
 

         Mirusieji gyvųjų gyvenime 

A.Mintys apie mirusiuosius, kaip 

atskirtus nuo mūsų, tarsi mirusieji 

nustotų būti. Kaip yra iš tikrųjų, gali 

mums paaiškinti tik žmogaus 

esmės pažinimas ir gilesnis 

žvilgsnis į vidinę pasaulio pusę. 

B.Visiems neabejotina, kad 

mirusiųjų reikšmė būčiai nesibaigia 

jiems išėjus. Jie palieka žemėje bent jau savo apraiškų 

pėdsakus. Šie pėdsakai bus įvairaus aiškumo 

priklausomai nuo to, ar jie tik kūniški, ar daugiau protu, 

ar daugiau su mintimi, arba galiausiai dvasiškai buvo 

sukurti. Atrodo, kad vien daiktiškumu amatininkas 

nedaug tepalieka. Ir vis dėlto jo pobūdis yra visai 

pastebimai veiksmingas. Pavyzdžiui, mūrininko 

darbas, nesvarbu, ar jis geras, ar blogas, palieka 

įspūdį ilgam. Proto ir minčių poveikis yra visai kitoks. 

Jų sužadinti akstinai ir toliau persiduoda nuo vieno 

žmogaus kitam žmogui, nepaisant to, ar jie buvo blogi, 

ar geri. Ypač kai jie yra susiję su kokiu nors 

daiktiškumu, bet tame daikte veikia. 

C.Tačiau ar gali nutrūkti šis santykis su gyvenimu, kilęs 

betarpiškai iš mirusiųjų? Mąstymas apie žmogaus 

esmę rodo ką kita. Žmogaus pasireiškimas buvo 

kažkas pastovaus nuo jaunystės. Ir šios būtybės visą 

gyvenimą naudojasi tomis minties ir proto jėgomis. Jos 



labiau susietos su kūniškumu, ir gali toliau veikti, net jei kūno jau  nebėra. 

 

D.Mirti reiškia pasitraukti iš gyvenimo jutiminiam 

pasaulyje. Tačiau nereikia manyti, kad mirusysis 

pamiršta ir visus santykius su pasauliu. Tikriau, kad jis 

vis dar palaiko ryšius su asmenimis ir daiktais. 

Išgyvenusieji tai jaučia labai dažnai. Tik tie, kurie 

neigia tokių santykių galimybes, apie tai nieko nežino. 

Kuo žmogus vidiniai jautresnis, tuo aiškiau jis tai 

jaučia. Pasireiškia visai aiškios vidinės būsenos, 

savotiškos svajonės, keistos mintys, nurodymai, 

patarimai. Jie nebūna išmintingesni negu kad buvusių 

gyvųjų, bet jie buvo kažkieno kito. 

E.Ir taip jie toliau veikia gyvųjų gyvenime. Dažnai 

pasireiškia tik kaip nuotaikos, kaip prisiminimai, kurie 

veikia kaip jėgos poelgiuose. Palaipsniui santykiai 

silpnėja. Mirusysis vis labiau atsitraukia į vidų, kad po 

kurio laiko vėl taptų veiklus ir galiausiai vėl kūniškai 

įeitų į tai, ką sukūrė anksčiau. 
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