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Citāds skatījums

TEKSTS: Ilanta Krastiņa-Bauze

Kāpēc šķietami nevainīgais apdāvināšanas 
process, kas Ziemassvētkos piedzīvo 
savu kulmināciju, ir ļoti nozīmīgs brīdis 
ikviena dāvinātāja un dāvanas saņēmēja 
apziņas attīstības procesā?

slepenaisKodS
dāVAnU

Kon sul tē:  
Atis un linda Zariņi,
«Šivas centra» vēdiskie 
astrologi un citu vēdisko 
zinātņu speciālisti
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Vīri! 
Pasniedziet 
sievām dāvanas!

Tas,	protams,	ir	joks,	taču ne	pārāk	
tāls	no	patiesības,	jo	dāvināšanas	procesa	
pirmsākumi	meklējami	vīrieša	pateicības	
izpausmēs	sievietei.	Atis	un	Linda	preci-
zē	—	sievišķajai	enerģijai:	«Vēdās	taču	
teikts,	ka	viss,	ko	redzam	uz	Zemes,	ir	
sievišķās	enerģijas	izpausmes	formas,	tā-
pēc	mums	jābūt	tai	pateicīgiem.	Sakām	
taču	Zemes	māte,	nevis	Zemes	tēvs,	vai	
ne?	Sievieti	kā	Mātes	veidolu	godājam	un	
pielūdzam,	esam	pateicīgi,	ka	varam	iz-
mantot	viņas	nesavtīgo	enerģiju,	ko	viņa	
mums	dāvā.»	Ja	jau	tā,	tad	ikvienam	vī-
rietim	būtu	jāgodā,	respektīvi,	jāapdāvina	
sava	sieviete,	turklāt	ne	tikai	dažas	reizes	
gadā,	bet	regulāri.	Šī	doma	šķiet	iedves-
mojoša,	tāpēc,	saņemot	vēdisko	zināšanu	
speciālistu	apstiprinājumu,	neslēpšu	—	
izjūtu	gandarījumu!	«Par	vīrieti	spriež	
pēc	viņa	sievas.	Vīrieša	enerģijas	dāvā-
jums	sievietei	gan	materiāli,	gan	garīgi	ir	
redzams	sievietē	kā	spogulī.	Taču	jābūt	
vērīgiem	un	teiktais	nav	jāuztver	burtiski,	
apdāvinot	savu	sievieti	ar	dārgām	lietām,	
lai	viņa	kā	neona	izkārtne	izkliegtu	vīrieša	
maksimālo	iespēju	robežas.	Vēdās	teikts,	
ka	vīrieša	labākais	draugs	ir	dharmiska	
sieva	jeb	sieviete,	kura	ievēro	Visuma	li-
kumus.	Tādai	sievietei	ārējā	spozme	ir	se-
kundāra,	jo	draudzību	un	gudrību	nevar	
nopirkt	ar	dāvanu	starpniecību.	Cita	lieta,	
ja	dāvana	var	būt	un	kalpot	kā	pateicība,	
un	tieši	šāds	uzmanības	apliecinājums	
sievietei	ir	ļoti	vajadzīgs,	jo	bez	uzmanī-
bas	viņa	ir	kā	augs,	kas	iznīkst,	ja	par	to	
aizmirst.»	Atis	turpina	ar	pavisam	citu,	
nu	jau	provocējošo	jautājumu,	ko	sev	uz-
dot	vajadzētu	ikvienam	sevi	cienošam	vī-
rietim:	«Ko	dara	sieviete,	kurai	pietrūkst	
uzmanības	un	mīlestības?	Sāk	pati	pirkt	
sev	dāvanas!	Tikai	nezin	kāpēc	šīs	dāva-
nas	viņai	nesniedz	gandarījumu.	Tas	tā-
pēc,	ka	to	dara	nevis	ar	pozitīvām	emoci-
jām,	bet	vilšanās	dēļ.	Pērk,	bet	mīlestības	
sāta	izjūtas	kā	nav,	tā	nav	un	vajag	vēl	un	
vēl.	Enerģija	tiek	atstāta	pirkumā,	kas	tur-
klāt	kaut	kā	nenēsājas	—	tiek	nolikts	aiz-
mirstībā	plauktā	vai	uz	pakaramā,	un	ap-
burtais	loks	var	atkal	sākties.	Diemžēl	

neviens	no	mums	
nevar	atpirkties	no	
savām	nelaimēm,	
nesaprotot	to	cēlo-
ņus.»	

Savukārt sievietei 
arī jādāvina kaut 
kas vīrietim? Dāva-
nas izvēle nereti ir 
īstās mocības... 
Sievietes, precīzāk, sie-
vas, dāvana savam vīram 
ir viņas ikdienas rūpes, 
rutīna un enerģijas veltī-
šana savai ģimenei. Sievietes alga ir vi-
ņas vīrs, kurš pasakās sievai par viņas 
resursu izmantošanu viņa un ģimenes 
labā. Vīrietis par sevi var parūpēties 
pats, bet sievietei nepieciešama viņa uz-
manība, lai neveidotos apburtais loks, 
kad dāvanas sieviete sāk dāvināt sev 
pati. Ierosmei — sievietes laba dāvana 
savam vīrietim ir... būt par viņa stilistu 
un palīdzēt izvēlēties viņam apģērbu. 
Vīriešiem taču tik ļoti nepatīk «vazāties» 
pa veikaliem...

Nekāp uz dāvināšanas 
grābekļiem!

Kāpēc	vispār	dāvinām	un	gaidām	dāva-
nas?	Vai	protam	dāvināt	un	saņemt	dāvanas	
nesavtīgi,	negaidot	saņēmēja	atzinību?	Vai,	
atverot	savu	dāvanu,	nejūtamies	neērti,	jo	tā	
mums	nav	noderīga	vai	tieši	otrādi	—	pārāk	
vērtīga?	Vai	saņemot	pēdējo,	spējam	nejus-
ties	dāvinātājam	pateicību	parādā?	Dāvināša-
nas	procesā	ir	daudz	pozitīvu	brīžu,	bet	tik-
pat	daudz	arī	ačgārnību,	kas	rodas,	
neizprotot	dāvanas	jēgu.	Atis	un	Linda	
skaidro:	«Sanskritā	ir	atrodams	vārds	dāvan,	
kura	sakne	ir	deva	jeb	dievība,	enerģija	dot,	
bet	enerģija	ir	mīlestība.	Latviski	dāvanu	va-
ram	tulkot	arī	kā	mīlestības	došanu,	un	tajā,	
protams,	nav	nekā	kaitīga.	Tieši	otrādi	—	tas	
ir	labi,	taču	ar	vienu,	bet	ārkārtīgi	svarīgu	
nosacījumu	—	dāvana	veltāma	ar	mīlestību	

un	pēc	mīlestības	prin-
cipa,	nevis	ar	pieķerša-
nos,	kas	apslēpj	dāvi-
nātāja	vēlmi	būt	
dāvanas	saņēmēja	no-
vērtētam,	atzītam,	sla-
vētam.	Šim	grābeklim,	
uz	kura	dāvinātājs	pats	
kāpj,	ir	tiešs	apzīmē-
jums	—	atkarība.	Atka-
rība	no	ilgām	pēc	atzi-
nības...	Dāvināšanas	
un	saņemšanas	proce-
siem	vajadzētu	būt	
līdzvērtīgiem	—	sa-
ņemu	vai	atdodu	un	
aizmirstu,	nevis	
auklējos	ar	domu,	
vai	otram	patika,	
vai	viņš	to	novērtē-
ja,	vai	dos	par	to	
ziņu...	Kāds	iebil-
dīs,	kā	tad	tā	—	

man	uzdāvināja,	un	
es	to	aizmirstu!	Tad	jau	

man	vairs	vispār	neko	ne-
dāvinās.	iespējams.	Dāvina	

ne	jau	tādēļ,	lai	gaidītu	pretmī-
lestību	jeb	citu	dāvanu	atpakaļ,	

bet	tāpēc,	ka	patiesi	mīl	un	neko	negaida	—	
tā	ir	milzīga	atšķirība.	Protams,	jāpasaka	
paldies	par	dāvanu,	taču	nav	jāklanās	visu	
atlikušo	mūžu	un	nav	arī	jāgaida,	ka	otrs	
klanīsies.	Dāvināt	un	arī	saņemt	jāmācās	
bez	pieķeršanās!»	Lai	vēl	vairāk	uzsvērtu	dā-
vināšanas	nozīmīgumu,	vēdisko	zināšanu	
speciālisti	uzsver,	ka	ikvienam	pazīstamā	si-
tuācija,	kad	vēlamies	saņemt	pateicību	par	
dāvanu,	prieka	un	sajūsmas	vietā	var	sagā-
dāt	vilšanos	un	pat	ciešanas.	Kāpēc?

Vai pareizi dāvināt otram to, kas
patīk pašam? 
Viens no dāvināšanas pazīstamākajiem 
grābekļiem, jo apliecina, ka tiek mīlētas 
izjūtas, ka labi ir pašam, nevis otram. 
Citiem vārdiem — tā ir dāvana, kas vē-
las uzkrāmēt uz saņēmēja pleciem dāvi-
nātāja apziņu. Bet ja nu saņēmējs to ne-
vēlas vai viņam jau tāda ir? Labāk būtu 
dāvināt kaut ko, kas patīk otram, nevis 
pašam, pirms tam rūpīgi izpētot un uz-
zinot, kas otram tiešām nepieciešams. 

Dāvanas ar sniega 
bumbas efektu

grūti	iedomāties,	ka	ar	pieķeršanos	un	
atkarību	pasniegta	dāvana	varētu	tik	nega-
tīvi	iespaidot	dāvinātāja	un	saņēmēja	at-
tiecības,	ka	tās	pat	izjuktu,	taču	nereti	tie-
ši	tā	notiekot.	«Ja	iedziļinās	dāvināšanas	
procesā,	rezultātā	jāsecina,	ka	tas	nemaz	
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Dāvanas ir nesavtīga pateicība 

otram, ka tu vienkārši esi manā 

dzīvē. Mēs bieži baidāmies pa-

teikt otram «es tevi mīlu un 

priecājos, ka esi šai pasaulē», 

turklāt tas attiecināms ne tikai 

uz pāri, bet arī attiecībām starp 

ģimenes locekļiem un draugiem. 

Tikai tad, kad zaudējam sev mī-

ļu un tuvu cilvēku, saprotam, ka 

par maz vai vispār ne-

esam teikuši, cik svarīgs 

mums bijis šis cilvēks.
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nav	tik	vienkāršs,	kā	varētu	šķist.	Dāvinā-
šanas	brīdis	ir	moments,	kad	uzmanības	
centrā	nonāk	dāvanas	saņēmējs,	un	dāva-
na	ir	kā	līdzeklis,	kas	pievērš	visu	apkār-
tējo	uzmanību	saņēmējam.	Dāvana	pret	
saņēmēju	pilda	tikai	akcenta	lomu,	īpaši,	
ja	tiek	pasniegta	publiski.	Ja	dāvana	ir	tā-
da,	ka	uzmanība	tiek	pievērsta	tieši	tai	
(piemēram,	ar	savu	vērtīgumu),	tad	uz-
manības	moments	un	akcents	tiek	saņē-
mējam	it	kā	nozagts,	jo	uzmanība	tiek	
pievērsta	dāvanai	un	tās	devējam.	Tādējā-
di	dāvinātājs	apmierina	savu	ego,	visu	uz-
manību	centrējot	uz	sevi.	Vai	tas	ir	nesav-
tīgs	dāvinājums?»	jautā	Linda.	«Ja	
dāvanas	pasniedz	ar	pieķeršanos,	kā	to	
dara	vairākums	cilvēku,	veidojas	tāds	ne-
parasts	karmas	aplis	—	jau	dāvanu	saņe-
mot,	apdāvināmais	gaida	kaut	ko,	ko	ļoti	
vēlas.	Savukārt	dāvinātājs,	zinādams,	ka	
saņēmējs	vēlas	dāvanu,	gaida	pretim	sa-
ņēmēja	sajūsmu	un	slavēšanu.	Tā	kā	šāda	
dāvana	ietver	sevī	nevis	mīlestību,	bet	at-
karību	un	pieķeršanos,	dāvināšanas	pro-
cess	pēc	būtības	zaudē	savu	jēgu	—	brī-
vas	enerģijas	plūsmas	un	mīlestības	vietā	
rodas	tās	ilūzija.	Viens	prieku	neiegūst,	
bet	notēlo,	jo	negrib	otru	aizvainot,	bet	
otrs	gaida	šīs	prieka	izpausmes,	un	nav	
pat	svarīgi	—	īstas	vai	uzspēlētas,	jo	gal-
venais	ir	sajusties	novērtētam.	Diemžēl	
abpusēji	cerētā	prieka	vietā	agrāk	vai	

vēlāk	tiek	iegūtas	ciešanas	un	vilšanās,»	
Atis	pamato	it	kā	nevainīgi	pasniegtas	dā-
vanas	postošo	ietekmi.

Kā būtu ar svētkiem bez dāvanām?
Šāds svētku atzīmēšanas modelis iespē-
jams tikai tādā gadījumā, ja tam piekrīt 
visi svētku dalībnieki, turklāt brīvprātīgi, 
bez piespiešanās un iekšējas vardarbī-
bas, kas nozīmē sevis šaustīšanu, mocī-
šanu, nosodīšanu. Lai cik nenopietni tas 
šķistu, tomēr ar dāvanām eksperimentēt 
nevajadzētu, jo tās ir attiecību un katra 
individualitātes atspoguļotājas. Nepie-
mērota dāvana ir kā sīka sniegpārsliņa, 
kas spēj piesaistīt sev milzīgus, sniega 
lavīnai atbilstīgus apjomus, ar kuriem 
dāvinātājam un saņēmējam ne vienmēr 
pa spēkam tikt galā.

Ķeksītis + dāvana = 
dusmas

Visi	zinām,	cik	vērtīga	ir	paša	gatavota	
vai	rūpīgi	pārdomāta	dāvana	—	ne	tik	
daudz	naudas,	cik	mīlestības	enerģijas	
dēļ,	kas	tajā	ielikta.	Bērna	zīmējums	taču	
nav	pārdodams	par	lielu	naudu?	Savukārt,	
ko	darīt,	ja	neesam	apdāvināti	un	zīmēt-
prasmes	vietā	labāk	izvēlamies	mazāk	
laikietilpīgu	procesu	—	dāvanas	pirkšanu?	

«Tas	nav	nekas	aizliedzams,	taču	apzino-
ties	—	dāvana	ir	mīlestība	dot,	nevis	sa-
steigta	emocija	—	ātrāk,	ātrāk,	lai	tikai	tas	
viss	beigtos!	Ja	dāvinām	otram	kaut	ko	dā-
vināšanas	ķeksīša	pēc,	no	mīlestības	pro-
cesa	nav	ne	miņas.	Tāpēc	nav	jābrīnās,	ka	
šāda	dāvana	var	izraisīt	aizvainojumu	un	
dusmas,	jo	cilvēks	secina	—	neesmu	tik	
svarīgs,	lai	otrs	pacenstos	uzzināt,	kas	
man	nepieciešams	un	par	ko	tiešām	prie-
cātos.	Finālā	—	nav	prieka	un	brīvas	ener-
ģijas	plūsmas.	Lai	tā	nebūtu,	dāviniet	ot-
ram	to,	kas	viņam	tiešām	vajadzīgs.	
Mīlestība	ir	tas,	ka	es	mīlu	to,	ka	otram,	
nevis	man	ir	labi.	Ja	dāvana	tiek	sarūpēta	
ar	tādu	nostāju,	tad	jāzina,	kādi	nosacīju-
mi	nepieciešami,	lai	otram	būtu	labi.	Ko	
darīt?	Jāveic	izpētes	darbs	—	jāuzzina,	kas	
viņam	nepieciešams,	jābūt	vērīgam,	var-
būt	pat	tuvinieki	jāiztaujā,	taču	arī	te	ir	
daži	klupšanas	akmeņi	—	ja	interese	ir	
formāla,	tad	arī	ieteikumi	būs	formāli,»	
sirsnīgākas	izpētes	centienus	ierosina	Atis	
un	Linda.	

Man nav laika meklēt īpašu dāvanu! 
Tiešām? Varbūt tā ir nevēlēšanās veltīt 
laiku otram cilvēkam? Tad jau labāk ne-
ko arī nemeklēt, lai lieki netērētu Visu-
ma un savu enerģiju, bet izvēlēties uz-
dāvināt otram naudu, lai cilvēks to 
iztērē par sev labvēlīgu lietu. Tiesa, ar 
cieņu un izpratni pret katras paaudzes 
tikumiem, jo ne visi cilvēki spēj saņemt 
un dāvināt naudu. 

Uzmanību — bīstamā 
dāvana!

«Visi	strādājam,	lai	saņemtu	atalgojumu	
un	tērētu	savus	resursus.	Ko	izdarām,	ja	tē-
rējam	tos	ķeksīša	dāvanas	pirkumam?	Cik	
lietderīgs	ir	nepareizs	dāvināšanas	process,	
un	ko	tas	ģenerē?	Mēs	taču	neizpētījām,	
vai	cilvēkam	tādu	dāvanu	vajag,	tāpēc	cil-
vēks,	to	saņemot,	var	kļūt	nelaimīgs,	jo	ne-
zina,	ko	ar	to	iesākt.	Arī	laba,	bet	nevajadzī-
ga	lieta	lietderīgi	kaut	kur	jāizmanto,	jo	
kāds	to	ir	izdomājis,	ražojis,	tirgojis	un	vis-
beidzot	nopircis!	Cik	daudz	cilvēku	un	

Citāds skatījums

«nepareiza jeb nepārdomāta dāvana ir 

Visuma nepareizs enerģijas resursu 

izmantojums, kas jāatmaksā ar savu 

enerģiju, jo Visumā valda skaidrs likums — 

ko dosim, to saņemsim.  

Vai esam tam gatavi?»
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Senā	senču	gudrība	māca,	ka	jāpriecā-
jas	par	jebkādu	dāvanu.	Taču	ko	darīt,	ja	
jautājums	—	kāpēc	man	dāvina	nevaja-
dzīgas	lietas,	ir	aktuāls	arī	šajos	Ziemas-
svētkos?	Atis	un	Linda	Zariņi:	«Dāvanas	
ideja	nenokrīt	no	gaisa	—	tā	ir	dāvanas	
saņēmēja	apziņā,	un	dāvinātājs	ir	tikai	tās	
izpildītājs,	kam	pašam	būtu	jātiek	skaidrī-
bā,	kāpēc	viņu	interesē	lietas,	kas	neinte-
resē	dāvanas	saņēmēju.	Apdāvināmais	ap-
vainojas	par	nepiemērotu	dāvanu,	taču	

patiesībā	viņam	jāsaprot	daudz	svarīgāka	
lieta	—	viņš	ir	šīs	dāvanas	pasūtītājs!	Vai	
esi	izdomājusi,	ko	vēlies	saņemt	dāvanā	
šajos	svētkos?	Lai	cik	neparasti	tas	izklau-
sītos,	taču	pat	tāds	nieks	kā	dāvanas	un	
dāvināšana	ir	mūsu	apziņas	transformāci-
jas	process,	kurā	esam	spiesti	pārskatīt	
savas	vērtības	un	vajadzības.	Visas	dzīves	
situācijas	—	gan	labās,	gan	sliktās	—	ir	
mūsu	pašu	apziņā,	tieši	tāpēc	dāvinātam	
zirgam	zobos	neskatās,	jo	neatbilstīga	dā-
vana	nav	nedz	dāvinātāja,	nedz	dāvinātā	
zirga,	bet	saņēmēja	problēma.	Ja	saņemta	
nevajadzīga	vai	neatbilstīga	dāvana,	neva-
jadzētu	krist	panikā	—	ak	Dievs,	kādi	krā-
mi	ir	manā	apziņā	kārtējās	vāzītes	vai	
svečturīša	izskatā!	Dāvana	ir	un	paliek	arī	
cita	cilvēka	izpratnes	atspulgs	par	mums	
un	mūsu	vajadzībām.	Tas	ir	veids,	kā	otrs	
mūs	redz,	izjūt.	Tas	ir	subjektīvs,	ne	ob-
jektīvs	apstāklis,	tāpēc	nevajadzētu	uz	to	
pārāk	ieciklēties.	Baudiet	to,	ko	dzīve	dāvā	
ar	līdzcilvēku	starpniecību,	nevērtējiet	un	
nesodiet,	bet	gan	baudiet!	Novēlam	

visiem	UNAS	lasītājiem	bezgalīgu	sirds	
siltumu,	ko	ielikt	dāvanā	citiem,	nesavtīgi	
un	ar	pateicību	apkārtējiem,	par	to,	ka	
jums	ir	mīļi	cilvēki,	kam	un	ko	dāvināt.

Priecīgus visiem svētkus!» 

enerģijas	iesaistīts	tik	vienkāršā	procesā,	
bet	finālā	tas	viss	izrādījies	nevajadzīgs,	
lieks.	Visuma	resursi	ir	paņemti,	bet	atde-
ves	nav	—	tā	ir	necieņa	pret	Visumu!	Dabā	
nekas	nav	lieks,	visi	viens	otram	dāvā	un	
ziedojas.	Piemēram,	Saule	taču	mums	dāvā	
savu	enerģiju!	Ja	mēs	to	nenovērtējam	un	
pasakām	—	mums	to	nemaz	nevajag,	vai	
izmantojam	pareizi	un	labvēlīgi	Visuma	re-
sursus?»	skarbi	jautā	Atis,	vienlaikus	snie-
dzot	arī	pozitīvā	varianta	zelta	recepti	—	
optimāla	resursu	izmantošana	ir	cilvēkam	
nepieciešamās	dāvanas	izpētes	darbs.

Kā pasūtīt Īsto dāvanu?
Visi	psihologi	un	vīriešu	pazinēji	skan-

dē	vienā	balsī	—	ar	vīrieti	jārunā	skaidri	
un	gaiši,	bez	nekādiem	zemtekstiem	un	
aplinkiem.	Ja	vēlies,	lai	uzdāvina	gredzen-
tiņu,	tā	arī	pasaki,	tomēr	—	vai	tā	netiek	
kaut	kas	noslēpumains	zaudēts?	«Dāvanai	
līdzīgi	kā	mīlestībai	jādzimst	pašai	no	se-
vis.	Mīlestības	procesu	taču	nav	iespējams	
pasūtīt!	Ja	pārī	valda	beznosacījumu	mī-
lestība,	Īstās	dāvanas	realizācijas	apstākļi	
tiek	radīti	bez	liekas	runāšanas	un	mājie-

niem.	Dāvana	ir	tikai	
ķirsītis	putukrējuma	
tortes	augšā,	nevis	ot-
rādi! Ja	sievietes	apzi-
ņā	ir	tāds	vīrietis,	kurš	
pamana	visu,	kas	viņai	
vajadzīgs,	tad	viņš	bez	
lūgumiem	nodrošina	
sievieti	ar	šo	vajadzību	
apmierināšanu.	Jautā-
jums	—	ko	sieviete	sa-
vā	apziņā	izdarījusi	tā-
du,	ka	viņai	ir	šāds	

vīrietis?	Vai	sieviete	ir	lauzusi	un	mocījusi	
savu	vīru	vai	pati	sevi?	Jāstrādā	ar	sevi	—	
jāmaina	savs	apziņas	atspulgs,	un	

sākumam,	pirmajam	solim	noderīgs	var	
būt	sievietes	jautājums	pašai	sev	—	kāpēc	
es,	nevis	mans	vīrietis	kaut	ko	neredz	un	
nesaprot?	Var	jau	viņam	stāstīt	no	rīta	līdz	
vakaram,	ka	sievietei	vajag	to	un	šo,	bet	
vīrietis	to	nerisina,	un	sieviete	dusmojas,	
kaut	gan	patiesībā	jāstrādā	ar	savām,	nevis	
otra	emocijām.»	

Būt pašai kā dāvanai savam vīrie-
tim, kurš sapņo par seksu pie Zie-
massvētku eglītes, ir laba vai slikta 
doma?
Laba tikai tad, ja tā ir beznosacījumu 
dāvana, nevis barters «tu man — es 
tev», jo tā ir prostitūcija ģimenes ie-
tvaros. Sekss nav tā lieta, ko ģimenē 
vajadzētu tirgot. Protams, tas, vai 
sekss būs, atkarīgs no tā, vai tiks radīti 
konkrētie apstākļi. Bet tas, ka sekss 
būs par to vai šo dāvanu, rada jautāju-
mu — kas no tā visa beigu galā sa-
nāks? Tā ir Visuma resursu nepareiza 
izmantošana, jo rezultātā viens būs 
priecīgs, bet otrs bēdīgs. Ja dāvināt, 
tad bez pieķeršanās un atkarības, līdz 
galam ievērojot nekā pretim negaidīša-
nas principu.

Ko darīt, ja tiek pārdzīvota nepareizās dāvanas izvēle?
Tas nav pareizi, jo tā ir vardarbība pret sevi, nepareiza re-
sursu izmantošana. Nav ievērots vēdu princips — dāvini, 
negaidot neko atpakaļ, tāpēc brīvas enerģijas plūsmas li-
kums ir pārkāpts, un moka pārdzīvojums. Pārdzīvošana 
nav auglīga, tā degradē. Jāpriecājas par zināšanām, nevis 
jānožēlo tas, ko nezinājām. Kāpēc allaž pamanām to, ko 
nevaram izdarīt, nevis to, ko varam? 
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