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Asnāte VAsiļ jeVA

Vēdiskās    zināšanas
Laimes izjūta jau sen vairs nav abstrakts jēdziens. 
Mūsdienās to pēta un mēra un pēc tās tiecas 
pragmatiski. to saista ar iedzimtību, dzīvesveidu un 
attiecībām, kuru pamatā ir līdztiesība. taču tieši šīs 
līdztiesības apņēmīgā iedzīvināšana visās dzīves 
jomās ir sagrāvusi tradicionālo vīrieša un sievietes 
lomu sadalījumu; pētījumi liecina, ka pēdējās 
desmitgadēs attīstītajās Rietumvalstīs sievietes jūtas 
arvien nelaimīgākas. jo iekšējā vēlme un apkārtējo 
spiediens būt veiksmīgai vienlaikus karjerā, ģimenē 
un attiecībās bieži vien izrādās neīstenojami. Un 
jelkādi panākumi ir vājš mierinājums, ja citā, ne 
mazāk nozīmīgā jomā jūties pazaudējusi pati sevi.

N eierastu skatījumu un risi-
nājumus šajā ziņā piedāvā 
vēdiskās zināšanas.  
Tajās rodama atziņa: ap-

mierināta sieviete ir apmierināts  
Visums, bet vīrieša pienākums ir gā- 
dāt par savu Visumu. Par to – saruna  
ar Šivas centra vēdisko astrologu, jogas 
pasniedzēju un vēdisko zināšanu skolo-
tāju ATI ZARIŅU. 

Reiz šķita, ka dzimumu līdztiesība 
padarīs sievietes dzīvi laimīgāku. 
Taču izrādījies, ka ar to vien 
nepietiek...
Tāda līdztiesības izpratne, kas tiecas 
nojaukt robežas starp dzimumiem,  
ir aplama. Vīrieša un sievietes  

  kARte, AR 
kURU Rokā 
  pāRiet  
MīnU LAUkU
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senās zinātnes

pienākumus ģimenē nosaka ne jau re-
liģija, kultūra vai nacionālā piederība, 
bet daba. Neviens nav pārāks – viņi 
viens otru papildina, un katram jādara 
savs darbs. Ja tā nenotiek, abi viļas pre-
tējā dzimumā. Dvēselei nav dzimuma, 
bet ķermenim gan – to būtu muļķīgi 
uztvert kā bezdzimuma veidojumu. 
Sievietei taču ir citāda fizioloģija, en-
dokrīnā sistēma nekā vīrietim! Nu 
jau pat bērniem pirmsskolas vecumā 
tiecas iegalvot, ka starp dzimumiem 
nav atšķirību. Ir atšķirība! Un būtiska. 
Diemžēl lielākajai daļai cilvēku trūkst 
izpratnes par to, kas būtu jādara vīrie-
tim un kas – sievietei.

Šajā apjukumā sakņojas 
nelaimīgums... 
Nu ja! Kā var būt laimīgs? Kā nemāco-
ties var nokārtot eksāmenu? Divi satie-
kas un vēlas kļūt laimīgi viens uz otra 

rēķina, tāpēc vērojam arvien vairāk un 
vairāk šķiršanos. 
Kad kādam vecam pārim pavaicāja, kā 
viņi spējuši nodzīvot kopā līdz 80 gadu 
vecumam, atbilde skanēja: dzīvojām 
laikā, kad to, kas bija saplīsis, laboja, 
nevis meta laukā. Cilvēks var būt veik-
smīgs darbā, biznesā vai citā jomā, bet 
kādā dzīves sfērā viņam pagalam nevei-
cas. Jo viņš nevis labo sevi, bet met ārā 
to, kas nepatīk, un ņem jaunu. Vēlāk 
brīnās, ka salūst arī tas. 

Kā ar attiecību modeli, kurā 
sieviete strādā, pelna lielu naudu, 
bet vīrietis paliek mājās vai arī 
pārnes pa sīkam mamutam? 
Vai viņas ir laimīgas?

Es nezinu, tev droši vien stāsta...
Viņas parasti uzdod vienu konkrētu 
jautājumu: «Kad man beidzot būs nor-
māls vīrietis?» Un vēl saka: «Gribu, lai 
par mani rūpējas un gādā – vēlos būt 

sieviete!» Bet, ja situācija neatrisinās, 
mainot partnerus, cēlonis jāatrod sevī. 
Sievietei liekas: te ir grumbas – pievil-
ksim, krūtis nošļukušas – uzpumpēsim, 
tauku par daudz – atsūksim... Taču šīs 
pārvērtības nemaina saturu, un problē-
mas nepazūd.
Mūsu laikmeta bēda – apkārt ir ļoti 
maz spēcīgu, kvalitatīvu vīriešu un ļoti 
daudz spēcīgu sieviešu. Arvien vairāk 
sieviešu ir galvenās pelnītājas.
Prioritātei tomēr jābūt ģimenei, kad 
tāda nodibināta. Lai sieviete iet un strā-
dā, ja vēlas – bet vienkārši lai izteiktu 
sevi, nevis apgādātu citus. Kam vajadzī-
ga apspiesta, nomocīta sieviete? Kam 
vajadzīga tāda māte, sieva, mīļākā, 
draudzene? 
Vēdas saka: ja vīrietis nespēj parūpēties 
par sevi, sievu un bērnu, viņam nav 
tiesību radīt pēcnācējus. Varēt jau var, 
bet nav tiesību. Jo tādā gadījumā pelnīt 

būs jādodas sievietei, un viņu bērns 
pārņems sveša cilvēka – aukles vai kāda 
cita, ne vecāku – zināšanas, pieredzi un 
dzīves uztveri. Te nav runa par naudas 
maka biezumu, bet par vīrieša personī-
bu. Viņš var būt arī sētnieks – kārtīgs 
vīrietis ar savu darbu un attieksmi pa-
rūpēsies par ģimeni. 
Ja vīrietis ir stiprais balsts sievietei – 
viss kārtībā. Ja nav, viņai gribot negri-
bot vai nu jāpielāgojas, vai jādegradējas, 
vai arī jāsāk darīt vīrieša darbi. Un pēc 
kāda laika sieviete aizdomāsies, ka var-
būt šāds dzīvesbiedrs viņai neder. 
Un tomēr – viens otru atrod pēc princi-
pa: kāds ir nopelnīts. Nevis – kāda 
esmu pati, tādu piesaistīšu, bet gan – 
kādu esmu nopelnījusi, tādu sastapšu. 
Tu vari būt ieguvusi kaudzi naudas, 
izveidojusi galvu reibinošu karjeru, bet 
vienlaikus būt pilnīga neveiksminiece 
attiecībās. Tā dzīves sfēra, kura tevi 
vismazāk apmierina, ir tā diagnoze, ar 
kuru visvairāk vajadzētu strādāt. Un 

Vēdas saka: ja Vīrietis 
nespēj parūpēties par 
seVi, sieVu un bērnu, 
Viņam naV tiesību radīt 
pēcnācējus. Varēt jau 
Var, bet naV tiesību. 

K

Studējis ekonomiku. Strauji 
veidojis karjeru. Atbilst 
priekšstatiem par īpaši veik-
smīgu cilvēku.

Bijis vairāku starptautisku 
uzņēmumu reģionālās 
tirdzniecības un reģionālā 
biznesa attīstības vadītājs, 
AS „Rīgas Miesnieks” valdes 
loceklis un komercdirek-
tors, AS „Aldaris” valdes 
loceklis un pārdošanas 
direktors, AS „Latfood” 
valdes priekšsēdētājs un 
ģenerāldirektors.

Reiz nolēmis izpētīt, kas ra-
cionāli domājošus cilvēkus 
saista Šivas centra lekcijās, 
sākotnējo skepsi pakāpenis-
ki aizstāja ar nopietnu iedzi-
ļināšanos, kas pilnībā pār-
vērta viņa pasaules skatīju-
mu un dzīvesveidu.

Kopš 2001. gada, kad sāka 
intensīvi apmeklēt Šivas 
lekcijas un jogas nodarbī-
bas, šīs zināšanas izmanto 
savos augstākā līmeņa va-
dītāja amatos.

Pakāpeniski kļuvis par ve-
ģetārieti. Līdztekus darbiem 
pasniedz jogu.

12 gadu laikā no mācekļa 
pārtapis Sanātana Dharmas 
(mūžīgās mācības) 
skolotājā.
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mainīt pašai sevi cēloņu, nevis seku 
līmenī. 

Bet ja trūkst zināšanu, lai  
izprastu cēloņus?
Ja nemācīsies, nekad arī neizpratīs. 
Vēdu apgūšana ļauj kļūt daudz atbildī-
gākam pret sevi un apkārtējiem. Tās 
māca, kā neiebāzt galvu kārtējā cilpā. 
Visas cilvēka attiecības un pasaules uz-
tveri nosaka viņa karma. Apziņai pie-
mīt gravitācija, kas piesaista noteiktus 
indivīdus, apstākļus un notikumus. Ja 
kas nepatīk – situācija ir vienkāršāka. Ja 
patīk – tie var izrādīties slazdi. Dievs ir 
izcilākais mārketinga un dizaina spe-
ciālists, prot labi iepakot cūcību. Lūk, 
kāpēc gadās, ka tas, kas skaisti sācies, 
beidzas ar asarām. To iespējams mainīt, 
tikai transformējot savu apziņu. 
Šķēršļi ir normāli. Nenormāli ir, ja tie 
nemitīgi atkārtojas, bet cilvēks aizvien 
neatskārš, ka kaut kas nav kārtībā viņā 
pašā, un cenšas mainīt apkārtējos. Kļū-
das, kas atkārtojas, ir tava diagnoze. 
Tikai otrā kļūda vairs nav kļūda – tā jau 
ir apzināta rīcība.

Jau otrā? 
Jā, otrā kļūda tajā pašā jomā. Tā ir muļ-
ķība. Kā skolā aiziet uz matemātikas 
eksāmenu nesagatavotam, dabūt div-
nieku un pēc tam mēģināt to nokārtot 
vēlreiz tāpat, bez gatavošanās – cerībā, 
ka paveiksies.

Ja dabūju kādā jomā pa  
pieri, tā vajadzēja?

Obligāti vajadzēja. Citādi nemēdz būt. 
Cilvēka dvēsele zina, ka tai jādabū pa 
pieri – tā akceptē notikumu un iesaista 
atbilstošus cilvēkus, lai tā notiktu. 

Karmiskā atmaksa bliež, ievērojot 
proporcionalitātes principu? 
Bliež tik ilgi, kamēr ilgst pieķeršanās 
procesam. Pieņemsim, atgadās kāds 
nelāgs notikums, kas varēja būt pēdējais 
ķēdē. Bet ja cilvēks to novērtē «Par ko 
man tas viss? Neesmu to pelnījis! Esmu 
labāks!», tad viņš nav izdarījis pareizos 
secinājumus un mācībstunda atkārto-
jas. Katram cilvēkam ir grābekļi, uz 
kuriem viņš uzkāpj vairākkārt. Lai tik-
tu vaļā no problēmas, tā jāatrisina.
 
Vai pastāv pieeja, kas allaž ļautu 
izdarīt pareizos secinājumus?
Viennozīmīgas atbildes nav. Var paveik-
ties, var nepaveikties. Pie manis jau ne-
nāk tie, kuri izdarījuši pareizos. Sastrā-
dā ziepes, tad ierodas tās risināt – un 
kad nonākam līdz secinājumiem, viņus 
bieži piemeklē šoks.

Jo atklājas – pati vien esi vainīga? 
Atklājas, ka pati esi cēlonis konkrētajai 
problēmai. Nevis vainīga. Ja cilvēks sāk 
uztvert sevi kā vainīgo, tā ir agresija pret 
sevi un liela sevis nemīlēšana. Vainas 
apziņa rada mazvērtības kompleksus un 
citas kaites. Tas ir lieki, jo tikai padziļina 
ciešanas. Jebkuram vajadzētu saprast – 
re, te es kļūdos. Labojam! Ja sāc sevi žē-
lot, gausties, tā ir destruktīva rīcība. 

Pazīstu izskatīgu, siltas dabas 
sievieti ar lielisku izglītību, kura 
zaudējusi cerību jelkad nodibināt 
ģimeni, pēc kuras tik ļoti ilgojās. 
Jo visas viņas tuvās attiecības 
nākušas smagi un neizprotamā 
kārtā izirušas. Vai kaut ko mainīt 
maz ir viņas spēkos? 

Saskaņā ar vēdām, jogas mācību, mēs 
atrodamies uz Zemes, lai labotu pagāt-
nes kļūdas. Visa dzīve kā liels kļūdu 
labojums – no vienas puses. No otras – 
iespēja saņemt tās balvas, kuras esam 
nopelnījuši, palīdzot citiem, sniedzot 
labus pakalpojumus, krietni strādājot. 
Labie darbi nodrošina darītājam labu 
karmu. Sagādājot citiem ciešanas, sa-
strādājam sliktu karmu – esam atbildīgi 
par savu nelāgo rīcību un saņemam pēc 
nopelniem. 
Cilvēks varbūt iepriekšējā dzīvē kvalita-
tīvi izpildījis savu darbu, palīdzējis ci-
tiem, tāpēc arī šajā dzīvē konkrētās jo-
mās viņam viss padodas. Tomēr, iespē-
jams, bijusi arī citāda situācija – teiksim, 
apsolīja kādu apprecēt, bet pārdomāja 
un apprecēja citu. Skaisti nodzīvoja līdz 
mūža galam, bet pieviltais visu atlikušo 
dzīvi pavadīja viens. Nākamajā dzīvē šis 
cilvēks var būt pārticis un veiksmīgs 
karjerā, bet absolūti neveiksmīgs attiecī-
bās. Jebkurš partneris pēc laiciņa pazūd. 
Jācieš tajā jomā, kurā esi savulaik sagā-
dājis ciešanas citam. Lūk, arī atslēga... Fo
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Kāds ir risinājums?
Lielās līnijās nevienam cilvēkam nav 
brīvas izvēles, ja vien viņš nenodarbojas 
ar garīgo attīstību. Piedzimst, un ar 
viņu notiek tikai tas, kas ar viņu var 
notikt. Piebildīšu – pēc vissliktākā ie-
spējamā scenārija. Bet uzskatu, ka cilvē-
kus nevajag apzināti modināt. Tie, kas 
paši pamodīsies, sāks ko risināt. Ja 
klupsim virsū, ka nu jāglābj, kas glāb-
jams, riskējam atrauties kā no ziemas 
miegā iztraucēta lāča. Vēdiskās zināša-
nas nemaz nav domātas visiem. 

Vai nožēlai ir kāda loma? 
Tas, ka nožēlots un apjēgts, ir labi, bet 
otra ciešanas, sirmos matus, izraudātās 
acis un piešņauktos kabatlakatiņus tas 
neatceļ. Nožēla ir laba kā pamošanās 
punkts, no kura jāsāk risināt sastrādā-
tais. Arī piedot ir nepieciešams un ļoti 
vēlams. Tas gan neatrisina situāciju, 
taču vismaz nerada jaunu karmas apli.

Ja man kādubrīd klājas sevišķi 
slikti vienā jomā, drūma sajūta 
drīz izplatās arī visās citās. Kāpēc 
tā?
Sievietei tas ir normāli. Jūtīga, emocio-
nāla būtne, viņai viss saistīts. Vīrieša 
prāts sakārtots pa plauktiņiem, atseviš-
ķām tēmām – darbs, ģimene, bērni, 
jebkas cits. Tās nesaskaras, neapmainās 
ar informāciju. Savukārt sievietei galvā 
ir optiskais interneta highway ar google 
search funkciju. Uzraksti vārdu – izmet 
miljons tēmas, kas ar to saistītas... Ja 
neiet vienā tēmā, tad viss savstarpēji 
sasaistās, visur ir slikti. 

Tad sieviete var tā sabēdāties, ka 
fiziski nespēj nevienam lūgt 
nekādu palīdzību – kā melns 
mākonis klājas pāri... 
Ja nevar lūgt palīdzību, jāiet nomirt.

Nevar jau tā...
Nu ja, ka nevar [pasmejas]. Tur jau tā 
lieta, ka to datumu nosaka Dievs. Līdz 
tam vienkārši jācenšas atrisināt savas 
problēmas un jāpriecājas par šodienu. 
Bailes, dusmas un naidīgums rodas no 
neadekvātām vēlmēm, kas nav samēro-
jamas ar esošajām iespējām. Daudzi 
cilvēki dara visu, ko vien var, materiāla-
jā sfērā, bet garīgajā nepaveic neko. To 
sauc par bezdarbību darbībā: cilvēks it 
kā rosās, bet nekas nemainās. Notiek 
cīņa ar sekām, ne cēloņiem. Un kolīdz 
piemeklē liela vilšanās, iestājas dziļa 
depresija. 

Cilvēks neapjauš, ka viņš ir garīga būtne 
ar materiālu pieredzi. Dvēsele ir iemie-
sojusies, lai saņemtu algu un tiktu vaļā 
no nepatīkamiem ierakstiem. Bet cilvē-
ki negrib mācīties, nokārtot tos eksāme-
nus. Grib tikai labi dzīvot un vēl kopā ar 
kolosālāko partneri!

Šim apgalvojumam nu gan man 
gribas pretoties!
Pretojies! 

Cilvēks varbūt ļoti grib kaut ko 
darīt, lai pārstātu ciest, bet tā griba 
vērsta uz neko, jo viņš īsti nezina, 
uz ko to vērst. Meklē, maldās, 
piedzīvo kārtējo vilšanos...
Tu runā tā, it kā cilvēkus pieklātos žēlot. 
Mīlēt – jā, bet žēlot – ne. Tā ir slikta 
rīcība. Tad tiek pārmācīti abi – gan tas, 
kurš žēlojas, gan tas, kurš žēlo. Vai tev 
nav tāda paziņas, kas pastāvīgi zvana 
un stāsta, cik grūti klājas? Un – vai tu 
vienmēr cel klausuli?

Jautājums, uz kuru nav patīkami 
atbildēt... Mēdzu necelt.
Dzīve jāuztver kā Dieva dāvana. Cil-
vēks, kurš aizraujas ar žēlošanos, nemīl 
sevi un nemīl Dievu. Ja kāds nolemj 
nabadziņu pažēlot, tātad uzskata, ka ir 
dižāks par Dievu, uzskata, ka tam cilvē-
kam nudien tādi pārbaudījumi nepie-
nākas. Viņš gan pabaro savu ego, jo, 
redz, var atļauties pažēlot, bet dabū par 
to pa mici, jo tādējādi bezjēdzīgi iztērē 
dzīves laiku. Var jau runāt par izaugsmi 
caur ciešanām, bet principā – jo ilgākas 
mokas, jo vairāk laika izšķiests. Tiek 
maksāts ar laiku un enerģiju – purvs 
nokustas, bet nekas nemainās. Kad žē-
lotājam šis process apriebjas, viņš sa-
prot, ka tā nevajadzēja darīt, un vairs 
negrib celt klausuli. Bet otrs krīt sašutu-
mā – kāpēc tu vairs nebaro mani ar 
savu uzmanību?! Lūk, kāpēc tāda žēlo-
šana ir nepieļaujama. Uzklausīt, palī-
dzēt, dot padomu, ja to prasa – jā, bet ne 
žēlot. Ja grasies iegrimt cita cilvēka kar-
mā, vai tev savu problēmu par maz? 
Kurš un kad risinās tās? Līdzīgs pievelk 
līdzīgo, tāpēc bieži vien draugu vai 

draudzeņu vidē visiem līdzīgas problē-
mas. Izveidojas tādi neveiksminieku 
domubiedru klubiņi. 
Visi grib būt laimīgi, bet, ja nezina, ko 
darīt, nespēj tādi būt. Cilvēki arī jauc 
laimi ar prieku. Prieks ir pārejošs, laime 
ir apziņas stāvoklis, pirms kura ir miers. 
Vēdiskajā horoskopā var redzēt, kur ir 
lielākie šķēršļi, kur lielākais potenciāls, 
kur viss sanāks un kur – nesanāks, ja 
cilvēks neko nemainīs. 
Ja nezinām, kas mums pienākas, domā-
jam, ka arī mums ir izredzes būt tikpat 
veiksmīgam kā citi. Bet no salīdzināša-
nas var rasties alkatība un greizsirdība. 
Nav ne laba, ne ļauna. Vai nu cilvēks 
integrējas Visumā, dabas ritmos, zina 
savu vietu, vai arī ne. Sevi jāveido, bet 
mēs gribam, lai viss tiek dots uzreiz. Un 
tā ir problēma. To es saucu par garīgo 
vērtību krīzi. 

Vai tad jelkad bijis vispārējas 
laimības laiks bez šādas garīgo 
vērtību krīzes? 
Nē. Cilvēki arvien tā dzīvojuši. Vien-
kārši tie, kuriem apnicis muļļāties, var 
apgūt nepieciešamās zināšanas. Tie, 
kuriem patīk līdzšinējais burziņš, dzīvo 
ar lozungu «lūdzu, netraucējiet». Neno-
sodu nevienu – kā rīkojas, tā rīkojas. 

Daudzkārt atskaties atpakaļ un 
nodomā – ārprāts, ja es toreiz būtu 
zinājusi vai paveikusi to vai šo...
Jā, bet tā ir vardarbība pret sevi. No paš-
šaustīšanās nekas nemainās, tikai mil-
zīgs enerģijas apjoms tiek nolaists kana-
lizācijā. Ja cilvēks nemēģina garīgi attīs-
tīties, viņam par iepriekšējās dzīvēs 
sastrādātajām nejēdzībām tiks atņemta 
enerģija visos iespējamos veidos. Viņš 
maksās ar ciešanām, finansiāliem zau-
dējumiem vai veselību. 
Pāri nodara arī spēcīga pieķeršanās kā-
dai vēlmei vai tās īstenošanās termi-
ņam, jo pievelk emocijas, no kurām 
gribam izvairīties. 

Kā praktizēt nepieķeršanos?
Praktizēt nepieķeršanos nozīmē neļau-
ties ilūzijām. Piemēram, ja dosies uz 

Nav Ne laba, Ne ļauNa. vai Nu cilvēks 
iNtegrējas visumā, dabas ritmos, ziNa 
savu vietu, vai arī Ne. sevi jāveido, bet 
mēs gribam, lai viss tiek dots uzreiz.

senās zinātnes
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randiņu bez īpašām gaidām un puisis 
ieradīsies ar novītušu pīpeni – tu par to 
priecāsies. Ja uzskatīsi, ka tev pienākas 
sarkanu rožu klēpis, bet saņemsi novī-
tušo pīpeni – tu piktosies un bēdāsies. 

Atgriežoties pie dzimumu 
lomām – kāpēc tās mainās? 
Aiz izmisuma. Manuprāt, pat vispārlie-
cinātākā feministe, satiekot vienu kārtī-
gu, labu, kvalitatīvu vīrieti, acumirklī 
atmestu savu kareivīgo feminismu. Lie-
lākā daļa vīriešu un sieviešu greizi iz-
prot viens otru. Vai tad nav nepārprota-
mi redzams, ka viņi ir atšķirīgi? 
Turklāt sabiedrībā valda daudz stereoti-
pu. Piemēram: ja sieva mājās audzina 
bērnus, viņa nestrādā. To vīrieti kaut uz 
pāris stundām vajadzētu atstāt vienu ar 
mazuli – uzreiz sapratīs, ka vieglāk aiz-
iet uz darbu. Vēl viens piemērs: tā kā, 
vīraprāt, sieva tikai vaļojas pa māju, 
viņš pārnāk no darba un saliek kājas 
krustām, atstājot visu uz sievietes ple-
ciem. Kam tāds vajadzīgs? 
Sievietes egoisms saka – es šādu negribu, 
man vajag tādu, kas mani uz rokām nē-
sātu, mīlētu, apdāvinātu, miskasti iznes-

tu un netīrās zeķes apkārt nemētātu. Tas 
skaidrs. Bet no viņas dvēseles viedokļa 
paveras gluži cita aina. Dvēsele atceras 
visas iepriekšējās dzīves un saka – mīļā, 
tev pienākas tieši tāds, kāds tev tagad 
blakus. Nepatīk? Tad mainies pati! 

Precēties vai neprecēties –  
tam ir nozīme?
Ir. Ļoti liela nozīme, jo laulībās savijas 
gan abu individuālās, gan divu dzimtu 
karmas. Jautājums, kuru vēlams no-
skaidrot – vai pēc laulībām kļūs labāk 
vai sliktāk. Vieniem dzīve uziet kalnā, 
citiem kļūst drūma, atgadās kas slikts ar 
pašu vai partneri.
Dzimtu konteksts ir svarīgs arī tādēļ, ka 
senču dvēseles pārdzimst bērnos. Senie 
latvieši to zināja: Māra ir gan mirušo 
valstības, gan dzimšanas pārvaldītāja. 
Un Veļu diena jau nav apraudāšanas 
pasākums kapsētā, bet gan senču dvēse-
ļu barošanas laiks. Laulības ietekmē 
21 iepriekšējo un nākamo paaudzi. Ie-
lēkt tajās bez rūpīgas iepriekšējas saga-
tavošanās ir neprāts. Un tomēr parasti 
notiek tā – divi neprašas kļūst par dip-
lomētiem laulātajiem ar vislabākajiem 

nodomiem. Viņu ceļš ved... zināms,  
uz kurieni. 
Mūsu tautas tradīcijas saskan ar vēdis-
kajām zināšanām – laulībām vajadzīga 
senču svētība. Tas nozīmē – dzīvajiem 
jāizpilda noteikti pienākumi attiecībā 
pret savām dzimtām, kuras apvienojas 
laulības rituāla laikā. Ja tas netiek izda-
rīts, gaidāmas veselības, naudas un kar-
jeras problēmas. 

Tas ietekmē jebkurā gadījumā – 
gribi par tām dzimtām ko zināt  
vai ne? 
Protams! Zinātne pēta ģenētiku, bet 
vēdiskais astrologs, ielūkojoties horo-
skopā, nosaka, vai tev ir problēmas ar 
senčiem vai nav. Ja ir, tad – kas gaidāms 
un kā to risināt. 

Līdz laulības rituālam senči  
neceļ ne ausu? 
Tā nav. Vēdiskajā izpratnē ir vairāki 
laulību veidi. Vienkāršoti skaidrojot, 
jebkura kopdzīve vai attiecības, kas ie-
tver dzimumsakarus, savā ziņā ir laulī-
ba, jo veidojas karmiskas saites. Tās 
kļūst vēl spēcīgākas, ja piedzimst bērns. 
Ideālā variantā jālūdz līgavas roka un 
vecāku svētība šai savienībai. 
Cilvēkam vajadzētu būt sagatavotam 
dzīvei jau līdz pilngadības sasniegša-
nai – ja lielākā daļa no karmiskajiem 
šķēršļiem tad atrisināti, viņš var kvalita-
tīvi pavadīt aktīvāko dzīves periodu un 
nodot savas zināšanas tālāk pēcnācē-
jiem. Šī tradīcija ir sen pārrauta. 
Mūsu kultūra sakņojas vēdiskajās zinā-
šanās par to, kā uzbūvēta dzīve. Ja cil-
vēks ar sevi neko nedara, viņš vienkārši 
plūst pa straumi. Vēdas iesaka – apska-
ties, kad tev būs vieglāk, kad grūtāk, 
sagatavojies maigāk pārvarēt sarežģīju-
mus. Tās iedod karti, ar kuru rokā pār-
iet mīnu lauku. Bet lielākā daļa cilvēku 
soļo tam pāri aizsietām acīm un brīnās, 
ka sprāgst. 

Var taču paveikties?
Ir, kam ļoti veicas, bet lielākajai daļai 
gan ne. 
Katrs no mums ir ļoti smalka vibrācija, 
bet vibrācija kā skaņa strukturē formu 
un matēriju. Jāņa evaņģēlijs Bībelē sā-
kas ar teikumu «Iesākumā bija vārds.» 
Vēdas sākas ar tekstu – iesākumā bija 
skaņa, kas strukturēja telpu. Lai dzīve 
kādā jomā mainītos, jāmaina konkrētās 
vibrācijas, tikai jāzina – kā. 
Ir tāds princips, ko sauc ahamkara.  
Tas ir ego, «es daru» princips. Cits tā Fo
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UzklaUsīt, palīdzēt, dot padomU, ja  
to prasa – jā, bet ne žēlot. līdzīgs  
pievelk līdzīgo, tāpēc bieži vien  
draUgU vai draUdzeņU vidē visiem 
līdzīgas problēmas. izveidojas tādi 
neveiksminiekU domUbiedrU klUbiņi. 
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tulkojums ir – es skanu, es esmu vibrāci-
ja. Šis princips ir tas, kas tevi šobrīd sa-
tur kopā. Kad tas atvienosies no tava 
ķermeņa, tu mirsi. Tas ietver sevī arī 
karmas ierakstu – sanskaru. Dvēsele 
ierodas ar ego principu, viņa kaut ko 
dara, bet jebkādu tās rīcību patiesībā 
izsauc sanskaras vibrācija. Šī vibrācija 
veido raksturu, kas nosaka tendences, 
savukārt tendences nosaka, kādas cilvē-
kam būs vēlmes. Ja tās ir stipras, tad 
pārvēršas darbībā. Darbība rada piere-
dzi, kas atkal iegrāmatojas kā ļoti smal-
ka vibrācija sanskarā. Vēlmju rašanās 
etapā ir ļoti spēcīgas domas. Cilvēki lie-
lākoties runā par to, ka vajadzētu mainīt 
domāšanu. Bet domas strukturē vēlmes, 
vēlmes strukturē tendences, tendences 
strukturē raksturs, kuru rada sanskara. 
Lūk, zona, kurā nepieciešams radīt iz-
maiņas! Ja nekas netiek mainīts sanska-
rā, visu iepriekšējo dzīvju pieredzes ie-
rakstā, tu vari domāt, cik un kā vien tīk, 
labāk no tā nekļūs. Tieši sanskara liks 
izvēlēties tādu vīrieti, tādu sievieti, tādu 
darbu... Gribēt kaut ko citu, nekā mums 
ir, un tādēļ ciest. Būs griba, kas iemieso-
ta darbībā, bet finālā ļoti iespējama vil-
šanās, nenokārtots eksāmens. 
Re, sieviete – veiksmīga darbā, mērķtie-
cīga, strādīga, realizē savas vēlmes, viss 
padodas, vienkārši sanāk. Bet citā jomā 
viņai var būt draņķīgs ieraksts. Atnāk 
mājās – un tur viņai pretī neviena. Vai 
kāds, kuru interesē tikai sekss, kurš 
pelna krietni mazāk par viņu vai vispār 
nedomā ar viņu palikt kopā. Sievieti tas 
tracina, bet partnera maiņa nav garanti-
ja, ka viņā pašā būs nomainījusies ie-
priekšējā vibrācija. Tad atkārtosies lī-
dzīgs scenārijs. Ja arī intīmajā dzīvē viss 
šķērsām, viņa sāk sūkstīties draudze-
nēm. Tās secina, ka viņām klājas līdzīgi, 
un nereti pieņem lēmumu sapratni 
meklēt savā dzimumā... 

Reiz ezotēriskus padomus salasī-
jies kolēģis man ierosināja kopīgi 
pasūtīt Visumam otrās pusītes. 
Pasmējos, bet nodiktēju viņam 
vēlamos parametrus. Un aizmirsu. 
Nepagāja ne septiņas dienas, kad 
burtiski kā no zila gaisa uzradās 
kvēls pielūdzējs, kurš līdz vissīkā-
kajai detaļai atbilda aprakstam. 
Tikai visās jomās, par kurām nebi-
ju padomājusi, viņš man bija pilnī-
gi nepieņemams kā partneris... 
Ja cilvēks, fokusējot uzmanību, precīzi 
definē savu vēlmi un nav lielu karmisku 
šķēršļu, lai to sasniegtu, ilgotais piepil-

dīsies. Domas nenoliedzami rada situā-
ciju, bet kardinālas izmaiņas tās radīt 
nevar, jo sliktais ieraksts neizdzēšas. Šī 
teorija strādā, tikai ar tās palīdzību nav 
iespējams sakārtot dzīvi. Var definēt 
tikai to, kas tevī ir. Cits jautājums, vai to 
var dabūt, noturēt – vai tu pat gribi no-
turēt, kad dabūts. Mūsu dzīve ir mūsu 
apziņas atspulgs, bet tas nav jāsaprot kā 
domas un cerības. 

Kāpēc cilvēkiem, kuri gadiem 
dzīvojuši saticīgi, reizēm sākas 
nepārvaramas domstarpības un 
savstarpēja nepatika? 
Dažādas Visuma enerģijas ieslēdzas un 
izslēdzas. Iepriekš minētās sanskaras ir 
saistītas ar deviņu planētu kustību de-

besjumā. Tās dēvē par karmas turētā-
jām – grahām. Katrai grahai ir periods, 
kuru tā pārvalda. Ja ir laba karma, kas 
saistīta ar šo konkrēto planētu – mums 
veiksies, ja ne – neveiksies. Ja savlaicīgi 
sagatavojas un izmaina nejauko ierak-
stu, sliktais nenotiek. Parāds tiek atdots 
pa labam un pirms termiņa, nenākas 
skarbi atņemt. Ja cilvēks to nezina, viņš 
dzīvo ilūzijā, ka viss mūžs būs saulains, 
bet vienā dienā pamostas nepatikšanās 
līdz ausīm un skrien lūgt palīdzību. Bet 
ātra risinājuma jau vairs nav, iestājusies 
inerce. 

Kā gan cilvēks var laulāties, solīt 
kādam būt kopā uz mūžu, zinot, 
ka tās planētas var sazin kā pār-
vietoties un sanskaras ieraksti 
aktivizēties?
Ja risina, tad var laulāties. Var jau arī, ja 
nerisina, tikai rezultāts būs atšķirīgs. 
Un jautājums – vai vajag. 
Mūsdienu laulības – satiekas divi nabagi 
un viens uz otra rēķina grib tapt bagāti. 
Mīlestība mājo otrā – ja tu mani mīlēsi, 
būšu laimīgs. Tātad es pats sevi nemīlu, 
man ar sevi ir slikti. Tās ir divu atkarīgo 

attiecības no pirmās dienas. Sievietei 
vajadzīga uzmanība, vīrietim – atzinība. 
Tad, kad es beigšu tevi pārsteigt un tu 
beigsi dot man atzinību, rozā brilles no-
kritīs. Bet cik ilgi spēšu tevi pārsteigt? Tu 
taču mani, kopā dzīvojot, iepazīsi... Tā-
dēļ pēc diviem trim gadiem attiecības 
bieži izirst. Vienalga – precējušies vai ne. 
Ja piedzimis bērns, nodomā – nu labi, 
vēl drusciņ pavilksim kopā... Tikai reta-
jam ir laba karma attiecībās. 

Nav veida, kā to laikus sajust? 
Nē, bez piepūles nav. Intuīcija piemīt 
tad, kad tiek izprastas Dieva izpausmes. 
Tai nepieciešamas kā sajūtas, tā zināša-
nas. Pirmkārt, jāiemācās nolasīt sevi, 
tad citus, zīmes vidē un dabā. Cilvēks ir 

kā atvērta grāmata – visa informācija 
nolasāma no rokām, sejas, pēdām, dzi-
mumzīmītēm, matu līnijas, uzacu for-
mas un tā tālāk. Tikai jāiemācās lasīt. 
Sastaptais cilvēks ar savu izskatu atklāti 
vēsta – lūk, esmu tāds. Ja nesaproti, pēc 
tam nevaino viņu.
Pastāv arī džnāna sidhi (jnaana-sidd-
hi) – īpašas spējas zināt, kas notiks. Šai 
gaišredzībai iespējami divi avoti: pir-
mais – var būt nopelnīta iepriekšējās 
dzīvēs, bet gadījumā, ja cilvēks neno-
skaidro, kā ar to apieties, tā netiek attīs-
tīta un apslāpst; otrais – iegūta kā bla-
kusparādība, nodarbojoties ar garīga-
jām praksēm.
Tā sauktās sieviešu intuīcijas faktisko 
neesamību labi ilustrē kādas paziņas 
sacītais: «Domāju, ka pieņēmu intuitīvu 
lēmumu, bet pagāja vairāki gadi – un 
izrādījās, ka tomēr karma...» Lai gan 
attiecībā uz sevi pašu svarīgos jautāju-
mos karma traucē izmantot pat precīzi 
sajusto, un sievietei atliek vien nopūsties: 
«Es nojautu, ka neizdosies...», tomēr bie-
ži vien intuitīvi izdodas pateikt pareizu 
prognozi kādam citam. Tāpēc apkārtē-
jiem sieviešu teiktajā der ieklausīties. l

senās zinātnes

Cilvēks ir kā atvērta 
grāmata – visa 
informāCija nolasāma 
no rokām, sejas, pēdām, 
dzimumzīmītēm,
matu līnijas... 
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