
GURU PURNIMA

ŠIVA, JOGA un GURU ir nedalāmi jēdzieni, jo daudzus gadu tūkstošus atpakaļ Himalaju apvidū Šiva 

parādījās Adijogi (Pirmā Jogi) formā un atklāja zināšanas par Jogu Saptariši - septiņiem Riši, tiem 

vienīgajiem, kas no daudzajiem cilvēku tūkstošiem palika neatlaidīgi gaidot pēc Šivas uzmanības, jo 

bezgalīgi ilgi Šiva nepievērsa viņiem absolūti nekādu vērību. Tad, kad beidzot atjēdzies un izgājis no 

sava transa stāvokļa, viņš viņus pamanīja un sadzirdēja viņu lūgšanas atklāt viņiem zināšanas par to 

neparasto stāvokli, kurā atradās viņš pats, Šiva, izbrīnīts par viņu uzstājību un Sankalpas - 

apņemšanās spēku, nolēma atklāt viņiem zināšanas par Jogu, bet nevis tāpat vien, tas vēl bija 

jānopelna. Vairāku gadu desmitu garumā šie septiņi pievērsās neatlaidīgām Sadhanām. Pēc dienas, 

kurā viņi bija gatavi, Šiva vēl uzmanīgi vēroja viņus turpmāko 28 dienu garumā un tad, kad debesīs 

pacēlās pilns mēnesis, viņš pagriezās ar seju pret Dienvidiem un nolēma kļūt par Guru.

Šī pilnmēness diena ir zināma kā Guru Purnima, jo šajā dienā Adijogi kļuva par Adiguru - pirmais Guru 
parādījās šajā dienā. Viņš līdzi ar septiņiem skolniekiem devās uz Kantišarovaras ezeru un tur sāka 
Jogas pasniegšanu sistēmas veidā, ar kuras palīdzību katrs cilvēks var attīstīt savu apziņu un risināt 
Karmiskus uzdevumus.

Šiva tulkojumā no Sanskrita nozīmē žēlsirdīgs un labvēlīgs, tas, kurš dod un sniedz labumu. Tas ir tik 
patiesi, jo bez Šivas žēlsirdības cilvēkiem nebūtu patiesu zināšanu par Jogu un līdz ar to nebūtu 
iespējas izmainīt ne tikai savu dzīvi, bet nebūtu arī apziņas transformācijas iespējas.

Šodien mums ir unikāla iespēja baudīt autentiskās zināšanas par Jogu no Šivas. Liels daudzums Šivas 
skolnieku ir dzīvs pierādījums Guru spēkam un zināšanām, kuras viņš atklāj, viņa atbalstam un vērīgai, 
uzmanības pilnai attieksmei. Atceroties savus pirmos soļus Jogā, skolnieki atminas, ka pirmie iespaidi 
no nodarbībām bija ļoti dažādi, jo katra cilvēka apziņas attīstības un uztveres līmeņi ir ļoti atšķirīgi, 
tomēr neskatoties uz to, iegūtu zināšanu spēks atstāja ļoti dziļu un paliekošu iespaidu uz visiem 
laikiem. Neskatoties uz dažādām dzīves situācijām un pārbaudījumiem, kuriem cilvēki iet cauri, dažreiz 
arī atsvešinoties no jogiskā dzīves veida, zināšanas, ko dāvā Šiva savās nodarbībās ir kā sēklas, kuras
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nonākušas auglīgajā augsnē, sagaidot labvēlīgu laiku, sāk augt un attīstīties, izmantojot tajās ieguldīto 
spēku, risinot tās pašas dzīves problēmas un pārbaudījumus, kuri bieži vien robežojas starp dzīvību un 
nāvi. Šiva paver logu nezināmajā pasaulē, pilnu ar brīnumiem un ar reālām iespējām pārvarēt 
nepārvaramo. Daudzi Šivas skolnieki ārzemēs, visdāžādākajās pasaules valstīts apgūst Vēdiskās 
zināšanas un sazinās ar Šivu ar interneta starpniecību. Daudziem ir unikāla iespēja apmeklēt Šivas 
nodarbības un lekcijas Rīgā, klātienē baudot viņa spēcīgo enerģētiku un šarmu, viņa gara spēku un 
apbrīnojamu spēju iniciēt labvēlīgas pārmaiņas apziņā un dzīvē. Arvien vairāk cilvēku vēršas pie 
problēmu un uzdevumu risināšanas ar pirmavota tradīcijas - Sanatana Dharmas starpniecību, jo šī 
sistēma spēj atrisināt jebkuru problēmu.

Joga ir visiem, bet ne visi ir gatavi autentiskai, īstai Jogai. Tomēr tiem, kuri ir gatavi, atradīsies ar ko 
sākt, vai turpināt. Kādam tā ir Hatha Joga un Prānajama, kāds pakāpeniski vai uzreiz gatavs dzīves 
veida izmaiņām, galvenokārt diētas izmaiņām, jo tas ir svarīgākais moments, kāds atklāj Jogu 
Kalarippajattu stundās, cits veic Upājas un atklāj Dhjānas burvību un spēku; kāds dara visu un uzreiz, - 
tā arī gadās. Īsta Joga nesākas un nebeidzās, tā turpinās no dzīves dzīvē, sniedzot cilvēkam to 
atbalstu, ko viņš patiesi meklē, jo Joga ir savienība ar Dievu, tiekšanās pēc Dieva. Kopā ar Šivu strādā 
Viņa Skolnieki, palīdzot plaši un autentiski pārstāvēt visus Jogas un Vēdisko zināšanu aspektus. Nav 
svarīgi, kuru instrumentu izvēlēties, galvenais, ka cilvēks ir gatavs un veic reālas darbības, kuru mērķis 
ir pārvarēt Karmas uzliktus ierobežojumus un šķēršļus, maksimāli efektīvi izmantojot šis dzīves dāvāto 
laiku, savu Karmisko uzdevumu risināšanai, apziņas transformēšanai un attīstībai, iepazīstot savu 
patieso dabu un tādējādi arī aicinājumu. Kā saprast vai tu esi vai neesi gatavs Jogai? Apziņa un sirds 
pateiks priekšā. Šajā jautājumā tie nepieviļ. 
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