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Visuma
Šivas centra 
vēdiskais astrologs 
un jogas skolotājs Atis Zariņš 
palīdz cilvēkiem rast atbildes uz 
grūtākajiem no šīs pasaules 
jautājumiem, kas sākas ar 
«kāpēc?». Par atbilžu precizitāti 
viņš ir pārliecinājies divējādi: 
racionāli — studējot un tulkojot 
vēdu Svētos rakstus; praktiski 
un emocionāli — pielietojot 

iegūtās zināšanas 
personīgajā dzīvē. 
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Zīmīgais	sākums
Kāpēc sasveicinies, sakot «om», nevis, 

piemēram, čau? 
Ne	jau	ar	visiem	tā	sveicinos.	Tikai	ar	

jogiem	un	tās	sapratējiem,	jo	tā	ir	Visu-
ma	pirmskaņa.	Zinātnieki	pasaules	raša-
nos	skaidro	kā	pirmssprādzienu,	bet	cil-
vēks	to	pašu	parādību	var	izteikt	ar	balsi,	
ar	skaņu	«om».	Tā	saskaņo	abus	cilvēkus	
uz	viena	enerģētiskā	viļņa.	Svešiniekam	
vai	tādam,	kurš	to	nesaprot,	to	teikt	lai-
kam	nevajadzētu	—	nesapratīs,	parādīs	
pie	deniņiem.	(Smejas.)

Nejūties vientuļš, ja nesaprot? Nevēlies 
paskaidrot?

Nemaz.	Zinu,	ko	tas	nozīmē,	un,	ja	
kāds	nezina,	tā	ir	viņa	problēma.	Dažreiz	
pat	ir	jāizliekas,	ka	neko	nezinu,	jo	es	ta-
ču	nemācos	citiem,	bet	pats	sev.	Ja	kāds	
kaut	ko	nesaprot,	tā	ir	viena	lieta,	bet,	ja	
rāda,	kas	zīmīgi,	pie	saviem	deniņiem,	tā	
jau	ir	tumsonība.	Kam	vajag	saprast,	tas	
sapratīs,	un	kas	meklēs,	tas	atradīs.

Atbilžu meklētāju ir daudz vai maz?
Visa	mūsdienu	sabiedrība	laika	gaitā	

degradējas,	tāpēc	katrs	pēc	sevis	var	
spriest,	cik	daudz	vēlas	strādāt	ar	sevi.	Ja	
pat	valoda	simt	gadu	laikā	ir	pazaudējusi	
pāris	burtu,	kāpēc	lai	zaudējumi	neattiek-
tos	arī	uz	cilvēkiem?	Kādas	dziesmas	cil-
vēki	dziedāja	pirms	simt	gadiem	un	kā-
das	—	tagad?	Cik	daudz	telefona	
numuru	spējam	atcerēties	no	galvas	ta-
gad	un	cik	—	pirms	20	gadiem?	Para-
doksāli,	ka	tik	attīstītā	tehnoloģiju	pasau-
lē	ir	tik	nedaudz	cilvēku	ar	attīstītu	
garīgo	pasauli.

Kā tu pats pievērsies vēdām un jogai?
Ar	sievas	starpniecību.	Vilku	uz	zoba,	

ka	viņa	nodarbojas	ar	jogu.	Biju	lepns	
džeks,	kuram	bija	veiksmīga	karjera	un	
joga	šķita	kā	viegla	pavingrošana.	No	da-
bas	esmu	lokans,	tāpēc	spēju	izdarīt	visu,	
ko	viņa	mācījās.	Reiz	pateicu,	ka	iešu	uz	
jogu	tikai	tad,	ja	nevarēšu	kaut	ko	izpildīt.	

Laikam	biju	baigais	riebeklis?	(Smejas.)	
Joga	nenozīmē	sasieties	mezglā	uz	balko-
na	vai	ziemā	pusplikam	vazāties	apkārt.	
Joga	ir	dzīvesveids,	kam	nav	nekādas	sais-
tības	ar	ārišķību.	To	saprot	ar	laiku.	Kas	
īsti	ar	mani	notika?	Sieva	klusībā	pie	se-
vis	esot	domājusi	—	ja	vīrs	iemācītos	vi-
su,	ko	esmu	uzzinājusi,	kā	viņam	veiktos!	
Klusēja,	atstāja	redzamās	vietās	zīmīgu	
informāciju...	Kad	partneris	sāk	intensīvi	
iedziļināties	dzīvesveidā,	kuru	nesaproti,	
diemžēl	iestājas	zināma	atsvešinātība,	tā-
pēc	situācija	bija	jārisina,	nevis	jāignorē.	
Kad	Linda	man	reiz	jautāja	—	kā	vari	at-
teikties	no	tā,	ko	neesi	pagaršojis,	sapra-
tu,	cik	loģisks	ir	jautājums,	uz	kuru	man	
nav	atbildes.	Aizgāju	uz	Šivas	pirmo	lek-
ciju	un,	kā	smejies,	trāpīju	uz	lekciju	par	
mīlestību.	Lekcija	bija	skaista,	ar	loģis-
kiem	izskaidrojumiem,	un	man	bija	šis	
tas	jāpārdomā.

Tieši loģika tev šķiet svarīga? Tāda 
atrodama arī citās mācībās, filozofijā, 
reliģijās. Kāpēc tieši vēdas un joga?

Joga	un	vēdas	nav	ticība	vai	reliģija.	
Tā	ir	vecākā	un	loģiskākā	no	visām	pa-
saules	mācību	sistēmām	—	tā	ir	tik	veca	
kā	Visums.	Joga	tulkojumā	no	sanskrita	
nozīmē	«savienošanās».	Katrs	no	mums	
savienojas	ar	kaut	ko,	bet	beigās	ar	Radī-
tāju,	kas	sanskritā	ir	Brahmans,	bet	reli-
ģiskajā	izpratnē	—	Dievs.	Atšķirībā	no	
reliģijām	vēdām	nav	autora,	sākuma	un	
beigu.	Vēdiskajai	tradīcijai	vistuvākā	ir	
folklora.	Latviešu	valoda	ir	ļoti	tuva	
sanskritam.	Vārds	«Rīga»	ir	visvecākās	
vēdas	—	rigvēdas	—	sastāvdaļā.	Var	jau	
būt,	ka	tā	ir	nejauša	sakritība?	Vēl	viena	
interesanta	sakritība	ir	tā,	ka	Indijas	gud-
rie	zina	un	pazīst	vārdu	«Rīga»,	turklāt	
pazīst	mūsu	apgabalu,	jo	uz	šejieni	dau-
dzi	gudrie	esot	braukuši	mācīties.	

Kāda loma tavā dzīvē ir skolotājam 
Šivam?

Jau	11	gadu	apmeklēju	Šivas	lekcijas,	

trīs	no	tiem	bija	tik	intensīvi	un	intere-
santi,	ka	galva	kūpēja.	Kādu	dienu	viņš	
man	piezvanīja	un	jautāja,	vai	nevēlos	
pats	pasniegt	lekcijas.	Manā	dzīvē	tā	ir	—	
ja	daudz	strādāju,	darbs	pats	atnāk	pie	
manis.	Šiva	ir	mans	guru	—	skolotājs,	
kas	apveltīts	ar	fenomenālām	darbspējām	
un	gribasspēku.	Viņš	ir	normāls	jogs,	
kurš	ļoti	labi	pārzina	vēdisko	tradīciju,	jo-
gu,	tantru	un	meditāciju.

Ko nozīmē meditēt, sakārtot prātu? 
Citreiz ne tikai prātu, pat istabu neizdodas 
sakārtot. Ja vēl mājā dzīvo mazi bērni... 

Lai	to	varētu,	jāzina,	kā	uzbūvēta	apzi-
ņa.	Līdzīgi,	kā	jāsaprot	telpas	iekārto-
jums,	—	kur,	kāpēc	un	kas	jāliek.	Lai	
gan	—	kārto,	cik	gribi,	ik	pa	laikam	ista-
ba	atkal	ir	savandīta.	Bērni	to	prot	lieliski	
izdarīt.	Tā	ir	mūžība	—	tu	kārto,	bet	viņi	
tikai	vanda.	(Smejas.)	Iedomāsimies	prātu	
kā	istabu,	bet	domas	kā	bērnus,	kuri	
skrien	kā	traki.	Tad	nu	mācies	viņus	va-
dīt	lēnām	un	apstādini,	lai	nomierinās!	
Meditācija	nav	vardarbība	pret	domām,	
taču	ar	laiku	jāiemācās	tās	pārvaldīt	un	
nedomāt,	neveltīt	tām	enerģiju.	Novēro	
savas	domas	kā	liecinieks,	nevis	ņem	un	
domā,	kamēr	galva	sāk	sāpēt.	Centieni	
nedomāt	neder,	jo	tā	jau	ir	doma.	Doma	
nedomāt,	saproti?	Tieši	tāpēc	mani	uz-
jautrina,	ja	kāds	saka,	ka	meditējot	var	
domāt.	Tā	ir	domu	masturbācija,	nevis	
meditācija.

Kā iemācīties nedomāt? 
Vai,	ejot	pa	ielu,	ķeramies	ap	kaklu	

svešiem	cilvēkiem,	bučojamies	un	sākam	
runāties?	Cilvēku	vietā	vajag	iedomāties	
domas.	Nevajag	lieki	tērēt	spēkus.	

Ja	arī	tas	nepalīdz,	var	iedomāties	ka-
rieti	kā	fizisko	ķermeni,	zirgus	kā	maņu	
orgānus,	pavadas	kā	domas,	emocijas	un	
apkārtējās	informācijas	atspulgu,	kučieri	
jeb	budhi,	kurš	tur	šīs	pavadas,	kā	inte-
lektu,	pasažieri	jeb	ātmanu	kā	dvēseli	un	
ceļu	kā	dzīves	notikumus	un	realitāti.	

V
adoši amati pazīstamos 
starptautiskos un vietējos uz-
ņēmumos — AS «Rīgas 
miesnieks», AS «Aldaris», AS 
«Latfood», AS «Sentor Farm 
aptiekas», aptieku tīklā «Mē-

ness aptieka» — bija Ata Zariņa agrākās dzī-
ves būtiska daļa, taču pirms 11 gadiem viņš 
pieņēma lēmumu radikāli mainīt dzīvi, pievēr-
šoties ājurvēdas un jogas mācības studēša-
nai. Jautāts, kāpēc, Atis pārsteidz ar šķietami 
nenopietnu atbildi — sievas mudināts. Viņa 
pirmā pievērsās ājurvēdai un jogai. Gribējis 

pārliecināties, kas īsti tas ir, ja tik ļoti uzrunā-
jis viņa tuvāko cilvēku. Sākumā bijis skeptisks, 
pat ironisks, bet tad pārliecinājies. Sapratis. 
Skolotāja Šivas iedvesmots un mudināts, ta-
gad iegūtās zināšanas viņš pasniedz lekciju, 
praktisko nodarbību un konsultāciju veidā vi-
siem, kuri līdzīgi kā viņš pats vēlas pārliecinā-
ties un saprast. Lai gan sarunas gaitā Atis 
pietiekami daudz smejas, viņa atklājumu tul-
kojumi ir pilnīgi pretēji — tieši un brīžiem pat 
skarbi. Tas esot normāli, jo zvaigznēs neesot 
rakstīts, ka atbilžu meklējumu ceļš varētu būt 
viegls un saudzīgs.
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Viņš. Atis Zariņš

Lielākajai daļai mūsdienu cilvēku kučieris 
ir aizmidzis, un zirgi joņo pa ceļu, kā un 
kādā ātrumā vēlas. Par pasažieri vispār 
visi ir aizmirsuši. Tādējādi kariete ātri 
nolietojas un kādā līkumā avarē. Rezul-
tāts — sagrauta dzīve un ievainota vai 
bojā gājusi dvēsele. Kučieris jeb intelekts 
ir atbildīgā šķirotava, kas nosaka lēmumu 

nepieciešamību, tāpēc tas ir jāattīsta, jā-
trenē, nevis jāļaujas dzīves plūdumam. 
Cerība, ka viss nokārtosies pats no sevis, 
jāiznīcina pirmā. Cerība ir dzīve ilūzijās. 
Vai gribam dzīvot ilūzijās? Jāstrādā, nevis 
jācer! Ne velti vārds «karma» tulkojumā 
no sanskrita nozīmē darbību. Iepriekš 
veiktā darbība nodrošina noteiktu seku 

iestāšanos, tāpēc jāstrādā pie šo cēloņu 
likvidēšanas savā apziņā. To var iemācī-
ties Raja jogā, kuras mērķis ir pamodināt 
kučieri un likt viņam savaldīt zirgus, pie-
velkot pavadas, lai kariete brauktu līga-
nāk un pasažieris būtu apmierināts.

Nauda nesmird
Esi bijis veiksmīgs uzņēmējs. Kāda ir 

tava izglītība?
Ekonomists, lai gan Universitāti nepa-

beidzu, jo bija jāsāk mācīt pasniedzējus. 
Tas bija laiks, kad viss strauji mainījās. 
Pasniedzēji mūs mācīja no kladītēm, bet 
es jau 23 gadu vecumā biju «Rīgas mies-
nieka» valdē un teoriju iemācījos dzīvē. 
Lai to sasniegtu, ļoti daudz strādāju. 

Darbs dara tevi laimīgu? 
Tādi būsim visi, kad nomirsim. Šobrīd 

esmu harmonijā — piepildu savas vēl-
mes, un mans prāts ir mierīgs. Ja agrāk 
strādāju līdz pat 17 stundām diennaktī un 
nevienu neredzēju, tagad daudz strādāju, 
bet varu daudz laika pavadīt kopā ar sie-
vu. Tas, ka neko nezaudēju, bet tikai ie-
gūstu, ir galvenais līdzsvara rādītājs. 
Mums visiem vairāk vai mazāk ir dota 
katram sava dzīves enerģija — prana, bet 
nauda ir kā savdabīgs termometrs šim 
enerģijas apjomam. Jo cilvēkam enerģijas 
vairāk, jo vairāk nopelnītu līdzekļu. Viss 
ir vienkārši. Ja cilvēka apziņa ir attīstīta 
un enerģijas pietiek, kā viņam var nebūt 
naudas, kā var pietrūkt līdzekļu? Ja ir 
enerģija, ir arī nauda. 

Tev enerģijas un naudas laikam pietiek?
Jā, jo ļoti daudz strādāju — pasniedzu 

lekcijas un jogas nodarbības, konsultēju, 
vedu interesentus uz Indiju, lasu lekcijas 
Amerikā. Mans darbs un mani ienākumu 
avoti ir saistīti ar vēdām.

Tātad tavs dzīvesveids ir tavs bizness?
Tā ir. Man ļoti patīk mans darbs, lai-

kam tāpēc tik ļoti nenogurstu. Ikdienā sa-
skaros ar stereotipu, ka garīgās zināšanas 
cilvēkiem jāsaņem par velti. Tad jautāju, 
vai cilvēki cer saņemt algu par padarīto 
darbu? Ja agrāk valdnieki rūpējās, lai vie-
dajiem nebūtu jādomā par materiālajām 
lietām, jo viņu uzdevums bija rūpēties 
par sabiedrības garīgajām vērtībām un ve-
selību, tagad tā vairs nav, tāpēc būtu uto-
piski cerēt, ka garīgā darba darītājs kaut 
ko var darīt nepelnot. Nevajag liekuļot. 
Nauda nesmird — tā ir Dieva radīta cilvē-
ka realizācijas forma. Protams, dzīve nav 
tikai nauda vai sasniegumi biznesā — tas 
ir kaut kas vairāk. Atceros, biju pavisam 
mazs, mamma man uzzīmēja skaistu 
glezniņu uz griestiem — zvaigznes, mē-
nesi, mazas debesis un suni, kas sēž uz 
palodzes. Tagad saprotu, ko šī glezniņa 
nozīmēja, — mūsu mājas nav uz Zemes, 

«Joga nenozīmē sasieties mezglā 

uz balkona vai ziemā pusplikam 

vazāties apkārt. Joga ir 
dzīvesveids, kam nav 

nekādas saistības ar ārišķību.»
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mēs	šeit	esam	ciemiņi	uz	laiku,	kamēr	
šeit	dzīvo	mūsu	fiziskais	ķermenis.	Cik	
sevi	atceros,	esmu	sev	jautājis,	kas	es	es-
mu	un	kur	ir	mana	laimes	piepildītā	sa-
jūta.	Kad	man	«panesās»	lielā	strādāšana	
un	27	gadu	vecumā	sasniedzu	visu,	ko	20	
gados	biju	izvirzījis	par	mērķi,	jautāju	
sev,	ko	darīt	tālāk.	Biju	materiāli	nodroši-
nāts	ģimenes	cilvēks,	man	nekā	netrūka,	
bet	piepildījuma	izjūtas	nebija.	Jutos	kā	
bērnībā,	kad	smilšu	kaste	pilna	ar	man-
tām,	bet	prieka	par	tām	maz.	Kad	izaugu,	
smilšu	kaste	kļuva	lielāka,	rotaļlietas	dār-
gākas,	bet	prieka	nebija.	Negribēju	pieķer-
ties	savām	vēlmēm	un	vergot	tām	visu	at-
likušo	mūžu.	

Izklausās, ka pārmet, ja kāds cenšas 
nodrošināt savu materiālo labklājību.

Nē,	tas	ir	viens	no	dzīves	mērķiem,	ta-
ču	ne	galvenais.	Vai	cilvēkiem	vajag	ņemt	
kredītus	un	nezināt,	kā	tos	atdot? Jādzīvo	
tā,	kā	var,	nevis	grib	atļauties.	Tā	ir	ilūzi-
ja,	ka,	paņemot	bankā	kredītu,	šķiet	—	
nu	varēs	baudīt	dzīvi,	jo	baudai	līdzi	nāk	
bailes,	vai	varēsi	naudu	atdot.	Nevis	bau-
da,	bet	nepamatotas	vēlmes	un	bailes	
dzen	mūsdienu	cilvēkus	dzīvot.	Vai	spē-
jam	priecāties	par	to,	kas	mums	ir	dots,	
nevis	bēdāties	par	to,	kā	mums	nav?	Jāat-
zīst,	ka	arī	pats,	kad	aktīvi	strādāju	bizne-
sā,	to	līdz	galam	nesapratu.	

Ko tad — neņemt kredītus, nebūvēt mā
jas, neīstenot savus sapņus?

Dzīvot	vajag	atbilstoši	iespējām,	nevis	
sapņiem	vai	ilūzijām.	Cilvēks	ir	pakļauts	
arvien	jauniem	kārdinājumiem,	kuriem	
nekad	nav	gala.	Vēlmes	ir	bezgalīgas	—	
tikko	viena	beigsies,	simt	citu	stāvēs	rin-
dā!	Laimīgs	tas	cilvēks,	kuram	pietiek	ar	
to,	kas	viņam	ir.	Neesmu	pret	kredītiem	
un	sapņiem,	bet	esmu	pret	pārgalvību	un	
vēlmi	dzīvot	ilūzijās.	Kāda	ir	atbildības	
izjūta	un	spēja	atdot	kredītu	cilvēkam,	
kurš	reāli	sakrājis	tikai	10	procentu	vai	
arī	pusi	mājas	vērtības,	bet	pārējo	vēlas	
aizņemties?	

Tā dzīvo liela daļa cilvēku. 
Jo	cilvēki	dzīvo	kā	savu	vēlmju	vergi.	

Cilvēki	vēlas	būt	laimīgi	un	mēģina	caur	
savām	vēlmēm	atgriezties	laimes	pirms-
stāvoklī,	ko	var	sasniegt	meditācijās.	Tam	
nav	nepieciešami	ne	kredīti,	ne	ilūziju	
pilnas	vēlmes	—	tikai	darīšana.	Visi	tie-
camies	pēc	sajūtas,	kāda	bija,	kad	atradā-
mies	mammas	puncī,	kur	jutāmies	pa-
sargāti	un	laimīgi.	Tas	bija	kā	brīnišķīgs	
atvaļinājums,	kas	tagadējā	realitātē	ilgst	
tikai	mēnesi	gadā,	bet	pārējie	11	mēneši	ir	
viens	vienīgs	problēmu	risināšanas	un	cī-
ņas	laiks.	

Iesaki vēlēties neiespējamo? 
Fiziski	jā,	bet,	meditējot	un	skaitot	

mantras,	tas	izdodas.	Visiem	ir	svarīgi	būt	
veiksmīgiem	un	spējīgiem	nodrošināt	

ģimeni	un	bērnu	nākotni,	kā	arī	parūpē-
ties	par	vecākiem.	Tas,	ko	es	uzsveru,	—	
jau	šobrīd	mums	ir	viss	nepieciešamais,	
lai	varētu	dzīvot.	Esmu	par	apmierinātī-
bas	un	piepildījuma	sajūtu.	Tas	ir	apziņas	
stāvoklis,	kuru	ikviens	var	sasniegt.	Vajag	
tikai	spert	pirmo	soli	un	strādāt	ar	sevi.	
Mēs	piedzimstam,	lai	gūtu	pieredzi,	bet	
vieni	to	vēlas	un	tiecas	pēc	tās	vairāk	ne-
kā	otri.	Kāpēc	vieni	meklē	un	atrod,	bet	
otri	ne?	Kā	varam	kādu	nosodīt	par	viņa	
centieniem	meklēt	pieredzi?	Cik	daudz	
paši	esam	mēģinājuši?

Ikdienas	darbs	
Kā notiek tava konsultācija? Tas ir kaut 

kas līdzīgs psihoterapeita apmeklējumam?
Nē,	jo	iešana	pie	psihoterapeita,	ma-

nuprāt,	ir	parunāšanās	par	tēmu	bez	reā-
la	risinājuma.	Protams,	parunāties	vajag,	
dažreiz	arī	paraudāt	vajag,	bet	karma	no	
tā	diemžēl	nemainās.	Arī	ar	draudzeni	
var	parunāties,	bet	ko	tas	dod,	ja	pēc	

sarunas	viss	paliek	pa	vecam.	Situācija	
tiek	izrunāta,	bet	netiek	karmiski	risinā-
ta.	Mēs	visi	tiecamies	pēc	tā,	lai	nepatīka-
mās	situācijas	mūsu	dzīvē	vairs	neatkār-
tojas.	Meklējam	notikušā	cēloņus.	Atro-
dam,	bet	kāpēc	neesam	gatavi	atzīt	šos	
cēloņus	un	strādāt	ar	tiem?	Problēmas	
tiek	risinātas	apmēram	tā	—	dārzā	aug	
nezāles,	kas	netiek	izravētas,	bet	tikai	ne-
daudz	safrizētas.	Līdzīgi	kā	pumpas	uz	
sejas	—	tās	netiek	ārstētas,	bet	nomaskē-
tas	ar	krēmu.

Nav nemaz tik vienkārši runāt par 
savām problēmām. Pat ar draudzeni. 

Viegli	ir	tad,	ja	cilvēks	spēj	noformulēt	
jautājumu,	kas	būtībā	ir	problēmas	sa-
turs.	Jautājuma	noformulēšana	ir	viens	
no	svarīgākajiem	uzdevumiem,	lai	tiktu	
pie	atbildes.	

Kādus jautājumus tev uzdod visbiežāk?
Tie	ir	jautājumi	par	praktiskām	lie-

tām	—	mācībām,	darbu,	karjeru,	bizne-
su,	attiecībām.	Tā	varētu	pārskaitīt	pilnī-
gi	visas	dzīves	jomas.	Piemēram,	

«Jogā ir skaists likums — apmierināta sieviete 
ir apmierināts Visums. Apmierināta sieviete ir 

kā maija saulīte, bet neapmierināta — kā melnais 

caurums, kas sabojās dzīvi sev un arī citiem.»

Atis četru gadu vecumā. Kopā ar sievu Lindu darbinieku ballītē, 
2007. gads.
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cilvēkam	ir	ideja,	ko	viņš	vēlas	realizēt,	
bet	nav	pārliecības,	vai	tas	būs	ieguvums	
vai	zaudējums.	Pirms	ideja	tiek	realizē-
ta,	varu	palīdzēt	saprast,	vai	tajā	vajag	
ieguldīt	enerģiju	un	no	kā	piesargāties.	
Cilvēkam	var	pietrūkt	zināšanu	vai	vien-
kārši	baterijas	nosēdušās	un	nekam	
vairs	nav	spēka.	Vēdiskā	astroloģija	ir	
viens	no	instrumentiem,	kā	palīdzēt	pie-
ņemt	lēmumus	un	atgūt	spēkus.	Tā	ir	
kā	lukturītis,	kurš	izgaismo	katra	indivi-
duālo	ceļu	un	parāda,	kas	vajadzīgs	kon-
krētajam	cilvēkam,	jo	pēta	viņa	karmu	
jeb	iepriekšējās	dzīvēs	sastrādāto	darbu	
rezultātu.	

Ir cilvēki, kas uzskata, ka pie astrologa 
ejot tādi, kuri nespēj pieņemt lēmumus.

Ja	tā	saka	kāds,	kurš	zina,	kas	ir	vēdis-
kā	astroloģija,	var	diskutēt	par	šo	jautāju-
mu,	bet,	ja	nodarbojas	ar	demagoģiju,	tad	
lai	stāv	klusu.	Nevajag	spriest	par	tēmu,	
kuru	nepārzina.	Par	demagogiem	varu	
teikt	vienu	—	katram	ir	tiesības	būt	uni-
kālam	savā	muļķībā	un	aprobežotībā.	Ik-
viens	no	mums	ikdienā	pieņem	kaudzi	
lēmumu,	bet	ir	reizes,	kad	par	saviem	lē-
mumiem	šaubāmies.	Tādā	brīdī	vēdiskā	
astrologa	padoms	noder.

Kā tiek atrasta katram piemērota 
recepte? Kas maina cilvēku attieksmi?

Cilvēks	pats!	Es	tikai	sniedzu	informā-
ciju,	kāpēc	un	kā	to	darīt.	Lēmums	mai-
nīties	katram	jāpieņem	pašam.	Var	darīt	
arī	citādi	—	nopirkt	biļeti	laika	mašīnā,	
atgriezties	atpakaļ	situācijā,	kas	nav	atri-
sināta,	un	palūgt	piedošanu	par	to,	ko	pa-
gātnē	esi	savārījis.	Tā	kā	tas	nav	iespē-
jams,	jāmeklē	citi	ceļi.	Ja	cilvēkam	nav	
īpašu	zināšanu,	kā	mainīt	karmu,	ir	jā-
meklē	tulks,	kurš	pazīst	un	prot	nolasīt	
pagātnes	zīmes,	kā	arī	var	ieteikt	risinā-
jumus	cēloņu	līmenī,	lai	līdzīga	situācija	
neatkārtojas	un	nerada	ciešanas.	

Kas tevi dara tik pārliecinātu, ka vari 
sniegt cilvēkiem padomus tik nopietnās 
lietās? 

Vēdiskās	zināšanas	un	paša	pieredze.	
Kad	gāju	uz	Šivas	lekcijām,	teicu	viņam,	
ka	neticēšu	nevienam	viņa	vārdam,	ka-
mēr	pats	tos	nepārbaudīšu.	Pirmām	kār-
tām	mainīju	savu	ēdienkarti,	jo	nav	jābūt	
jogam,	lai	saprastu,	ka	«tev	nebūs	no-
kaut».	Dabā	valda	ziedošanas	princips,	
piemēram,	ja	apēdam	aprikozi,	plūmi	vai	
ķirsi,	kauliņu	varam	iestādīt,	un	no	tā	iz-
augs	jauns	koks.	Savukārt,	iebāžot	zemē	
pārpalikumu	no	vistas	stilbiņa,	broilers	
neizaugs.	Maldās	tie,	kas	stāsta,	ka	cil-
vēks	ir	visēdājs	un	kopš	alu	laikmeta	ēd	
gaļu,	ko	apliecina	zīmējumi	uz	alu	sie-
nām.	Vai	mēs	zīmējam	savas	pusdienas	
istabā	uz	sienas?	Visi	akli	tam	tic,	neaiz-
domājoties,	ka	zīmējumus	varbūt	kāds	
zīmējis	pārdzīvojumu	dēļ,	ka	tiek	

nogalināti	dzīvnieki,	jo	dārzeņu	tajā	gadā	
nav	bijis.	Dzīvnieku	nogalināšana,	iespē-
jams,	bija	tik	liels	notikums,	ka	to	vaja-
dzēja	attēlot	pat	uz	sienām.	Ja	kāds	grib	
ēst	gaļu,	lai	ēd,	bet	lai	nebrīnās	par	vese-
lības	traucējumiem.	

Nākamais,	ko	mainīju,	bija	dzīves-
veids.	Visās	jomās,	arī	tādā	sīkumā	kā	cel-
šanās	kopā	ar	sauli.	Tā	kā	ikdienā	ceļos	
agri,	man	nav	problēmu	celties	līdz	ar	
saullēktu,	lai	gan	nepārspīlēju	—	tas	nav	
pašmērķis.	Ja	esmu	noguris	un	iepriekšē-
jā	vakarā	daudz	strādājis,	neceļos.	Sievie-
tēm	gan	nav	ieteicams	celties	tik	agri	—	
viņām	jāguļ	drusku	ilgāk,	jo	miegā	

«sagremojas»	emocijas.	Miegs	«apēd»	pa	
dienu	sadomāto.	(Smejas.)	Protams,	ja	cel-
ties	agri	izdodas	dabiski,	viss	ir	labi.	Gal-
venais,	lai	nekas	nenotiek	ar	spēku.	

Par	vīriešiem,	seksu	un	
acu	aizmālēšanu

Kāpēc ir tik daudz jauku, bet vientuļu 
sieviešu?

Tāpēc,	ka	sevi	par	maz	mīl.	Nepieņem	
sevi	ar	visiem	plusiem	un	mīnusiem.	
Vairāk	jādomā	par	sevi	un	savu	attīstību,	
nevis	par	vīrieti.	Turklāt	ne	tikai	jādomā,	
bet	jārīkojas.	Mēs	šajā	dzīvē	esam	atnā-
kuši	nevis	peldēt	pa	straumi,	bet	gan	
mainīt	savu	apziņu	—	kļūt	labāki,	zino-
šāki,	caur	šiem	notikumiem	iegūt	piere-
dzi	un	izlabot	iepriekš	pieļautās	kļūdas.	
Domāšana	vien	nav	auglīgs	process.	Va-
ram	domāt	no	rīta	līdz	vakaram,	ka	viss	
būs	labi,	bet,	kāpēc	lai	būtu,	ja	nekas	ne-
tiek	darīts,	lai	tā	būtu.	Pelnrušķīte	kļuva	
par	princesi,	jo	ar	sevi	strādāja,	nevis	
sapņoja.	Ja	dzirdu	sievietes	sakām,	ka	vi-
si	vīrieši	ir	cūkas,	tas	nozīmē,	ka	visi	vī-
rieši,	kuri	nonākuši	viņu	apziņas	lokā,	
spēlē	cūkas	lomu	un	šo	lomu	nosaka	pa-
šas	sievietes	apziņa.	Kurš	pie	tā	vaino-
jams	—	vīrieši	vai	sieviete?	Kad	rādām	ar	
pirkstu	uz	citiem,	uz	kurieni	vērsti	pārē-
jie	trīs?	Uz	sevi,	vai	ne?	Ja	gribas	

laimīgas	attiecības,	jākļūst	par	princesi	
vai	princi,	nevis	jālamā	otrs	cilvēks	par	
to,	kāds	mērkaķis	viņš	ir.	Dzīvē	notiek	ti-
kai	tas,	kas	jau	ir	apziņā	nopelnīts	ar	dar-
bību	vai	bezdarbību	iepriekšējā	dzīvē,	tā-
pēc	apkārtējie	cilvēki	ir	tikai	mūsu	
apziņas	pasūtījuma	izpildītāji.	Tādējādi	
lamāt	savu	partneri	ir	tas	pats,	kas	aurot	
uz	savu	atspulgu	spogulī.

Tas nozīmē, ka dzīvesbiedru nopelnām, 
nevis izvēlamies?

Protams!	Jebkurai	sievietei,	kura	mīl	
sevi,	blakus	būs	vīrietis,	turklāt	tāds,	kā-
du	viņa	ir	pelnījusi,	nevis	vēlas.	Skaidrs,	
ka	mainīt	savu	apziņu	ir	ļoti	grūti,	bet	

tas	ir	vienīgais	risinājums,	ja	vēlamies	at-
tīstīties.	Viss	pārējais	ir	bēgšana	pašiem	
no	sevis.	Iedomājies,	ka	sēdi	kinoteātrī	
un	skaties	savu	dzīvi!	Tev	kaut	kas	filmā	
nepatīk,	tu	nevēlies	to	skatīties	un	aizej	
uz	citu	kino,	bet	tur	rāda	to	pašu	filmu.	
Vari	mainīt	kaut	simt	kinoteātru,	bet	vi-
sur	viens	un	tas	pats.	Tā	arī	dzīvē	—	cik	
reižu	atkārtojas	vienas	un	tās	pašas	neat-
risinātās	situācijas?	Tās	jārisina,	nevis	jā-
bēg	no	tām.	Karmas	likums	liek	tās	atri-
sināt,	un,	ja	cilvēks	to	nesaprot,	tiek	
sūtīti	arvien	redzamāki	signāli,	līdz	tiek	
saņemts	tāds,	kas	liek	uzdot	jautāju-
mu	—	kāpēc,	par	ko	man	tas?	Ja	cilvēks	
nokļūst	neapskaužamā	situācijā,	tādā	vi-
ņam	ir	bijis	jānonāk,	lai	cik	nežēlīga	tā	
liktos,	jo	tā	ir	karma	jeb	cēloņu	un	seku	
likuma	rezultāts.	Kamēr	situāciju	nerisi-
na	karmiski	jeb	nemeklē	un	nerisina	cē-
loni,	tikmēr	visi	centieni	novērst	nevēla-
mās	sekas	ir	tikai	acu	aizmālēšana.	Visi	
tie,	kuri	ir	reāli	strādājuši	ar	sevi	un	mai-
nījuši	savu	apziņu,	saka	vienu	un	to	pa-
šu	—	šobrīd	esmu	pavisam	cits	cilvēks.	
Ir	mainījušies	uzskati	un	vērtības,	turklāt	
tikai	uz	pozitīvo	pusi.

Kāpēc vīrieši nelabprāt izrunājas ar 
savām sievām, mīļotajām?

Vīriešiem	stresu	rada	veids,	kā	sievie-
tes	pasniedz	un	risina	problēmu.	Vīrietis	
nerunā	par	savu	problēmu	ar	visiem	pēc	

Viņš. Atis Zariņš

«Vīriešiem stresu rada veids, kā sievietes pasniedz un risina 

problēmu. Vīrietis nerunā par savu 
problēmu ar visiem pēc kārtas. Ja viņš netiek 

galā, atrisinājumu jautā tikai vienam cilvēkam — savas 

jomas ekspertam. Nevajag apvainoties, ja par tādu viņš 

neuzskata savu sievu.»
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Viņš. Atis Zariņš

kārtas.	Ja	viņš	netiek	galā,	atrisinājumu	
jautā	tikai	vienam	cilvēkam	—	savas	jo-
mas	ekspertam.	Nevajag	apvainoties,	ja	
par	tādu	viņš	neuzskata	savu	sievu.

Sievietēm	ir	otrādi.	Viņām	vajag	izru-
nāties,	paust	savas	izjūtas.	Vīrietis	nav	
runātājs,	jo	viņš	ir	risinātājs.	Tipisks	pie-
mērs	—	sievietei	ir	kāda	problēma,	ar	ku-
ru	viņa	vēršas	pie	vīrieša.	Ko	domā	vīrie-
tis?	Sieviete	vēršas	pie	manis	kā	pie	
eksperta,	tātad	man	jāsniedz	viņai	vērtīgs	
padoms.	Viņš	sāk	dot	padomu	un	dabū	
pa	ausi,	jo	sievietei	padoms	nav	vaja-
dzīgs	—	viņa	tikai	vēlas	izrunāties	par	sa-
vām	izjūtām.	Finālā	vīrietis	vairs	nerunā,	
jo	ir	regulāri	«atspārdīts».	Viņš	klusē.	
Sieviete	krīt	otrā	galējībā,	pārmet,	ka	vī-
rietis	vairs	neklausās,	un	sarīko	skandālu.	
Vīrietim	bija	vienkārši	jānoklausās	sievie-
tes	problēma.	Sievietei	vajadzīgs	apmieri-
nājums,	ka	viņa	ir	uzklausīta	un	sadzir-
dēta	ar	visu	savu	izjūtu	krāsu	gammu.	
Ne	velti	psihoterapeiti,	kas	ir	visīstākie	
uzklausītāji,	ir	tik	pieprasīti.	Uzklausīša-
nas	fenomens	ir	mūsdienu	deficīts.	

Vīriešus neinteresē, ko domā sievietes?
Kāpēc	vīrieši	lasa	vai	vismaz	pāršķirsta	

sieviešu	žurnālus?	Skaidrs,	ka	viņi	vēlas	
to	zināt.	Šis	jautājums	šķiet	tāds	pats	
kā	—	kuram	seksu	gribas	vairāk	—	sie-
vietēm	vai	vīriešiem?	

Un kuram seksu gribas vairāk?
Abiem	gribas,	tikai	atšķirīgi	daudz	un	

katrā	vecuma	posmā	dažādāku.	Sekss	ir	
vienīgais,	kas	vieno	vīrieti	un	sievieti.	Abi	
dzimumi	ir	tik	atšķirīgi,	ka	bez	saskaņas	
gultā	viss	pārējais	ar	laiku	sabruks.	Ja	par	
sevi	un	savu	seksuālo	veselību	nerūpē-
sies,	nākotnē	nekas	labs	nav	gaidāms.	

Diemžēl rūpes nereti aizved uz citām 
laulāto gultām.

Katrs	savas	problēmas	risina,	kā	prot,	
bet	var	taču	abi	kopā	izdomāt	loģisku	rī-
cības	plānu,	kas	apmierinātu	abus	laulā-
tos.	Kad	izlasīju	pētījumu,	ka	tikai	30%	
sieviešu	sasniedz	vaginālo	orgasmu,	man	
mati	saslējās	stāvus.	Nebiju	domājis,	ka	
ir	tik	slikti.	Kur	mūsdienās	cilvēki	smeļas	
zināšanas	par	mīlēšanos?	Vai	vispār	sme-
ļas?	Tā	ir	cilvēka	augstākā	un	brīnumai-

nākā	spēja	—	radīt,	bet	tik	maz	par	to	in-
teresējas.	Ja	kādam	pēkšņi	ienāktu	prātā	
braukt	uz	olimpiskajām	spēlēm	un	lēkt	
sešu	metru	augstumā,	tas	izklausītos	pēc	
neprāta,	bet,	ja	kāds	bez	zināšanām	mī-
las	mākslā	metas	iekšā	seksā	kā	ledus-
aukstā	ūdenī,	vai	jābrīnās,	ka	nekas	prā-
tīgs	nesanāk.	

Mūsdienu	seksa	izpratne	balstās	uz	
to,	ka	visa	pamatā	ir	vīrieša	apmierināša-
na,	bet	mīlēšanās	mākslā	viss	ir	otrādi	—	
sieviete	ir	tā,	kurai	jābauda!	Vīrietim,	lai	
sasniegtu	baudu,	ejakulācija	nemaz	nav	
nepieciešama,	jo	tas	ir	lieks	spēka	patē-
riņš.	Ar	sēklu	nav	jāšķaidās	pa	labi	un	pa	
kreisi.	Jogā	ir	skaists	likums	—	apmieri-
nāta	sieviete	ir	apmierināts	Visums.	Ap-
mierināta	sieviete	ir	kā	maija	saulīte,	bet	
neapmierināta	—	kā	melnais	caurums,	
kas	sabojās	dzīvi	sev	un	arī	citiem.	Vīrie-
ša	uzdevums	ir	apmierināt	savu	Visumu,	
tikai	viņš	par	to	ir	atbildīgs.	Ja	esi	appre-
cējies,	strādā,	nevis	lec	nost	no	trases,	sa-
skaroties	ar	pirmajām	grūtībām.

Tu gatavojot jaunu vēdisko lekciju ciklu 
par laulību?

Jā,	par	laulību	vēdiskā	izpratnē,	jo	nav	
jau	tā,	ka	apprecas	tikai	divi	cilvēki	vien.	
Katram	laulātajam	līdzi	nāk	arī	radi	ar	
savu	karmu.	Vēdiskie	astrologi	pēta	horo-
skopus	un	cilvēku	saderību	ne	vien	starp	
diviem	partneriem,	bet	arī	starp	dzim-
tām.	Pēc	vēdiskās	tradīcijas,	sieviete	ieiet	
vīra	ģimenē,	zaudē	saikni	ar	savu	ģimeni	
un	kļūst	par	vīra	ģimenes	sastāvdaļu.	Ja	
vīrs	nomirst,	par	sievieti	rūpējas	vīrabrā-
lis	vai	cits	tuvs	radinieks.	Vēdās	ir	labs	
stāsts	par	laulību	un	īsto	sievu.	Šis	stāsts	
ir	no	Mahabharatas	sarunas	starp	Jak-
šu	—	ezera	sargu	tuksnesī,	no	kura	var	
padzerties	tikai	tad,	ja	atbild	uz	viņa	jau-
tājumiem	—	un	Judhišthiru	—	vecāko	
no	pieciem	brāļiem,	kurš,	kopā	ar	brā-
ļiem	ceļojot	pa	tuksnesi,	bija	nonācis	līdz	
šai	oāzei	un	ezeram.	Jautājumu	daudz	
un	dažādi,	bet	viens	no	tiem	—	kas	ir	
Dieva	dāvāts	vīrieša	labākais	draugs?	
Dharmiska	sieva,	atbild	Judhišthiru.	Tā	ir	
sieva,	kura	zina,	KĀ	ir	pareizi.	Stāsta	mo-
rāle	ir	tāda,	ka	gudrai	sievai	jābūt	apveltī-
tai	ar	zināšanām	un	Dieva	dotu	intuīciju.	
Tādas	sievietes	vienmēr	zina,	kas	un	kā	
darāms,	un	tas	palīdz,	nevis	kaitē	viņas	
vīram.	

Sievietei nevajadzētu justies pārākai, 
ņemot vērā, ka viņai ir labāk attīstīta 
intuīcija?

Nē,	tieši	tāpat	kā	vīrietim	par	to,	ka	
viņš	nes	mājās	naudu,	vai	sievietei,	ka	vi-
ņa	pieskata	bērnus.	Sekss	ir	abus	dzimu-
mus	vienojošais,	taču	ne	vienīgais	laulī-
bas	pamats.	Laulība	ir	draudzība,	
sapratne,	nevis	pārākuma	parādīšana	un	
cīniņš. 

«Jādzīvo tā, kā var, nevis grib atļauties. Tā ir 

ilūzija, ka, paņemot bankā kredītu, šķiet — nu varēs baudīt 

dzīvi, jo baudai līdzi nāk bailes, vai varēsi naudu atdot. Nevis 

bauda, bet nepamatotas vēlmes un bailes dzen mūsdienu 

cilvēkus dzīvot.»
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