose daugelis mitų ir legendų veikėjų 
laikomi istoriniais. Juose pasakojama apie laikus iki rašytinių šaltinių 
atsiradimo, kaip kadaise to buvo mokoma misterijų mokyklose ir tebe-
mokoma kai kuriose slaptosiose draugijose šiandien.

Aštuntame skyriuje aprašomas perėjimas į vadinamąjį istorinį lai-
kotarpį, tačiau ir toliau kalbama apie pabaisas ir pasakiškus žvėris, 
apie stebuklus, pranašystes ir istorines asmenybes, susimokiusias su 
bekūnėmis būtybėmis veikti istorijos eigą.

Tikiuosi, skaitytojai palankiai žiūrės į knygoje pristatomas keistas 
idėjas ir į tai, kad čia atskleisti jas puoselėjusių asmenybių vardai. 
Taip pat tikiuosi, kad kai kurie netikėti teiginiai nustebins ir galbūt 
privers susimąstyti: išties, dabar aišku, kodėl savaitės dienų pavadi-
nimai išdėstyti kaip tik tokia eilės tvarka... Štai kodėl Žuvys, Vande-
nis ir Ožiaragis susieti su žvaigždynais, kurių formos nė neprimena... 
Tai paaiškina, kodėl mes iš tikrųjų švenčiame Heloviną. Tai paaiš-
kina keistus tamplierių prisipažinimus, neva jie garbino nelabąjį... 
Tai štai kas suteikė Kristupui Kolumbui tvirtybės leistis į beprotiškai 
pavojingą kelionę... Štai kodėl Niujorko Centriniame parke pastaty-
tas egiptiečių obeliskas XIX amžiaus pabaigoje... Va kodėl Leninas 
balzamuotas...

Šiais pavyzdžiais noriu parodyti, kad net pagrindinius ir aiškiausius 
istorijos faktus galima interpretuoti kardinaliai priešingai, nei įpras-
ta. Žinoma, kad būtų įmanoma tai įrodyti, prireiktų visos bibliotekos 
knygų, kažko panašaus į tas dvidešimties mylių ilgio lentynas, prikrau-
tas ezoterinės ir okultinės literatūros, kurios, kaip teigiama, paslėp-
tos Vatikane. Bet netgi šioje vienoje knygoje aš pasistengsiu įrodyti, 
kad alternatyvus veidrodinio atspindžio pasaulėvaizdis turi savitą, bet 
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nuoseklią ir įtikinamą vidinę logiką, galinčią paaiškinti žmogiškąsias 
patirtis, kurios lieka neaiškios žvelgiant iš tradicinio požiūrio taško. 
Cituojamus autorius ir smulkesnes nuorodas į internetinius šaltinius, 
galinčius susidomėjusius skaitytojus nukreipti tinkama kryptimi, pa-
teikiu knygos pabaigoje.

Vieni cituojami autoriai nagrinėjo grynai ezoterinę tradiciją. Kiti 
yra savo srities specialistai – gamtos ir tiksliųjų mokslų, istorijos, an-
tropologijos, literatūros kritikos, – bet jų tyrimų išvados, mano nuo-
mone, pagrindžia ezoterinį pasaulėvaizdį, nors aš nežinau, ar jų pačių 
pasaulėžiūroje buvo vietos dvasinei ar ezoterinei plotmei. 

Bet užvis svarbiausia – ir šitai noriu pabrėžti, – prašau, kad skaityto-
jai šį tekstą traktuotų kitaip, tai yra laikytų jį įsivaizdavimo pratimu.

Norėčiau, kad skaitytojai pamėgintų įsivaizduoti ir pajusti, ką reiš-
kia tikėti visiška priešybe to, ko buvo mokomi nuo pat vaikystės. Tai 
neišvengiamai sužadintų vienokį ar kitokį sąmonės būsenos pakitimą, 
o kaip tik to ir reikia, nes visų tradicijų ezoterinio mokymo šerdyje 
glūdi tikėjimas, kad tik esant pakitusios sąmonės būsenos įmanomas 
ryšys su aukštesnėmis proto formomis. Vakarų tradicija visada ypač 
pabrėžė vaizduotės lavinimo pratimų svarbą, tarp jų ir meninių vaiz-
dinių meditavimą, įsigyvenimą į juos. Šie vaizdiniai įsiskverbia gilyn į 
sąmonę ir ten atlieka savo darbą.

Taigi, nors šią knygą galima skaityti ir kaip pasakojimą apie tai, ko-
kiais absurdiškais dalykais žmonės tikėjo, ir kaip epinę fantasmago-
riją ar iracionalių patirčių kakofoniją, tikiuosi, jog į pabaigą kai kurie 
skaitytojai galų gale išgirs tam tikrą harmoniją ir galbūt pajus nežymią 
filosofinę tėkmę, teikiančią pagrindą manyti, kad visa tai galėtų būti 
tikra.

Žinoma, kiekviena gera teorija, aiškinanti, kodėl pasaulis yra būtent 
toks, turėtų padėti nuspėti, kas vyks toliau. Pagal visuotinį slaptųjų 
draugijų planą, – žinoma, darant prielaidą, kad jis išdegs, – tikėtina, 
kad kitas stiprus evoliucijos impulsas kils Rusijoje, Europos civilizacija 
subyrės, o tikrojo dvasingumo liepsna bus išsaugota Amerikoje.
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KAD BŪTŲ LENGVIAU ATLIKTI SVARBIAUSIĄ UŽDUOTĮ  – 
įsivaizduoti, – į knygą sudėtos keistos ir slėpiningos iliustracijos, kai 
kurios iš jų anksčiau buvo žinomos tik slaptosioms draugijoms.

Čia taip pat pamatysite kai kuriuos garsiausius pasaulio istorijoje 
atvaizdus, svarbiausius žmonijos kultūros simbolius – Didįjį sfinksą, 
Nojaus arką, Trojos arklį, „Moną Lizą“, Hamletą, kontempliuojantį 
kaukolę, – nes, pasak slaptųjų draugijų, visi jie turi keistų ir netikėtų 
prasminių asociacijų.

Galiausiai tarp iliustracijų rasite ir šiuolaikinių Europos menininkų 
darbų – Ernsto, Klee ir Duchamp’o. Jų kūriniai taip pat persmelkti se-
nosios slaptosios filosofijos.

SUŽADINKITE SAVYJE PAKITUSIĄ SĄMONĖS BŪSENĄ, tada net 
garsiausios ir paprasčiausios istorijos bylos visai ką kita.

Tiesą sakant, jei bent kas nors šioje istorijoje yra tiesa, tuomet visa, 
ko jus išmokė jūsų mokytojai, atsiduria abejonės šešėlyje.

Spėju, ši perspektyva jūsų negąsdina.
Vienas iš senojo slaptojo mokymo adeptų yra taikliai pasakęs: 
„Jūs turbūt išprotėjote, kitaip jūsų čia nebūtų.“



Pradžioje

25

1

Pradžioje
Dievas žvelgia į savo atspindį  
Veidrodinė visata

KADAIS BUVO TOKS LAIKAS, KAI LAIKO NEBUVO.
Laikas yra ne kas kita, kaip objektų kitimo erdvėje matas, ir, kaip 

kiekvienas mokslininkas, mistikas ar pamišėlis žino, pradžioje jokių 
objektų erdvėje nebuvo.

Pavyzdžiui, vieni metai yra Žemės judėjimo aplink Saulę matas. 
Diena – Žemės apsisukimas aplink savo ašį. Kadangi nei Žemės, nei 
Saulės pradžių pradžioje nebuvo, Biblijos autoriai, sakydami, kad 
Dievas sukūrė pasaulį per septynias dienas, neturėjo omenyje dienos 
įprastąja prasme.

Vis dėlto, nors iš pradžių nei materijos, nei erdvės, nei laiko nebuvo, 
kažkas turėjo atsitikti, kad visa prasidėtų. Kitais žodžiais tariant, kaž
kas turėjo įvykti dar prieš kam nors atsirandant.

Kadangi kažkas įvyko, kai dar nieko nebuvo, logiška sakyti, kad tas 
įvykis buvo visai kitoks nei tie, kuriuos mes paprastai aiškiname fizi-
kos dėsniais.

Argi nebūtų logiška manyti, kad šis pirmasis įvykis buvo psichinės, 
o ne fizinės kilmės?

Mintis, kad psichiniai reiškiniai sukelia fizinį poveikį, iš pradžių gali 
pasirodyti prieštaraujanti sveikam protui, bet iš tikrųjų mes tai patiria-
me nuolat. Tarkim, kai man šauna mintis: „Aš tiesiog privalau išties-
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ti ranką ir paglostyti jai skruostą“, nervinis impulsas kresteli sinapsę 
mano smegenyse, kažkas panašaus į elektros srovę nutvelkia rankos 
nervą ir mano ranka pajuda.

Ar galėtų šis paprastas pavyzdys ką nors atskleisti apie visatos pra-
džią?

Pirmiausia kažkur turėjo kilti impulsas – bet kur? Nejaugi būdami 
vaikai nejautėme didžiulės nuostabos pirmąkart matydami kristalus tir-
pale grimztant į dugną – tarsi koks impulsas juos stumtų iš vienos di-
mensijos į kitą. Šioje istorijoje pamatysime, kokia daugybė nuostabiau-
sių pasaulio žmonių būtent taip aiškino visatos gimimą ir paslaptingą 
perėjimą iš nebūties į būtį. Jie įsivaizdavo, kad impulsas prasiskverbia iš 
kitos dimensijos į šią, o tą kitą dimensiją jie laikė Dievo protu.

KOL DAR ESATE ANT SLENKSČIO – kol dar galvojate, ar švaistyti 
šiai istorijai daugiau laiko, – turiu atvirai prisipažinti, kad bandysiu jus 
įtikinti rimtai svarstyti idėjas, kurios priimtinos mistikui ar pamišėliui, 
tik ne mokslininkui. Mokslininkui tai visai nepatiktų.

Pažangiausiems šiandienos mąstytojams ir mokslininkams, tokiems 
kaip Oksfordo universiteto profesorius Richardas Dawkinsas, apdova-
notas Charles’io Simonyi premija už mokslo populiarinimą, ir kitiems 
kovingiems materialistams, formuojantiems ir palaikantiems moksli-
nę pasaulėžiūrą, Dievo proto idėja nė kiek ne geresnė už baltagalvio 
senuko, sėdinčio virš debesų, įsivaizdavimą. Tai tokio pat tipo klaida, 
sako jie, kurią daro vaikai ir pirmykštės gentys, manydami, kad Dievas 
privalo būti į juos panašus, tai esą viso labo primityvus antropomor-
fizmas. Net jei sutiktume, kad Dievas galėtų numanomai egzistuoti, 
sako jie, tai kurių galų Jis turėtų būti panašus į mus? Kodėl Jo protas 
turėtų priminti mūsiškį?

Ir išties, jie teisūs. Žinoma, nėra jokios priežasties... nebent pažvelg-
tume iš kitos pusės. Kitaip tariant, mūsų protas galėtų būti panašus į 
dieviškąjį nebent todėl, kad Dievas mus sukūrė pagal savo paveikslą.

Ir kaip tik tai šioje knygoje mėginsime išsiaiškinti  – visa tai, kas 
vyksta žvelgiant iš kitos pusės. 
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Viskas čia apversta aukštyn kojom ir išvirkščia. Jūs būsite kviečia-
mi mąstyti apie tai, ką mažiausiai norėtų girdėti vyraujančią nuomonę 
palaikantys žmonės. Jūs būsite viliojami panagrinėti uždraustas mintis 
ir pasigilinti į filosofijas, mūsų amžiaus intelektualų laikomas eretiško-
mis, kvailomis, net beprotiškomis. 

Leiskite jus patikinti, kad nepainiosiu jūsų į akademinę polemiką, 
nebandysiu filosofiniais argumentais įrodinėti šių uždraustų idėjų 
teisingumo. Oficialieji argumentai „už“ ir „prieš“ yra išdėstyti klasi-
kiniuose akademiniuose darbuose. Prašau tik vieno – įtempkite savo 
vaizduotę. Noriu, kad jūs įsivaizduotumėte matantys pasaulį ir jo isto-
riją iš visiškai priešingo požiūrio taško, labiausiai nutolusio nuo įpras-
tos pasaulėvokos, kurią jums diegė nuo vaikystės.

Pažangieji mąstytojai pasibaisėtų ir neabejotinai atkalbinėtų jus 
nuo bet kokio tokių idėjų svarstymo, o apie skyrimą joms tiek laiko, 
kiek truks perskaityti šią knygą, nė kalbos nebūtų.

Alisa žengia į Veidrodžio 

karalystę.

Alice enters the

other-way-round

universe.

31

IN THE BEGINNING

God’s mind might be like ours is if ours was made to be like His –

that is, if God made us in His image.

And this is what happens in this book, because in this history

everything is the other way round. 

Everything here is upside down and inside out. In the pages

that follow you will be invited to think the last things that the people

who guard and maintain the consensus want you to think. You will

be tempted to think forbidden thoughts and taste philosophies that

the intellectual leaders of our age believe to be heretical, stupid

and mad.

Let me quickly reassure you that I’m not going to try to embroil

you in academic debate, to try to persuade you by philosophical

argument that any of these forbidden ideas are right. The formal

arguments for and against can be found in the standard academic

works. But what I am going to do, is ask you to stretch your imagi-
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Vykdomas organizuotas bandymas ištrinti šias idėjas iš pasaulio at-
minties ir visus jų pėdsakus sunaikinti. Šiandienos intelektualiojo elito 
nuomone, jei leisime nors trumpam šioms idėjoms prasprūsti atgal į 
žmonių vaizduotę, rizikuojame nusiristi į pirmykštę ar atavistinę są-
monę, tą protinę klampynę, iš kurios kepurnėjomės daugybę tūkstant-
mečių. 

TAIGI, KAS GI NUTIKO PRIEŠ ATSIRANDANT LAIKUI? Koks 
buvo tas pradinis protinis įvykis?

Šioje istorijoje – tai Dievas pažvelgė į save. Jis pažvelgė į įsivaizduo-
jamą veidrodį ir išvydo ateitį. Jis įsivaizdavo būtybes, labai panašias į 
save. Jis įsivaizdavo laisvas, kūrybingas būtybes, gebančias mylėti taip 
protingai ir mąstyti su tokia meile, kad tapo pajėgios neatpažįstamai 
pakeisti save ir kitus. Šios būtybės galėjo savo protu aprėpti visatos 
visuotinumą ir savo širdies gelmėse įžvelgti subtiliausias jos veikimo 
paslaptis.

Įsivaizduokite save Dievo vietoje – žvelgiantį į savo atvaizdą veidro-
dyje. Jūs norite, kad matomas atvaizdas atgytų ir pradėtų savo gyveni-
mą, nepriklausomą nuo jūsų. 

Kaip pamatysime tolesniuose skyriuose, slaptųjų draugijų perduo-
damoje veidrodinėje istorijoje kaip tik tai Dievas ir padarė. Žmonės – 
jo atvaizdai – siekė savarankiško gyvenimo, pamažu jį kūrė, bet Dievas 
juos prižiūrėjo, palaikė ir skatino labai labai ilgai.

ŠIŲ LAIKŲ MOKSLININKAI JUMS PASAKYS, kad skaudžiausio 
sielvarto valandą nėra jokios prasmės slapčiausių, nuoširdžiausių 
jausmų išrėkti į dangų, nes iš ten nesulauksite jokio atsako. Žvaigždės 
jums gali parodyti tik šaltą abejingumą. Žmogaus užduotis – suaugti, 
subręsti ir išmokti gyventi apsuptam šio abejingumo.

Šioje knygoje rašoma apie visai kitokią visatą  – apie visatą, kuri 
buvo sukurta žmonijai.

Šioje istorijoje visata yra antropocentriška ir kiekviena jos dale-
lė nukreipta į žmogų. Ši visata mus ugdė tūkstančius metų, sūpavo 



Pradžioje

29

lopšyje, padėjo augti unikaliai žmogaus sąmonei ir vedė kiekvieną iš 
mūsų svarbiausių gyvenimo akimirkų link. Kai jūs raudate iš nevil-
ties, ši visata žvelgia į jus su užuojauta. Kai jūs prieinate vieną svar-
biausių gyvenimo kryžkelių, ji užgniaužusi kvapą laukia jūsų pasi-
rinkimo.

Mokslininkai gali kalbėti apie visatos paslaptingumą ir stebuklą, 
apie tai, kad kiekviena dalelė yra susieta su visomis kitomis dėl traukos 
jėgos. Jie gali pateikti stulbinamų faktų, tarkim, kad kiekvienas iš mūsų 
turi milijonus atomų, kadaise sudariusių Julijaus Cezario kūną. Jie gali 
tvirtinti, kad mes sudaryti iš žvaigždžių dulkių, nors ir su šlakeliu kar-
tėlio, nes mūsų atomai sudaryti iš vandenilio, atsiradusio iš žvaigždžių, 
sprogusių seniau, nei susidarė Saulės sistema. Tačiau užvis svarbiausia 
štai kas: kad ir kaip jie visatą dabintų paslaptingumo ir nuostabos ku-
pina retorika, jų visata išlieka valdoma aklų jėgų.

Mokslinėje visatoje materija atsirado anksčiau nei protas. Protas 

Kabalistinis į save žvelgiančio  

Dievo atvaizdas. Piešinys pagal  

XIX amžiaus graviūrą.
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esą tik atsitiktinumas, paviršutiniškas ir neesminis, – kaip sakė vienas 
mokslininkas, protas yra ne kas kita, kaip tik „materijos liga“.

Kita vertus, visatoje, kuri aprašoma šioje knygoje, protas yra pir-
mesnis už materiją ir ryšys tarp jų kur kas artimesnis – gyvas ir dina-
miškas. Visa šioje visatoje yra tam tikru laipsniu sąmoninga ir jautriai 
reaguoja į slapčiausius ir subtiliausius mūsų poreikius.

Šioje proto pirmenybės visatoje materija ne tik atsirado iš Dievo 
proto – ji buvo sukurta kaip tik tokia, kad sudarytų sąlygas žmogaus 
protui atsirasti. Maža to, žmogaus protas išlieka visatos centru, yra 
jos ugdomas, visata reaguoja į jo poreikius. Todėl materija gali būti 
formuojama žmogaus proto, galbūt ne tokiu mastu kaip Dievo proto, 
bet tuo pačiu principu.

1935 metais austrų fizikas Erwinas Schrödingeris suformulavo savo 
garsųjį teorinį eksperimentą pavadinimu Schrödingerio katė, siekda-
mas parodyti stebėtojo įtaką stebimiems įvykiams. Iš esmės Schrödin-
geris pasinaudojo slaptųjų draugijų mokymu apie kasdienes patirtis ir 
pritaikė subatominei karalystei.

Vaikystėje daugelis iš mūsų savęs klausėme – ar tolimame miške 
griūvantis medis tikrai skleidžia garsą, jei niekas jo negirdi? Tikriau-
siai, galvojome mes, niekieno neišgirstas garsas negali būti vadinamas 
tikru garsu. Slaptųjų draugijų mokyme galima aptikti panašių sampro-
tavimų. Jų požiūriu net pačiame tolimiausiame miške medis nugriūva 
tik tada, jei kas nors kur nors kada nors jo griuvimą pajunta. Niekas 
šioje visatoje nevyksta be sąveikos su žmogaus protu.

Schrödingerio eksperimento katė uždaroma dėžėje su radioaktyvia 
medžiaga, galinčia katę nugalabyti. Abi tikimybės – kad ji gyva ir kad 
negyva, – yra lygios ligi tos akimirkos, kai mes atidarysime dėžę pa-
žiūrėti, kas darosi viduje. Nes tik tada įvyksta tikrasis įvykis, lemiantis 
katės žūtį arba išgyvenimą. Žvilgsnis į katę gali ją išgelbėti arba pa-
smerkti. Slaptosios draugijos visad tikėjo, kad ir kasdienis pasaulis vei-
kia panašiai.

Slaptųjų draugijų visatoje yra penkiasdešimties procentų tikimybė, 
kad laboratorinio eksperimento sąlygomis daug kartų mesta moneta 
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nusileis herbu arba skaičiumi į viršų po lygiai kartų, kaip teigia tikimy-
bių dėsniai. Tačiau šie dėsniai išlieka nepakitę tik laboratorijos sąlygo-
mis. Kitaip tariant, tikimybių dėsniai netrikdomai veikia tik tuomet, 
kai subjektyvi žmogaus įtaka yra sąmoningai pašalinta. Paprastame 
gyvenime, kai žmonių laimė ir saviraiškos viltys priklauso nuo mesto 
kauliuko, tikimybių dėsniai išsikreipia. Tuomet pradeda veikti esmin
gesni dėsniai.

Dabar jau visiems žinoma, kad mūsų emocinė būsena veikia orga-
nizmą, maža to, giliai įsišaknijusios emocijos gali sukelti ilgalaikių gilu-
minių organizmo pokyčių, kurie jį gydo arba marina, tai yra emocijos 
turi psichosomatinį poveikį. Tačiau šioje knygoje aprašomoje visatoje 
mūsų emocinė būsena taip pat tiesiogiai veikia materiją, esančią už 
mūsų kūno ribų. Šioje psichosomatinėje visatoje fizinių objektų elgse-
na erdvėje yra glaudžiai susijusi su psichine būsena, net mums nieko 
nedarant. Mes galime veikti materiją vien savo požiūriu į ją.

Bobas Dylanas neseniai išleistuose savo memuaruose „Kronikos. Pir-
masis tomas“ (Chronicles: Volume One) rašo apie tai, ko reikia, kad žmo-
gus pakeistų savo gyvenamąjį laiką. Norėdamas tą pasiekti, „tu privalai 
turėti galią savo dvasiai, man tai pavyko tik kartą...“ Jis rašo, kad tokie 
žmonės gali „...matyti pačią daiktų esmę, daiktų tiesą – ir ne metaforiš-
kai kalbant, o išties matyti, lyg žiūrėtum į metalą ir priverstum jį lydytis, 
atskleisti, koks jis yra, sunkiais žodžiais ir negailestinga įžvalga“.

Atkreipkite dėmesį: Bobas Dylanas pabrėžia nekalbantis metafo-
riškai. Jis tiesiogine prasme atvirai kalba apie galingą senąją išmintį, 
išsaugotą slaptųjų draugijų, išmintį, kurios persiėmę didieji dailinin-
kai, rašytojai ir mąstytojai kūrė mūsų kultūrą. Šios išminties pagrin-
dą sudaro tikėjimas, kad giliausi mūsų dvasinio gyvenimo šaltiniai 
yra ir giliausi fizinio pasaulio šaltiniai, nes slaptųjų draugijų visatoje 
visa chemija yra psichochemija, o fizinio visatos turinio ir žmogaus 
psichikos sąveikos būdai paklūsta gilesniems ir esmingesniems dės-
niams nei atrastieji fizinių mokslų.

Svarbu suvokti, kad šie dėsniai yra šis tas daugiau nei paprasti lošė-
jams pasitaikantys sėkmės ruožai ar atsitiktiniai sutapimai, sudarantys 
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iš pirmo žvilgsnio nepaaiškinamą įvykių grandinę. Šie dėsniai yra įpin-
ti į kiekvieno žmogaus būties audinį pačiu asmeniškiausiu lygmeniu, 
kaip ir aukštesnės tvarkos didieji dėsningumai, formuojantys pasaulio 
istoriją. Pasak vienos iš teorijų, pristatomų šioje knygoje, istorija yra 
giluminės struktūros, todėl įvykiai, kurių priežastis paprastai siejame 
su politika, ekonomika ar gamtinėmis katastrofomis, galėtų būti kur 
kas aiškesni, jeigu pažvelgtume į dvasinių procesų kontekstą.

LHOOQ – dadaistinis Marcelio Duchamp’o manifestas, perleistas André Bretono knygoje „Siurrea

lizmas ir tapyba“. Idėja, kad fizinis pasaulis reaguoja į mūsų slapčiausius troškimus ir baimes, gali 

pasirodyti keista ir kelti nerimą, todėl prie jos ne kartą grįšime siekdami geriau ją suprasti. André 

Bretonas, uoliai studijavęs slaptųjų draugijų filosofiją, 1933 metais pasakė nuostabius žodžius, 

kurie kita šviesa nušviečia dailės ir skulptūros istoriją (ir niekur kitur taip gerai tai neatsispindi kaip 

Duchamp’o readymade kūriniuose): „Net menkiausi sudužusio laivo likučiai (ar krovinys), plūdu

riuojantys prieš akis, turėtų būti vertinami kaip mūsų troškimo padarinys.“

which is difficult. If, on the other hand, you believe that matter is

precipitated by a cosmic mind, you have the equally difficult problem

of explaining how, of providing a working model.

From the priests of the Egyptian temples to today’s secret societies,

from Pythagoras to Rudolf Steiner, the great Austrian initiate of the

late nineteenth to early twentieth century, this model has always been

37

LHOOQ – Manifeste DADA by Marcel Duchamp, reproduced in the book

Surrealism and Painting by André Breton. The notion that the physical

world responds to our inner desires and fears is a difficult and perhaps

somewhat troubling one that we will keep returning to in order to try to

understand it better. In 1933 André Breton, a devotee of the philosophy of the

secret societies, said something very wonderful that has illumined art and

sculpture ever since – and never more so than in the case of the ready-mades

of Duchamp: ‘Any piece of flotsam or jetsam within our grasp should be 

considered as a precipitate of our desire.’
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ATVIRKŠČIAS, IŠVIRKŠČIAS, KITAPUSIŠKAS slaptųjų draugijų 
mąstymas ir kiti keisti, gluminantys tolesniuose puslapiuose aprašo-
mi dalykai kyla iš įsitikinimo, kad protas yra pirmesnis už materiją. 
Neturime beveik jokių įrodymų spręsdami, kas nutiko laikų pradžioje, 
bet mūsų pasirinkimas turi lemiamą reikšmę mūsų pasaulėžiūrai ir 
supratimui apie pasaulio tvarką.

Jei tikite, kad materija yra pirmesnė už protą, teks paaiškinti, kaip 
atsitiktinis cheminių elementų susijungimas sukūrė sąmonę. Iki šiol 
tyrėjams tai per sunki užduotis. O jei tikite, kad materija buvo sukurta 
visatos proto, teks paaiškinti kaip ir pasiūlyti veikiantį modelį, tad su-
siduriate su tokia pat nelengva užduotimi.

Nuo Egipto šventyklų žynių iki šiandienos slaptųjų draugijų, nuo 
Pitagoro iki Rudolfo Steinerio, žymaus XIX–XX amžių sandūros 
įšventintojo iš Austrijos, šis modelis įsivaizduojamas kaip iš kosminio 
proto sklindančių minčių seka. Iš pradžių buvusios grynuoju protu, 
šios mintys-emanacijos tapo tam tikra pirmaprade materija, susitel-
kusia energija, kuri tankėjo, paskui tapo eteriu, retesniu už be kokias 
dujas, be jokių dalelių. Palaipsniui tankėdamos emanacijos virto dujo-
mis, paskui skysčiu ir galiausiai – kietais kūnais.

Kevinas Warwickas, Redingo universiteto kibernetikos profesorius 
ir vienas pažangiausių dirbtinio intelekto kūrėjų, draugiškai rungty-
niaudamas su kolegomis iš Jungtinių Valstijų Masačusetso technikos 
universiteto, sukūrė robotus, galinčius reaguoti į aplinką, mokytis ir 
moduliuoti savo elgesį. Šie robotai pagal intelektą prilygsta smulkie-
siems gyvūnams, tokiems kaip bitės. Jis sako, kad per artimiausius 
penkerius metus robotai pasieks kačių protingumo lygį, o po dešim-
ties metų bus ne kvailesni už žmones. Jis taip pat kuria naujos kartos 
robotizuotus kompiuterius, kurie turėtų gebėti konstruoti ir gaminti 
kitus kompiuterius, kiekvienas žemesnės klasės už save.

Remiantis slaptųjų draugijų mokymu ir senojo pasaulio kosmolo-
gais, kosminio proto emanacijas galima paaiškinti panašiai. Jos lei-
džiasi tam tikra spirale ir sudaro hierarchiją nuo aukščiausių ir ga-
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lingiausių visa apimančių principų iki siauresnių ir konkretesnių, o 
kiekvienas aukštesnis kuria ir valdo žemesnįjį.

Šios emanacijos taip pat visada buvo laikomos tam tikra prasme 
įasmenintomis ir tam tikra prasme protingomis.

2001 metais dalyvavau Kevino Warwicko tyrimų pristatyme Ka-
rališkajame institute. Tada kai kurie kolegos kritikavo jį dėl daromos 
prielaidos, kad jo kuriami robotai yra protingi, esą tai reikštų, kad jie 38

An alchemical engraving from the Mutus Liber, published anonymously in

1677. In alchemy the  precipitation of the morning dew is a symbol of the

emanation of the Cosmic Mind into the realm of matter. The Cabala describes

how a divine dew falls from the shaggy head of the Ancient One, bringing new

life. More particularly dew is a symbol of the spiritual forces that work on the

conscience during the night. This is why a bad conscience may give us a

sleepless night. Here initiates are seen collecting the dew – in other words

reaping the benefits upon waking of the spiritual exercises they performed when

they went to bed.
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metinės rasos kritimas simbolizuoja kosminio proto emanacijas materijos karalystėje. Be to, rasa 

laikoma dvasinių jėgų, veikiančių sąmonę naktį, simboliu. Čia įšventintieji renka rasą, kitaip sakant, 

savo naktinės dvasinės patirties vaisius.
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turi sąmonę. Vis dėlto nepaneigiama tiesa ta, kad jo kuriamų robotų 
smegenys tobulėja panašiai kaip gyvo organizmo. Jie išsiugdo kažką la-
bai panašaus į asmenybę, bendrauja su kitais robotais ir priima spren-
dimus, viršijančius juose užprogramuotas galimybes. Kevinas atsikirto, 
kad nors jo robotai neturi visų žmogaus sąmonei būdingų požymių, jų 
neturi ir šunys. Šunys yra šuniškai sąmoningi, sakė jis, o jo robotai są-
moningi robotiškai. Ir, žinoma, kai kuriais gebėjimais – pavyzdžiui, aki-
mirksniu atlikti sudėtingiausius matematinius skaičiavimus,  – robotų 
intelektas aiškiai pralenkia mūsų sąmonės galimybes.

Kosminio proto emanacijų sąmoningumą galime įsivaizduoti pana-
šiai. Čia galėtume prisiminti Tibeto dvasinių mokytojų gebėjimą įsi-
vaizdavimu ir intensyvia koncentracija sutelkti tulpas, vadinamuosius 
mintinius pavidalus. Šie pavidalai – galėtume juos vadinti mintinėmis 
būtybėmis – tam tikra prasme gyvena savarankiškai ir galėdami judėti 
erdvėje vykdo kūrėjo paliepimus. Paracelsas, šveicarų kilmės magas, 
gyvenęs XVI amžiuje, panašiai rašė apie akvastorių – būtybę, sukurtą 
sutelktos vaizduotės galia, kuri galėjo savarankiškai gyventi, o ypatin-
gais atvejais – tapti matoma ar net apčiuopiama.

Pasak senosios slaptosios doktrinos, bendros visoms kultūroms, 
žemiausiame hierarchijos lygmenyje šios emanacijos, arba kosminio 
proto mintiniai pavidalai, susipina taip tankiai, kad sukuria kietos ma-
terijos regimybę.

Jeigu norėtumėte rasti šiuolaikinį pavyzdį šiam nepaprastam reiški-
niui paaiškinti, jums vertėtų susipažinti su kvantine mechanika, o slap-
tosiose draugijose nematomų galių susipynimas, kuriantis materia laus 
pasaulio regimybę, visad buvo suvokiamas kaip šviesos ir spalvų tin-
klas, arba – jei vartosime alchemijos terminus – matrica.

MOKSLININKAS KLAUSIA: GYVENIMAS – TAI TIK SAPNAS?

TOKIA ANTRAŠTĖ PASIRODĖ The Sunday Times 2005 metų vasa-
rį. Straipsnyje buvo cituojama Britanijos karališkojo astronomo sero 
Martino Reeso mintis: „Per pastaruosius dešimtmečius kompiuteriai 
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pasistūmėjo nuo paprastų schemų modeliavimo iki virtualių pasaulių 
su daugybe detalių kūrimo. Jei ši tendencija tęsis, tai galima įsivaiz-
duoti kompiuterius, kurie bus pajėgūs simuliuoti net tokius sudėtin-
gus (kaip mums atrodo) pasaulius kaip mūsiškis. Kyla filosofinis klau-
simas: ar negalėtų būti, kad ir mes patys esame dalis tokios simuliaci-
jos, o tai, ką mes laikome visata, ar nėra tik „dangaus skliautas“, o ne 
tikrovė? Tam tikra prasme mes patys galime pasirodyti esantys tokios 
simuliacijos personažai.“

Apskritai straipsnis buvo apie tai, kad didieji viso pasaulio moks-
lininkai vis labiau domisi, kaip susiklostė tokia neįtikėtina žmogaus 
evoliucijai būtinų aplinkybių dermė. O šitai verčia susimąstyti apie tai, 
kas iš tiesų yra tikra. 

Ne tik naujausios mokslo tendencijos, bet ir knygos bei filmai pra-
tina mus prie minties, kad tai, ką mes įprastai laikome tikrove, iš 
tikrųjų yra virtuali tikrovė. Philipas K. Dickas – tikriausiai pirmasis 
rašytojas, iškėlęs šią mintį populiariojoje kultūroje, – savo kūryboje 
rėmėsi slaptojo mokymo idėjomis apie pakitusias sąmonės būsenas 
ir paralelines dimensijas. Jo romanas „Ar androidai sapnuoja elektri-
nes avis?“ buvo ekranizuotas pavadinimu „Bėgantis skustuvo ašme-
nimis“. Buvo ir kitų panašios tematikos filmų, kaip antai „Įspėjantis 
pranešimas“, pastatytas pagal to paties pavadinimo Dicko romaną, 
„Trumeno šou“ ir „Jausmų galia“. Tačiau didžiausios sėkmės sulaukė 
„Matrica“.

„Matricoje“ tamsiais akiniais prisidengę grėsmingi piktadariai, 
mąstančios mašinos, valdo virtualųjį pasaulį, mūsų vadinamą tikrove, 
siekdami savo nedorų tikslų. Tam tikra prasme filme tiksliai atsispindi 
misterijų mokyklų ir slaptųjų draugijų mokymas. Nors visos būtybės, 
gyvenančios iliuzijų priedangoje, priklauso dieviškojo proto emana-
cijų hierarchijai, kai kurios iš jų pasižymi nerimą keliančiu moraliniu 
dvilypumu.

Tai tos pačios būtybės, kurias senovės žmonės laikė dievais, dvasio-
mis ir demonais.
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KAI KURIE ŽINOMI MOKSLININKAI vėl pradeda matyti naujas 
šio senojo pasaulėvaizdžio perspektyvas, ir tai yra teikiantis vilties fak-
tas. Nors šiuolaikiniai protai nepasižymi pakantumu metafizikai, esą 
ji perkrauta didžiadvasiškų ir įmantrių abstrakcijų, vis dėlto kiekvie-
nas sąžiningas idėjų istorikas sutiks, kad senojo pasaulio kosmologija 
buvo didingas filosofinis mechanizmas. Ji atskleidžia sąveikaujančias 
ir besiplėtojančias dimensijas, susidarančias, susikertančias ir susipi-
nančias didžiąsias sistemas, o savo mastu, sudėtingumu ir įspūdinga 
aiškinamąja galia prilygsta šiuolaikiniam mokslui.

Mes negalime teigti, kad fizika tiesiog užėmė metafizikos vietą ir 
pavertė ją bereikšme. Esminis šių sistemų skirtumas yra tas, kad jos 
aiškina skirtingus dalykus. Šiuolaikinis mokslas aiškina, kaip visata su-
sidarė tokia, kokia ji yra, o senoji filosofija kalba apie tai, kaip susiklostė 
mūsų visatos suvokimas. Didysis stebuklas, kurį svarbiausia paaiškinti 
mokslui, yra fizinė visata. Didysis stebuklas, svarbiausias ezoterinei fi-
losofijai, yra žmogaus sąmonė.

Mokslininkų nepaliauja stebinti ideali dermė įvairiausių veiks-
nių, padėjusių atsirasti gyvybei Žemėje. Jie kalba apie karščio ir šal-
čio, drėg mės ir sausumo pusiausvyrą, tinkamą atstumą nuo Žemės 
iki Saulės bei evoliucijos tarpsnį, kai Saulė nebuvo nei per šalta, nei 
per karšta. Fundamentalesniu lygmeniu organinei materijai susidaryti 
buvo būtina, kad gravitacija ir elektromagnetizmas būtų būtent tokie. 
Ir taip toliau.

Žvelgiant iš ezoterinės filosofijos požiūrio taško, lygiai tokia pat 
neįtikėtina aplinkybių pusiausvyra buvo reikalinga, kad susiformuotų 
mūsų subjektyvi sąmonė ir taptų tokia, kokia yra dabar, kitais žodžiais 
tariant, kad mūsų patirtis įgytų dabartinę struktūrą.

Kalbėdamas apie pusiausvyras turiu omenyje ne tai, kas šnekamo-
joje kalboje paprastai vadinama sveiku protu, tai yra sveikas, ne per 
stiprias emocijas, o apie šį tą daugiau, apie esminius dalykus. 

Pavyzdžiui, kaip manote, ko reikia norint iš pavienių mūsų istori-
jų supinti vidinį pasakojimą, apibūdinantį mus kaip asmenybes? Pir-
miausia, žinoma, tai – atmintis. Tik prisimindamas savo vakarykščius 
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poelgius galiu tapatintis su tuos poelgius dariusiu žmogumi. Bet svar-
biausia, kad atmintis būtų tokia, kokia yra, – nei stipresnė, nei silpnes-
nė. Italų rašytojas Italo Calvino, vienas iš daugelio šiuolaikinių rašyto-
jų, studijavusių slaptąją mistinę filosofiją, taikliai pastebėjo: „Atmintis 
turi būti pakankamai stipri, kad galėtume veikti nepamiršdami savo 
tikslo ir tobulėti nenustodami būti tuo pačiu žmogumi, tačiau pakan-
kamai silpna, kad leistų mums judėti į priekį.“

Kitos aplinkybės yra reikalingos tam, kad galėtume laisvai mąstyti 
ir austi savivokos audinį. Mes suvokiame aplinkinį pasaulį savo pojū-
čiais, tačiau labai svarbu, kad jausmai mūsų neužvaldytų ir neužim-
tų visos mūsų proto erdvės, nes tada nebegalėtume nei samprotauti, 
nei įsivaizduoti. Ši pusiausvyra pati savaime yra ne mažiau neįtikėtina 
negu tai, kad, pavyzdžiui, mūsų planeta yra kaip tik reikiamu atstumu 
nuo Saulės – nei per toli, nei per arti.

Mes gebame nukreipti savo sąmonę nuo vieno vidinio išgyvenimo 
prie kito – kaip pelės rodyklėlę kompiuterio ekrane. Todėl esame laisvi 
rinktis, apie ką mums galvoti. Jei neturėtume tinkamos įsitraukimo 
ir atsiskyrimo pusiausvyros, tai prisirišę prie savo vidinių išgyvenimų 
negalėtume nuo jų atsiplėšti, kaip ir nuo išorinio pasaulio trukdžių, 
tuomet šią akimirką jūs negalėtumėte atsitraukti nuo šių eilučių ir pa-
mąstyti apie ką kita.

Taigi, jei pačios svarbiausios žmogiškosios sąmonės būsenos nebū-
tų reguliuojamos šių puikiai suderintų pusiausvyrų komplekso, jokios 
laisvos valios ir laisvo mąstymo mes neturėtume. 

O kalbant apie aukščiausias žmogiškąsias patirtis, kurias ameri-
kiečių psichologas Abrahamas Maslow vaizdingai pavadino „viršūnių 
išgyvenimais“, tai čia reikia dar subtilesnės pusiausvyros. Pavyzdžiui, 
mums tenka priimti sprendimus svarbiausiomis gyvenimo akimirko-
mis. Paprastai būna taip (o gal tai net bendražmogiška patirtis): jei mes 
priimame svarbų sprendimą vedami gerų paskatų ir kantriai dirbame 
įdėdami visą protą ir širdį, jei esame kantrūs ir netgi nuolankūs, mes 
darome teisingą pasirinkimą. Bet tai dar ne viskas. Vos tik priėmus 
teisingą sprendimą, eiti tinkamu keliu mums tikriausiai prireiks ryž-
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to ir teks sukaupti valią. O jei norėsime įgyvendinti jį sėkmingai, gali 
prireikti valios stiprybės. Tai ir yra žmogaus gyvenimo esmė – priimti 
sprendimus ir juos įgyvendinti. 

Mūsų sąmonei nebuvo jokios būtinybės tapti tokios struktūros, 
kuri užtikrina mums šias laisves, šias galimybes rinktis ir priimti tei-
singus sprendimus, tobulėti ir tapti gerais, galbūt net herojiškais žmo-
nėmis, – nebent jūs tikite lemtimi, tai yra tikite, kad taip buvo lemta 
atsitikti.

Todėl žmogaus sąmonė tam tikra prasme yra stebuklas. Šiandien 
mes linkę to nepastebėti, o senųjų laikų žmonės buvo šio stebuklo 
pakerėti. Kaip netrukus pamatysime, didieji senovės mąstytojai sekė 
subtiliausius žmogaus sąmonės kismus su tokiu pat uolumu, kaip da-
bartiniai mokslininkai stebi fizinės aplinkos kaitą. Jų istorijos varian
tas, grįstas mitiniais ir antgamtiniais įvykiais, pasakoja apie tai, kaip 
vystėsi žmogaus sąmonė.

Šiuolaikinis mokslas bando primesti siaurą ir supaprastintą požiū-
rį į mūsų sąmonę. Jis bando mus įtikinti, kad mokslu nepaaiškinami 
reiškiniai yra nerealūs, kad ir kokie įprasti jie būtų. Slėpininga maldos 
galia, bloga nuojauta, pojūtis, kad į tave žiūri, minčių skaitymo įrody-
mai, nekūniškosios patirtys, reikšmingi sutapimai ir daugelis kitų da-
lykų šiuolaikinio mokslo pastangomis yra slepiami po kilimu. O užvis 
svarbiausia, kad šiuo supaprastintu požiūriu mokslas atmeta visuotinį 
žmogiškąjį pojūtį, kad gyvenimas turi prasmę. Kai kurie mokslininkai 
apskritai neigia, kad vertėtų kelti gyvenimo prasmės klausimą.

Iš šios istorijos sužinosime, kad daugelis pačių protingiausių žmo-
nių, gyvenusių šioje žemėje, buvo ezoterinės filosofijos šalininkai. 
Maža to, aš esu įsitikinęs, kad kiekvienas protingas žmogus yra bandęs 
ką nors apie ją išsiaiškinti. Taip yra, nes troškimas sužinoti, ar gyveni-
mas turi prasmę, yra žmogui visiškai natūralus, o ezoterinė filosofija 
suteikia daugiausia gerų ir labai koncentruotų minčių šiuo klausimu.

Prieš tęsiant toliau mūsų pasakojimą, gyvybiškai svarbu pabrėžti 
dar vieną aiškią filosofinę šiuolaikinio mokslinio mąstymo skirtį.
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KARTAIS VISKAS SLYSTA IŠ RANKŲ ir gyvenimas rodosi bepras-
mis. O kartais, laimingesnėmis akimirkomis, mūsų gyvenimas atrodo 
pripildytas prasmės. Pavyzdžiui, kartais atrodo, kad gyvenimas ne-
lemtai pasisuko – neišlaikėme egzamino, praradome darbą ar išblėso 
meilė, – bet paskui suvokiame, kad savo pašaukimą ar tikrąją meilę 
atradome kaip tik dėl šio nelaukto posūkio. Kartais žmogus paskuti-
nę akimirką nusprendžia nelipti į lėktuvą ir tik vėliau sužino, kad šis 
nepasiekė kelionės tikslo ir sudužo. Kai taip nutinka, apima nuojau-
ta, kad „kažkas iš viršaus“ mumis rūpinasi ir kreipia mūsų žingsnius. 
Tada mes pajuntame gyvenimo trapumą ir suvokiame, kaip paprastai 
viskas galėjo pakrypti visai kita linkme, jei ne vos juntamas – galbūt 
nežemiškas – kumštelėjimas.

Žemiškesnė mūsų asmenybės pusė mokslo paakinta lemtingus su-
tapimus dažnai laiko atsitiktinumais dėl palankiai susiklosčiusių su-
sijusių įvykių, bet kartais kažkur giliai viduje mes įtariame, kad suta-
pimas visai nebuvo atsitiktinis. Kartais jaučiame sutapimuose slypint 
užuominą, nors ir itin menką, kad po kasdienių patirčių rutina glūdi 
gilesnės prasmės klodas.

O kartais, kai, rodos, jau prarastos visos viltys, žmogus suvokia 
laimę rasiantis kitoje nevilties pusėje, o neapykantos šerdyje slypint 
meilės užuomazgą. Dėl priežasčių, kurias aptarsime vėliau, šiandien 
laimės samprata yra glaudžiai susijusi su lytine meile, o įsimylėjimas – 
su jausmu, kad šitam buvo lemta nutikti.

PASTARUOJU METU DAŽNAI CITUOJAMI MOKSLININKAI, 
besigiriantys neva mokslas tuoj atskleis visatos paslaptis ir atras visus 
atsakymus į gyvenimo prasmės klausimą. Dažniausiai šiame kontekste 
minima stygų teorija, kuri netrukus turėtų būti suformuluota. Ji apims 
visas gamtos jėgas, suderins gravitacijos ir kvantinio pasaulio fizikos 
dėsnius, tuomet mes galėsime susieti pagrįstus dėsnius, veikiančius 
apčiuopiamus daiktus, su visai kitokia subatominio lygmens reiškinių 
elgsena. Kai ši teorija bus suformuluota, mes suprasime viską, ką įma-
nu suprasti, apie mūsų visatos sandarą, kilmę ir ateitį. Mes gausime at-
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sakymus į visus klausimus apie materialųjį pasaulį, visa, kas egzistuoja, 
nes, mokslininkų teigimu, daugiau nieko ir nėra.

Prieš pradedant gilintis į įšventintųjų paslaptis ir aiškintis jų ne-
įprastą požiūrį į istoriją, reikėtų aiškiai suvokti prasminį sąvokų skir-
tumą, nes keliant klausimą apie gyvenimo prasmę turima omenyje vi-
sai kitokia prasmės sąvoka nei mokslininkų vartojama. 

Vaikinas pakviečia merginą į pasimatymą, tačiau ji neateina. Jis jau-
čiasi įskaudintas ir pyksta. Jis stengiasi suprasti, kodėl su juo taip buvo 
pasielgta. Galiausiai jis susiranda merginą ir priremia prie sienos, kar-
todamas vis tą patį klausimą – kodėl?

...nes pavėlavau į autobusą, – sako ji.

...nes užtrukau darbe.

...nes buvau išsiblaškiusi ir nepastebėjau, kaip pralėkė laikas.

...nes esu kai kuo nepatenkinta.
Jis toliau ją spaudžia, kol sulaukia atsakymo, kurį ir bijojo išgirsti:
...nes nebenoriu su tavimi susitikinėti.
Klausimas kodėl? gali būti suvokiamas dvejopai: arba taip, kaip 

rodo merginos pirmieji atsakymai, kai ji išsisukinėja, – tuomet klau-
simo prasmė artimesnė klausimui kaip?, nes atsakymai atskleidžia 
priežastinius ryšius, kaip viena nulėmė kita; arba klausimas kodėl? 
gali būti suprantamas kaip prašymas atskleisti ketinimus, ko ir tikė-
josi vaikinas.

Panašiai ir su klausimu apie gyvenimo prasmę ir visatą – iš tikrųjų 
mes neklausiame, kaip visata atsirado priežasties–padarinio prasme 
arba kaip susijungė tam tikri elementai ar susiklostė aplinkybės, lėmu-
sios materijos, planetų, žvaigždžių ir visa ko susidarymą. Mes klausia-
me, koks buvo ketinimas.

Todėl mokslininkai (bent jau tada, kai kalba kaip mokslininkai) ne-
gali atsakyti į didžiuosius prasmės klausimus – kokia gyvenimo pras
mė? kokia visatos prasmė? – dėl gana elementaraus filosofinio pras-
minio skirtumo, tiksliau, todėl, kad tai nėra mokslo kompetencija. Jei 
paklaustume „Kodėl mes čia?“, galime sulaukti atsakymų, kurie – kaip 
ir pirmieji merginos atsakymai  – iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai 
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pagrįsti. Jie gramatiškai taisyklingi ir teisingi, tačiau sukelia neaiškų 
nusivylimo jausmą, nes neatsako į klausimą taip, kaip mes iš tikrųjų 
norėtume išgirsti. Išties, kiekvienas turime giliai įsišaknijusį, gal net ne-
panaikinamą troškimą, kad į tokius klausimus būtų atsakyta ketinimų 
lygmeniu. O jei mokslininkai nesupranta šių sąvokų prasminio skirtu-
mo, kad ir kokie puikūs būtų jų moksliniai pasiekimai, jie yra neišpru-
sėliai filosofiniais klausimais.

Žinoma, tam tikrai savo gyvenimo daliai mes patys galime suteikti 
prasmę ir tikslą. Jeigu aš žaisčiau futbolą, tai įvartis į priešininko var-
tus būtų mano tikslas. Tačiau visas mūsų gyvenimas – nuo gimimo 
iki mirties  – negali turėti prasmės, jei anksčiau neegzistavo protas, 
galintis jam prasmę suteikti.

Tas pats pasakytina ir apie visatą.
Todėl kai girdime mokslininkus kalbant apie įprasmintą, nuostabią 

ar paslaptingą visatą, derėtų turėti omenyje, kad šiuose jų žodžiuose 
slypi tam tikra dalis apgaulės. Ateistinė visata pajėgi būti įprasminta, 
nuostabi ar paslaptinga tik netiesiogine ir gan nuviliančia prasme – 
taip pat kaip scenos fokusininkas gali būti pavadintas magu. Ir išties, 
svarstant didžiuosius gyvenimo ir mirties klausimus, visos sudėtingos 
mokslinės lygtys tėra ne kas daugiau nei sunkus ir vingrus būdas pri-
sipažinti: mes nežinome. 

DABAR MUMS PATARINĖJA didžiuosius gyvenimo ir mirties klau-
simus pastumti į šalį. Kodėl mes čia? Kokia gyvenimo prasmė? Mums 
sakoma, kad tokie klausimai yra bereikšmiai. Tiesiog gyvenk! Taip pa-
lengva pamirštame gyvenimo stebuklą ir kaip iš tikrųjų keista ir nuos-
tabu jaustis gyvam.

Šią knygą rašiau įsitikinęs, kad kai kuriems labai vertingiems daly-
kams, iškilo pavojus būti visiškai uždusintiems ir todėl mes nebesame 
tokie gyvi, kokie turėtume būti.

Manyčiau, jei pažvelgtume į žmogaus būties pamatą kitu kampu, ga-
lėtume suprasti, kad mokslas nežino tiek, kiek teigia žinąs, ir nesugeba 
paaiškinti slapčiausių ir aukščiausių žmogiškosios patirties aspektų.
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Kitame skyriuje mes įsivaizduosime esantys antikinio pasaulio 
įšventintieji ir pasistengsime pamatyti pasaulį jų akimis. Mes pana-
grinėsime pamirštą senąją išmintį ir suprasime, kad netgi tie dalykai, 
kuriuos šiuolaikinis mokslas mus tikina esant tikrus, patikimus ir ne-
paneigiamai įrodytus, iš tikrųjų tėra interpretacijos dalykas, ne kas 
daugiau kaip šviesos ir šešėlių žaismas.

Perspektyvinis piešinys, kuriame galima 

pamatyti raganą arba merginą su skrybėlaite, 

papuošta plunksna, – viskas priklauso nuo 

jūsų požiūrio.

I am suggesting that if we look at the basics of the human condi-

tion from a different angle, we may appreciate that science doesn’t

really know as much as it claims to know, that it fails to address what

is deepest and highest in human experience.

In the next chapter we will begin to imagine ourselves into the

minds of the initiates of the ancient world and to see the world from

their perspective. We will consider ancient wisdom we have forgot-

ten and see that from its perspective even those things which modern

science encourages us to think of as most solidly, reliably true, are

really just a matter of interpretation, little more than a trick of 

the light.

THE SECRET HISTORY OF THE WORLD
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A ‘perspected’ picture, which may be seen either as

a witch or a young woman in a feathered hat,

depending on your predisposition.
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2

Pasivaikščiojimas senovės giraitėje
Įsivaizduokime esantys senovės žmonės

UŽSIMERKITE IR ĮSIVAIZDUOKITE STALĄ – gerą stalą, prie ku-
rio jums norėtųsi dirbti. Kokio jis dydžio? Iš kokios medienos padary-
tas? Kaip sutvirtintas? Jis lakuotas, šlifuotas, o gal tik lygiai nuobliuo-
tas? Kokių dar išskirtinių požymių turi? Pasistenkite įsivaizduoti kuo 
ryškiau.

Dabar pažvelkite į tikrą stalą.
Apie kurį stalą esate tikras žinąs tiesą?
Kuo labiau galite pasikliauti – savo proto turiniu ar daiktais, ku-

riuos suvokiate juslėmis? Kas tikriau – protas ar medžiaga?
Diskusija, kylanti iš tokių paprastų klausimų, yra visų filosofinių 

svarstymų pagrindas. 
Šiandien dauguma iš mūsų pasirinktų medžiagą ir daiktus, o ne 

protą ir idėjas. Mes linkę fizinius objektus laikyti tikrovės etalonu. Kita 
vertus, Platonas idėjas laikė „tuo, kas iš tikrųjų egzistuoja“. Senajame 
pasaulyje proto akimis išvystami objektai laikyti amžinąja būtimi, ku-
ria galima labiau pasitikėti nei laikinąja kintančio išorinio pasaulio 
būtimi. Noriu iškelti prielaidą, kad praeityje žmonės tikėjo proto pir-
menybe prieš materiją ne todėl, kad buvo nuodugniai susipažinę su 
tokį požiūrį palaikančiais ir paneigiančiais filosofiniais argumentais, o 
todėl, kad jie šitaip suvokė pasaulį – sąmonė materijos atžvilgiu jiems 
buvo pirminė. 
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Nors mūsų mintys atrodo blyškios ir miglotos, palyginti su jutimi-
niais įspūdžiais, senovės žmonėms buvo atvirkščiai. Tuomet žmonių 
ryšys su fiziniais objektais buvo silpnesnis. Jiems daiktai neatrodė taip 
aiškiai apibrėžti ir diferencijuoti, kokie jie yra mums.

Apmaudu, kai aprodydami senojo pasaulio objektus gidai sako maždaug taip: „Pažvelkite į šį raiži

nį, vaizduojantį upėje skalbiančias moteris (ar derlių nuimančius vyrus), netoliese galėtumėte išvysti 

lygiai tokį pat reginį!“ Yra du požiūriai į istoriją: šiuolaikinis ir įprastas, kuris remiasi tuo, kad žmogiš

koji prigimtis nedaug tepasikeitė, ir toks kaip šios istorijos – kad žmogiškoji sąmonė per amžius, o 

kartais ir karta po kartos kito. Atkreipkite dėmesį į anatomiškai netikslų ar net atsainų medžių vaiz

davimą VIII dinastijos laikų kapo raižinyje. Meistrai, išmarginę šias sienas, gerokai mažiau domėjosi 

fiziniais objektais nei vos už kelių žingsnių esančios šventyklos vidinėje šventovėje atvaizduotais 

dievais. Jie stengėsi kuo labiau susitelkti į objektus, regimus proto žvilgsniu. Dievų atvaizdai kurti 

itin kruopščiai, puošti auksu ir inkrustuoti brangakmeniais. Taigi, kad ir ką sakytų jūsų gidas, bet 

koks panašumas tarp šiuo metu skalbiančių moterų ir skalbusių prieš keturis ar penkis tūkstantme

čius gali būti tik išorinis.
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Jei pažiūrėtumėte į medžio atvaizdą ant senovės šventyklos sienos, 
pastebėtumėte, kad menininkui nebuvo labai svarbu, kaip medžio ša-
kos auga iš kamieno.

Senovėje niekas nežiūrėjo į medį taip, kaip į jį žiūrime mes.

MES IŠSIUGDĖME LABAI SUPAPRASTINTĄ POŽIŪRĮ į savo min-
tis. Prisitaikydami prie šiuo metu vyraujančios intelektualinės mados, 
mes linkę manyti, kad mintys tėra žodžiai, – galbūt apgaubti jausmų, 
vaizdinių ar dar kokios aureolės, bet iš esmės tik išreikštos žodžiais 
mintys tampa prasmingos. 

Mikėnų  laikotarpio signetinis žiedas su aguonas laikančių žynių atvaizdu. Nuolat kintančio 

daugiamačio pasaulio patirtis gali būti gerai pažįstama žmonėms, eksperimentuojantiems su 

mari huana ar tokiais haliucinogeniniais narkotikais kaip LSD. Williamas Embodenas, Kalifornijos 

universiteto biologijos profesorius, pateikė įtikinamų įrodymų, kad mėlynosios lelijos, kaip ir opijus 

bei mandragorų šaknys, senovės Egipte buvo vartojamos transui sukelti.

While our thoughts are pale and shadowy in comparison with

our sense impressions, in the case of ancient man it was the other

way round. People then had less of a sense of physical objects. Objects

were not as sharply defined and differentiated to them as they are

to us.

If you look at a depiction of a tree on the walls of an ancient

temple, you will see that the artist has not really looked to see how

its branches are joined to the trunk.

In ancient times no one really looked at a tree in the way we do.
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Signet ring from Mycenae with poppy-bearing priestess. Experience of a

thought in all its constantly mutating, multi-dimensional glory may well be

familiar to people who experiment with drugs such as marijuana or 

hallucinogens such as LSD. William Emboden, Professor of Biology at

California State University, has published convincing evidence to show that

in ancient Egypt the blue lily was used, along with opium and the mandrake

root, to induce a trance state.
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Šioje knygoje pateikiama daugybė įrodymų, kad senoji slaptoji 
filosofija, užsimezgusi misterijų mokyklose, išsaugota slaptųjų 

draugijų, yra puoselėjama iki  šių dienų.

Jonathanas Blackas (tikrasis vardas Mark Booth) –  
rašytojas, žurnalistas, leidėjas. Oksforde 
studijavo filosofiją ir teologiją, šiuo metu dirba 
Hodder&Stoughton. „Slaptoji pasaulio istorija“ – 
kontroversiškiausias autoriaus veikalas, rengtas 
daugiau nei du dešimtmečius. Knyga tapo New York 
Times bestseleriu, išversta į 16 kalbų. 

Čia praskleidžiamas paslapties šydas, ilgus amžius dengęs slaptąjį mokymą. 
Slaptosios draugijos apipintos gandais; jų nariai deginti ant laužo ar kitaip nai-
kinti ir persekioti. Tačiau iki šių dienų paslaptys taip ir liko neišpainiotos.

Ar tikrai slaptosios draugijos valdo pasaulį? Kodėl Niujorko Centriniame 
parke XIX a. buvo pastatytas egiptiečių obeliskas? Kas suteikė Kolumbui jėgų 
leistis į kelionę? Ką žinojo Dante? Kodėl buvo balzamuotas Leninas? Kaip 
slaptasis mokymas paveikė JAV administracijos užsienio politiką Vidurio Eu-
ropos atžvilgiu? Koks likimas laukia pasaulio?

Knygoje – okultizmas ir ezoterika, tamplieriai ir rozenkreiceriai, iliumina-
tai ir dievai, perdavę savo žinias išrinktiesiems, rašytojai ir dailininkai, kuriems 
buvo atskleistos paslaptys. Autorius kalba apie Kabalą ir ezoterinį budizmą, 
senovės graikų ir romėnų misterijas, gnosticizmą ir neoplatonikus, „Tūks-
tančio ir vienos nakties“ istorijas, Tomą Akvinietį ir Rogerį Baconą, Dante, 
Renesanso misticizmą, Rabelais, Isaacą Newtoną bei okultines naujųjų laikų 
mokslo bei modernybės šaknis, laisvuosius mūrininkus, mistikus, okultinį 
bolševizmą, o užbaigia savo tyrimą Naujosios Jeruzalės laukimu. 

Ši knyga privers jus pažvelgti į pasaulį kitaip. Suprasti tikrąsias esminių pa-
saulio įvykių priežastis.
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