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XxxxCitāds skatījums

Kāpēc apprecas tieši tie un ne citi 
divi cilvēki, kāpēc laulības sākums ir 
rozā toņiem iekrāsots, bet ar gadiem 
krāsas 
saduļķojas, 
kā iemācīties 
nestrīdēties 
un kāpēc 
vislabākie 
nodomi var būt vissliktākie — par to 
stāsta vēdiskie astrologi, ājurvēdas 
un citu vēdisko zinātņu speciālisti 
Atis un Linda Zariņi.

TEKSTS: Ilanta KrastiņaBauze

mīlestības sākums
vai gals?
Laulība –
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Kas ir laulības pamatā? Ierasts, ka 
sakām — mīlestība, bet katrs to 
izprotam tik atšķirīgi.

Protams, mīlestība, tikai jautājums — 
kāda. Vēdiskajā izpratnē mīlestība ir kat-
ra paša apziņā esoša, turklāt tā ir bezgalī-
ga, beznosacījumu mīlestība, kas neko 
no otra negaida un nepieprasa. Tā ir ne-
mainīga un neatkarīga no ārējiem stimu-
liem, to skaitā no otra cilvēka, jo mīlestī-
bas avots ir cilvēks pats, nevis viņa dzīves 
partneris. Vispirms ir jāmīl pašam sevi! 

Ja šāda mīlestība cilvēkā ir, viņš spēj dalī-
ties arī ar otru. beznosacījumu mīlestī-
bas pilna laulība un ģimene uzplaukst kā 
skaista ziedu pļava. Kad ciemojamies pie 
šādiem cilvēkiem, intuitīvi gribam ilgāk 
uzturēties viņu mājās, jo tajās mājo mī-
lestības enerģija. Savukārt, ja tiek cerēts 
uz otru, ka viņš mīlestību pienesīs klāt 
uz zelta paplātes, tās ir ilūzijas vai arī at-
karīgo attiecības. Tas atgādina situāciju, 
kad satiekas divi ubagi un abi cer, ka ar 
otra palīdzību kļūs bagāti. Varat iedomā-
ties, kā viņi vilsies, kad apjēgs, ka pēc tik 
daudziem attiecībās ieguldītajiem gadiem 
abi tā arī ir palikuši nabagi?! 

Kas gan tā par laulību, kurā katrs 
mīl sevi? Izklausās pēc aprēķina...

Ko nozīmē — mīlēt sevi? Vai protam 
sevi pieņemt tādus, kādi esam, nepār-
mest un nevainot sevi par to, ko esam vai 

neesam darījuši? Vai protam pieņemt sa-
vu dzīvi kā ļoti svarīgu un nepieciešamu 
savas apziņas attīstības procesu? Nežēlo-
jamies, nedusmojamies, nekašķējamies, 
neraudam draudzenēm uz pleca vai nak-
tīs spilvenā? Ja vairākums godīgi sev at-
bild ar jā, tad viss ir kārtībā. bet ja ne? Ja 
nespējam vai neprotam pieņemt un mīlēt 
sevi, tad kā varam pieņemt un mīlēt otru 
cilvēku? Kā varam dalīties ar kaut ko, kā 
mums pašiem nav! 

Nevajadzētu krist galējībās un pār-
prast, ka sevis pieņemšana nozīmē ie-
slīgšanu bezdarbībā, aizbildinoties, ka tā-

da nu reiz esmu, un 
viss. iemīlēt un pie-
ņemt sevi nozīmē 
strādāt ar sevi — at-
tīstīt savu apziņu. Ar 
to netiek domāta aka-
dēmiskā izglītošanās 
visas dzīves garumā, 
bet gan dzīvesveida 
un dzīves uztveres 
maiņa, kā arī pareiza 
dzīves resursu izman-
tošana. Vēlams at-
mest cerības, ka gan 
jau viss nokārtosies 
pats no sevis un ka 
jaunu attiecību parā-
dīšanās veco vietā uz-
labos mūsu dzīves 
kvalitāti. Drīz vien ša-
jās fantāzijās nākas 
vilties, bet vilšanās iz-
raisa ciešanas, kas sa-
vukārt noved pie mī-
lestībai pretēja 
apziņas stāvokļa: bai-
lēm, dusmām, bē-

dām, depresijas, kam seko pēkšņas dažā-
du veidu it kā neizskaidrojama iemesla 
slimības. Kāpēc būtu jācer, ka viss būs la-
bi, ja nav pamata, uz kā šo cerību būvēt? 
Līdzīgi ir ar mīlestību, tā nevar rasties, ja 
nav pamata — mīlestības pret sevi. 

Un kā ar seksu?
Tā ir viena no spēcīgākajām cilvēkam 

piemītošajām enerģijām, jo saistīta ar dzim-
tas turpināšanu. Ja šīs pamatenerģijas, kas 
vieno laulāto pāri, nav, tad kāpēc vispār jā-
precas? Laulība bez seksa nav laulība. Ja sek-
suālo enerģiju izmanto nepareizi, tā kļūst 
destruktīva un pāris var izjukt. Neapmieri-
nātība seksā rada neapmierinātību dzīvē. 
Tieši tāpēc vēdiskā dzīvesziņa ir par to, ka 
veiksmīgas laulības pamatā nav pliks fizisks 
sekss, bet maithuna, kas nozīmē fizisku un 
garīgu savienību dzīvē un gultā, jo tad starp 
partneriem valda atklātība, atvērtība, pilnīga 
uzticēšanās.

Kāpēc laulības sākuma periodā 
mīlestības pietiek gan pret sevi, 
gan laulāto, bet ar gadiem tā nereti 
kaut kur pazūd?

Kad runā par laulības pamatu, pirmais, 
kas nāk prātā, ir mīlestība, bet jābūt uz-
manīgiem, ja to saprot kā emociju, jo 
emocijas ir kā mākoņi — pārejošas. Tas ir 
ierasts modelis — laulības sākumā ir kais-
le un rozā briļļu periods, bet pēc kāda lai-
ka sākas nesaprašanās, strīdi, kas nereti 
beidzas ar šķiršanos. No vienas puses, tas 
ir neizbēgami, jo attiecības transformē-
jas — tās taču nav statiskas, tām nemaz 
tādām nav jābūt! Partneriem jāaug līdzi 
savai mīlestībai, nevis jāžēlojas, ka tā mai-
nās. No otras puses, ja mīlestība jau pašā 
sākumā balstījusies uz emocijām, tās pār-
iet un pārveidojas citās — vienu vietā nāk 
citas emocijas. Neesam taču nepārtraukti 
priecīgi vai bēdīgi. Jautājums — kādās 
emocijās? ir teiciens — no mīlestības līdz 
naidam viens solis. Naids arī ir emocija. 
Naids par neveiksmi un rūgtums par vil-
šanos, ka cerētā vietā iegūts nekas, kaut 
gan tās bijušas pilnīgi nepamatotas cerī-
bas, ja laulības pamatā bijušas attiecī-
bas — «ja tu mani, tad es tevi» utt. Situā-
cijas, kurās viens otru esam padarījuši ne 
tikai par atkarīgiem, bet pat par ķīlnie-
kiem, laulībā ir absurdas, jo hipotekārais 
kredīts vai mazie bērni, kuru dēļ laulība 
jāvelk, nevar nevienu darīt laimīgu. Veik-
smīgas laulības pamatā ir beznosacījumu 
mīlestība, kad neko no otra negaidām, un, 
kas nav mazsvarīgi, — draudzība. intere-
santi, ka draugu mēs pieņemam tādu, 
kāds viņš ir, bet laulāto vēlamies kaut kā-
dā veidā uzlabot un ļoti pārdzīvojam, ja 
tas neizdodas.

Ja mīli otru, tad vēli viņam tikai 
labāko. Tāpēc — kas tur slikts, ja 
laulātie mēģina palīdzēt viens 
otram pilnveidoties, pat ja tas 
kādam izskatās kā otra laušana un 
mainīšana.

Mīlestība ir brīva enerģijas plūsma, kas 
izpaužas kā sevis mīlēšana un otra cilvēka 
mīlēšana jeb pieņemšana, turklāt pieņemot 
otru ar visām viņa labajām un ne visai laba-
jām īpašībām vai ieradumiem. Ja partneris, 
it kā labu nodomu vadīts, sāk pārveidot otru, 
jo tā viņam būšot labāk, patiesībā tā ir sava 
egoisma demonstrācija, jo pēc savas izprat-
nes mainīts cilvēks būs ērtāks. Kāpēc negri-
bas mainīt sevi, bet otru? Jāsaprot, ka nevar 
mainīt otru cilvēku, agri vai vēlu viņš to ne-
iztur, un sākas agresija — ar vārdiem un arī 

mīlestības sākums
vai gals?
Laulība –

Vēdās minētie septiņi solījumi, 
ko dod laulību brīdī.
1.Apņemos dalīties kopā ar tevi laimē un nelaimē, bagātībā 

un nabadzībā, slimībā un veselībā, mīlēt tevi un lolot kopš 
šīs dienas mūžīgi.

2. Kopā mēs izveidosim prieka un laimes pilnas mājas, ku
rās mēs atradīsim mieru un spēku.

3. Kopā mēs kļūsim tuvāki, gremdējoties beznosacījumu 
mīlestībā, savstarpējā izpratnē un nesavtībā.

4. Mēs cienīsim viens otra ģimeni kā savu, kā arī cienīsim 
savu ģimeni, kuru mēs kopā veidojam.

5. Lai mums ir neizmērāma pacietība un iecietība vienam 
pret otru un lai mākam piedot viens otram vēlībā.

6. Mēs attīstīsim sevī sapratni, ka godājam cilvēkus aug
stāk nekā īpašumus, godu augstāk par apbalvojumiem, 
mājīgumu augstāk nekā mājas rutīnu.

7. Lai mēs mūžīgi būtu viens otra labākie draugi, dalītos sa
vās idejās un ideālos.
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fiziski, pašiem pret sevi, bērniem, citiem, arī 
dažādu veidu atkarības, bēgšana no ģime-
nes. Lai saprastu, kāpēc vispār būtu vajadzī-
ba otru pārveidot, jāprasa sev — ko es vēlos 
no savstarpējām attiecībām? Visbiežākā at-
bilde ir — mīlestību, ar to saprotot enerģiju 
un uzmanību. Labi, ja katram pašam tās ir 
pietiekami daudz. bet ko darīt, ja nav? Tad 
tā tiek meklēta apkārtējo uzmanības pievēr-
šanā, turklāt dažādos veidos, arī negācijās. 
Strīdi, emocijas, asaras ir tikai veids, kā pie-
vērst sev trūkstošo uzmanību un saņemt 
kaut niecīgu kripatu enerģijas — pat ja tā ir 
negatīva, tā tomēr ir kaut kāda enerģija. 
Diemžēl, ja cilvēks nav mīlestības un enerģi-
jas avots pats sev, visi ārējie enerģijas uzlā-
dēšanas paņēmieni ir ļoti īslaicīgi. Līdzīgi arī 
attiecībās, kurās uzmanības 
pieprasīšana no otra sauca-
ma par narkomānu attiecī-
bām. Nav saņemta kārtēja 
deva — sākas «lomkas»! 
bieži ir tā, ka cilvēki nevis 
mīl viens otru, bet baidās 
otru pazaudēt, tāpat kā nar-
komāns baidās palikt bez 
kārtējās devas. bailes pa-
zaudēt ir tieši pretējs apzi-
ņas stāvoklis mīlestībai. Ja 
ir lieli pārdzīvojumi, ka 
otrs cilvēks nevar būt kopā 
ar mums vai pat mūs pa-
met, tā nav mīlestība.

Būtu dīvaini 
nepārdzīvot un 
samierināties, ja esi palikusi viena, 
pamesta, turklāt ar bērniem... 

Ko nozīmē — pārdzīvot? Mocīt sevi un 
otru nosodīt, vainot? Vai tas sniedz pozitīvu 
rezultātu vai bojā visu vēl vairāk? Tā ir var-
darbība un vispirms jau pašam pret sevi, ne-
maz nerunājot par vardarbību pret otru un 
bērniem. Jā, mums šķiet, ka esam upuri, 
kuriem nu tik jācieš, bet tad jājautā — kā-
pēc tāda esmu kļuvusi un ko varu mainīt? 
Kā zināms, visneauglīgākais ceļš ir otra mai-
nīšana. Jāstrādā ar sevi! Jāsaprot ļoti svarīga 
lieta — mūsu dzīve ir mūsu apziņas at-
spulgs. Ko īsti tas nozīmē? Kad dzīvē rodas 
dažādi sarežģījumi, nesaprotam, esam šo-
kā — kā kaut kas tāds ar mums varēja no-
tikt?! Mums taču prātā nebija doma kļūdī-
ties vai smagi saslimt! Vai kāds mums ir 
ieriebis vai noskaudis — kur meklējams cē-
lonis? Visbiežāk to meklējam ārpus sevis, jo 
nevar taču būt, ka mūsu apziņā ir slimība, 
neveiksme, izjukušas attiecības. Jāsaprot, ka 
apziņas atspulgs nav mūsu domas un cerī-
bas par skaistu dzīvi nākotnē. Ja tā būtu, tad 
mēs visi būtu laimīgi, jo kurš gan vēlas dzī-
vot nelaimīgi. Taču tā nav — diemžēl laulība 

izjūk, neraugoties uz labajiem nodomiem 
un cerībām. Tas tāpēc, ka domas ir apziņā 
notiekošo procesu sekas, nevis cēloņi. Un 
cēloņi meklējami citur — tie ir saistīti ar 
karmisko mantojumu. 

Tas vienmēr bijis interesants 
jautājums — kāpēc satiekas un 
apprecas tieši šie divi cilvēki, īpaši, ja 
laulības dzīve nevedas, tomēr pāris 
nevēlas šķirties. 

Jāsāk ar to, ka mēs visi šajā pasaulē 
esam saistīti viens ar otru un patiesībā 
nekad arī neesam bijuši nošķirti. Tas, ka 
mums tā nešķiet, ir mūsu «ego», kas liek 

domāt, ka esam tikai ķermenis, un liek 
identificēties tikai ar mūsu ķermeni. Pado-
mājiet, vai nav interesanti, ka dzīvības prin-
cips ir balstīts uz elpošanu? bez kā mēs ne-
varam izdzīvot un eksistēt? bez ieelpas var 
iztikt apmēram piecas minūtes, netrenēts 
cilvēks neizturēs pat minūti. bez ēdiena var 
izdzīvot kādu laiku, bez ūdens jau mazāku, 
bet bez elpošanas — pat ne minūti! Elpoša-
na ir ļoti cieši saistīta ar mūsu izdzīvošanu, 
tāpēc ne velti jogā teikts — tas, kurš pārval-
da elpošanu, pārvalda arī dzīvi. Mēs taču vi-
su laiku mēģinām pārvaldīt savu dzīvi, bet 
vai protam pārvaldīt savu elpošanu? Gan 
sanskritā «ātman», gan latviešu valodā «dvē-
sele» nozīmē vienu un to pašu — dzīvības 
principu, kas balstīts uz elpošanu, bet tas, 
ko elpojam, saucas prāna, kas ir ne tikai 
skābeklis, bet arī enerģija. Mēs visi esam 
saistīti ar šo Visuma vienoto enerģijas avotu. 
Vai tas nav iespaidīgi? Tieši tāpēc neieroda-
mies šajā pasaulē tik tīri un nevainīgi, kā 
mums gribētos. Mūsu dvēselīte nav balta la-
pa — uz tās ir atstātas iepriekšējo dzīvju pē-
das. Tēlaini runājot, esam savākuši 
karmiskās sēklas un tās iestādījuši mirklī, 
kad piedzimstam fiziskajā ķermenī. Šos 

karmiskos ierakstus — sēklas — var saukt 
par dvēseles rētām, kas mums redzamā un 
saprotamā veidā izpaužas kā noteikts rezul-
tāts vai notikums mūsu dzīvē. Ar kādu mēr-
ķi? Pirmkārt, parādīt mums pašiem kļūdu, 
ko esam pieļāvuši, bet neesam izlabojuši — 
mums tiek dota otra iespēja. Lai to spētu, jā-
zina diagnoze. Notikums, ko skarbi izbau-
dām uz savas ādas, arī ir šī diagnoze. 
Jautājums — vai to spējam redzēt un sa-
prast? Ja jā, tad jābūt zināšanām, kā labot 
savus karmiskos parādus vai sadziedēt rētas. 
Pretējā gadījumā radīsies jauna karma, dvē-
selē iegrāmatosies atkal jaunas rētas, un nā-
kamajā dzīvē viss sāksies no sākuma, tikai 
ar vēl lielākām problēmām. Mūsu dvēsele 
vēlas atbrīvoties no visiem karmiskajiem ie-

rakstiem, no visām rētām, 
vēlas kļūt absolūti tīra, lai 
varētu savienoties ar Dievu 
un vairs nepārdzimt fiziskā 
ķermenī, jo dzīve fiziskajā 
ķermenī sagādā daudz cie-
šanu. Šis garais paskaidro-
jums bija nepieciešams, lai 
izprastu, kāpēc dzīve saliek 
kopā tieši tādus un ne citā-
dus cilvēkus. Satiekas tie, 
kuri viens otram var pa-
sniegt pēc iespējas lietderī-
gākas mācībstundas (gan 
pozitīvās, gan negatīvās), kā 
sadziedēt šīs karmiskās dvē-
seles rētas. Tieši šādi skolo-
tāji viens otram ir vīrs un 
sieva, vecāki un bērni. Ci-
tiem vārdiem — satiekas 

tie, kuriem ir vislielākie karmiskie parādi 
vienam pret otru, jeb līdzīgs satiek līdzīgo.

Slikta karma jau kļuvusi par tādu kā 
lamuvārdu un apzīmējumu 
nolemtībai. Ko tas nozīmē laulībā?

Slikta karma ir veselības, karjeras, attiecī-
bu un citas problēmas. Tā ir šķērslis realizēt 
dzīves potenciālu, jo kādreiz — iepriekšējā 
dzīvē — ir bijuši pārkāpti Visuma likumi, 
kas nozīmē, ka apzināti vai neapzināti esam 
nodarījuši pāri sev un citiem. Spilgts pie-
mērs ir ģimenes, kurās ir bērni no iepriek-
šējām laulībām, jo tajās gandrīz vienmēr ak-
tuāls ir jautājums — kāpēc otra bērni būtu 
jāpieņem kā savējie? Tāpēc, ka iepriekšējā 
dzīvē savus bērnus varbūt pametis, un taga-
dējā dzīvē tiek dota iespēja šo parādu labot. 
Sliktā karma nav nolemtība — to var labot, 
ja ar sevi strādā un tiecas pēc zināšanām, kā 
transformēt savu apziņu. Ja šie likumi un 
pārkāpumi neinteresē, kādēļ lai mēs būtu 
laimīgi? Ja kāds kā mantru atkārto, ka viņa 
karma ir slikta, tāpēc viņam dzīvē neveicas, 
tā ir vardarbība, kas vērsta gan pret sevi, gan 

Mīlestība nevar 
rasties, ja nav 

pamata — 
mīlestības pret 

sevi.
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pret otru cilvēku, kurš mēģina šo bēdu brā-
li/māsu mierināt un šim procesam patērē 
milzīgu enerģijas apjomu. Karmiskie aprau-
dātāji nav jāmierina, bet jāparāda viņiem 
veids, kā sarežģīto situāciju atrisināt. Esam 
piedzimuši, nevis lai mūs nestu pa strau-
mei, saņemot punus un zilumus, bet gan 
iemācītos peldēt un nonāktu krastā, citiem 
vārdiem sakot — izglābtu paši sevi. Starp ci-
tu, izglābties un palīdzēt citiem varam, stā-
vot krastā, nevis peldot kopā ar slīcējiem.

Kā risināt sarežģītas situācijas 
laulībā? Vai ir viena unikāla recepte?

Pirmkārt, jāmēģina kļūt par izveidojušās 
situācijas liecinieku, it kā skatītāju no ma-
las, nevis iesaistīto personu, kura jūk prātā 
no tā, ka neizdodas neko atrisināt. Otrkārt, 
jābeidz vainot otru! ierasts, ka gribam būt 
soģi, nevis liecinieki, gribam pārmest un 
vainot visā otru, bet tas nav situācijas ilgter-
miņa risinājums. Ja koncentrējas 
uz vienu, turklāt sliktu domu, pie-
mēram, esmu nelaimes putns un 
tādus piesaistu, vai arī kāpēc mans 
partneris ir tāds un šāds, par ko 
man tādas ciešanas, tā tiek barota 
ar milzīgu enerģiju, jo enerģija iet 
turp, kurp tiek vērsta uzmanība. 
Kā pret to cīnīties? Ļoti vienkārši 
un reizē sarežģīti — vispirms jāat-
pazīst emocija, kas nomoka, un jārada pre-
tēja emocija (Rasa jogas pamatprincipi mā-
cībā par emocijām). Piemēram, dusmas var 
pārveidot par prieku, izbrīnu, mieru, bei-
dzot — mīlestību, ja pacenšas atcerēties 
dzīves skaistākos brīžus, ko laulātie izbaudī-
juši kopā. Sarežģītā situācija uztverama kā 
tābrīža viedokļu nesakritība, nevis globāla 
attiecību katastrofa. Jāatceras, ka sievietes 
prāts atšķiras no vīrieša prāta. Tāpēc, ja sie-
viete vēlas atrast dažādas saistības ar kon-
krēto sarežģīto situāciju, vīrietis pilnīgi no-
teikti tādas nesaskata un dzelžaini apgalvo, 
ka notikušais attiecināms tikai uz konkrēto 
situāciju. Tā ir viedokļu nesakritība un 
problēmas apskatīšana no atšķirīgiem skat-
punktiem. Kad to iemācās saprast un pie-
ņemt, sarežģītās situācijas ne tikai atrisinās, 
tās pat vairs neatkārtojas. Vai tas nav iedves-
mojoši!? Ja situācijas tomēr atkārtojas atkal 
un atkal, jāstrādā ar karmiskajiem cēlo-
ņiem, par kuriem nepieciešamas papildu 
zināšanas.

Kāpēc diviem mīlošiem cilvēkiem 
bērnu piedzimšana nereti kļūst par 
attiecību vissmagāko pārbaudījumu? 

bērns ir jaunu attiecību sākums, jo nu 
enerģija jāsadala vēl ar viņu. Atgriežamies 
pie stāsta par enerģiju sevī — ja enerģijas 

nav pietiekami, kā lai to dod vēl trešajam? Ja 
vecāki nemāk atjaunot enerģijas apjomu, at-
tiecības pasliktinās, bērni un paši vecāki sli-
mo. Enerģijas katastrofālais trūkums ir cilvē-
ku veselības stāvokļa vistiešākais rādītājs.

Neizjaukt laulību bērnu dēļ ir 
attaisnojami?

Tā nav laulība, bet tās imitācija. Pieaugu-
šie liek bērniem dzīvot ilūzijās. Nevajadzētu 
būt naiviem un domāt, ka bērni nejūt savu 
vecāku nesaskaņas, pat ja tās tiek rūpīgi 
slēptas. bērnā rodas pretruna starp to, ko 
viņš jūt un ko redz. Rezultātā bērns apjūk, 
rodas iekšēja spriedze, un izpratne par ģi-
meni un labu jušanos tajā veidojas kroplīga. 
bērni var neko neteikt, bet reaģēt ar biežu 
slimošanu, uzvedības traucējumiem, ar izai-
cinošu izskatu, ar jebko, lai tikai pievērstu 
sev trūkstošo uzmanību jeb enerģiju, kas 
nav nekas cits kā mīlestība, kuras tik ļoti 

pietrūkst ne tikai viņiem, bet arī viņu vecā-
kiem. Kā bērns, izaugot liels, varēs veidot 
savu mīlestības pilno ģimeni, ja viņam nav 
bijusi šāda pieredze? 

Visi vecāki vēlas savam bērnam 
sniegt labāko, bet rūpēs par 
sadzīvi visbiežāk pietrūkst laika, 
nevis enerģijas.

Tā ir tikai aizbildināšanās, melošana sev. 
Problēma slēpjas citur — ģimenes vērtību 
sabrukumā. Sievietei bērni jāaudzina pašai, 
bet sabiedrības spiediena rezultātā viņa to 
nedara. Sieviete, kura sēž mājās un audzina 
bērnus, tiek uzskatīta par sliņķi, kas karājas 
vīra finansiālajā atkarības saitītē. Ja sievietei 
nav karjeras ambīciju, viņa netiek uzskatīta 
par adekvāti spriestspējīgu sabiedrības locek-
li. Konsultācijās sievietēm jautājam — ja bū-
tu iespēja nestrādāt, vai nestrādātu? Nospie-
došais vairākums atbild, ka labprātāk 
nodarbotos ar mājas lietām, bērniem, sevis 
attīstīšanu. Taču sievietes negrib, ka viņas 
nosoda un uzskata par vīra atkarīgām, kaut 
gan tur nav nekā nosodāma vai negatīva. 
Sievietes domā, ka laime rodama neatkarībā, 
taču patiesībā tā slēpjas patstāvībā. Kāpēc ta-
jā neatrodas vieta vīrietim? Visas ilgojamies 
pēc stingrā pleca blakus, bet, sajūtot šo 
plecu, nez kāpēc no tā nobīstamies un to 

noliedzam, sakot — es visu varu pati! Ja sie-
vietes neatkarība dotu viņai to dzīves piepil-
dījumu, pēc kura viņa tiecas, tad jau visas 
būtu laimīgas, bet tā nav. Derētu aizdomā-
ties, kāpēc sievietēm tik izplatītas ir gineko-
loģiskās un onkoloģiskās slimības. Kāds ir 
dzīves vērtību patiesais pamats: neatkarība, 
karjera, nauda, vara?

Sievietei laulībā jābūt tam 
gudrajam kaklam un jāvada vīrs?

Ģimenē katram jāpilda sava loma. Ja 
tas sagriežas kājām gaisā, arī attiecības sa-
griežas. Vīram ir savi pienākumi, sievai — 
savi. To nenosaka ne reliģija, ne kultūra, 
ne nacionalitāte, bet gan daba — vīrietis ir 
ģimenes galva, bet sieviete ir ģimenes gal-
vas kakls. Daudzi aplami saprot šo kakla 
funkciju, esam daudz dzirdējuši par mani-
pulāciju ar kaklu un galvu, bet galva bez 
kakla neredzētu 360 grādos sev apkārt un 

nespētu saņemt maksimāli daudz 
informācijas, lai pieņemtu pareizu 
lēmumu. Sieviete ar savu enerģiju 
un atšķirīgu pasaules skatījumu pa-
līdz vīrietim pieņemt lēmumu, kas 
ir galvas, nevis kakla darīšana. Arī 
tad, ja galva pieņem nepareizus lē-
mumus, kakls ir līdzatbildīgs, un 
tam nav tiesību nosodīt galvu par 
kļūdīšanos. Laulības slēgšanas brīdī 

kakls parakstījās būt kopā ar otru cilvēku 
priekos un bēdās, bet liela daļa sieviešu 
neveiksmju brīdī izvēlas zāģēt, nevis atbal-
stīt savu vīru. Kaut gan akmens jāmet arī 
vīriešu dārziņā, jo vairākums ir kļuvuši 
bezatbildīgāki. Apprecas, saražo bērnus un 
pie pirmajām grūtībām metas prom no 
savām sievām, uzsāk jaunas attiecības, pēc 
kurām atkal jaunas, un tā tālāk. Vīrietim 
nav tiesību sākt jaunas attiecības, ja nav 
spējis padarīt sievu un bērnus laimīgākus 
un ar dzīvi apmierinātākus.

Kā nosargāt laulību? Ko darīt, lai 
nevienam nav jācieš?

Laulāto pamatjautājums pašiem sev — 
vai es mīlu to, ka otram ir labi, turklāt nevis 
pēc savas sapratnes, kā otram būtu labāk, 
bet tieši tā, kā tas vajadzīgs otram? Tas ir 
viens no veiksmīgas laulības veidošanas 
stūrakmeņiem, ja to attiecina un izmanto ik-
dienas situācijās. Protams, tas nenozīmē, ja 
ģimenē viens ir alkoholiķis, otram tas jāpie-
ņem un pat jāatbalsta. Taču jāmācās saprast, 
kāpēc tieši mēs — divi tik atšķirīgi cilvēki — 
esam satikušies. Kāda mācību stunda 
mums tiek dāvāta? Dzīve jāuztver kā skola, 
kur uzdod uzdevumus, par kuru sarežģītību 
nevajag ne priecāties, ne bēdāties, bet iz-
mantot kā pakāpienus apziņas un personī-
bas attīstībai. 

Sievietes domā, ka laime  
rodama neatkarībā, taču patiesībā 

tā slēpjas patstāvībā.
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