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ｼŽANGA

Koks šio leidinio tikslas?

Knygos pavadinimas kalba pats už save – ji ragina mus b┣ti laimingais.
Kaip tapti laimingu? Laimプ b┣tinai aplanko žmog┧, kuris suvokia, kad 

reikia neatidプliojant studijuoti savo gyvenimo dプsningumus.
Dažnai mus lydintys ┊vykiai atrodo atsitiktiniai. Šie “atsitiktinumai” gali 

kartotis daugel┊ met┧. Pavyzdžiui, daug žmoni┧ kenčia dプl savo vienišumo, 
dプl to, kad j┧ nesupranta aplinkiniai. Neturプdami atitinkam┧ žini┧, jie kanki-
nasi ir laukia kokio nors stebuklo. Su tuo negalima taikytis.

Žmogaus gyvenimas taps laimingesnis ir ┊domesnis, jeigu jis ┊sis>mo-

nins, kad atsitiktinum┧ šiame pasaulyje nプra, ir nusprCs, kad vardan savo 
gerovプs reikia keisti save. Jeigu po tokio sprendimo daugelio žmoni┧ pati-
krintas žinojimas iš tikr┧j┧ pritaikomas praktikoje, tai sプkmプs netenka ilgai 
laukti. Iš kitos pusプs, vargu ar galima greitai ištaisyti padプt┊, manant, kad 
visos m┣s┧ nesプkmプs yra laikinos.

Paanalizuokime savo gyvenim>. Mes galb┣t sugebプsime pastebプti ko-

kias nors klaidas savo bendravime su artimais žmonプmis, savo pasaulプži┣ro-

je. Tokia savianalizプ atskleis dプsningumus, ┊ kuriuos mes turime atsižvelgti, 
siekdami b┣ti laimingais. Nekreipiant ┊ juos dプmesio, padプti pačiam sau bus 
daug sunkiau, ar ne taip, mielas skaitytojau?

Laimｫ slypi kiekviename žmoguje

Laimプ tai apsilanko, tai dingsta, j> sunku išlaikyti, jeigu nežinai laimingo 
gyvenimo dプsni┧. M┣s┧ psichikos gelmプse jau yra užkoduota galimybプ b┣ti 
laimingam, ir ši knyga jums nuodugniai išaiškins visas žmogaus charakterio 
ypatybes ir pasaulio dプsnius, kurie tiesiogiai ┊takoja m┣s┧ gyvenim>. Šiam 
tikslui prireikプ parašyti vis> eilC knyg┧, nes reikプs nemažai padirbプti. Pir-
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miausia mes ┊sisavinsim teorij>, aiškinanči> pagrindinius laimingo gyvenimo 
dプsnius, paskui pereisim prie detalaus praktinio šio klausimo išsiaiškinimo. 
Pavyzdžiui, m┣s┧ laimプ daugeliu atvej┧ priklauso nuo to, kaip klostosi šei-
myniniai santykiai. Todプl vienoje iš šios serijos knyg┧ mes b┣tinai aptarsime 
dプsnius, kurie leidžia šiuos santykius padaryti harmoningesnius. Toliau mes 
apžvelgsime teisingos mitybos ir teigiam┧ charakterio bruož┧ ugdymo klau-

simus, susijusius su medicina ir moksline astrologija.

Subtilios galios, ｽtakojan9ios mﾖsﾚ sDmonI – fantazija 
ar realybｫ?

Dabar jau daugeliui žmoni┧ akivaizdu, kad, apart materialios realybプs, 
yra reiškiniai, susijC su neapčiuopiamu subtili┧ dプsni┧ ir gali┧ poveikiu m┣s┧ 
s>monei. Štai du žmonプs pažvelgプ vienas ┊ kit> ir pasijuto žymiai laiminges-

ni. Vargu ar galima š┊ fenomen> paaiškinti kaip nors kitaip, kaip tik iš vyro 
ir moters bendravimo pozicij┧. Kaip kitaip galima iš pirmo žvilgsnio pamilti 
visiškai nepaž┊stam> žmog┧?

Kokia praktinｫ šiﾚ knygﾚ vertｫ?

Tai galimybプ susikurti izinC, emocinC, protinC ir dvasinC laimC. Knygos 
sudarytos pagal mano paskaitas medicinos ir psichologijos temomis, kurias 
išklausプ daugybプ žmoni┧. J┧ paskirtis buvo suteikti praktinC param> žmo-

nプms, ieškantiems laimプs. Šiose knygose, skaitytojau, tu nesusidursi su sau-

sa psichologija ir nepraktiškomis teorijomis. Visa mano surinkta medžiaga 
kiekvien> dien> panaudojama teikiant reali> pagalb> jos stokojantiems žmo-

nプms. Tačiau reikalinga ir teorija, nes ne┊manoma gyventi, neturint žini┧.

Teorijos ir praktikos ryšys

Nors šiose knygose labiausiai akcentuojama praktinプ klausimo pusプ, bet 
jose užtenka ir teorini┧ žini┧, be kuri┧ ne┊manoma apsieiti. Teorijos paskirtis 
– suformuoti m┣s┧ s>monプje teising> dalyk┧ supratim>. Tada mes galプsime 
pamatyti subtilius, daugumai žmoni┧ nežinomus žmogaus organizmo ir vi-
suomenプs funkcionavimo dプsnius. Be teorijos mes j┧ ne┊žvelgsime.

Gyvenimo peripetijose galima ┊žvelgti tam tikrus dプsningumus, logik>, 
ir tai rodo, kad viskas vyksta pagal kažkokius dプsnius. Ar mes galim pakeisti 
savo gyvenim>, nieko apie juos nežinodami? 
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Žinoma, ne. Jeigu mes nepripaž┊stame dプsni┧, reguliuojanči┧ m┣s┧ gy-

venim>, tai nプra jokios prasmプs bandyti k> nors pakeisti. Jeigu visk> valdo 
jo didenybプ atsitiktinumas, kam tada galvoti apie ateit┊, kurios mes negalime 
┊žvelgti? 

Ieškodamas b┣d┧, kurie mano pacient┧ gyvenim> padaryt┧ laiminges-

niu, aš padariau išvad>, kad žmogaus likimas labai priklauso nuo to, kiek 
jis vadovaujasi aukščiausiais gyvenimo dプsniais. Man asmeniškai jie tapo 
akivaizdžia realybe, todプl iš karto noriu pabrプžti, kad dauguma informacijos 
šiose knygose nušviečia dプsnius, ┊takojančius m┣s┧ gyvenim> ir likim>. 

Tai nプra kažkokia sausa ir nereikalinga teorija, kaip gali pasirodyti iš 
pirmo žvilgsnio. Užtenka bent kart> tuos dプsnius panaudoti praktikoje ir tuoj 
darosi aišku, kad jie tampriai susijC su m┣s┧ kasdieniniu gyvenimu.

Šie dプsniai veikia visada, neži┣rint ┊ tai, ar žmonプs jais tiki, ar ne. Todプl 
aš raginu tave, skaitytojau, ┊vertinti pačiam, kaip praktiška ir naudinga žinoti 
laimingo gyvenimo dプsnius.

Autorius sDžiningai pripažｽsta savo netobulumD

Nagrinプdamas aukščiau paminプtus klausimus, aš padariau išvad>, kad 
laimingo gyvenimo dプsnius reikia žinoti visiems. Atsirado noras padプti 
tiems, kuriuos sudomins mano patyrimas. Todプl ir nusprendžiau parašyti šias 
knygas, kuriose tikプjausi prieinamai išdプstyti visas mano ┊sisavintas žinias. 
Vienok tai pasirodプ ne taip paprasta. Aš neturiu koki┧ nors ypating┧ litera-

t┣rini┧ gabum┧, tačiau suprasdamas, kad niekas už mane šito nepadarys, vis 
tik pateikiu ši> medžiag> plačiam skaitytoj┧ ratui.

Mokslinis knygﾚ pagrindas

Informacija, kuri> j┣s rasite knygose, jokiu b┣du nプra mano fantazijos 
vaisius. Kad j┣s taip nemanytumプte, aš pateikiau daugybC citat┧ iš senovini┧ 
išminties šaltini┧. Rimtos, gyvybiškai svarbios disciplinos nesuderinamos su 
prasimanymais. Knyg┧ medžiaga taip pat neturi nieko bendro su mistika ir 
mitologija, ji pagr┊sta senoviniu mokslu – Vedomis. Praktiniuose sveikatin-

gumo ir mitybos klausimuose aš taikau ir klasikinius principus, pateiktus 

Ajurvedoje (vedinプje medicinoje), ir sav>sias metodikas, todプl pateiktos ži-
nios yra praktiškos ir naudingos. Mano metodikos remiasi Ved┧ postulatais 
ir kruopščiai patikrintos praktikoje.
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Kaip atsiranda ryžtas keisti save?

Šios knygos turi tik vien> tiksl> – padプti tau, skaitytojau, tapti laimingu. 
Vedos teigia, kad laimプ yra, ir norint b┣ti laimingu, pirmiausia reikia pakeisti 
save.

Žinoma, mums reikalingi faktai – su jais negali ginčytis. ┉sivaizduokim, 
kad gydytojas pacientui pasakプ, jog aštr┣s prieskoniai labai nesiderina su jo 
skrandžio opa. Kaip ligoniui tuo patikプti? Žinoma, jeigu jis pats pajus nei-
giam> t┧ prieskoni┧ poveik┊, tai jam nekils abejoni┧. Tada peršasi klausimas: 
“Nejaugi tai vienintelis b┣das patikプti gydytoju – naudoti aštrius prieskonius 
ir toliau kamuotis su opa?” Deja, kai kurie pacientai taip ir daro. O ar yra kiti 
patikrinimo b┣dai? Žinoma, yra.

Išmintingi žmonプs pripaž┊sta ne tik faktus, kuri┧ tikrumu jie ┊sitikino 
savo karčiu patyrimu. Sveika nuovoka jiems leidžia tikプti ir tikrais faktais iš 
kit┧ žmoni┧ gyvenimo. Analizuojant j┧ logik>, ┊manoma giliau pažinti dプs-

ningumus, iš kuri┧ išsirutulioja vieni ar kiti ┊vykiai. Laimプs dプsningumus ap-

sprendžia laimingo gyvenimo dプsniai, išdプstyti šventraščiuose, kurie turi ir 
praktinC vertC, nes yra atlaikC laiko išbandymus. Todプl aš remiuosi Vedomis, 
kurios daugiau kaip prieš 5000 met┧ aprašプ laimingo gyvenimo dプsnius. Tik 
supratC dプsningumus, kurie apsprendžia laimC ir sveikat>, mes galプsime save 
┊tikinti, kad reikia eiti šituo keliu.

Paplitusi nuomonプ, kad tik patys naujausi moksliniai pasiekimai gali 
pretenduot ┊ autoritetingum>. Išvada – kuo senesnis mokslas, tuo mažesnプ 
jo vertプ.

Aš visada norプjau rasti moksl>, kuris atsakyt┧ ┊ visus mano klausimus. 
Aš taip pat ilgai maniau, kad man gali padプti tik šiuolaikinis mokslas. Bet 
vien> kart> gavau galimybC nuodugniai susipažinti su senoviniu mokslu, ku-

ris pasirodプ es>s labai praktiškas. Tai buvo Vedos. Šis sanskrito žodis verčia-

mas kaip “žinojimas”.   
Vedinis mokslas nepaseno, jis gyvas bei praktiškas ir šiais laikais. Aš 

matau, kaip jis ┊takoja ir mano, ir mano pacient┧ gyvenim>. B┣tent tai ir 
paskatino mane parašyti šias knygas.

Mano didžiausias noras

Šia knyga prasideda visa serija leidini┧, skirt┧ pavaizduoti subtili> realybC, 
pasireiškianči> tiek žmogaus organizme, tiek visuomenプje. J┧ tikslas – b┣ti 
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žinynu tiems, kurie siekia izinプs, emocinプs ir dvasinプs sveikatos bei laimプs, 
┊gyjamos tik keičiant savo pasaulプži┣r>.

Šiﾚ knygﾚ pagrindas

Knygos remiasi sekančiais informacijos šaltiniais:
Sen>ja Ved┧ išmintimi, ┊skaitant Ajurved>, vedinC ilosoij>, vedinC as-

trologij>;
mano daugiamete gydytojo patirtimi;
mano vidujiniu patyrimu, praktikuojant š┊ moksl>.
      

Kam skirtos mano knygos?

Kuo plačiausiai auditorijai. Medžiaga pateikta taip, kad sudプtingi medi-
cinos ir ilosoijos klausimai išaiškinami kuo paprasčiau ir pritaikomi kasdie-

niniame gyvenime. Knygomis galima naudotis kaip žinynu ryt┧ medicinos, 
psichologijos ir socialini┧ santyki┧ srityse. Pateikta daug tiesiog unikalios 
medžiagos. Kai kam šie leidiniai gali atverti visiškai naujus horizontus, kai 
kam gali tapti viso gyvenimo vadovプliu. 
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ｼ V A D A S

Ši┧ knyg┧ tikslas – padaryti m┣s┧ gyvenim> laimingu. Prieš pradプda-

mi jas studijuoti, pasiruoškite netikプčiausi oms permainoms. Galb┣t jos pa-

skatins jus pakeisti savo poži┣r┊ ┊ gyvenim>, ┊ artimuosius ir draugus. Šiose 
knygose aš ┊gyvendinau savo pacient┧ nor> padプti jiems sprCsti savo izinプs 
ir psichinプs sveikatos problemas. Tam tikslui pirmiausia reikia išsiaiškinti 
gilumines lig┧ priežastis.

Knygos remiasi žiniomis, sukauptomis vediniuose raštuose, ir autoriaus 
sukurtomis sveikatingumo metodikomis, kurios anksčiau buvo mažai skel-
biamos. ┉ jas taip pat ┊traukta daug dalyk┧ iš paskait┧ apie sveik> gyveni-
mo b┣d>, kurias autorius skaitプ Saratove, Jekaterinburge, Omske, Toljatyje, 
Alma-Atoje, Permプje, Donecke, Dnepropetrovske, Barnaule, Krasnodare, 
Piatigorske, Ivanove, Rygoje.

Knygose j┣s rasite gyv>, betarpišk> pokalb┊, o kartais – atsakymus ┊ jums 
r┣pimus klausimus. Žmoni┧ klausimams aš visada teikiu labai didelC reikš-

mC. Nors kai kuriuose iš j┧ ir jaučiasi nesupratimo šaltukas, bet pats noras 
išsiaiškinti ištirpdys klausiančiojo širdyje led>. Taigi tekstuose pasitaikys 
klausim┧, kuriuose jaučiamas negatyvus poži┣ris ┊ autori┧. Visus svarbiau-

sius mano auditorijos klausimus aš sudプjau ┊ šias knygas ir tikiuosi, kad tai 
pagyvins medžiagos pateikim>. 

Knygose bus daug patarim┧, liečianči┧ sveikat> ir žmoni┧ bendra- vimo 
psichologij>. Ši┧ patarim┧ svarba išryškプja, tik taikant juos praktikoje.

Pirmoje knygoje mes nagrinプsim laiko dプsnius, kurie Vedose buvo apra-

šyti daugiau kaip prieš 5000 met┧. Šie dプsniai labiau fundamental┣s, negu, 
sakykim, izikos ar valstybプs valdymo dプsniai. Kalba eina apie m┣s┧ egzis-

tencijos dプsningumus. Daugelio iš j┧ mes dažniausiai nežinome arba ne itin 
gerai suprantame. Laimingo gyvenimo dプsni┧ yra nemažai, bet laiko dプsniai 
– vieni iš pagrindini┧.
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Siekiant susidaryti vientisin┊ šios rimtos temos supratim>, neaiškias vie-

tas perskaitykite kelet> kart┧ ir dienos bプgyje stenkitプs jas prisiminti. Neaiš-

kumai, su kuriais mes susiduriame teorijoje, išlieka paslaptimi ir gyvenime. 
Sプkmプ mus lydプs, jeigu mes rimtai griebsimプs studijuoti laimingo gyvenimo 
dプsnius, kad ir kokie jie atrodyt┧ nesuprantami. 

Vedos – senovinｫs mokslo knygos.

Vedose sutelkta išmintis, sena kaip pasaulis. Pagrindinius j┧ traktatus 
maždaug prieš 5000 met┧ užrašプ išminčius Šryla Vjasadeva, o iki to laiko 
daug t┣kstanči┧ met┧ jas perdavinプjo iš l┣p┧ ┊ l┣pas, mokytojas – mokiniui. 
Tai patvirtina istoriniai faktai, kuriuos nurodo pačios Vedos. Daugelis šiuo-

laikini┧ mokslinink┧ taip pat laiko Vedas pačiu seniausiu žini┧ šaltiniu pla-

netoje ir nuodugniai jas tyrinプja, padarydami nemažai ┊domi┧ atradim┧. 
Vedinプje išmintyje daug talenting┧ žmoni┧ sプmプsi ir tebesisemia ┊kvプ-

pimo savo mokslinei ar literat┣rinei veiklai. Giotプ, Einšteinas, Emersonas, 
Tolstojus ir daugelis kit┧ ┊žymybi┧ žavプjosi vedinプs išminties didybe. Ne be 
reikalo pačios Vedos sako, kad j┧ pažinimas neša džiaugsm>.

Vedinis žinojimas yra giliai mokslinis ir ┊vairialypis. Pavyzdžiui, nプra 
kito tokio mokslinio veikalo, kuriame b┣t┧ taip tobulai aprašyta žmogaus 
psichika ir iziologija, visatos sandara ar etikos dプsniai. Bet vertingiausia tai, 
kad Vedos duoda išsam┧ atsakym> ┊ klausim>: “Kokia žmogaus gyvenimo 
prasmプ?” Tai ir yra j┧ svarbiausia dovana žmonijai. 

Kokias žinias pateikia Vedos?

Galima pagalvoti, kad senieji mokslai – tai kažkas primityvaus, kai tuo 
tarpu naujos teorijos ir išradimai atrodo kur kas autoritetingesni. Bet aš pa-

dariau visiškai priešing> išvad>. PradプjCs studijuoti vedinC literat┣r>, aš apti-
kau, kad daugelis šiuolaikinio mokslo aspekt┧ buvo žinomi dar prieš penkis 
t┣kstančius met┧ – atomo, saulプs sistemos bei visatos sandara; tikslus visatos 
egzistavimo laikas bei jos k┣rimo, vystymosi ir naikinimo procesai; vaiko 
vystymasis motinos ┊sčiose; mums netikプta žmogaus organizmo sandara, 
apie kuri> šiuolaikiniame moksle tik dabar prabilta.

Vedinプje literat┣roje moksliškai nagrinプjami medicinos, psichologijos, 
sociologijos, jurisprudencijos klausimai, taip pat tikslieji ir taikomieji moks-

lai: matematika, geometrija, astronomija, astrologija, architekt┣ra, karyba ir 
t. t.



11

Kitaip sakant, Vedos yra savotiška instrukcija, kaip teisingai naudotis 
materialaus pasaulio ištekliais, dar daugiau, jos suteikia galimybC peržengti 
to pasaulio ribas. Šiuolaikiniai tyrinプjimai dalinai patvirtina Vedose pateiktas 
idプjas, bet jos yra daug gilesnプs, negu šiose knygose pateikiama medžiaga, 
ir pranoksta dabartinio mokslo lyg┊. Vedose galima rasti tai, kas pranoksta 
m┣s┧ supratim>, o j┧ informatyvumui ir praktiškumui šiuolaikinis mokslas 
toli gražu neprilygsta. Vedos patrauklios ir tuo, kad labai paprastai išaiškina 
gana sudプtingus dalykus.

Vedos nurodo, kad tikras yra tik praktinis žinojimas, galintis garantuoti 
sプkmC tiems, kurie ┊ j┊ kreipiasi. Kaip nekeista, bet daugelis disciplin┧, kuri┧ 
mes mokinamプs vidurinプse ir aukštosiose mokyklose, niekada nepritaiko-

mos m┣s┧ kasdieniniame gyvenime. O Vedos duoda praktišk> pažinim>, pa-

dedant┊ mums realiai pakeisti savo gyvenim> ┊ ger>j> pusC. Vプliau, prisimin-

damas savo gyvenim> iki susitikimo su Vedomis, žmogus nusistebi: “Kaipgi 
aš galプjau gyventi be šito!”
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LAIKAS

Priklausomai nuo m┣s┧ santykio su laiku, mes patirsime arba laimC, arba 
vargus.

Paprastai mes negalvojame apie tai, kas yra laikas. Kiekvien> dien> mes 
j┊ minime savo pokalbiuose, nesuprasdami, kas tai yra. “Aš neturiu laiko”, 
“J┣s┧ laikas baigプsi”, “Kiek valand┧?”, “J┣s atプjote ne laiku”, “Laikas – pi-
nigai”, “Laikas mプtyti akmenis ir laikas rinkti akmenis”.

Šios frazプs rodo, kad laikas mus domina. O žodžiai, kad j┣s┧ laikas bai-
gプsi, galb┣t yra patys nemaloniausi. Nesinori tikプti, kad baigプsi laikas, skirtas 
kažkokiai m┣s┧ veiklai, net pati mintis apie tai sukelia diskomfort>. Tačiau 
Vedos tvirtina, kad bet kokiam m┣s┧ veiksmui yra skirtas tam tikras, griežtai 
apribotas laiko tarpas. Jeigu mes nepradプjome veiksmo, kai prasidプjo jam 
skirtas laikas, arba jeigu mes neišsitenkame tame laiko intervale, – neišven-

giamai prasideda nemalonumai.

Skaitytojas: Argi negalima pradプti veiksm> kiek vプliau, o nesuspプjus jo 
atlikti, atidプti kitam kartui?

Autorius: Jeigu yra galimybプ veiksm> pratCsti vプliau, tai reiškia, kad 
jam paskirtas laikas dar nepasibaigプ. Bet jeigu skirtas laikas bus pasibaigCs, 
o mes atkakliai stengsimプs pratCsti kažkoki> veikl>, tai b┣tinai susilauksime 
nemalonum┧. Norint j┧ išvengti, mums reikia perprasti laiko dプsnius ir iš-

mokti visk> daryti laiku. Pavyzdžiui, kai moterišk┧ hormon┧ aktyvusis lai-
kotarpis baigiasi, moteris tampa nevaisinga, – tam skirtas laikas baigプsi.  

Skaitytojas: Jeigu laiko pažinimui tik tiek tereikia, tai aš manau, kad 
visi j┊ gana gerai paž┊sta. Kam tiek daug kalbプti apie tai? Nejaugi kokia nors 
moteris nesupranta, kad senyvame amžiuje ji negali pastoti ir kad vaikus 
gimdyti reikia jaunystプje?

Autorius: J┣s teisus, dauguma moter┧ tai supranta. Bet pasakykite, kiek 
moter┧, ir aplamai žmoni┧ žino, kokiu tiksliai laiku reikia pradプti vaik>?

Skaitytojas: Man rodos, griežt┧ taisykli┧ čia nプra, todプl visi savo vaikus 
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pradeda, kada nori. Ir kas gi čia blogo?
Autorius: Tokia galvosena nepadarys mus laimingais. Jeigu dプl dides-

nプs laimプs visk> reikプt┧ daryti, kada kas susigalvoja, tai visi jau seniai b┣t┧ 
laimingi. O Vedos sako, kad laimプ aplanko tik tuos, kurie visk> daro laiku. 
Tačiau mes matom, kokie “laimingi” mus supantys žmonプs.

Skaitytojas: J┣s norite pasakyti, kad visi nemalonumai kyla dプl to, kad 
žmonプs nežino, kada ir k> reikia daryti?

Autorius: B┣tent taip ir yra.
Skaitytojas: Tai reiškia, kad moteris, kuri pradeda vaik> tinkamu laiku, 

b┣tinai bus laiminga. Bet juk gyvenime taip neb┣na.
Autorius: Kodプl gi, atvirkščiai, visada taip b┣na. Galiausiai ji bus lai-

minga jau vien dプl to, kad pagaliau pastojo. Vaisiaus išnešiojimas irgi praeis 
be keblum┧, vaikas gims sveikas, ir likimas jam bus palankus. Argi moteris, 
auginanti sveik> ir laiming> vaik>, pati nebus laiminga?

Skaitytojas: Nejaugi nuo pradプjimo laiko priklauso visas vaiko gyve-

nimas?

Autorius: Jeigu tai b┣t┧ netiesa, kam tada reikalinga ištisa vedinio pa-

žinimo sritis, vadinama vedine astrologija? O ji remiasi b┣tent laiko dプsni┧ 
poveikio pažinimu. Geras astrologas, žinodamas žmogaus gimimo viet> ir 
laik>, gali daug papasakoti apie jo gyvenim> ir likim>.

Skaitytojas: Tokiu atveju, kodプl tiek daug žmoni┧ neteikia jokios reikš-

mプs laikui, kada reikia pradプti vaik>?
Autorius: Todプl, kad mes nesuvokiam laiko galybプs. Norプdami, kad 

obuoliai gerai išsilaikyt┧ per žiem>, mes nuskinam juos dar ne visai prinoku-

sius, o paskui raukomプs, kad jie neskan┣s. Gulamプs ne laiku, o paskui mus 
kamuoja psichinプs negalプs. Valgom irgi ne laiku, todプl sutrinka virškinimas. 
Mes nenorim semtis žini┧ tinkamu laiku, todプl prarandam atmint┊. O vaikai, 
pradプti netinkamu laiku, gimsta su visokiausiais iziniais ir psichiniais nega-

lavimais.

Skaitytojas: Tiesiog niekas nieko nežino apie tai, k> j┣s čia kalbate. Jo-

kios informacijos. Kas pasakys, pavyzdžiui, kada man pradプti vaik>?       
Autorius: Na, štai, pas jus jau atsirado noras sužinoti, kada tai daryti. 

Nustatyti vaiko pradプjimui tinkam> laik> galima astrologini┧ apskaičiavim┧ 
pagalba. O dabar s>žiningai atsakykite, ar j┣s tikite, kad astrologija jums 
padプs sužinoti, kaip pradプti vaik>, kad jis b┣t┧ sveikas ir laimingas?

Skaitytojas: Ne, netikiu. O kodプl klausiate?
Autorius: Nes tai padプs paaiškinti, kodプl niekas nežino, kada ir k> reikia 

daryti. Tikプjimas žmogui suteikia nor> gilintis ┊ žinias ir klausinプti. Nプra 
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tokios pažinimo srities, kurioje viskas aišku iš pirmo žvilgsnio.
Pavyzdžiui, jeigu j┣s tikite, kad bibliotekoje gausite ger> knyg>, j┣s nuei-

site ┊ j>. Bet jeigu tikプjimas nebus stiprus, j┣s vis atidプliosite š┊ žyg┊.
Tokiu b┣du, tikプjimas skatina imtis veiksm┧. Jeigu j┣s netikite, kad vaiko 

pradプjimo laikas apsprendžia jo likim>, j┣s nepasinaudosite šiuo žinojimu ir 
vaik> pradプsite ne kada reikia, o verčiamas aplinkybi┧, nekreipdamas dプme-

sio, ar tinkamas tai laikas. B┣tent netikプjimas laiko galia ir yra ta priežastis, 
dプl kurios mes pakankamai rimtai nesigilinam ┊ š┊ klausim>.

Skaitytojas: Ir kaipgi man patikプti laiko galia?
Autorius: Reikia rimtai studijuoti jo dプsnius.
Skaitytojas: K> reiškia – rimtai studijuoti?
Autorius: Tai reiškia, kad visk>, k> mes sužinojome, reikia pabandyti 

patikrinti praktikoje, paži┣rプti, kok┊ poveik┊ tai turi m┣s┧ gyvenimui, ir tik 
po to daryti savo išvadas. Žinoma, gal nereikia eksperimentuoti su vaik┧ pra-

dプjimu, tačiau kiekvienas gali pabandyti atsikelti ir gultis laiku ir paži┣rプti, 
kas iš to išeis.

Skaitytojas: Bet kaip sužinoti, kada tas “laiku gultis” ir “laiku keltis”?
Autorius: Gerai, pradプkime viso to mokytis. Bet reikプs apsišarvuoti 

kantrybe. Prieš pereinant prie praktinプs klausimo pusプs, reikia gerai žinoti 
teorij>. Nes, kaip išsiaiškinome, be tikプjimo nebus entuziazmo. O neturプda-

mi entuziazmo, gautas žinias negalプsime pritaikyti praktikoje. 
Išvada: m┣s┧ santykiai su laiku nebus teisingi, nesuvokus, koks jis galin-

gas. Tikrasis pažinimas – tai žinios, patikrintos praktika. Bet norint pritaikyti 
žinias gyvenime, reikalingas entuziazmas, kur┊ duoda tikプjimas tomis žinio-

mis. Todプl reikia labai kruopščiai gilinti savo pažinim>. Neišsiaiškinus iki 
galo vieno ar kito klausimo, atsiranda abejonプs, kurios pakerta tikプjim> ir 
entuziazm>. Šiuo atveju prarandama galimybプ išsiaiškinti visk> iš panagi┧, 
ir skaitydami šit> knyg>, j┣s tik tuščiai gaišite savo brang┧ laik>.

Laiko teisingumas

Norint geriau save pažinti, reikia žinoti, kokios jプgos veikia m┣s┧ s>-

monC. Vienai iš j┧ Vedos teikia pirmenybC – tai laikas. Žinojimas apie laik> 
b┣tinas, jeigu norime suprasti, kaip jis ┊takoja m┣s┧ likim>. O žinodami laiko 
poveik┊ mums, jau galime rimtai susiplanuoti tolesn┊ gyvenim>.

Skaitytojas: K> reiškia žodžiai “laikas mus ┊takoja”? Man atrodo, kad 
žodis “laikas” sugalvotas m┣s┧ patogumui, tam, kad nevプluotume. Kam ši-
taip visk> sureikšminti?
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Autorius: Laikas, kala, yra pati galingiausia, ne┊veikiama jプga, ┊takojan-

ti vis> materiali> k┣rinij>. Niekas negali išvengti jo teisingo poveikio.
Skaitytojas: Tada aš iš viso nesuprantu, k> j┣s turite galvoje, vartodamas 

š┊ žod┊.
Autorius: Kalbプdamas apie laik>, aš kalbu apie energij>, kurios ┊takoje 

mes senstame. B┣tent taip mus veikia laikas. Mes jaučiame jo poveik┊ mums. 
Bet kadangi mes negalime pamatyti šios energijos, tai manome, kad sensta-

me patys savaime. Bet vis tik mes bijome vプluoti ir suprantame, kad su laiku 
reikia skaitytis. Todプl išradome laikrod┊.

Skaitytojas: J┣s sakote, kad yra jプga, verčianti mus senti. Tai gal ji mus 
ir mirti priverčia?

Autorius: Visiškai teisingai, ji verčia mus ne tik senti, bet ir laiku numirti.
Skaitytojas: Viešpatie, apsaugok ir pasigailプk! K> j┣s čia dabar kalbate 

– “laiku numirti”?! Kas gi nori mirti?
Autorius: Mirti reikia visiems, niekas negali gyventi persenusiame k┣ne, 

kiekvienas, atプjus laikui, turi gauti nauj> k┣n>. J┣s galvojate, kad mirtis – tai 
atsitiktinumas?

Skaitytojas: Aš suprantu taip: jei žmogus neišsigydo rimtos ligos, jis 
miršta. Taip pat žinomi atvejai, kai pacientas išgelbプjamas, suteikus jam kva-

liikuot> pagalb>. Galb┣t kai gydytojams nepasiseka, tai laikas juos priverčia 
suklysti?

Autorius: J┣s samprotaujate teisingai, nors ir juokais. Jeigu žmogui atプ-

jo laikas mirti, jo niekas neišgelbプs, net gydytojai. Bet jeigu lemtinga valan-

da dar neišmušプ, tai jis tikrai nemirs.
Skaitytojas: Iš to, k> j┣s pasakプte, galima pasidaryti išvad>, kad visi mes 

– tik marionetプs šios nematomos jプgos rankose. Bet sutikite, kad tada nプra 
jokios prasmプs gyventi, kai viskas vyksta laiko valia.

Autorius: Iš vienos pusプs, j┣s teisus – viskas ir visada atsitinka laiko 
poveikyje. Tačiau teisybプ yra, ir ji visada triumfuoja. Todプl mes turime pasi-
rinkimo laisvC, kaip išnaudoti likimo mums skirt> laik>. Mes negalime savo 
jプgomis perkelti mirties laik>, bet niekas mums neuždraus pragyventi j┊ kuo 
turiningiau. 

Laikas m┣s┧ gyvenime ┊tvirtina teisingum>. Vedos sako, kad mes gy-

vename amžinai, ir visi m┣s┧ norai, atsiradC praeituose gyvenimuose, turi 
išsipildyti. Be to, už visus savo poelgius mes turime gauti atpild> – apdova-

nojim> ar bausmC. Atpildas irgi ateis nustatytu laiku.
Šitaip pasireiškia šio pasaulio teisingumas – laikas atlygins mums už visk>, 

k> mes padarプme, ir išpildys visus m┣s┧ norus. B┣tent todプl ir verta gyventi.
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Skaitytojas: Kas tie “mes”, kurie gyvena amžinai, ir kur j┣s matプte, kad 
kas nors gyvent┧ amžinai?

Autorius: Mes – tai tie, kurie esame k┣nuose, dvasinプs sielos; turプdami 
ne materiali>, o dvasinC prigimt┊, mes gyvename amžinai. K┣nas sielai – tai 
kaip instrumentas, kurio pagalba tenkinami jos norai. Šiame pasaulyje nieko 
nプra amžino, išskyrus dvasines sielas. Visa, kas materialu, yra laiko ┊takoje 
ir pasmerkta praž┣čiai. Tik siela než┣sta, ji – amžina.

Skaitytojas: “Dvasinプ, amžina siela”, “m┣s┧ k┣nas kaip ┊rankis” – visa 
tai labai nesuprantama. Bent jau paaiškinkite, k> reiškia “numirti atプjus lai-
kui”. Jeigu jau laikas toks teisingas, tai kodプl man dar nepagyventi?

Autorius: Viskas šiame pasaulyje – atomai, planetos, galaktikos, m┣s┧ 
k┣nas – turi sav>j> gyvenimo orbit>, kuria jie juda. Todプl bet kokio objekto 
gyvenimo laikas šiame pasaulyje yra griežtai apibrプžtas. Visa, kas materialu, 
atプjus laikui, ž┣sta.

Dažnai m┣s┧ gyvenimo trukmプ priklauso nuo to, kiek dorybingi mes 
buvome praeit> gyvenim>. O kaip j┣s manote, ar laikas teisingai su mumis 
elgiasi?

Skaitytojas: Aš nematau jokio teisingumo tame, k> j┣s čia pasakojote. 
Man nepatinka atsakyti už kažkokius savo praeities norus, kuri┧ aš net ne-

atsimenu. Man užtenka dabartini┧ nor┧, kuriuos aš noriu ┊gyvendinti. Kur 
teisingumas, jeigu laikas verčia mane kentプti už buvusias klaidas ir neleidžia 
man gauti tai, ko aš noriu dabar?

Autorius: Teisingumas yra, nes laikas išpildys ir dabartinius j┣s┧ norus. 
Bet noriu pabrプžti, kad tai ┊vyks tada, kai tam ateis laikas. 

Skaitytojas: Na, kurgi teisybプ, jeigu aš noriu kažko dabar, o gausiu tik 
kažkada ateityje?

Autorius: Praeityje m┣s┧ norai buvo tokie pat stipr┣s, kaip ir dabar, to-

dプl bus visiškai teisinga, jeigu laikas pirmiau išpildys juos, o jau paskui da-

bartinius norus. Kadangi mes turime daugybC nor┧, j┧ išpildymas užsitCsia.
Skaitytojas: Jeigu laikas toks galingas, kodプl jis negali išpildyti mano 

troškim┧ tuo pačiu laiku?
Autorius: Jis gali tai padaryti, tik mes negalime visk> priimti tuo pačiu 

laiku. Jeigu tuo pat metu mes norime ir torto, ir led┧, tai vis tiek mes turプsime 
pirma suvalgyti viena, o paskui kita.

Skaitytojas: Visa tai labai kilnu, bet aš kažkodプl negaunu nei torto, nei 
led┧, o vien tik antausius. Tai vis mano buvusi┧ nor┧ išsipildymas? Raskite 
žmog┧, kuris to norプt┧!

Autorius: Niekas, žinoma, nenori kanči┧, jos ateina kaip atpildas už 
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m┣s┧ buvusius neteisingus poelgius. Jeigu mes neleidom džiaugtis gyveni-
mu kitoms gyvoms b┣tybプms, tai laikas teisプtai mums atseikプs tiek kanči┧, 
kiek mes j┧ suteikプm kitiems. Jos irgi ateis savo laiku. Todプl yra laikas, skir-
tas kančioms, ir yra laikas, skirtas laimei.

Skaitytojas: Jeigu mano gyvenimas – viena nemalonum┧ virtinプ, va-

dinasi, praeituose gyvenimuose aš elgiausi šlykščiai, be to, neturプjau joki┧ 
ger┧ nor┧.

Autorius: J┣s perdaug sutirštinate spalvas. Negi j┣s┧ gyvenime neatsi-
tiko nieko gero?

Skaitytojas: Buvo, žinoma, ir ger┧ dalyk┧. Bet jeigu mes taip kenčiame 
už praeities darbus, tai kodプl mes juos darome? Negi mums norisi kentプti?

Autorius: Todプl, kad mes ne visada suprantame, kas yra gプris ir kas yra 
blogis. Mes tiesiog neturime supratimo, kaip teisingai gyventi. Jeigu nenori-
me kentプti, reikia žinoti laimingo gyvenimo dプsnius. 

Skaitytojas: Tiek daug žmoni┧ kankinasi. Negi jie nežino, kaip reikia 
gyventi?

Autorius: Deja, nežino, kitaip jie nekentプt┧.
Skaitytojas: Na, gerai, j┣s pasakプte, kad visi norai išsipildo, taigi aš pa-

reiškiu, kad noriu sužinoti, kaip b┣ti laimingam. Tai k>, dabar šis noras išsi-
pildys ir aš tapsiu laimingu?

Autorius: Žinoma, išsipildys, tik j┣s turite suprasti, kuo vaiko norai ski-
riasi nuo suaugusio žmogaus nor┧. Vaikas nori to, nori ano, bet visi jo norai 
vaikiški, todプl ir išpildomi vaikiškai. SuaugCs žmogus kupinas ryžto ┊gyven-

dinti savo norus, ir laikas elgiasi atitinkamai. 

Skaitytojas: K> gi daryti, kad tie norai b┣t┧ tvirti?
Autorius: Tvirti norai b┣na tada, kai žmogus kupinas tikプjimo, kad jie 

bus ┊gyvendinti. Toks tikプjimas ateina tada, kai žmogus supranta, kad laimプ 
ir teisingumas – ne prasimanymas, o real┣s dalykai. Todプl pirmiausia reikia 
žinoti laimingo gyvenimo dプsnius, po to patikrinti, kaip jie ┊takoja m┣s┧ gy-

venim>. Tada atsiras ┊sitikinimas, kad šie dプsniai realiai egzistuoja. Kai toks 
supratimas sutvirtプs, jis virs tikプjimu ┊ šio pasaulio dプsni┧ teisingum>. Tik 
tada m┣s┧ noras “sužinoti, kaip tapti laimingu” pasidarys tvirtas.

Skaitytojas: Aš nelabai pasitikiu j┣s┧ kalbomis. Vadinasi, šis mano no-

ras – tai tik vaikiška užgaida ir teisingasis laikas jo neišpildys?
Autorius: Laikas teisingas, todプl j┣s┧ vaikišk> nor> jis ir išpildys vai-

kiškai. Vプliau pas jus atsiras truput┊ vaikiško supratimo, kad laimプ vis tik 
egzistuoja, tai yra, atsiras šiek tiek tikプjimo. Dar po kiek laiko šis noras taps 
rimtesniu ir laikas vプl j┊ išpildys – irgi rimčiau. Atsiras didesnis tikプjimas ir 
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palaipsniui noras b┣ti laimingu sutvirtプs. Ar aišku?
Skaitytojas: Man aišku, kad niekas neaišku. Atrodo, kad aš niekada gy-

venime nenorプjau b┣ti laimingas.
Autorius: Na, taip, bet jums dar viskas prieš akis.
Skaitytojas: Kiek kart┧ man reikia pasakyti: “Aš noriu sužinoti, kaip 

b┣ti laimingam”, kad šis noras tapt┧ rimtu ir nevaikišku?
Autorius: Dabar užtenka vieno karto, vプliau, kiekvien> kart> prieš iman-

tis laimingo gyvenimo dプsni┧, vプl reikia pakartoti ši> formuluotC. Norint ko 
nors rimtai mokytis, visada reikia nuoširdžiai pasistengti atitinkamai nusi-
teikti.

Skaitytojas: Pagal kok┊ kriterij┧ aš galiu sužinoti, kad mano noras – 
rimtas ir stiprus?

Autorius: Pirmasis kriterijus – atidus gilinimasis ┊ laimingo gyvenimo 
dプsnius. Antrasis – j┣s labai užsinorプsite išbandyti juos praktikoje. Kitaip 
sakant, kai noras pasidarys tikrai tvirtas, j┣s pajusite didžiul┊ entuziazm> mo-

kytis ir pritaikyti gautas žinias praktikoje. 
Kai j┣s ugdysitプs tvirt> nor> žinoti, kaip b┣ti laimingam, ateis laikas, kai 

j┣s pradプsite rimtai ir sistemingai studijuoti laimingo gyvenimo dプsnius.
Išvada: tik sistemingai studijuodami laiko dプsnius mes išsiugdysime tvirt> 

nor> b┣ti laimingi. Toks noras nuo vaikiško skiriasi tuo, kad j┊ visada lydi ko-

kia nors praktinプ veikla. Be praktikos suprasti laiko teisingum> ne┊manoma.

Supratimas, kad laikas teisingas, teikia nusiraminimD.

Laikas yra pati subtiliausia energija šiame pasaulyje. Paviršutiniškais 
analitiniais metodais suprasti jo galybプs ne┊manoma, reikalingas ir gyveni-
miškas patyrimas. Tik stebint save ir mus supančius žmones, galima pama-

tyti nepalenkiamo laiko jプg>. Kai tik mes pradedam pripažinti, kad laikas su 
mumis elgiasi teisingai, m┣s┧ gyvenimas nedelsiant prisipildo pasitenkini-
mo bei ramybプs.

Skaitytojas: Aš turiu b┣ti ramus ir patenkintas, matydamas, kad viskas 
sensta... Nieko sau.

Autorius: Jeigu j┣s pripaž┊state, kad laikas yra teisingas, ramybプ ateis 
savaime.

Skaitytojas: Kitaip tariant, aš labai nusiraminsiu, supratCs, kad visi su 
laiku išmirs?

Autorius: Tai skamba kaip nepadorus jumoras, bet jame yra ir lašas tei-
sybプs. J┣s teisus, kol kas nelabai aišku, kaip laiko teisingumo pripažinimas 
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duoda nusiraminim>, bet diskusijos eigoje, manau, viskas paaiškプs.
Niekas negali išvengti senatvプs ir mirties, nes tai yra kryptingas materi-

jos judプjimas iš taško A (gimimo) ┊ tašk> B (senatvC ir mirt┊), kur┊ visiškai 
kontroliuoja laikas. Vedos rašo, kad laiko kontrolプje yra visi šio pasaulio 
judesiai. 

Pagrindiniame Ved┧ traktate Šrimadbhagavatam (2.5.22) pasakyta: 

Aukščiau materialios gamtos gun┧ yra laikas, kuris kontroliuoja j┧ dプka 
vykstanči> veikl>, vadinam> karma.

Suprantu, kad kol kas panašias citatas jums sunku suprasti, bet su laiku 
viskas susitvarkys. Apie materialios gamtos gunas (energijas) ir apie karm> 
mes pakalbプsime vプliau. Dabar reikia išsiaiškinti, kokiu b┣du laikas kontro-

liuoja visk>, kas vyksta šiame pasaulyje.
Laikas – tai neapčiuopiama jプga, verčianti visus visatos objektus judプti iš 

gimimo taško ┊ senatvプs tašk> ir neleidžianti bent kiek pagr┊žti atgal. 
Skaitytojas: K> j┣s turite galvoje, sakydamas, kad kažkokia jプga mus 

verčia judプti link senatvプs? Argi tai nevyksta savaime?
Autorius: Vedos teigia, kad niekas nesidaro savaime. Bet koks judプji-

mas yra kontroliuojamas laiko. 
Skaitytojas: Vadinasi, stebプdami, kaip auga m┣s┧ vaikai, mes matome 

laiko ┊tak> jiems?
Autorius: Visiškai teisingai. Laikas vienodai judina visus atomus, visas 

m┣s┧ organizmo molekules ir l>steles, nukreipdamas jas senatvプs link. Todプl 
visi pokyčiai m┣s┧ k┣ne vyksta tolygiai. Jie yra dプsningi ir ┊prasti mums, 
todプl atrodo, kad viskas vyksta savaime.

Skaitytojas: Paaiškinkite, k> reiškia šie žodžiai – “visi atomai juda se-

natvプs kryptimi”?
Autorius: Labai nesigilinant ┊ detales – mes vis tik ne izikai – šiuos 

žodžius galima paaiškinti maždaug taip. Atom> sudaro tam tikros dalelプs, ir 
kiekvienai iš j┧ yra nulemtas griežtai apibrプžtas apsisukim┧ skaičius sav>ja 
orbita. Tai ir yra j┧ gyvenimo laikas. Kiekvienas apsisukimas reiškia, kad 
dalelei liko skrieti viena orbita mažiau, tai yra, ji vienu apsisukimu paseno. 
Ir pats atomas, praプjCs visus savo gyvenimo ciklus, miršta, išnyksta.

Skaitytojas: Nejaugi kiekvienam elektronui yra nustatytas tam tikras 
apsisukim┧ skaičius?

Autorius: Ne tik elektronams, bet ir planetoms. Visi materialaus pasau-

lio objektai turi savo gyvenimo trukmC. Planetos, atomai, elektronai, atプjus 
j┧ laikui, miršta lygiai taip, kaip ir žmonプs. Laikas, kaip jau minプjau, kontro-

liuoja visus judesius šiame pasaulyje.



18 19

Skaitytojas: Kai aš judinu rankas ir kojas, laikas irgi tai kontroliuoja?
Autorius: Taip, laikas kontroliuoja ir k┣no judesius.
Skaitytojas: Vadinasi, kiekvienas mano judesys verčia mane senプti?
Autorius:  Gal manote, kad judプdamas j┣s jaunプjate?
Skaitytojas: Ne, aš turプjau galvoje k> kita. Jeigu aš einu ┊ parduotuvC 

nusipirkti duonos, ar tai laikas savo galia verčia mane ten eiti?
Autorius: Na, žinoma. J┣sišk┊ virškinimo trakt> laikas verčia dirbti tam 

tikru ritmu, todプl jums periodiškai norisi valgyti ir kartas nuo karto prisieina 
žygiuoti ┊ krautuvプlC.

Skaitytojas: Vプlgi susidaro ┊sp┣dis, kad mes gyvename kaip robotai – 
net duonos žmogus negali nusipirkti savo noru.

Autorius: Ne visai taip. Mes turime pasirinkimo teisC – norim perkam, 
norim – ne, norim – badaujam, norim – valgom. Bet procesai, kurie verčia 
senプti k┣n>, nuo m┣s┧ nepriklauso. Pasirinkti – senプti ar ne – mes jau nega-

lime. Mes visada sensime.
Skaitytojas: ┉dom┣s tie laimプs dプsniai – j┣s vis> laik> kalbat apie toki> 

pragaišt┊, kaip senatvプ.
Autorius: Mes patys sau kenkiam, priešindamiesi – dažnai nes>monin-

gai – šio pasaulio dプsniams. Mus nuolatos kamuoja r┣pestis senstančiu k┣nu, 
nes nenorim pripažinti kontroliuojančios laiko galios. Išmintingas žmogus, 
suprantantis vis┧ k┣ne vykstanči┧ proces┧ dプsningum>, pripaž┊sta, kad lai-
kas visk> daro teisingai. Todプl jis nepergyvena dプl permain┧ savo k┣ne, ku-

rios verčia senti jo organizm>.
Skaitytojas: Vadinasi, mano r┣pesčiai dings, kai aš suprasiu, kad tai la-

bai teisinga, kai sensta mano k┣nas.
Autorius: Taip. SupratC, kad k┣no senプjimas ir galiausiai mirtis yra la-

bai teisingas laiko procesas, mes atsikratome r┣pesči┧ ir nusiraminame. Tas, 
kuris supranta, koks teisingas yra laikas, nesielvartauja nei dプl gyv┧j┧, nei 
dプl mirusi┧.

Skaitytojas: Ar norite pasakyti, kad abejingai stebプti savo artim┧j┧ mirt┊ 
ir yra nusiraminimas? Tada man nereikia tokios laimプs.

Autorius: Nepripažindami laiko teisingumo, mes dažnai galvojame, kad 
artim┧ žmoni┧ mirtis yra kažkokia prievartos forma j┧ atžvilgiu. Bet jeigu 
jie numirt┧ nors sekunde vプliau, sutrikt┧ j┧ persik┣nijimo ciklas. Tokia nesa-

valaikプ mirtis suteikt┧ žmonプms dar didesnes kančias. Laikas, ači┣ Dievui, 
priži┣ri, kad nieko tokio ne┊vykt┧.

Tas, kuris pripaž┊sta laiko dプsni┧ teisingum>, tiki, kad mirtis j┊ ištiks nu-

matytu laiku. Nei vienas visai bereikalingai li┣dintis giminaitis nesutrukdys 
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jam laiku palikti jau nereikaling> k┣n> ir laiku ┊sik┣nyti kitame. Toks žmo-

gus niekada nesijaudina.
Skaitytojas: J┣s┧ žodžiuose aš pajutau užuomin>, kad li┣dプti mirusiojo 

yra kažkas smerktino. Bet kas gi čia blogo? Juk tai gailestingumo požymis. 
Autorius: Taip, tai gailestis, bet ne mirusiajam, o sau. Žmogus, palikCs 

taip vadinam> grub┧j┊, visiems matom> k┣n>, kur┊ laik> b┣va šalia jo savo 
subtiliame k┣ne (apie j┊ pakalbプsime vプliau). Jis girdi, kaip visi ašarodami 
šaukia j┊ sugr┊žti, nepalikti j┧ našlaičiais, ir todプl labai kankinasi.

Reikia vis dプlto žinoti, kas yra tikrasis gailestingumas. O kai žmogus 
duoda vali> savo jausmams, tai tie, kuriems jis nori apreikšti savo gailest┊, 
nieko gero nepatiria.

Skaitytojas: Kaipgi elgtis teisingai, kai prieš tave – mirCs artimas žmo-

gus?

Autorius: Nプra prasmプs kalbプti apie tai. Kol žmogus nesuvokia laiko 
proces┧ teisingumo, jam nebus pasirinkimo, kaip elgtis tokiose situacijose 
– jis visada sielvartaus. Tokia nuotaika jis terorizuoja ne tik pats save ir mi-
rus┊j┊, bet ir aplinkinius. Taigi kol neišmušプ išbandymo valanda, reikia pasi-
stengti suvokti, koks vis dプlto teisingas laikas.

Skaitytojas: Kaipgi elgiasi tie, kurie jau suprato šit> ties>?
Autorius: Kai artimas žmogus palieka k┣n>, jie karštai kartoja Dievo 

vardus (meldžiasi Jam). Vedos sako, kad tai yra didžiausias gプris k┣n> pa-

likusiai sielai. Tie, kurie taip daro, jaučia, kad atliko mirusiajam paskutinC 
priedermC ir jaučia gil┧ pasitenkinim>. Tuos, kurie nežino, kaip elgtis pana-

šiose situacijose, likimas baudžia, ir jie patiria kančias. 
Skaitytojas: ┉domu, kokias?
Autorius: Tok┊ žmog┧ kamuoja neatliktos pareigos jausmas ir s>žinプs 

priekaištai. Juos papildo li┣desys, depresija ir nusivylimas gyvenimu. Tai jau 
psichiniai sutrikimai, todプl po j┧ seka sunkios ligos.

Skaitytojas: Kurgi teisingumas – ne tik prarasti artim> žmog┧, bet dar ir 
kentプti dプl to, kad užプjo silpnumo valandプlプ!

Autorius: Dプl jo neteisingo elgesio mirštančiajam prisiプjo kentプti, už tai 
jis gaus tokias pačias kančias. Tokia teisingumo esmプ.

Skaitytojas: Atrodo, kad su tokiu teisingumu geriau nejuokauti. ┉domu, 
kokias dar kvailystes mes darome, nesuprasdami laiko proces┧ teisingumo?

Autorius: PagyvenC žmonプs dažnai skendi prisiminimuose apie prabプ-

gusi> jaunystC. Taip jie tuščiai leidžia jiems skirt> laik>, ir tai taps j┧ kanči┧ 
priežastimi. Moterys pergyvena, kad j┧ vaikai suaugo ir paliko jas. Taip jos 
gadina gyvenim> sau ir artimiesiems. Žmonプs, prisirišC prie sekso, li┣di, kad 
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jau neturi tokios potencijos, kaip anksčiau ir dプlto kankinasi. Bedarbis kenčia 
dプl prarasto darbo, kai turプt┧ nusiraminti ir džiaugsmingai ieškoti kitos dar-
bovietプs. O pradプjCs dirbti, gailisi, kad baigプsi laisvos dienelプs. Ir taip toliau, 
iki begalybプs, visi, kurie jaučia laikui nuoskaud>, neturプs tikros ramybプs.

Betgi žmogus, kuris dプjo visas pastangas, stengdamasis suvokti laiko 
proces┧ teisingum>, nedelsiant pajus ramybC. Joks ┊vykis neišves jo iš pu-

siausvyros. Savo nuotaika jis užkrプs ir j┊ supančius žmones, ir visi j┊ labai 
brangins.

Išvada: laiko proces┧ teisingum> turi suvokti visi be išimties, kitaip mes 
neatsikratysime begalini┧ r┣pesči┧ ir nes>moningai kenksime mus supan-

tiems žmonプms. Reikalingas suvokimas atsiras, nuolat m>stant apie tai, kaip 
teisingai sutvarkytas šis pasaulis.

Diskusija apie teisingD požiﾖrｽ ｽ 
laimingo gyvenimo dｫsniﾚ studijas

Viename iš svarbiausi┧ vedinプs ilosoijos veikal┧ – Šrimadbhagavatam 

– taip kalbama apie laiko galybC ( 3.11.13, kom.): Saulプ – tai Viešpaties akis, 
kuri skrieja tam tikra laiko orbita. Todプl viskas yra laiko ir saulプs – kala ča-

kros (laiko rato)  poveikyje. Viskas šiame pasaulyje juda amžinojo laiko orbi-
ta ir kiekvienas objektas turi sav>j> laiko orbit>, kuri vadinasi samvatsara.

Skaitytojas: Viešpaties akis… Kas tai, alegorija?
Autorius: Ne, tai realybプ.
Skaitytojas: Na, k> gi, man j┣siškiai laimingo gyvenimo dプsniai netin-

ka, nes aš netikiu ┊ Diev>.
Autorius: Senovinプ išmintis sako: “Jeigu žmogus netiki tuo, ko nesu-

pranta, vadinasi, jis kvailys”. Norint tikプti ar netikプti ┊ Diev>, pirmiausiai 
reikia gerai šit> klausim> išsiaiškinti, o jau paskui daryti išvadas.

Skaitytojas: Aš galiu jums atšauti, kad daugybプ žmoni┧ tiki ┊ Diev> 
aklai, nesidomプdami, yra Jis ar ne. Jie bes>lygiškai priima Dievo buvimo 
fakt>, nesivargindami ┊rodym┧ paieška. Anot j┣s┧, jie kvailiai?

Autorius: Aš nepastebプjau j┣s┧ žodžiuose nesutikimo, j┣s tik patvirti-
note mano mint┊. 

Skaitytojas: Bet sutikite, kad žmoni┧, aklai tikinči┧ ┊ Diev>, yra kur kas 
daugiau, negu t┧, kuriems tai nepriimtina.

Autorius: Tiek vien┧, tiek kit┧ yra pakankamai daug, bet siekiant teisin-

go mokslinio vertinimo reikalingas bešališkas noras išsiaiškinti.

Skaitytojas: J┣s norite pasakyti, kad norint pripažinti Dievo egzistavi-
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m>, reikalingi moksliniai ┊rodymai?
Autorius: Nesvarbu, ar žmogus tiki ┊ Diev>, ar ne, tačiau nesinaudojant 

moksliniais metodais, jo paži┣ros tプra tik naivios vaikiškos, chaotiškai atsi-
randančios mintys.

Skaitytojas: J┣s manote, kad Dievo egzistavimo fakt> galima nustatyti 
moksliniais metodais?

Autorius: B┣tent tuo ir turi užsiimti mokslas. Pirmiausia jis turi tirti 
svarbiausius dalykus, o po to – antraeilius. Vedos taip ir daro. Jos labai tiks-

liai formuluoja klausimus. Pavyzdžiui, vedinプ išmintis tvirtina, kad mokslas 
pirmiausia privalo atsakyti ┊ klausim> – yra Dievas ar ne. Tik tada bus aišku, 
ar visata pakl┣sta kažkokiems dプsniams, ar atsiranda iš chaoso ir toliau chao-

tiškai vystosi. Priklausomai nuo atsakymo ┊ š┊ klausim> atitinkamai vystysis 
ir kiti mokslai, j┧ tarpe – medicina ir psichologija.

Skaitytojas: J┣s manote, kad jeigu Dievo nプra, tai viskas atsirado iš cha-

oso?

Autorius: Tai elementari logika: jeigu proceso niekas nevaldo, vadinasi, 
jis vyksta chaotiškai.

Skaitytojas: O argi jie negali vykti automatiškai?
Autorius: K> reiškia “automatiškai”? Laikinai kažkas gali judプti auto-

matiškai. Bet argi kas nors m┣s┧ gyvenime visada vyksta automatiškai?
Skaitytojas: Pavyzdžiui, dien> automatiškai keičia naktis. Juk tai negin-

čytina.
Autorius: Tarakonui irgi atrodo, kad m┣s┧ kojos šalia jo juda automatiš-

kai, bet mes žinom, kad taip nプra.
Skaitytojas: K> j┣s norite tuo pasakyti?
Autorius: Galb┣t palyginimas nプra labai geras, bet jeigu mes neturime 

galimybプs pažvelgti ┊ situacij> iš “aukščiau”, tai negalima tvirtinti, kad dien> 
automatiškai keičia naktis. Mes juk nežinome, ar Žemプ sukasi automatiškai, 
ar ne. Mes galime tik daryti prielaidas. 

Skaitytojas: Sakykim, aš manau, kad viskas vyksta automatiškai. Ir vi-

sata atsirado automatiškai, ir Dievo nプra.
Autorius: O kur j┣s matプte, kad tie procesai, kuriuos mes galime stebプti, 

vykt┧ automatiškai? Jeigu j┣s paleisite mašinos vair>, tai ji automatiškai ne-

nuvažiuos ten, kur reikia, greičiausiai ji automatiškai ┊sirプš ┊ stulp>.
Skaitytojas: Bet aš galiu galvoti, kad Dievo nプra?
Autorius: Mes galim ┊sivaizduoti, k> tik norim, bet blaivaus proto žmo-

gus visada pasiruošCs išnagrinプti net ir visiškai priešingus poži┣rius. Todプl 
nプra jokios rimtesnプs priežasties atsisakyti tyrinプti Vedas, o remtis emocijo-
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mis, pasirenkant vien> ar kit> sprendim>, tiesiog neprotinga. Vedos duoda 
moksliškai pagr┊st> atsakym> ┊ klausim> – yra Dievas ar ne.

Skaitytojas: Bet ar gali Vedos moksliškai ┊rodyti, kad Dievas yra?
Autorius: Gali, bet ar j┣s sugebプsite priimti savCs pažinimo proces>, 

kur┊ si┣lo Vedos ir kuris duoda šio klausimo supratim>?
Skaitytojas: K> aš turiu daryti?
Autorius: Norint priimti faktus, ┊rodančius Dievo buvim>, reikia daug 

padirbプti, praeinant vis> savCs pažinimo proces>, kur┊ rekomenduoja Vedos. 
Tada dvasinプs energijos ir Dievo regプjimas ir bus tas faktas, patvirtinantis, 
kad Jis yra.

Skaitytojas: Konkrečiau – k> reikia daryti?
Autorius: Pirmiausia reikia atsikratyti nuodプmi┧ ir išmokti mylプti visas 

gyvas b┣tybes.
Skaitytojas: Aš tam nepasiruošCs. Ar tai reiškia, kad aš niekada nesupra-

siu, yra Dievas, ar ne?

Autorius: Tai reiškia, kad reikia atmesti emocijas ir toliau ramiai nagri-
nプti m┣s┧ paliest> tem>. Kai atsiras gyvybiškai svarbi b┣tinybプ dar labiau 
┊sigilinti ┊ Dievo egzistencijos klausim>, štai tada j┣s ir b┣site pasiruošCs 
užsiimti juo rimtai. O dabar reikプt┧ pasikliauti intelekto argumentais ir beša-

liškos analizプs pagalba toliau gilintis ┊ tai, k> mes norim suvokti dabartiniu 
momentu. O dabartiniu momentu mes norim kuo daugiau sužinoti apie lai-
mingo gyvenimo dプsnius. Vedos juos išaiškina kuo smulkiausiai. Tad kas gi, 
išskyrus emocijas, mums dar trukdo juos suprasti?

Skaitytojas: Na, gerai, nors aš ir netikiu ┊ Diev>, bet j┣s ┊tikinote mane 
toliau pažinti laimingo gyvenimo dプsnius. Tad tCskime. J┣s┧ pacituotame 
šventraštyje sakoma, kad viskas yra laiko ir Saulプs ┊takoje. Kas liečia laik>, 
daugiau ar mažiau aišku, bet prie ko čia Saulプ? 

Autorius: Pirmiausia apibendrinsim m┣s┧ pokalb┊.
Išvada: siekiant pažinti laimingo gyvenimo dプsnius, pirmiausiai reikia 

protingai ir teisingai ┊vertinti tem>. Užimti blaivaus proto pozicij> reiškia 
analizuoti tuos dプsnius be joki┧ emocij┧ bei išankstinio priešiškumo ir ne-

prisirišti prie savo idプj┧, kuri┧ ne┊manoma ┊rodyti. Reikia naudotis logika, 
sveiku protu ir pastabumu. Minim┧ dプsni┧ realum> mes patikrinsime savo ir 
kit┧ žmoni┧ praktiniu patyrimu.

Saulｫ – laiko ｽrankis

Autorius: Saulプ, b┣dama didžiuliu šviesuliu, ┊takoja ŽemC, padプdama 
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laikui realizuoti cikliškus procesus, vykstančius planetoje, o tuo pačiu ir 
m┣s┧ organizmuose.

Ji pakelia mus iš lovos, kai pateka, o nusileisdama guldo miegoti. Savo 
subtilia ugnies energija periodiškai suaktyvina žmogaus virškinimo trakt>, 
teikia energij> protinei veiklai ir t. t. Žmogus, galintis ┊vertinti Saulプs galybC 
ir paklusti jos valiai, niekada nesirgs ir visada jaus džiaugsm>.

Skaitytojas: Daug ko nesupratau. Vis┧ pirma, kas mane gali priversti 
keltis, jeigu aš to nenorプsiu? Antra, k> reiškia – “Saulプ padeda suvirškinti 
maist>”? Vプlgi neaišku dプl protinプs veiklos ir valios.

Autorius: Kodプl gi jums nepradプti miegoti dien>, o veikla užsiimti nakt┊?
Skaitytojas: Norite pasakyti, kad aš miegu nakt┊, o dien> dirbu tik todプl, 

kad mane taip ┊takoja Saulプ? Bet dien> aš dirbu todプl, kad šviesu.
Autorius: Gerai, nakčiai aš jums ┊ruošiu apšvietim>. Dirbsite?
Skaitytojas: Ne, nes aš nuo mažens ┊pratau nakt┊ miegoti, o dien> užsi-

imti reikalais.

Autorius: Teisingai. Dien> šviečia saulプ ir visoms gyvoms b┣tybプms 
duoda jプg┧ ir entuziazmo j┧ veiklai. Bet j┣s galvojate, kad visa tai vyksta j┧ 
nor┧ dプka, o Vedos aiškina, kad apart asmeninio noro dar yra ir atitinkama 
energija, kuri skatina š┊ nor> b┣ti aktyviu dien>, o ne nakt┊. Toks dプsningu-

mas b┣dingas daugumai gyv┣n┧, augal┧ ir žmoni┧.
Saulei kylant, suaktyvプja visa, kas gyva. Apetitas taip pat. Todプl nat┣-

ralu ir ┊prasta gerai pasistiprinti piet┧ metu. Saulei kylant, atkunta protas, 
ir labai sustiprプja jo analitinプs, m>stymo, ┊siminimo ir kitos funkcijos. Sau-

lei leidžiantis, proto aktyvumas ir jo funkcijos silpnプja. Mes pastebim šiuos 
procesus, bet aiškiname juos kiekvienas iš savo varpinプs. Atseit, rytais mes 
keliamプs, todプl, kad jau išsimiegojom, o pietus valgom, nes jau seniai pus-

ryčiavom. M>stymas, vadinasi, tampa vangus todプl, kad protas per dien> 
pavargo.

Skaitytojas: Bet argi ne taip? Štai aš eikvoju savo jプgas taip, kad kas 
penkios valandos noriu valgyti. Guluosi dešimt> valand> vakaro, keliuosi 
aštunt> ryto ir truput┊ užvalgau, o pirm> valand> jau noriu pavalgyti kaip 
reikiant. Ar šitoje logikoje yra koks nors tr┣kumas?

Autorius: Nedidelis. Jeigu j┣s norite valgyti kas penkios valandos, tai 
kodプl nesikeliate pavalgyti treči> valand> nakties?

Skaitytojas: Negi yra toki┧ pamišプli┧, kurie keliasi nakt┊ pavalgyti?
Autorius: Aš irgi taip galvoju. Nakt┊ virškinimo ugnis susilpnプjusi, todプl 

ir apetito nプra. Žinoma, jeigu kas nors dirba nakties metu, tai kažkoks porei-
kis valgiui bus, bet vis tik apetitas tuo didesnis, kuo aukščiau pakilusi saulプ. 
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Tada ir maisto ┊sisavinimas geresnis. 
Visa tai vyksta todプl, kad m┣s┧ organizm> ┊takoja saulプs energija. Bet 

kadangi mes ┊pratome b┣ti tokiais labai nepriklausomais, todプl mums atrodo, 
kad saulプ m┣s┧ virškinime turi mažiausi> reikšmC. 

Pasirodo, kad saulプ skleidžia subtili> ugnies energij>, kuri mus ┊takoja 
nei kiek nemažiau kaip ir saulプs šviesa. Tik ši energija labiau pasireiškia 
organizmo viduje, o saulプs šviesa užsilaiko k┣no paviršiuje.

Skaitytojas: Ar galite tai ┊rodyti iš sveiko proto pozicij┧?
Autorius: Laisvai. Kai mes esame lauke, tiek grubi, tiek subtili saulプs 

energija mus veikia tuo pat metu. Šviesos spinduliai kaitina k┣n> iš išorプs, ir 
organizmas turi eikvoti savo energij> apsaugai nuo perkaitimo, todプl silpnプja 
vidinプ subtilioji ugnis. M┣s┧ gyvenimiškas patyrimas tai patvirtina – karšt> 
dien> nプra apetito.

Bet jeigu mes esame pavプsyje, tai rezultatas priešingas, nes subtilioji 
ugnies energija prasiskverbia pro visas užtvaras ir žadina apetit>.

Skaitytojas: J┣s mane ┊tikinote, kad subtilioji saulプs energija ┊takoja 
m┣s┧ apetit>. Sakykim, kad ji taip pat turi poveik┊ ir izinei bei psichinei 
veiklai. Bet man neaišku, kaip tai susijC su laimingo gyvenimo dプsniais?

Autorius: Labai paprastai. Jeigu žmogus rytais keliasi iki šeštos valan-

dos, tai jo izinプs ir psichinプs funkcijos pamažu suaktyvプja. Kプlimasis po 
šeštos valandos tampa stresu ir k┣nui, ir psichikai. Šiuo atveju yra du varian-

tai, kas darysis su miegaliu.

Pirmasis – žmonプs, kurie yra veikl┣s, vis> dien> jaus didelC psichinC 
┊tamp> ir pervargim>. Ilgainiui pasireikš vプlyvo kプlimosi pasekmプs: jie ne-

sugebプs pailsプti ir greitai pavargs, susilpnプs imunitetas ir atmintis, atsiras 
virškinimo trakto sutrikimai, silpnumas, psichinis nestabilumas, sumažプs 
valios stiprybプ.

Antrasis – žmonプms, linkusiems ┊ pasyvum>, tuoj po kプlimosi pasireikš 
hipotonija (žemas kraujo spaudimas) ir silpnumas. Psichini┧ ir izini┧ orga-

nizmo funkcij┧ susilpnプjimas iššauks blog> virškinim>, kraujagysli┧ spaz-

mas, skausmus s>nariuose ir stubure, pilvo p┣tim>, pykinim>, chroniškus 
uždegiminius procesus, migrenas.

Jeigu žmogus s>moningai ar intuityviai suvokia laimingo gyvenimo dプs-

n┊, kuris vadinasi mitybos, darbo ir poilsio režimas, jis visada bus žvalus, 
sveikas ir laimingas.

Skaitytojas: Ar galima su šiuo režimu susipažinti detaliau?
Autorius: Viskam savo laikas. 

Išvada: žmonプs, kurie tikrai nori b┣ti laimingi, turi suprasti didžiulC sau-
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lプs ┊tak> m┣s┧ gyvenimui. Tada atsiras didelis potraukis j┊ pertvarkyti pagal 
saulプs judプjim> dangaus skliautu.

Laikas viskam sukuria judｫjimo ciklus

Laikas – tai vienas iš Dievo aspekt┧, kuris kontroliuoja vis> pasaul┊. Nie-

kas negali išvengti jo poveikio. Mokslininkai, kuriantys jaunystC gr>žinan-

čius ir gyvenim> prailginančius preparatus, nesugebプs padaryti taip, kaip jie 
nori. Kiekviena gyva b┣tybプ visatoje, kaip ir planetos, turi sav>sias laiko 
orbitas. Tačiau yra b┣dai, kaip bent truput┊ pristabdyti organizmo senプjimo 
procesus. Tai, žinoma, nereiškia, kad mes galime kažkaip ┊takoti laik>. Tam 
tikrose ribose atjaunプjimas galimas, bet mirties laik> pakeisti savo jプgomis 
mes negalime.

Iš pagyvenusio žmogaus padaryti jaunikl┊ ne┊manoma, nes mes susidu-

riame su jプga, kuri ┊takoja visus k┣no atomus, kontroliuodama j┧ judプjim>. 
Ji valdo ir subtil┧j┊ k┣n> (prot> ir intelekt>), ir grub┧j┊, izin┊. Bet kurios pla-

netos laiko orbita – tai ta orbita, kuria ji juda. Skriedama ji sensta lygiai taip, 
kaip ir žmonプs, tik daug lプčiau už mus.

Skaitytojas: Aš nesuprantu, kodプl j┣s lyginate planetas su žmonプmis. 
Planet┧ judプjimas visada yra cikliškas, pavyzdžiui, saulプ visada teka rytuo-

se, o leidžiasi vakaruose. Tai kartojasi ir kartojasi. Bet žmogus gimプ, praプjo 
sav>j┊ gyvenimo keli> ir numirプ. Kurgi čia ciklas?

Autorius: Mes matome tik dal┊ ciklo ir todプl atrodo, kad jo nプra. Mes 
remiamプs savo netobula pasaulプži┣ra, todプl galvojame, kad žmogus yra ana-

pus ciklišk┧ laiko dプsni┧. Gerai. Dabar pasakykite, ar j┣s matote elektros 
srovC?

Skaitytojas: Žinoma, ne, bet aš galiu j> pajusti, ┊kišCs nagus kur nereikia.
Autorius: Vadinasi, elektra yra, nors mes ir nematom jos. O kaip mano-

te, ar ji atsiranda tame lizde, kur j┣s ┊jungiate kok┊ nors elektros prietais>, ar 
kur nors kitur?

Skaitytojas: Matyt, j┣s mane laikote kažkokiu aborigenu. Juk visi žino, 
kad elektra gaminama elektrinプse.

Autorius: Tada atsakykite ┊ analogišk> klausim> – iš kur atsiranda vaikai?
Skaitytojas: Iš motinos ┊sči┧. Ji pastoja, po to seka embriono vystymosi 

periodas.

Autorius: Tada gal ir elektra atsiranda ne elektrinプje, o gaminasi tiesiog 
elektros lizde. Kodプl gi ne, jeigu vaikas gali nei iš šio, nei iš to atsirasti mo-

ters ┊sčiose?
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Skaitytojas: J┣s man visai susukote galv>. Tai iš kur tada atsiranda tas 
vaikas?

Autorius: Kaip vanduo, sukdamas turbin>, duoda pradži> elektros atsira-

dimui, taip ir siela duoda gyvybC mažyčiam k┣neliui, padプdama jam augti.
Skaitytojas: Vadinasi, kai moteris pastoja, jos k┣ne atsiranda antra siela?
Autorius: Taip.

Skaitytojas: Tokiu atveju vaiko siela turi ┊takoti motinos k┣n>.
Autorius: Taip ir yra. Tuoj po pastojimo vaiko siela taip pakeičia moters 

charakter┊ ir ┊pročius, kad ji pati savCs nepaž┊sta. Dプl to ┊ mane kreipiasi daug 
nプšči┧ moter┧, manydamos, kad vyksta kažkas keisto su j┧ psichika. Jos ne-

susigaudo, jog visa tai dプl to, kad j┧ k┣ne gyvena jau ne viena, o dvi sielos. 
Skaitytojas: ┉domu. Vadinasi, m┣s┧ gyvenimo ciklas kiekvien> kart> 

prasideda moters ┊sčiose?
Autorius: Taip, m┣s┧ gyvenimas cikliškas, kaip ir atom┧ bei planet┧. 

Viskas šiame pasaulyje turi sav>j> laiko orbit>. Visi objektai šiame pasaulyje 
gyvena ciklais ir pereina gyvenimo etapus, panašius ┊ m┣s┧. Periodiški m┣s┧ 
k┣no pasikeitimai neišvengiami.

Išvada: kai žmogus supranta, kad laikas visiems materialiems objektams 
suteikia cikliškum>, tai padeda jam suvokti savo amžin>j> dvasinC prigimt┊.

Laiko kaip dieviškos energijos galybｫ

Laikas kontroliuoja ne tik planetas, bet ir vis> visat>, kuri po tam tikro 
laiko bus sunaikinta. Apie tai kalbama viename iš Šrimadbhagavatam ko-

mentar┧: Tas pats laikas, kuris pradži┧ pradžioje sužadino material┧ pasau-

l┊, visatos egzistencijos pabaigoje vプl suteikia jam inertišk> ir neišreikšt> 
b┣sen>.

Visk>, kas yra šiame materialiame pasaulyje – atomus, planetas, žmoni┧ 
gyvenimus – laikas judina j┧ gyvenimo ciklais. Čia nプra proces┧, kurie ne-

paklust┧ dプsningumams ir ciklams. 
Viskas yra laiko valioje. Apie tai kalbama Mahabharatoje, Kala-vado-

je: Jo ne┊manoma aplenkti, kai jis bプga, o kai stovi, jo neapimsi. Kai kas j┊ 
vadina met┧ laikais ar mプnesiais, savaitプmis, dienomis. Dar j┊ vadina rytu, 
vakaru, diena ar netgi akimirka.Tačiau kaip j┊ be┊vardint┧, tai yra vienin-

ga visuma, vadinama kala (laikas). Viskas šiame pasaulyje yra jo valdžioje 
(12.224.50-56).

Mes gimstame ir pradedame sav>j┊ cikl> – judプjim> ┊ senatvC. Mus stu-

mia laikas, ir niekas negali jam pasipriešinti ir sustabdyti šio judプjimo. Ne-



28

rasite nei vieno žmogaus, kuris nemirt┧, o gyvent┧ ir gyvent┧. Nors ir sunku 
patikプti, bet Vedos sako, kad kiekvienas žmogus turi savo individuali> laiko 
orbit>. Žmonプs, kurie deramai ne┊vertina laiko jプgos, labai kentプs jau š┊ gy-

venim>. 
Visi gydytojai ir mokslininkai pirmiausiai turi atsižvelgti ┊ tai, kad pats 

galingiausias šiame pasaulyje yra laikas, ir atitinkamai pakoreguoti gydom>-

sias proced┣ras ir visa kita.
Skaitytojas: Jeigu aš turiu gerus vaistus, bet vartosiu juos nelaiku, tai 

nebus jokio efekto?
Autorius: Bus, tik priešingas. Jeigu tonizuojančius vaistus aš išgersiu ne 

ryte, o vakare, tai sutriks mano miegas. Virškinim> gerinančius vaistus reikia 
gerti prieš arba po valgio, kitaip nukentプs virškinimo organai. Bet kokias 
proced┣ras ir pratimus reikia atlikti laiku.

Taigi gydymo režimas yra labai svarbus dalykas, tikintis sプkmプs. Norint 
sudaryti teising> režim>, reikia žinoti paciento horoskop>, todプl vediniais 
laikais (prieš penkis ir daugiau t┣kstanči┧ met┧) visi gydytojai išmanプ ne 
tik Ajurved> (vedinC medicin>), bet ir astrologij>. Visas gydymas b┣davo 
sutikrinamas su ligonio horoskopu. Trumpai kalbant, gydytojas, dirbdamas 
su pacientu, privalo atsižvelgti ┊ laiko faktori┧.

Skaitytojas: Argi ir vaistus be horoskopo negalima išrašyti?
Autorius: Negalima. B┣na, kad tam tikr> dien>, tam tikr> valand> žmo-

gui turi susilpnプti kepen┧ funkcijos. Ir gali atsitikti, kad b┣tent tuo laiku jis 
išgers vaistus, kurie dar labiau susilpnins kepen┧ darb>. Aišku, pacientas nu-

sprCs, kad vaistai jam netinka. Bet jeigu gydytojas išmano astrologij>, jis 
nurodys laik>, tinkam> vaist┧ priプmimui, ir viskas bus gerai.

Kokie turi b┣ti m┣s┧ santykiai su laiku? J┊ reikia gerbti. Toks dプsnis. 
Žmogus, nežinodamas šalies ┊statym┧, gali juos pažeisti ir patekti ┊ daboklC. 
O jeigu jis nežino, kad reikia gerbti laik>, jis patenka ┊ “laiko kalプjim>”, tai 
yra, patiria ┊vairias kančias ir susiduria su daugybe problem┧. 

Gerbti laik> reiškia paklusti jo valiai ir visk> daryti laiku. Kiekviena 
gyva b┣tybプ Žemプje turi savo biologin┊ laikrod┊, kur┊ užveda ir verčia tiksプti 
saulプ. Tai ypatinga saulプs energija, neturinti nieko bendro su saulプs šviesa. 
Nors pači> saulC kontroliuoja laikas, bet ji padeda jam ┊takoti mus, sukurda-

ma viso gyvenimo režim>. Nusileisdama ji mus guldo miegoti, patekプdama 
verčia keltis.

Skaitytojas: Dabar man aiškus šis laimingo gyvenimo dプsnis. Aš j┊ su-

prantu taip. Laikas – teisinga ir humaniška energija, kuri baudžia visus, kas 
jai nepakl┣sta ir negerbia jos. Todプl geriausia – klausyti šios “humaniškos” 
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energijos ir laikytis nuo jos kuo toliau. Kitaip kančios neišvengiamos. Jos 
“humaniškas” elgesys su pažeidプjais pasireiškia tuo, kad visi jie be kalb┧ 
patenka ┊ kalプjim> ir bus nubausti. Net jeigu žmogus nieko nežino apie laiko 
galybC, jam vis tiek teks atkentプti. Kai aš suvokiau š┊ laimingo gyvenimo 
dプsn┊, kažkodプl nepajutau didelio džiaugsmo.

Autorius: Tai vis todプl, kad j┣s dar gerai ne┊sis>moninote laiko galybプs 
ir teisingumo. J┣siškis laiko apib┣dinimas skamba neblogai, nors ir su pe-

simistinプmis gaidelプmis. J┣s padarプte tik vien> klaid> – pasakプte, kad nuo 
laiko reikia laikytis kuo toliau. Iš tikr┧j┧ reikia eiti koja kojon su laiku.

J┣s┧ negatyvizmas praeis, kai suprasite, kad kitaip m┣s┧ neperauklプsi. 
Jeigu mes nenorim suprasti, kad visk> reikia daryti laiku ir galvojam, kad ga-

lima išvengti bausmプs, tai b┣tinai atsiras noras nukrypti nuo laiko dプsni┧. O 
nesilaikant ši┧ dプsni┧, gyvenimas taps absoliučiu chaosu. Žmonプs visk> da-

rys kaip pakli┣na, be jokios sistemos, ir j┧ vargai dar labiau padidプs. Kažkas 
užsimanys vaikus gimdyti senatvプje, kažkas vaisius skins žalius, o paskui 
galvos, kaip juos prinokinti. Kiti dirbs nakt┊, o dien> miegos.

Skaitytojas: Panašu, kad dabar taip ir vyksta. Pavyzdžiui, mano kaimynai 
naktimis linksminasi ir trukdo man miegoti. Ar laikas juos nubaus už tai?

Autorius: Bet juk j┣s norite, kad laikas baust┧ ne visus. Gal j┣s┧ kaimy-

nai ir taps šia malonia išimtimi.

Skaitytojas: O, ne, jie mane jau kaip reikiant prikankino.
Autorius: Na, matote, jeigu laikas auklプja bausmプmis, tai nプra neteisin-

ga. Laikas reguliuoja m┣s┧ gyvenim> ir bausdamas parodo, k> reikia daryti, 
norint b┣ti laimingu.

Išvada: laiko proces┧ teisingumo esmプ yra ta, kad bet koks nukrypimas 
nuo teisingo gyvenimo b┣do iššaukia bausmC. Jeigu visi žmonプs laikyt┧si 
laiko dプsni┧ reglamentuojamo gyvenimo b┣do, planetoje ┊sivyraut┧ taika ir 
gerovプ.

Laikas – subtiliausia energija materialiame pasaulyje

Laikas materialiame pasaulyje pasireiškia kaip pats subtiliausias materi-
alus elementas, todプl jo ne┊manoma užiksuoti arba išmatuoti. Toks teiginys 
gali pasirodyti keistas, nes mes išvien naudojamプs laikrodžiais, matuojan-

čiais laik>. Bet ar nors vienas žmogus išmatavo pači> laiko esmC? Žinoma, 
mums atrodo, kad kada nors mes visk> išmatuosime, bet matuoti – reiškia 
kontakt>, poveik┊. Taigi norint matuoti laik>, reikia išmokti daryti jam kaž-

kok┊ poveik┊. Tam tikslui reikia pačiam neb┣ti ┊takojamam laiko. O žmogus, 
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kuriam laikas neturi jokio poveikio, yra nemirtingas. Tačiau dar niekas ne-

matプ ir negirdプjo, kad kas nors amžinai gyvent┧ savo materialiame k┣ne.
Ir vis tik mokslininkai, bandantys prailginti žmogaus gyvenim>, išlei-

džia baisius pinigus, norプdami sukurti nemirtingumo eliksyr>. Bet tie, kurie 
atidžiai skaito Vedas, gerai žino, kad tai ne┊manoma. Šrimadbhagavatam 

(3.26.15) parašyta, kad savo prigimtimi amžino  dvasinio laiko paskirtis – 
priži┣rプti visus procesus, vykstančius šiame pasaulyje. Kaip mes galime val-
dyti tai, ko paskirtis – valdyti mus pačius. Visatos atsiradimo metu laikas joje 
pasireiškia kaip dvidešimt penktas elementas, kuris apjungia kitus dvidešimt 
keturis pradinius elementus.  

Skaitytojas: ┉domu, kaip jis tai padaro?
Autorius: Dabartiniu pokalbio momentu tai paaiškinti sunku, čia vプles-

nプs diskusijos tema. Bet kai k> galima išsiaiškinti ir dabar. Suprasti, kad 
laikas veikia kaip jungiamoji grandis, labai paprasta, tereikia išanalizuoti, 
kaip mes einame ┊ parduotuvC.

Skaitytojas: Vプl juokaujate.
Autorius: Kai mes einame ┊ krautuvプlC, kiekvienas m┣s┧ žingsnis užima 

tam tikr> laiko tarp>. Taip neb┣na, kad mes nueiname pusC kelio, o laikrodis 
rodo t> pat┊ laik>, kai išプjome iš nam┧. 

Skaitytojas: Bet man atrodo, kad laikas nekontroliuoja mano judesi┧, aš 
pats savaime einu, o laikrodis – irgi. Aš – sau, jis – sau. Mes nesusijC.

Autorius: Vadinasi, laikas juda tik išorプje, bet ne jumyse?
Skaitytojas: Nesukite man galvos, aš sakau, kad laikas (rodyklプs) juda 

laikrodyje, o aš tuo metu einu ┊ parduotuvC.
Autorius: Vadinasi, kol j┣s プjote, nei kiek nepasenote?
Skaitytojas: Pasenau, žinoma. Laikas teka ir manyje.
Autorius: Tada laikas yra kaip jungiamoji grandis, jums judant link par-

duotuvプs. Sutinkate?
Skaitytojas: Vadinasi, tas pats laikas tuo pat metu teka tiek manyje, tiek 

ir išorプje?
Autorius: Jis tuo pat metu teka visur ir jungia tarpusavyje visus šio pa-

saulio ┊vykius, kurie pasireiškia m┣s┧ ir kit┧ gyv┧ b┣tybi┧ gyvenime. Laikas 
visk> ┊takoja tuo pačiu metu, tokiu b┣du visk> susiedamas.

Skaitytojas: Na, gerai, tegu sau sieja, bet kaip tai susijC su m┣s┧ gyve-

nimu?

Autorius: Kai ateina neganda, reikia suprasti, kad ji pasireiškプ laiko va-

lia. O pats laikas pasireiškia kaip jungiantis faktorius tarp m┣s┧ praeities 
poelgi┧ ir situacijos, kurioje mes dabar esame.
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Skaitytojas: Gerai, supratau, kad šie ┊vykiai susijC. K> man tai duos?
Autorius: Dings kančios, kurios visada atsiranda dプl to, kad mes jaučia-

mプs nuskriausti. Kai žmogus nejaučia skriaudos, jis tuoj pat nusiramina.
Skaitytojas: Vadinasi, supratimas, kad laikas kažk> su kažkuo jungia, 

teikia mums laimC?
Autorius: Taip. Kitaip kokia prasmプ b┣t┧ tiek daug apie tai kalbプti?
Išvada: suvokiant laik> kaip jungiant┊ faktori┧, galima ištverti bet kokius 

sunkumus, žinant, kad tai yra m┣s┧ buvusi┧ poelgi┧ rezultatas. Tai duoda 
jプg┧ ramiai atlaikyti likimo sm┣gius.

Pokalbis apie skirtumD tarp kﾖno ir sielos

Taigi paskaičius Šrimadbhagavatam, darosi aišku, kad laikas šiame pa-

saulyje pasireiškia kaip jungiamoji grandis tarp visko, kas tik egzistuoja, ir 
kurio negalima išmatuoti. Išmatuoti negalima ir daugelio kit┧ dalyk┧, pa-

vyzdžiui, sielos. Jos prigimtis dvasinプ, o ne materiali, todプl materialiems 
prietaisams siela neprieinama. 

Skaitytojas: K> reiškia – dvasinプ ir nemateriali?
Autorius: Tai paaiškinti labai sunku, bet aš pasistengsiu pavaizduoti 

bent šešプl┊ to, kas vadinama dvasiniu pažinimu, kuris, tarp kitko, yra pati 
didžiausia vis┧ taut┧ ir vis┧ laik┧ m┊slプ.

Amžinybプs, žinojimo ir laimプs jausmas kyla tiktai iš dvasinプs energijos. 
Pavyzdžiui, šypsenos skleidžiam> energij> neišmatuosi jokiu prietaisu. J> 
galima tik palyginti su kita šypsena. Kurioje šypsenoje daugiau laimプs, toji 
turi didesn┊ dvasin┊ poveik┊ m┣s┧ s>monei.

Skaitytojas: O argi noras nusišypsoti – ne paprasčiausias releksas, atsa-

kant ┊ kito žmogaus šypsen>?
Autorius: Jeigu j┣s galvojate, kad šypsena – tik nerv┧ sistemos relek-

sas, tai kas tada yra meilプ?
Skaitytojas: Tai – sudプtingesnis releksas, kitaip sakant, instinktas.
Autorius: O iš kur jis atsiranda? 
Skaitytojas: Iš m┣s┧ chromosom┧ derinio.
Autorius: Vadinasi, mes su jumis – dvi didelプs biocheminプs strukt┣ros, 

kurios keičiasi s>lyginiais releksais. Ir mes diskutuojam apie tai, kaip ge-

riau apsikeitinプti tais releksais, kad visada atsirast┧ laimプs instinktas. J┣s┧ 
originali> nuomonC apie meilプs prigimt┊ verta apsvarstyti. Tad sakykite, kuo 
mes skiriamプs nuo kompiuterio, kuris taip pat turi tai, k> galima pavadinti 
instinktais ir releksais?
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Skaitytojas: Tai akivaizdu – m┣s┧ organizme visi procesai daug tobulesni.
Autorius: Vadinasi, jeigu mokslininkai sukurs kompiuter┊, tiek pat tobu-

l>, kaip ir žmogus, tai jiedu – kompiuteris ir žmogus – niekuo nesiskirs?.
Skaitytojas: B┣tent taip aš ir galvoju. Greitai mokslas sukurs dirbtinius 

žmones, ┊ kuri┧ atmint┊ mes ┊vedinプsim tik naudingus instinktus. 
Autorius: Priminsiu, kad mes kalbプjom apie meilC, kuri, j┣s┧ nuomone, 

yra instinktas. Ar robotai irgi sugebプs mylプti?
Skaitytojas: Taip, nes meilプ – tai tiktai instinktas.
Autorius: Nuostabiai logiškas paaiškinimas. Dabar atsakykite man, bet 

tik s>žiningai, ar norプtumプt turプti žmon>, kuri b┣t┧ nepaprastai graži, su ne-

paprastais instinktais moteris-robotas?

Skaitytojas: Ne, nenorプčiau. Su tokia gyvendamas, dar pats gali pasida-

ryti robotu.

Autorius: Bet ji bus pati gražiausia, turプs stipr┧ meilプs jums instinkt>, ir 
vaikai bus tokie pat, visi elgsis nepriekaištingai, joki┧ konlikt┧. Galプsite j> 
taip užprogramuoti, kad ji bus tobula moteris. Na, ar ┊kvプpiau jus?

Skaitytojas: Nelabai. Aš noriu tikros meilプs, o ne suprogramuotos.
Autorius: Betgi ji niekuo nesiskiria nuo tikros meilプs!
Skaitytojas: Gerai, baikim ši> tem>, aš supratau, kad meilプ – ne instinktas 

ir ne dirbtinis surogatas. Kad tai kažkas nat┣ralaus, be jokios mechanikos.
Autorius: Taip, meilプ – tai gyvybプs pasireiškimas, o gyvybプ pasireiškia 

tiktai dvasinプs, o ne materialios energijos pagalba. Dar nei vienas moks-

lininkas iš materijos nesusintetino gyvo organizmo. Gyvybプ – tai dvasinプ 
energija, kuri> galima ┊žvelgti materijoje.

Skaitytojas: Anot j┣s┧, k┣nas – tai ne mes, o materija, kurioje mes gy-

vename?

Autorius: B┣tent taip. K┣nas keičiasi kiekvien> m┣s┧ gyvenimo sekun-

dC, ir per septynis metus visos jo l>stelプs pasikeičia naujomis. Tokiu b┣du, 
kas septyneri metai mes gauname nauj> k┣n>. Ar j┣s sutinkate, kad prieš 
septynis metus buvote visai kitas žmogus?

Skaitytojas: Aš pasenau septyniais metais ir todプl, aišku, pasikeičiau.
Autorius: Aš kalbu ne apie k┣no permainas, o apie jus. Ar pripaž┊state, 

kad tas, kuris dabar stovi prieš mane, prieš septynis metus visai neegzistavo, 
kad tai buvo visai kitas žmogus?

Skaitytojas: Priimkim š┊ teigin┊ kaip hipotezC.
Autorius: Gerai, tada ┊sivaizduokim, kad j┣s┧ žmonai priimtina tokia 

koncepcija, nes ji j> labai nuramino. Žmona jums ir sako: ”Aukseli, prieš 
aštuonis metus aš buvau tau neištikima, bet dabar aš suprantu, kad tai buvai 
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ne tu, o kitas žmogus. Todプl aš dabar rami ir džiaugiuosi, kad m┣s┧ meilプ 
nuo to nenukentプjo”.

Skaitytojas: Nenoriu apie tai net galvoti, nes maniškプ ištikima man. Ta-

čiau j┣s teisus, mintis apie tai, kad laikui bプgant mes keičiamプs, labai nera-

mina.

Autorius: Bet j┣s negalite paneigti t> fakt>, kad po septyni┧ met┧ m┣s┧ 
k┣nas visiškai pasikeičia. Tai suprato ir šiuolaikinis mokslas.

Skaitytojas: Taip, tai sunku paneigti. 

Autorius: Bet mes likome tais pačiais žmonプmis, tik jaučiame, kad kaž-

kiek pasenome ir ┊gijome daugiau patirties. Ar sutinkate su tuo?
Skaitytojas: Taip!
Autorius: Dabar, manau, jums aišku, kad mes esame sielos, ┊kalintos 

k┣ne. Mes suvokiame save kaip k┣n>, bet juo nesame. B┣tent mes, o ne k┣-

nas, turime sugebプjim> mylプti ir b┣ti mylimi, b┣tent mes, o ne k┣nas, jaučia-

me, kad niekada nemirsim. Mes, o ne k┣nas, suvokiame tai, kas mus supa. Ir 
gyvename taip pat mes, o k┣nas tik suteikia galimybC gyventi materialiame 
pasaulyje. Mes šypsomプs vienas kitam, ir tai yra dvasinプs energijos pasi-
reiškimas, nors ir atrodo kaip tam tikras raumen┧ susitraukimas. Todプl pa-

viršutiniški žmonプs suk┣rプ keist> praktik>, kaip galima pagerinti tarpusavio 
santykius. Jie atitinkamai iškreipia l┣pas prieš kitus žmones ir galvoja, kad 
nuo to visi taps laimingesni.

Skaitytojas: Labai ┊domu, bet tada kodプl mes mylime tik gražias mote-

ris? Juk grožis – tai k┣no atributika?
Autorius: Moters grožis pasireiškia per k┣n>, nors ne visada. Ta pati 

gražuolプ, b┣dama blogos nuotaikos, praranda savo žaves┊.
Skaitytojas: Taip. Vadinasi, grožis – tai moters sielos pasireiškimas?
Autorius: Ne, moteris pati yra siela, o moters k┣nas – vieta, kurioje ta 

siela gyvena. Jeigu k┣ne neb┣t┧ sielos, tai jis virst┧ tik sudプtingu, bet be 
gyvybプs ženkl┧ manekenu. 

Skaitytojas: R┣stus teiginys, bet jis panašus ┊ ties>. Bet j┣s neatsakプte ┊ 
klausim>, kodプl mes mylim graž┧ k┣n>, o negražus m┣s┧ nejaudina?

Autorius: Todプl, kad k┣ne atsispindi siela. Galb┣t siela nori patirti meilC 
moters k┣ne. Jeigu ji praeituose gyvenimuose elgプsi dorybingai, tai likimas 
jai dovanos graž┧ ir patraukl┧ moterišk> k┣n>. Ir atvirkščiai – jeigu praeiti 
gyvenimai nebuvo labai dorybingi, tai ir k┣n> ji gaus ne tok┊ graž┧. K┣nas 
sukuriamas priklausomai nuo m┣s┧ nor┧ ir darb┧ praeituose gyvenimuose.

Skaitytojas: Vadinasi, k┣nas yra m┣s┧ nor┧ ir darb┧ pasekmプ?
Autorius: Taip tvirtina Vedos.
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Skaitytojas: Vadinasi, graži moteris praeituose gyvenimuose norプjo b┣ti 
graži, be to, teisingai gyveno, ir tokiu b┣du užsitarnavo graž┧ k┣n>?

Autorius: Taip. Tačiau, nežinant laimingo gyvenimo dプsni┧, ir gražiame 
k┣ne galima b┣ti nelaimingu, jeigu žmogus nesupranta, kad laimプ dar pri-
klauso ir nuo teisingo elgesio bei teisingos pasaulプži┣ros.

Išvada: mes turime suprasti, kad amžinybプ, žinojmas ir laimプ nepri-
klauso nuo m┣s┧ k┣no amžiaus. Jeigu mes save suvokiame kaip siel>, kuriai 
b┣dingi šie trys laimingo gyvenimo požymiai, tai net visai susenC galプsim 
suprasti, kaip b┣ti laimingais.

Laikas mus daro bailiais arba drDsiais

Vedose sakoma, kad siela savo prigimtimi yra dvasinプ, o ne materiali. 
Jos ne┊takoja materialus laikas, todプl ji nedalyvauja cikliškuose visatos pro-

cesuose. Kitaip sakant, mes, kaip sielos, esame nemirtingi. Siela (tai, kas 

yra k┣ne ir suteikia jam s>monC ir galimybC gyventi) savo nor┧ pagalba gali 
netiesiogiai ┊takoti materiali> gamt>. Bet materiali gamta sielai neturi jokio 
poveikio. Tai reiškia, kad dvasinプ gyva b┣tybプ nepakl┣sta tiems materia-

liems dプsniams, su kuriais mes susiduriame kasdieniniame gyvenime. Todプl 
savo materialiais prietaisais mes negalime kaip nors užiksuoti sielos arba 
kokios nors kitos dvasinプs energijos išraiškos. Kad b┣t┧ aiškiau, k> aš noriu 
pasakyti, pamプginkite paprasta liniuote išmatuoti mikrob>.

K┣nas, kuriame yra siela, b┣damas materialus ir ┊takojamas laiko, sensta 
ir miršta, tačiau siela nesikeičia. Bet kadangi ji nori toliau gyventi materia-

liame pasaulyje, tai gauna nauj> k┣n>. Siela patenka ┊ b┣simo tプvo sperma-

tozoid>, iš ten – ┊ b┣simos motinos kiaušial>stC, jos ┊sčiose padeda vystytis 
naujam k┣nui, kuriame prab┣na lygiai tiek, kiek skirta likimo ir palieka j┊, 
verčiama laiko. Tai patvirtina ir Bhagavadgyta (2.27): Kas gimプ, tas tikrai 
numirs, o kas mirプ, tas vプl b┣tinai atgims. Todプl nesielvartauk ir vykdyk savo 
pareig> – jos neišvengsi.

Bet tie, kurie nenori pripažinti laiko viršenybプs, priversti nuolatos ver-
kauti dプl ┊vairi┧ netekči┧. Nesibaigiančios mintys apie savo plan┧ ┊gyvendi-
nim> atima visas jプgas, reikalingas sav┧j┧ pareig┧ vykdymui.

Skaitytojas: Nesuprantu, kaip m┣s┧ jプgas atima planai, kuriais mes sie-

kiame geriau organizuoti savo veikl>. 
Autorius: Mes tariamプs es> savo likimo kalviais. Bendrai paプmus, taip 

ir yra – m┣s┧ likimas priklauso nuo m┣s┧ nor┧ ir veiksm┧. Bet dažnai mes 
neatkreipiame dプmesio ┊ tai, kad pagrindinプ rolプ tenka praeities norams ir 
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veiksmams.

Skaitytojas: Kaip tai – praeities?
Autorius: Praeities norai ir veiksmai dažnai pasireiškia m┣s┧ gyvenime 

anksčiau, negu dabartiniai.
Skaitytojas: Kodプl tokia neteisybプ?
Autorius: Atvirkščiai, viskas labai teisingai, nes praeities nor┧ ir veiks-

m┧ yra žymiai daugiau, negu dabartini┧. B┣tent dプl šios priežasties mes ne-

galime šimtu procent┧ tikプtis, kad m┣s┧ planai greitai išsipildys. Kai mes 
kažk> planuojam, subtili, nematoma m┣s┧ nor┧ energija pririša mus prie t┧ 
plan┧. Ir kai jie neišsipildo, mes kenčiame.

Skaitytojas: Ne┊sivaizduoju, kaip galima nukentプti nuo nor┧ energetikos.
Autorius: Sakykim, j┣s nusprendプte vesti, bet j┣s┧ sužadプtinプ pasirinko 

kit> vyrišk┊. ┉prastas atvejis. Jums niekas nedraudžia susiieškoti kit>, bet kur┊ 
laik> j┣s vis tiek sielvartausite, nes buvote prisirišCs b┣tent prie tos merginos. 
Šios kančios kartais b┣na tokios stiprios, kad žmogus j┧ neatlaiko ir nusižudo.

Skaitytojas: Norite pasakyti, kad šios kančios turi tik vien> priežast┊ – 
prisirišim> prie plan┧, kuriuose ig┣ruoja tik ta mergina. Bet aš galvoju, kad 
yra ir kita priežastis, kai netenki galimybプs bendrauti su mylimu žmogumi.

Autorius: Kas jums neduoda su ja bendrauti? Reikalas tas, kad j┣s nega-

lプsite su ja bendrauti kaip su savo žmona, tai yra, j┣s prarandate t> bendravi-
mo form>, prie kurios buvote prisirišCs.

Skaitytojas: Dabar aišku. ┉simylプjCs mergin>, aš nepastebプjau, kad apart 
noro padaryti j> laiminga, atsirado ir noras turプti j> kaip žmon>. Neži┣rint to, 
kad ji laiminga, aš sielvartauju dプl savo prisirišimo prie tos minties. Vadina-

si, mes neturim kurti joki┧ plan┧, kitaip kančios neišvengiamos?
Autorius: Ne visai taip. Planuoti mes galim, tik nereikia galvoti, kad tie 

projektai turi b┣tinai išsipildyti. Be to, nereikia kurti ilgalaiki┧ plan┧, nes 
didesnプ tikimybプ, kad laikas juos sugriaus ir tada vプl – ašar┧ pakalnプ. Laikas 
– didžiulプ jプga, ir mes turime ┊ tai atsižvelgti. Be tokio supratimo ne┊manoma 
b┣ti laimingu. 

Žmonプs, neturintys tikrojo žinojimo apie laiko gali>, jaučia sielvart> ir 
baimC dプl savo ne┊gyvendint┧ plan┧ ir neišsipildžiusi┧ vilči┧. Tai patvirti-
na Šrimadbhagavatam (3.26.16): Klystančiai sielai, esančiai materialiame 
pasaulyje, Aukščiausio Dievo Asmens valdžia pasireiškia laiko forma, kuri 
sieloje, s>lygojamoje materialaus k┣no ir netikro ego, pasプja mirties baimC.

Tie, kurie pakl┣sta laiko dプsniams, supranta jo dievišk>j> prigimt┊, todプl 
visiškai atsikrato baimプs.

Skaitytojas: K> tai reiškia – paklusti laiko dプsniams?
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Autorius: Tai reiškia, kad mes turime suprasti, jog mums išskirtas griež-

tai reglamentuotas laiko tarpas siekti pagrindinio gyvenimo tikslo. Tada atsi-

randa stiprus noras pašvCsti daugiau laiko  gyvenimo prasmプs ieškojimams 
ir savojo “aš” pažinimui.

Skaitytojas: Kas iš to!? Pinig┧ kišenプje daugiau atsiras?
Autorius: Kišenプje atsiras teisingas laimプs supratimas. Kai žmogus 

skirs pakankamai laiko ir jプg┧ dvasiniams ieškojimams, jis supras, nuo ko 
priklauso laimプ – ne nuo pinig┧ kiekio, o nuo to, ar pasiektas tikrasis jo gy-

venimo tikslas.

Skaitytojas: Bet daugelis žmoni┧ galvoja, kad b┣tent pinigai išsprCs vi-
sas j┧ problemas ir todプl gyvenimo tikslu laiko turtus. O k> galvoja žmonプs, 
kurie suprato laiko nenugalimum>?

Autorius: Jie žino, kad noras kaupti vis didesnius turtus sukelia ir vis 
didesnius r┣pesčius, kad visko galima netekti. Taip pat jie mato ir tikr>j> bai-
mプs priežast┊ t┧ žmoni┧, kurie vis> gyvenim> paskyrプ savo turt┧ gausinimui. 
Juk ateis laikas, ir viskas išnyks. Laikas sunaikina visk>. Daiktai sensta ir 
susidプvi, pinigai nuvertプja. Ir tik žinodamas, kad mes, sielos, turime amži-
n>, nemirting> prigimt┊ ir skiriamプs nuo materialaus laikino k┣no, žmogus 
tampa bebaimiu. Šrimadbhagavatam (11.2.37) pasakyta: Baimプs atsikratyti 
galima tiktai užsiimant dvasine praktika, tik pilnai išsiugdžius savyje dvasinC 
s>monC (kai suprantame, kad esame sielos, o ne k┣nai).

Skaitytojas: Kas liečia pinigus, j┣s mane ne┊tikinot. Tik kvailiai neturi 
nieko susitaupC, ir kai ateina juodos dienos, jie labai kenčia.

Autorius: Aš nesakau, kad nereikia pasitaupyti juodai dienai. Aš kalbu 
apie tai, kad tie žmonプs, kuri┧ svarbiausias gyvenimo tikslas –  kaupti tur-
tus, yra pasmerkti kančioms. Sutinkamai su laimingo gyvenimo dプsniais visi 
užgyventi turtai turi b┣ti panaudojami mus supanči┧ žmoni┧ labui. Priešin-

gu atveju galingasis laikas pasir┣pins, kad mus kamuot┧ nerimas, kaip juos 
panaudoti.

Tokiu b┣du, laikas per baimプs jausm> padeda mums suprasti, kuo geriau 
užsiimti laisvu laiku – ar kaupti materialius turtus, ar siekti laimプs pažinimo. 

Išvada: laikas kontroliuoja m┣s┧ veikl> ir baimプs jausmo pagalba duoda 
mums supratim>, kad mes kažk> darom ne taip. Dr>sa apdovanojamas tik 
tas, kuris rimtai siekia pažinti, koks jo gyvenimo tikslas.
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Kaip Aleksandras Makedonietis pajuto laiko galiD

Aleksandr> nuo pat vaikystプs konsultavo aukščiausios klasプs astrologas. 
Tai buvo didžiai neeilinプ asmenybプ su dideliu gyvenimo patyrimu. Jis išpra-

našavo daug ┊vyki┧ Aleksandro gyvenime ir nurodinプjo, kada ir k> geriau 
daryti. 

Aleksandras buvo užgaidus žmogus ir ne visada pasitikプjo savo pavaldi-
niais. Kartais ┊sikarščiavCs jis netikプtai žiauriai juos bausdavo.

Kart> Aleksandras, vaikštinプdamas su savuoju astrologu, užsikorプ ┊ 
aukšt> bokšt>. Ten jis kreipプsi ┊ astrolog>: “Tu sakai, kad žinai visk> apie 
savo ir mano gyvenim>”. Astrologas t>dien buvo labai susim>stCs. Atsaky-

damas ┊ didžiojo karvedžio žodžius, jis tik nuolankiai linktelプjo galva. Tada 
Makedonietis r┣sčiu balsu jo paklausプ: “Jeigu taip, tai atsakyk man, kada tu 
mirsi”. Astrologas atsakプ: “Dプl kai kuri┧ priežasči┧ aš negaliu tau atsakyti ┊ 
š┊ klausim>. Galiu tik pasakyti, kad man lemta smurtinプ mirtis, ir aš tiksliai 
žinau, nuo ko”. Astrologo veidas nušvito, ir jis ramiai pažvelgプ ┊ pašnekov>. 
Aleksandras paklausプ: “Ir kas gi tas žmogus?” Astrologas, praradCs susido-

mプjim> pokalbiu, mintimis buvo kažkur toli. Paskui jis ramiai atsakプ: “Mane 
užmuš mano s┣nus”. Aleksandras niekinamai pažvelgプ ┊ astrolog>: “Na, k> 
gi, pasirodo, tu nesi geras astrologas, nes š┊ kart> suklydai”. Tai tarCs, jis 
nust┣mプ savo palydov> nuo bokšto.

Kai Aleksandras nulipo žemyn, astrologas dar buvo gyvas. Paskutiniai jo 
žodžiai buvo: “Aš nesuklydau, nes mano s┣nus – tai tu, ir dabar aš numirsiu”. 

Praプjus kuriam laikui, Aleksandro motina jam pasakプ, kad jis tikrai yra 
astrologo s┣nus, nes ji savo laiku turプjo su juo intymius santykius.

Astrologas, gerai pažindamas laiko gali>, nenorプjo Aleksandrui visko sa-

kyti, nes suprato, kad išsigelbプjimo nプra, ir tai, kas su juo turプjo atsitikti ant 
bokšto, buvo neišvengiama. Galimas daiktas, kad jis, b┣damas dr>sus žmo-

gus, nenorプjo veltui leisti paskutines savo gyvenimo sekundes, ir norプdamas 
išvengti ginčo su s┣numi prieš mirt┊, jis sutelkプ savo s>monC ┊ kažk> labai 
svarbaus.

Vedos sako, kad priešmirtinプs akimirkos – svarbiausias gyvenimo egza-

minas. ┉ k> sutelktos m┣s┧ mintys mirties metu, t> ir gauname sekančiame 
gyvenime. Tai patvirtina Bhagavadgyta (8.6): Kok┊ b┣ties b┣v┊ atsimins pa-

liekantis k┣n> žmogus, o Kunti s┣nau, ┊ tok┊ jis b┣tinai ir pateks.
Išvada: gilus laiko galybプs ir neišvengiamumo suvokimas leidžia žmogui 

teisingai vertinti pačias pavojingiausias situacijas. Dar daugiau, toks žmo-

gus atsikrato mirties baimプs.
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Laiko apibrｫžimas

Vedos sako, kad laikas – tai Dievo aspektas, valdantis vis> k┣rinij>. 
Materialus pasaulis laiko nustatytais ciklais visada juda viena kryptimi – ┊ 
sunaikinim>. Laikas yra pati stipriausia teisingum> vykdanti jプga materialia-

me pasaulyje. Jis visada nubaudžia tuos, kurie nenori paklusti jo valiai. Tai 
substancija, nepriklausoma nuo materialaus pasaulio faktori┧. ┉takodamas 
kiekvien> materijos b┣v┊, pats laikas niekada nepatiria jos poveikio. Laikas 
yra grandis, jungianti visus materijos procesus visatoje. Jis yra visa persmel-
kiantis ir skirstomas ┊ praeit┊, dabart┊ ir ateit┊.

Praeitis – realybｫ ar tik istorija?

PraプjCs, dabartinis ir b┣simas laikas – tai ypatinga energijos r┣šis, kuri 
verčia m┣s┧ pasaul┊ nepaliaujamai keistis.

Skaitytojas: Aš suprantu laiko poveik┊ mums dabartyje, bet visiškai ne-

aišku, kaip pasireiškia praeitis ir ateitis.

Autorius: Pirmiausia pakalbプkim apie praeit┊. Ji ┊takoja mus per m┣s┧ 
pači┧ prot> ir intelekt>. Savo ruožtu, prot> praeitis veikia per atmint┊. Kitaip 
sakant, atmintis yra proto funkcija, jungianti j┊ su praeitimi. Kai mes prisime-

name praeit┊, ji verčia prot> s>veikauti su realiais faktais, kurie vyko praei-
tyje. Kuo teisingesnis žmogus, tuo aiškiau jis suvokia savo praeit┊. Šventieji 
prisimena net savo praeitus gyvenimus

Skaitytojas: ┉domu, kaipgi protas per atmint┊ patenka praeito laiko ┊ta-

kon? Man rodos, atvirkščiai – mes tik tada galvojam apie praeities ┊vykius, 
kai patys juos prisimenam. Kuo čia dプtas laikas?

Autorius: Taip, mes galime prisiminti praeit┊, ir tada ji nedelsiant pra-

deda daryti poveik┊ protui, pasiekdama j┊ praプjusi┧ ┊vyki┧ pagalba. Be to, 
atsiminimai gali b┣ti spontaniški, netikプti. J┣s sutinkate su mano žodžiais?

Skaitytojas: Taip, bet man vis tiek neaišku, kaip praeitis ┊takoja prot>?
Autorius: Kai j┣s prisimenate praeities ┊vykius, visada pasireiškia kokia 

nors psichinプ reakcija. Tai ir yra praeities ir proto s>veikos rezultatas. Protas 
su praeities ┊vykiais kontaktuoja per atmint┊, kuri gali patekti ┊ praeit┊.

Skaitytojas: O aš galvojau, kad m┣s┧ reakcija ┊ praeities ┊vykius – tai 
kaip ir s>lyginis releksas.

Autorius: Vadinasi, praプjusi┧ laik┧ prisiminimai – tik s>lyginis releksas?
Skaitytojas: Taip.

Autorius: Kitaip sakant, s>veikos su praeitimi nプra, yra tik atmintis ir 
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releksai ┊ tai, kas joje yra?
Skaitytojas: Na, taip.
Autorius: Galb┣t ir praeito laiko nプra? 
Skaitytojas: Jis yra kaip istorija, bet realiai neegzistuoja ir mums neturi 

jokio poveikio.
Autorius: Vadinasi, ir m┣s┧ praeityje nプra?
Skaitytojas: Taip. Praeitis yra tiktai istorija.
Autorius: Vadinasi, praeityje nieko nプra, nes ir pačios praeities nプra, ar 

ne taip?

Skaitytojas: Taip, mes egzistuojame tiktai dabartyje, o praeityje nieko 
nプra.

Autorius: Vadinasi, visa tai, k> mes padarプme praeityje, egzistuoja tiktai 
dabartyje, o jeigu iš to, k> padarプme praeityje, dabartyje nieko neliko, vadi-
nasi, tai, k> mes padarプme, jau nebeegzistuoja.

Skaitytojas: Aš jau sakiau, kad tai, k> mes padarプme praeityje, realiai 
neegzistuoja ir tapo tik istoriniu faktu.

Autorius: Tada nプra jokios prasmプs bausti žudik>, nes tai, k> jis padarプ, 
jau nebeegzistuoja. Jis užmušプ, ir to žmogaus jau nebプra. Tuo labiau, kad ir 
žudiko praeityje nプra, jis egzistuoja tik dabartyje. Užmuštojo irgi nプra, nes j┊ 
nužudプ praeityje. Tai kam gi nusikaltプl┊ sodinti ┊ kalプjim>, jeigu neliko joki┧ 
problem┧?

Skaitytojas: Bet juk užmuštojo giminプs vis dar atsimena ši> nelaimC, ir 
tai verčia juos sielvartauti.

Autorius: J┧ atsiminimai, sutinkamai su j┣s┧ koncepcija, viso labo tiktai 
s>lyginiai releksai. Užmuštojo dabar nプra, nes j┊ užmušプ. Maža to, jo ir pra-

eityje nプra, nes pačios praeities, anot j┣s┧, nプra. Todプl nプra joki┧ problem┧, 
tereikia sielvarto palaužtiems giminプms pašalinti t> s>lygin┊ releks>, ir tegu 
jie sau ramiai gyvena.

Skaitytojas: ┉domiai kalbate. Tačiau daug psicholog┧ laikosi b┣tent to-

kios nuomonプs, nors tai tiesiog beprotybプ – nusikaltプlis vis tik atliko savo 
juod> darb>!

Autorius: Kok┊ nusikaltim> galima padaryti neegzistuojančioje vietoje 
neegzistuojantiems žmonプms, jeigu net tas, kuris padarプ nusikaltim>, irgi 
neegzistuoja?

Skaitytojas: Taip, tokiomis s>lygomis ne┊manoma nusikalsti.
Autorius: Vadinasi, bausti nプra k>.
Skaitytojas: Taip daugelis galvoja – jis buvo nusikaltプlis anksčiau, jo 

nenubaudプ, o dabar visa tai praeityje, ir jis, vadinasi, jau ne nusikaltプlis. Kai 
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kuriose valstybプse net ┊statymai neleidžia bausti už nusikaltimus, kurie buvo 
padaryti prieš kažkiek tai met┧. Taip, ir š┊ kart> išvados nelabai patrauklios.

Panašu, kad praeitis realiai egzistuoja, ir mes su ja turime real┧ kontakt>. 
Todプl ir nusikaltプl┊, kuris nusidプjo kažkada praeityje, reikia bausti.

Autorius: Teisingai, tik ne taip lengva suprasti šiuos dalykus.

Skaitytojas: Palaukite, bet jeigu praeitis egzistuoja, tai mes galime iš-

mokti j> pakeisti!
Autorius: Neišdegs. Kokia nors veikla mes galime užsiimti tiktai da-

bartyje. M┣s┧ kontaktas su praeitimi toks, kad joki┧ praeities ┊vyki┧ jau ne-

pakeisi. Tačiau jie mums daro ┊tak> ir dabartyje. Praeitis mums nesuteikia 
galimybプs j> ┊takoti. Dabart┊ – prašom, kiek nori.

Skaitytojas: Vadinasi, mes negalime paveikti praeities, o ji mus gali. O 
k> daryti, jeigu praeityje pasielgei neteisingai? Nejaugi mes vis> laik> gausi-
me reakcijas už t> poelg┊?

Autorius: Ne. Jeigu dabartyje mes elgsimプs dorybingai, tai neutralizuo-

sime nedor┧ praeities darb┧ poveik┊ m┣s┧ likimui.
Skaitytojas: Vadinasi, mes vis dプlto galime ┊takoti praeities ┊vykius?
Autorius: Ne, mes galime ┊takoti tik j┧ pasekmes, o pači┧ ┊vyki┧ pakeis-

ti negalime. Jeigu dabar mes gyvename dorai, neutralizuojasi visos buvusi┧ 
nedorybi┧ pasekmプs.

Skaitytojas: O atgaila irgi neutralizuoja tas pasekmes?
Autorius: Taip, bet tik nuoširdi atgaila.

Skaitytojas: O kaip atskirti – nuoširdi atgaila ar ne?
Autorius: Jeigu atgaila nuoširdi, tai po jos žmogus daugiau taip nenusi-

dプs. Taip atgailaudamas, jis baudžia save dideliais vidiniais pergyvenimais. 
O jeigu žmogus atgailauja, norプdamas išvengti bausmプs, tai nプra nuoširdi at-
gaila. Tai tik formalumas be joki┧ vidini┧ išgyvenim┧. Šitaip atgailaudamas, 
žmogus dažniausiai vプl daro tas pačias nedorybes.

Iš to, kas pasakyta, darosi aišku, jog praeities laikas priži┣ri, kad už 
kiekvien> padaryt> klaid> ir už kiekvien> dorybing> poelg┊ b┣t┧ skiriamas 
teisingas atpildas. O ateities laikas mus ┊takoja per gyvenimo suteiktas gali-
mybes.

Skaitytojas: Aš vプl nieko nesuprantu.
Autorius: Nieko baisaus, tema sudプtinga, ir j> ┊sisavinti reikプs laiko. 

Mes dar gr┊šime prie šito klausimo. 
Išvada: supratCs, kad praeities laikas realiai egzistuoja ir ┊takoja mus, 

žmogus nuoširdžiai atgailauja dプl savo negatyvi┧ poelgi┧ praeityje. Toks su-

pratimas suteiks jam jプg┧ ir entuziazmo gyventi dorai, ir tai neutralizuos 
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visas jo buvusias nuodプmes. O ┊pratCs elgtis dorai, jis visada stengsis nešti 
visiems gプr┊, ir tada pas j┊ ateis laimプ.

Nejaugi ir bﾖsimasis laikas realus?

Taip. Pavyzdžiui, vos tik mums gimus, jau yra tiksliai nustatyta m┣s┧ 
mirties data. Mes negalime pakeisti laiko, kur┊ turプsime praleisti šiame k┣ne, 
bet per t> laik> mes galime padaryti daug gero. Kitaip sakant, jiems skirt> 
laiko tarp> žmonプs pragyvena labai ┊vairiai – vieni dorybingai, kiti nelabai, 
treti ir visai beprasmiškai. Tie, kurie vertina jiems skirt> laik>, turi pakanka-

mai jプg┧ bei ryžto atlikti daug ger┧ darb┧. Taip jie užsitikrina sau laiming> 
ateit┊. 

Skaitytojas: Vadinasi, mes vis tik galime ┊takoti b┣sim> laik>?
Autorius: Ne. Jis galingesnis už visus šios visatos mirtinguosius, kar-

tu paimtus. Todプl niekada negalプsime pakeisti savo gyvenimo trukmプs. Bet 
mes galime padidinti jo aktyv┧j┊ period> ir padaryti j┊ prasmingesn┊. 

Skaitytojas: Vis tiek nesuprantu, ar mes ┊takojam ateit┊, ar ne? Jeigu mes 
galime ┊takoti b┣simus ┊vykius, tai tuo pačiu darome poveik┊ ir b┣simam 
laikui.

Autorius: ┉sivaizduokite laik> kaip vandenyn>. Mes galime stipriai 
pliaukštelプti per vandens pavirši┧ ir sukelti bang>. Ji sklinda tolyn. Taip ir 
kiekvienas dabarties ┊vykis nusidriekia ┊ ateit┊. Bet mes galime sukelti kit> 
bang>, kuri pasivys pirm>j> ir neutralizuos jos poveik┊. Skirtingai nuo pa-

prasto vandenyno, laiko vandenyne visos ┊vyki┧ sukeltos bangos, pasklisda-

mos ┊ ateit┊, niekur neišnyksta, o laukia savo valandos.
Skaitytojas: Mes sujudinam vandenyno pavirši┧, vadinasi, ┊takojam b┣-

sim> laik>?
Autorius: Ne, nes k> gi mes galime padaryti vandenynui? Mes ┊takojam 

tik ┊vykius, tai yra, vandenyno pavirši┧.
Skaitytojas: O kaip b┣simas laikas ┊takoja mus?
Autorius: Laiko vandenyno paviršiumi mes nuolatos judame ┊ priek┊, o 

ateitis m┣s┧ laukia vienas po kito sekančiais ┊vykiais. Mes susiduriame su 
vienu ┊vykiu, paskui su kitu ir t.t., nuoširdžiai tikプdami, kad jie m┣s┧ kelyje 
pasitaikプ atsitiktinai. 

Skaitytojas: Vadinasi, visi mus lydintys ┊vykiai priklauso ne tik nuo pra-

プjusio laiko, bet ir nuo b┣simojo?
Autorius: B┣tent. Mes galime ┊takoti b┣simus ┊vykius, daugiau ar ma-

žiau neutralizuodami praプjusi┧ ┊vyki┧ poveik┊. Bet mes negalime pakeisti 
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savo gyvenimo trukmプs ir jo strukt┣ros laike (kiekvienam gyvenimo etapui 
skirtas griežtai apibrプžtas laiko tarpas). Kitaip sakant, b┣simasis laikas m┣s┧ 
gyvenim> komponuoja ┊vairiais ┊vykiais. Tokiu b┣du, b┣simieji ┊vykiai – tai 
realybプ, tik reikia žinoti, kad jie formuojasi iš m┣s┧ praeit┧ poelgi┧ ir nor┧. 
Todプl, kol mes dar nesusid┣rプme su b┣simu ┊vykiu, yra laiko pakeisti jo b┣-

sim> poveik┊. 
Skaitytojas: O kas tai – m┣s┧ gyvenimo strukt┣ra laike?
Autorius: Kad b┣t┧ patogiau aiškinti, aš taip pavadinau pagrindinius gy-

venimo etapus, kuri┧ mes neišvengsime. 
Išvada: kai žmogus supranta b┣simo laiko nepalenkiamum>, jis nesi-

stengia prailginti savo gyvenimo. Jis susitaiko su mintimi, kad jam atskai-
čiuotas tam tikras dien┧ kiekis ir jau nenori leisti laik> tuščiomis kalbomis 
ir beprasmiška veikla. Mes – savo likimo kalviai lygiai tiek, kiek sugebame 
padaryti k> nors gero dabartyje, bent jau tam, kad ateitis b┣t┧ mums palan-

kesnプ. Toks supratimas visada atneša laimC.

Mes negalime pakeisti pagrindiniﾚ gyvenimo etapﾚ

Visus izinius ir psichinius pokyčius, kuriuos gyvos b┣tybプs patiria šia-

me pasaulyje, kontroliuoja laikas. Tai lengva suprasti, stebint žmogaus or-
ganizmo vystym>si. Tai griežtai nuoseklus procesas. Pokyčiai vyksta ne tik 
žmogaus k┣ne, bet visose materijos formose – atomuose, molekulプse, pla-

netose etc.

Šie materijos pokyčiai vyksta etapais ir priklauso nuo laiko poveikio visa-

tai. Pavyzdžiui, žmogus iš pradži┧ vystosi motinos ┊sčiose, po to pereina se-

kančius etapus: vaikystC, jaunystC, brandos amži┧ ir senatvC, po to – mirtis. 
Visi šie gyvenimo etapai neišvengiami ir vyksta laiko ┊takoje. Tai pa-

tvirtinama ir Maitreja-upanišadoje (6.14): Laiko ┊takoje visos gyvos b┣tybプs 
gimsta, laiko ┊takoje jos užauga ir laiko ┊takoje miršta.

┉domu, kad visi visatos objektai pereina šiuos etapus, tik j┧ laiko trukmプ 
skirtinga. Net atomai, molekulプs ir ┊vairios energijos turi jiems nustatyt> 
gyvavimo laik>. Taigi juos taip pat kontroliuoja laikas. Pavyzdžiui, moks-

lininkai tiksliai žino urano skilimo period>. Net mažytis urano atomas ne-

gali išvengti laiko ┊takos. Tai patvirtina ir Šrimadbhagavatam (1.9.14): …
taip veikia laikas, nuo kurio niekur nepasislプpsi ir kuriam pakl┣stam visi, 
nesvarbu, kokioje planetoje gyvenam, – kaip pakl┣sta vプjui debesys. Š┊ teks-

t> pakomentuoja A.Č.Bhaktivedanta Svami Prabhupada: Laikas viešpatauja 
visoje visatoje, jo valiai pakl┣sta visos planetos. Kaip debesys pakl┣sta oro 
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srovプs jプgai, taip jai pakl┣sta ir milžiniškos planetos, tarp j┧ ir saulプ. Lygiai 
taip nenugalimasis kala, laikas, valdo net or> ir kitus pradus.

Panaš┣s dalykai aprašyti ir Mahabharatoje, Kala-vadoje (12.227.69-98): 
Laikas nepaliaujamai sukasi, ir tie, kuriuos jis pasmerkia praž┣čiai, neišsi-
gelbプs. Laikas niekada neklysta, jo nプra tarp klystanči┧j┧. Jis visada – pats 
geriausias tarp geriausi┧. Jo, tokio tolimo, niekas, net ir labai norプdamas, 
negali numatyti. Jis – senas ir amžinas dプsnis, atimantis gyvenim> iš visko, 
kas gyva. Laiko negalima apeiti ir peržengti jo taip pat ne┊manoma.

Skaitytojas: Vadinasi, netgi planetos pereina gimimo, vaikystプs, jaunys-

tプs, brandumo, senatvプs ir mirties etapus?
Autorius: Taip, j┣s teisingai supratote.
Skaitytojas: O m┣s┧ Žemプ taip pat buvo jauna?
Autorius: Vedos sako, kad Žemプ, kaip ir pati visata, kažkada buvo jau-

na. O dabar ir Žemプ, ir visata yra brandos amžiuje.
Skaitytojas: Vadinasi, Žemプ buvo sukurta visatos k┣rimo metu?
Autorius: Taip, ji buvo sukurta tam tikrame visatos k┣rimo etape ir bus 

sunaikinta tam tikrame visatos naikinimo etape.

Skaitytojas: O kiek dabar visatai met┧?
Autorius: Apie tai mes pakalbプsime vプliau, o dabar, kad b┣t┧ paprasčiau 

ir aiškiau, visatos gyvenimo trukmC s>lyginai prilyginkime šimtui met┧. Ati-
tinkamai dabartiniu momentu jos amžius – penkiasdešimt vieneri metai.

Skaitytojas: Nuostabu, vadinasi, pagal Vedas, jau praプjo pusプ jos amžiaus.
Autorius: Taip, maždaug.
Skaitytojas: Bet aš nesuprantu, kaip dプsning┧ vis┧ visatos objekt┧ po-

kyči┧ pažinimas susijCs su laimingo gyvenimo dプsniais.
Autorius: Labai paprastai. Kiekviename gyvenimo etape žmogus turi 

užsiimti tik tam tikra veikla. Tada jis b┣na laimingas.
Skaitytojas: K> turi daryti žmogus vaikystプje?
Autorius: Vaikui nieko negalima leisti daryti savarankiškai, pas j┊ pirma 

turi subrCsti intelektas. Bet jam reikia sudaryti savarankiškumo regimybC, 
tada ┊vairi┧ žaidim┧ dプka vaikas mokysis teisingai gyventi, ir jo vaikystプ bus 
prasminga ir laiminga.

Skaitytojas: O kaip atrodo laiminga jaunystプ?
Autorius: Jaunas žmogus turi mokintis. Jeigu jo tプvai pirmenybC skirs 

toms žinioms, kurios aiškina žmogaus gyvenimo prasmC ir ugdo charakter┊, 
tai toks jaunuolis užaugs laimingu žmogumi. Prieš pradedant vaikui skiepyti 
profesionalius ┊g┣džius, tプvams reikia išsiaiškinti, kuo jis turi užsiimti gyve-

nime. Kiekvienas vaikas nuo pat gimimo turi savyje t> gyslelC, pagal kuri> 
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galima sprCsti, kam jis sutvertas, kokia veikla turi dominuoti jo gyvenime.
Jeigu tプvai ugdo vaiko intelekt> ir ger>sias savybes, jo potraukis kon-

krečiai veiklai išryškプja savaime. Vaiko auklプjimo negalima apriboti tiktai 
moksline informacija. Priešingu atveju, nekreipiant dプmesio ┊ charakterio 
ugdym> ir stengiantis prikimšti jo galv> ┊vairiausi┧ moksl┧, vaikas praras 
nuovok>, kokia veikla jam skirta. Ir tegu jis bus labai mokytas, bet svarbiau-

sio supratimo – kuo jam užsiimti gyvenime – jis neturプs. Todプl moralinis 
vaiko auklプjimas turi b┣ti pirmoje vietoje, profesinis – antroje. Kam reika-

lingi specialistai, kurie nežino, kaip teisingai elgtis darbe ir nesupranta savo 
gyvenimo tikslo. Netgi turプdami gerus profesinius ┊g┣džius, jie visur ┊neš tik 
sumaišt┊ ir galiausiai taps nelaimingais žmonプmis.

Aš jau nekalbu apie tuos vaikus, kurie, užuot mokinCsi gyvenimo, vis> 
savo laik> praleidžia prie televizoriaus ir ži┣ri, kaip ančiukai su pistoletais 
vaikosi vienas kit>, arba kompiuteryje stebi ┊ pelC panašaus žmogiuko jude-

sius. Deja, dauguma vaik┧ dabar užsiima b┣tent tokiomis kvailystプmis. Apie 
koki> laiming> ateit┊ jie gali svajoti?

Skaitytojas: Bet kompiuteriniai žaidimai lavina vaiko miklum>, dプme-

sio koncentracij>, ┊žvalgum>, greit> m>stym>, stropum>. Argi tai blogai?
Autorius: Visa tai, žinoma, gerai, bet pagaliau reikia suprasti, kas vaikui 

svarbiau – b┣ti doru ar b┣ti apsukriu. Dプmesio koncentracija ┊ kov> su j┊ su-

pančiu pasauliu nepadプs sprCsti iškylančias problemas. ┉žvalgumas irgi b┣na 
skirtingas. Kartais j┊ vadina gudrumu, kartais – blaiviu protu. Stropumas, 
panaudojamas ugdyti savyje dorybingas savybes, neša laimC; stropumas, sie-

kiant k> nors nugalプti arba apgauti, neša kančias. Greitas m>stymas kartais 
padeda greitai pastebプti kit┧ tr┣kumus, o kartais – greitai ištaisyti situacij>.

Dauguma kompiuterini┧ žaidim┧ – tai prievarta ir sunkum┧ nugalプjimas, 
pasinaudojant prievarta, kova, gudrumu, ┊ž┣lumu ir žiaurumu. Argi tai padプs 
vaikui b┣ti geru žmogumi?

Skaitytojas: Kiek supratau, j┣s nepatenkintas ne pačiais kompiuteriniais 
žaidimais, bet j┧ propaguojamomis kenksmingomis idプjomis.

Autorius: Taip, aš ne prieš kompiuterius, kompiuterinius žaidimus ir te-

leprogramas, aš prieš tai, kad dabar visa tai lavina ne tas vaiko charakterio 
savybes, kurios j┊ padarys laimingu. 

Skaitytojas: Tai k> gi daryti – atsisakyti nuo tokio technikos panaudoji-
mo vaik┧ auklプjime?

Autorius: B┣tent! Technik> reikia panaudoti vaik┧ auklプjimui, o ne j┧ 
s>monプs žlugdymui. Jeigu j┣s turite pakankamai aukšto dorovinio lygio žai-
dim┧ ir videoilm┧, tai tegu vaikai jais naudojasi. Bet geriau su jais daugiau 
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bendrauti, aiškinant, kaip tapti laimingu žmogumi.
Skaitytojas: Kuo turi užsiimti žmogus brandos laikotarpiu?
Autorius: Jis turi vykdyti sav>sias pareigas šeimai ir visuomenei. Ir pati 

svarbiausia jo pareiga – siekti pažinimo apie žmogaus gyvenimo prasmC.
Skaitytojas: Ir kokia gi žmogaus gyvenimo prasmプ?
Autorius: Pažinti savo dvasinC prigimt┊, suprasti, kas yra laimプ – toks 

vedinis gyvenimo prasmプs apib┣dinimas.
Skaitytojas: Man šie žodžiai nieko nesako.
Autorius: Taip, atsakymas aiškiai per trumpas. Bet jeigu norite gauti 

išsamesn┊ paaiškinim>, turite gerai pasiruošti. Gilesnis žinojimas reikalauja 
išankstinio pasiruošimo.

Skaitytojas: Ir kaip atrodo tas pasiruošimas m┣s┧ atveju?
Autorius: Reikia mokytis laimingo gyvenimo dプsni┧. Jie remiasi Vedo-

mis, kurios parašytos, siekiant vieno tikslo – padaryti žmones laimingais.
Bet gr┊žkime prie m┣s┧ temos. Taigi, sulaukCs brandaus amžiaus, žmo-

gus turi darbuotis šeimos ir visuomenプs labui, neužmiršdamas atrasti laiko 
dvasinei praktikai, kuri yra pati svarbiausia žmogaus pareiga. Tik teisingas 
ši┧ dalyk┧ supratimas leidžia susikurti laiming> šeimynin┊ gyvenim>. Tačiau 
ši tema, kaip ir vaik┧ auklプjimas, bus nagrinプjama vプliau.

PagyvenCs žmogus b┣na laimingas, jeigu jis atmeta visus reikalus ir gi-
linasi ┊ dvasinC praktik>. B┣tent tokia veikla yra svarbiausia pagyvenusi┧ 
žmoni┧ pareiga. Tada jis netgi tokiame amžiuje nelieka vienišas, atvirkščiai, 
jis pasidaro dar labiau visiems reikalingesnis, nes kiekvienam, kuriam tai 
reikalinga, gali duoti ger> patarim>. 

Skaitytojas: Vadinasi, žmogui senstant, keičiasi ir jo pareigos, ir kai 
žmogus šitai supranta, jis b┣na laimingas. O jeigu žmogus vis> gyvenim> 
nekeičia savo veiklos pob┣džio, kas tada?

Autorius: Jeigu žmogus neatsižvelgia ┊ laiko poveik┊ jo s>monei ir ne-

kreipdamas dプmesio ┊ savo amži┧, užsiima ta pačia veikla, be abejo, jo laukia 
nemaži išbandymai ir vargai.

Skaitytojas: J┣s galite pateikti kok┊ nors pavyzd┊, patvirtinant┊ š┊ laimin-

go gyvenimo dプsn┊?
Autorius: Toki┧ pavyzdži┧ labai daug. Sakykim, jeigu jaunuolis, išaugCs 

iš studentiško amžiaus, vengia praktinプs veiklos ir toliau mokinasi gyventi 
tik teoriškai, tai tokio elgesio rezultatas bus kančios ir aimanos. Nepaisant 
savo gilaus teorinio pažinimo, jis vis tik yra nemokša, neturintis jokio supra-

timo apie real┧ gyvenim>, ir tampa vis┧ pajuokos objektu.
PagyvenCs žmogus, kuris vis> laisv> laik> skiria užsidirbti pragyveni-
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mui, elgiasi neteisingai. Jis atima iš savCs galimybC prailginti laik>, b┣tin> 
darbui su savimi, ir todプl b┣tinai susidurs su artim┧ žmoni┧ nedプkingumu. 
Niekas iš j┧ nesupras, k> jis prarado, atimdamas iš savCs galimybC prieš mirt┊ 
apsivalyti s>monC. Todプl, bendraudami su aplinkiniais, tokie žmonプs labai 
nervuojasi, pyksta ir lengvai ┊sižeidžia. Nežinodami, kam skirti didesn┊ dプ-

mes┊ tokiame amžiuje, jie palieka k┣n> gilios depresijos b┣klプje.
Lytiškai nesubrendusi mergaitプ gali žaisti su berniukais, bet po to ji turi 

vengti priešingos lyties, kitaip su ja gali negerai pasielgti.
Pastojusi moteris turi suprasti, kad ji jau negali, kaip anksčiau, bプgioti po 

krautuves. Priešingu atveju vaikas gali gimti nepilnavertis.
Jeigu motina nesupranta, kad jos vaikas jau užaugo ir nori b┣ti savaran-

kiškas, ir elgiasi su juo kaip su mažu, jai prisieis už tai kentプti.
Skaitytojas: Taip, tai panašu ┊ ties>.
Išvada: reikia suprasti, kad kiekvien> veiklos r┣š┊ atitinka tam tikras gy-

venimo periodas. Jeigu mes nekreipiame dプmesio ┊ k┣no ir s>monプs poky-

čius ir tCsiame sav>j> veikl>, tai kančios neišvengiamos. Suvokus š┊ laimingo 
gyvenimo dプsn┊, galima iš anksto pasiruošti b┣simoms permainoms m┣s┧ 
gyvenime. Tada, neži┣rint sunkum┧, susijusi┧ su tomis permainomis, galima 
išvengti streso ir išlikti nepajudinamu ir laimingu.

Kaip žmonｫs reaguoja ｽ dvasinio laiko ir sielos 
egzistavimo faktD

Klasiikuodami laik>, galime išskirti dvi jo formas:
1. Amžinas (dvasinis) laikas. Jis pasireiškia dvasiniame pasaulyje. Jis yra 

dvasinis savo prigimtimi, niekada neišnyksta ir nepaliaujamai veikia.
2. Antrinis (materialus) laikas. Taip pat turi dvasinC prigimt┊, bet veikia 

cikliškai ir pasireiškia tik materialiame pasaulyje. Vedos sako, kad materia-

lus laikas – tai tik dvasinio, amžinojo laiko pasireiškimas materialiame pa-

saulyje. Šis laikas savo misij> pradeda materialios visatos atsiradimo metu ir 
pabaigia po jos sunaikinimo. Tuo metu, kai materiali visata yra neišreikšto-

je b┣klプje, antrinis laikas taip pat neišreikštas. Antrinis laikas turi dievišk>, 
dvasinC kilmC, bet veikia cikliškai, tarytum b┣t┧ laikinas.

Skaitytojas: Na, to jau perdaug! “Dvasinis pasaulis, materialus pasaulis, 
dvasinis laikas, materialus laikas, visatos k┣rimas, visatos naikinimas”. Labai 
jau visi šitie terminai ginčytini. Jeigu j┣s jais remiatプs m┣s┧ pokalbyje, tai 
kaip man patikプti j┣s┧ išvadomis, kai patys postulatai absoliučiai neaišk┣s?

Autorius: Iš karto sunku suprasti, kas yra dvasinis pasaulis ir  neišreikšta 
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visatos b┣klプ. Nors dabar mes ši┧ tem┧ nenagrinプsime, bet kai k> pasakyti 
galima.

Skaitytojas: O kodプl mes dabar negalime apie tai pakalbプti? Ar informa-

cija apie dvasin┊ pasaul┊ yra slapta?
Autorius: J> galima pavadinti slapta, nes daugumai žmoni┧ ši informa-

cija nepriimtina netgi kaip hipotezプ. Jie net klausyti nenori, kai pradedama 
kalbプti apie siel> ir dvasin┊ pasaul┊.

Skaitytojas: Gal toks faktas akivaizdžiai parodo, kad minim┧ dalyk┧ 
nプra ir b┣ti negali?

Autorius: Viskas ne taip paprasta. Dažniausiai b┣na kitaip: mes, maty-

dami tik savo materialaus k┣no veikl>, kuo nuoširdžiausiai tapatinam save su 
tuo k┣nu. Kai k┣nas jaunas, mes taip pat save laikome jaunu. K┣nas sensta, ir 
mes tikim, kad tai mes senstame. Mes tikime šitomis kvailystプmis, nepaisant 
to, kad giliai viduje nesutinkame su tuo, jog prisieis mirti. Mes ne┊žvelgiam 
savo dvasinプs prigimties ir nesuprantam, kad siela nesensta. Todプl net užuo-

mina ┊ sielos egzistavimo galimybC iššaukia piktus protestus.
Kas liečia dvasin┊ laik>, dvasiniame pasaulyje jis veikia kiek kitaip negu 

materialiame. Visas gyvas b┣tybes dvasiniame pasaulyje irgi kontroliuoja 
laikas. Bet čia jo poveikis nプra cikliškas, čia laikas juda tik viena kryptimi. 
Kitaip sakant, visi dvasinio pasaulio gyventojai tolydžio progresuoja savo 
vystymesi ir niekada nemiršta, nes gyvena dvasiniuose, o ne materialiuose 

k┣nuose. Progresavimas šiuo atveju nereiškia, kad vyksta senプjimo procesai. 
Vedos sako, kad dvasiniame pasaulyje visos gyvos b┣tybプs kiekvien> savo 
gyvenimo akimirk> jaučia vis didesnC laimC, o j┧ dvasiniai k┣nai ne tik ne-

sensta, bet aplamai nesikeičia.
Materialiame pasaulyje visk> kontroliuoja materialus laikas, todプl jame 

viskas keičiasi. 
Skaitytojas: Visa tai panašu ┊ proting> ir ┊domi> pasak>.
Autorius: Savo laiku aš irgi taip galvojau. Bet gilindamasis ┊ vedinius 

šventraščius ir m┣s┧ dvasinC prigimt┊, supratau, kad Vedos neturi nieko ben-

dro su prasimanymais. Yra daugybプ ┊rodym┧, kad siela ir dvasinis pasaulis 
– realybプ.

Skaitytojas: O kaip j┣s patvirtinsite vedin┊ poži┣r┊?
Autorius: Jums bus prieinami visi ┊rodymai, jeigu j┣s ži┣rプsite ┊ sielos 

egzistavim> bent kaip ┊ hipotezC.
Skaitytojas: Gerai, sakykim, aš priimu tai kaip hipotezC.
Autorius: Tada nieko nebus. Ši> hipotezC reikia priimti be joki┧ “saky-

kim”, tik tada mums atsivers nauji šio klausimo akiračiai.
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Skaitytojas: Ir kokie gi tie nauji akiračiai?
Autorius: SupratCs, kad siela – tai realybプ, anksčiau ar vプliau j┣s su-

žinosite ir jos pažinimo metodus. Sielos ne┊manoma pažinti tais metodais, 
kurie yra materialaus mokslo arsenale. Siela yra dvasinプ, nemateriali, todプl 
jokioms materialioms priemonプms neprieinama. Jai negalima taikyti ir ma-

teriali┧ dプsni┧, kuriais dabar naudojasi mokslas.
Skaitytojas: Jeigu atsisakom mokslo paslaug┧, kaip tada pažinti siel>?
Autorius: Siel> galima pažinti tik vienu b┣du, b┣tent laikytis nurody-

m┧, kuriuos duoda žmonプs, Ved┧ ir kvaliikuot┧ mokytoj┧ pagalba gerai j> 
išstudijavC. Reikia pačiam pasidaryti prietaisu. Mes turime dvasinC prigimt┊ 
ir užsiimdami dvasine praktika galime taip išvalyti savo s>monC, kad atsiras 
reali galimybプ pažinti siel>. Kiekvienas rimtas žmogus gali gauti kažkok┊ 
dvasin┊ patyrim>, kurio dプka materialistinプ pasaulプži┣ra tampa nereikalinga 
ir atmetama.

Skaitytojas: Kas tai yra – dvasinis patyrimas?
Autorius: Kai žmogus patiria t┣kstančius kart┧ stipresnC laimC už t>, 

kuri> jis kada nors patyrプ, kai jis pasijunta es>s amžinas ir gerai mato skirtu-

m> tarp savCs ir materialaus k┣no, kuriame jis ┊kalintas, – tai ir yra dvasinis 
patyrimas. Jis duoda stipr┧ pajautim>, kad vis dプlto mes esame dvasinプs, o 
ne materialios prigimties.

Skaitytojas: O kada atsiranda ne tik jausmas, bet ir aiškus supratimas, 
kad b┣tent taip ir yra?

Autorius: Tada, kai žmogus realiai pamato save kaip siel>. Vプliau jis 
pamatys, kad siela yra ne tik jo k┣ne, bet ir vis┧ gyv┧ b┣tybi┧ k┣nuose. Toks 
žmogus ┊žvelgs siel> netgi vabaliuk┧ k┣nuose.

Skaitytojas: Jis tikrai pamatys siel> ar tik ┊sivaizduos, kad ji yra?
Autorius: Jis nieko ne┊sivaizduoja, jis visk> mato tikrovプje, taip, kaip 

j┣s dabar matote mane.
Skaitytojas: Tai kodプl nei aš, nei mano paž┊stami niekada nematプme 

sielos?

Autorius: Tam reikia turプti dvasin┊ regプjim>, kuris neturi nieko bendro 
su m┣s┧ akimis. Tik tyras ir be nuodプmプs protas gali regプti dvasinius objek-

tus, nors ir atrodo, kad toks žmogus ┊ pasaul┊ žvelgia lygiai taip pat, kaip ir 
kiti. Kitaip sakant, visi žmonプs, kurie pripaž┊sta sielos egzistavimo hipotezC, 
anksčiau ar vプliau apsivalo savo s>monC ir stengiasi gyventi, nedarydami 
nuodプmi┧. Štai tokia išankstinプ s>lyga, norint pažinti siel>. Kitaip nプra joki┧ 
šans┧ j> pamatyti. Ši taisyklプ galioja visuose moksliniuose tyrimuose – no-

rint atlikti eksperiment>, reikia išpildyti tam tikras s>lygas.     
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Skaitytojas: Atrodo, tas mokslas, apie kur┊ pasakojate, labai sudプtingas. 
Tik pamanykite – norint juo užsiimti, reikia b┣ti be nuodプmプs. Kur j┣s dabar 
matプte tokius žmones?

Autorius: Kas ieško, tas randa. Tokie žmonプs yra, bet j┧ labai mažai ir 
surasti juos sunku. Bet Vedos nurodo, kaip ir kur juos surasti.

Skaitytojas: Ir kaip?

Autorius: Pirmiausia reikia sužinoti, kokie charakterio bruožai b┣dingi 
šventoms asmenybプms.

Skaitytojas: Argi be to aš negaliu pamatyti švento žmogaus?
Autorius: Pamatyti, žinoma, galima, bet be reikiamos kvaliikacijos j┣s 

neatskirsite jo nuo paprasto žmogaus ir ramiai praeisite pro šal┊.
Skaitytojas: Nesuprantu, kokia čia kvaliikacija reikalinga? Juk jeigu 

žmogus labai mokytas, j┊ per kilometr> pamatysi – ori išvaizda bei laikysena.
Autorius: Nepainiokite pasididžiavim> su šventumu. Pagrindinプ švento-

jo savybプ – kuklumas, todプl j┊ paprastai sunku pastebプti. 
Skaitytojas: Dabar aišku. Taigi pakalbプkime apie šventos asmenybプs 

savybes.

Autorius: Pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar yra b┣tinumas siekti šventojo 
savybi┧. Kitaip mes niekada nepatikプsime, kad kažkas savo laiku labai j┧ 
siekプ ir todプl tapo šventuoju. Kitaip sakant, norint turプti švento žmogaus 
savybes, reikia suprasti, kad jos visada daro žmog┧ laiming>. Tokiu b┣du, 
pirmiausia mums reikia gerai išstudijuoti laimingo gyvenimo dプsnius.

Išvada: noras suvokti laiko ir m┣s┧ pači┧ dvasinC kilmC anksčiau ar vプ-

liau padeda susigaudyti, kokiu b┣du galima pažinti siel>. Tai ┊manoma tik 
dvasinプs praktikos pagalba. Atsakingai praktikuojantis žmogus nedelsiant 
pajunta didžiul┊ entuziazm> gyventi kuo teisingiau. Visi, kurie sistemingai 
užsiima savo dvasini┧ ištak┧ pažinimu, ilgainiui apsivalo nuo vis┧ nuodプ-

mi┧. Tokie žmonプs tampa neapsakomai laimingi ir gali ┊žvelgti vis┧ gyv┧ 
b┣tybi┧ dvasinC kilmC.

Vadovaujantis laiko aspektas

Laikas pagal savo poveik┊ pasireiškia dviem aspektais, kuriuos, pagal 
analogij> su valstybプs valdymo strukt┣ra, b┣t┧ galima pavadinti vadovau-

jančiu ir vykdomuoju aspektais. Kad geriau suprastume daugel┊ klausim┧, 
susijusi┧ su m┣s┧ gyvenimu, panagrinプsime juos nuodugniau.

Laikas ┊prastu b┣du vadovauja m┣s┧ gyvenimui, kur┊ reguliuoja saulプs 
judプjimas. Nakt┊ m┣s┧ organizmas reikalauja miego, dien> miegoti sunku ir 
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reikia kažk> veikti.
Patys to nepastebプdami, mes visada prisitaikome prie laiko cikl┧. Pavyz-

džiui, norプdami valgyti vaisius, mes turime palaukti, kol jie prinoks. Vaikai 
┊vairius dalykus turi mokintis skirtingu laiku. Kartais jie kažk> nori daryti, 
kas jiems aiškiai per anksti, ir tada tプvai juos sudraudžia – ateis laikas, tada. 
Moteriai vプlgi nustatytas laikas, kada ji gali pradプti vaikus ir kada ji jau ne-

begali j┧ turプti. Tai vis tam tikri rプmai, ┊ kuriuos mus ┊spraudžia laikas.    
Visa tai rodo, kad komandas duoda laikas ir per j┊ neperšoksi. Jeigu žmo-

gus k> nors daro anksčiau laiko arba jau jam praプjus, jis atrodo kvailai.
Skaitytojas: O vaiko lytis taip pat priklauso nuo pradプjimo laiko ar čia 

jau kaip pasiseks?
Autorius: Atsitiktinum┧ šiame pasaulyje neb┣na. Bet kurie, net ir visai 

nereikšmingi ┊vykiai, turi savo dプsningumus.
Kas liečia vaik┧ pradプjim>, vedinプje astrologijoje nuodugniausiai išaiš-

kinta, kaip tai daryti. Pasirodo, netgi galima suplanuoti genialaus vaiko gi-

mim>. Vedinis astrologas gali labai tiksliai apskaičiuoti, kokiu atveju bus 
berniukas ar mergaitプ. Pavyzdžiui, Vedos nurodo tok┊ dプsningum>: lyginプ-

mis dienomis, skaičiuojant nuo pirmos menstrualinio moters ciklo dienos, 
daugiausiai gimsta berniukai, nelyginプmis – mergaitプs. Berniukams pradプti 
palankiausios šešta, aštunta, dešimta ir dvylikta dienos, mergaitプms – septin-

ta ir devinta dienos.

Dプsningum┧ yra ir daugiau. Pavyzdžiui, jeigu pradプjimo metu lytinis po-

traukis stipresnis pas vyr>, tai gimsta berniukas, o jei pas moter┊ – mergaitプ. 
Visa tai ne atsitiktinumai ir priklauso nuo planet┧, ┊takojanči┧ vyro ir moters 
lytinC potencij>, o tai, savo ruožtu, priklauso nuo j┧ karmos ir gimimo lai-
ko.

Taigi žinant dプsningumus, kuriuos mums diktuoja laikas, galima planuo-

ti vaik┧ pradプjim>. Bet žmogui, kuris negerbia laiko ir gyvena netvarkingai, 
net pats geriausias astrologas nepadプs pasirinkti vaiko lyties. Dar daugiau, 
vargu ar jam pasiseks turプti gerus vaikus ar pasiekti kokios nors kitos sプkmプs 
gyvenime.   

Skaitytojas: Ar ne perdaug kategoriška?
Autorius: Ši r┣sti teisybプ pabrプžia, kad visada reikia atsižvelgti ┊ tai, 

jog paradui vadovauja laikas. Bet jeigu šaukštai jau po piet┧, tai, neži┣rint ┊ 
užgriuvusias nelaimes, reikia pamプginti nuolankiai jas priimti, tai yra, b┣ti 
paklusniu vykdomojo (baudžiančio) laiko aspekto tarnu. Žmog┧, kuris giliai 
┊sis>monino šias tiesas, nelaimプs aplenks. 

Skaitytojas: Vプl nesuprantu: vadovaujantis aspektas, vykdomasis, ar 
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baudžiantis aspektas. Ar galima tai paaiškinti kaip nors paprasčiau?
Autorius: Vadovaujantis laiko aspektas aiškiai nurodo, k> ir kokiu laiku 

reikia daryti. Bet dauguma žmoni┧ nepripaž┊sta vadovaujančios laiko reikš-

mプs m┣s┧ gyvenime. Na, k> gi, tada ┊ scen> išeina vykdomasis laikas, ku-

rio paskirtis – priži┣rプti, kad b┣t┧ vykdomi vadovaujančio laiko nurodymai. 
Jis nepastebimai pradeda keisti m┣sišk┊ pasaulio suvokim>, o ┊vyki┧ raida 
tampa griežtesnプ ir nepalenkiamesnプ. Pavyzdžiui, žmogus praranda s>monプs 
aiškum>, kitaip sakant, intuicij>, o kažkokios smulkmenos jam tampa neiš-

sprendžiamomis problemomis.
Laikas-priži┣rプtojas dezorientuoja žmog┧, ir jis nespプja reaguoti ┊ jo 

gyvenime vykstančias permainas. Pavyzdžiui, jis negali suprasti, kad atプjo 
laikas mirti.

Skaitytojas: Norite pasakyti, kad jeigu laikas ne┊takot┧ m┣s┧ s>monプs 
tuo savo vykdomuoju-baudžiančiu aspektu, tai b┣t┧ galima pajusti artプjanči> 
mirt┊?

Autorius: Žmogus, apsiginklavCs žinojimu apie laiko visagalybC, pa-

prastai numato dien>, kada jis apleis š┊ pasaul┊.
Skaitytojas: Na, o kitiems tai neprieinama, ar ne?
Autorius: Mudu irgi galime kažkiek spプti savo mirties dat>, bet tam rei-

kia išmokti gerbti laik>.
Skaitytojas: Ir kaip aš galiu suprasti, kad mirtis jau artinasi?
Autorius: Pasirodo, yra visa eilプ požymi┧, bylojanči┧ apie tai. B┣tent: 

1) žmogus nustoja domプtis gyvenimu; 2) prislopintas aplinkos suvokimas; 
3) visi artimi žmonプs staiga pasidaro kažkokie tolimi; 4) atsiranda nuojauta, 
kad atsitiks kažkas neišvengiama; 5) atsiranda noras atgailauti; 6) atsiranda 
amžinybプs pajautimas.

Yra ir iziniai požymiai: 1) prarandamas maisto skonis; 2) užaštrプja no-

sis; 3) sustingusios akys; 4) dingsta veido išraiška; 5) k┣nas pasidaro tartum 
medinis.

Kai kurie iš ši┧ simptom┧ gali pasireikšti ir sunkios ligos metu, bet kai 
jie atsiranda visi kartu, ypatingas vidinis jausmas duoda žmogui suprasti, kad 
išmušプ jo valanda.

Kai žmogus nepripaž┊sta vadovaujančio laiko aspekto, jis, netgi žinoda-

mas minプtus simptomus, nesupras atsiradusi┧ nauj┧ poj┣či┧ reikšmプs. Jie 
arba labai panikuoja, nors nieko baisaus nevyksta, arba, atvirkščiai, nepa-

stebi netgi aiški┧ ateinančios mirties požymi┧. Tie, kurie gerbia laik> ir vis> 
gyvenim> stengiasi visk> daryti laiku, artinantis mirčiai sužino, kada jiems 
teks palikti ši> ašar┧ pakalnC. Jie tai supranta pagal minプtus požymius, arba 
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tiesiog gauna pranešim> sapne, arba dar kaip nors.
Skaitytojas: Prašau, paaiškinkite dar kart>, kas yra vadovaujantis laiko 

aspektas.

Autorius: Tai energija, nurodinプjanti mums, kad reikia skubiai daryti t> 
ir t>. Nurodymai mus pasiekia ┊vairiais b┣dais – tai intuicija, nuotaikos pasi-
keitimas, netikプtas optimizmo praradimas, neaiškus nerimas ir t. t.

Skaitytojas: Kitaip sakant, jeigu moteriai atプjo laikas pradプti vaikus, ji 
tai pajus kažkoki┧ ženkl┧ dプka. Aš teisingai supratau?

Autorius: Taip. 

Išvada: vadovaujantis laiko aspektas ┊spraudžia mus ┊ tam tikrus b┣ties 
rプmus. Jis mums nurodo, kad atプjo laikas atlikti vienas ar kitas pareigas. 
Bet mums paliekama pasirinkimo laisvプ – pakl┣sti jam ar ne. Tuos, kurie 
nepakl┣sta komanduojančiam laiko aspektui, prigriebia vykdomasis, arba 
baudžiantis laiko aspektas, ir tada mes jau nebeturime jokio pasirinkimo. 
Laimingas šiame pasaulyje tik tas, kuris, susid┣rCs su vadovaujančiu laiko 
aspektu, nedelsdamas vykdo savo pareigas. Protingas žmogus nelaukia, kol 
pas j┊ ateis baudžiantis laiko aspektas, atnešdamas vargus ir kančias.

Vykdomasis, arba baudžiantis laiko aspektas

Kai mes iš b┣tinybプs ar dプl savo ┊geidži┧ atsisakom vykdyti vadovau-

jančio laiko nurodymus, tada tenka susidurti su vykdomuoju, arba baudžian-

čiu laiko aspektu. Pirmojo aspekto poveikis daugiau ar mažiau aiškus: nakt┊ 
norisi miegoti, dien> – kažkuo užsiimti. Bet kas tai yra vykdomasis laiko 
aspektas? Kas mus gali rytais priversti keltis? Noriu – miegu, noriu – ne. Pats 
sau ponas. Pasirodo, kad šitas laiko aspektas ne visada naudoja tiesioginC 
prievart>, todプl susidaro nuomonプ, kad viskas leidžiama. Pavyzdžiui, saulプ 
neištemps m┣s┧ iš lovos ryte, bet jeigu mes ilgai nesikelsime, tai ilgainiui 
atsiras stuburo skausmai, susilpnプs k┣no tonusas, suges nuotaika.

Yra daug požymi┧, bylojanči┧ apie tai, kad jeigu žmogus nepakl┣sta lai-
kui, jis neišvengiamai patiria kančias. Pavyzdžiui, vプlyvas kプlimasis mums 
užgarantuoja hipotonij> arba hipertonij>, tai yra, žem> arba aukšt> spaudim>, 
imuniteto sumažプjim>, stuburo ir s>nari┧ skausmus. Vプlai gulantis pasireiš-

kia psichikos išsekimas.
Bet kurios r┣šies veikla, ar tai poilsis, ar mityba, griežtai kontroliuojama 

laiko. Apie tai detaliau pakalbプsime kitoje knygoje.
Skaitytojas: Susidaro ┊sp┣dis, kad šiame pasaulyje – vien tik prievarta, 

nプra jokio teisingumo. Vienas žingsnis ┊ šon> – ir tave perspプja, kad ne ten 



52 53

eini, padarius antr> žingsn┊ – ┊ tave, vaizdžiai kalbant, šaunama. Kurgi čia tie 
teisingi laimingo gyvenimo dプsniai?

Autorius: Jeigu b┣t┧ kitaip, tai kentプjim┧ b┣t┧ žymiai daugiau. Mes 
dažnai laimプs ieškom ne ten, kur reikia, ir galim nuklysti taip toli, kad m┣s┧ 
vargams nebus nei galo, nei krašto. Todプl sukurti special┣s mechanizmai, 
perspプjantys mus apie pavojus. Tiesiog reikia žinoti, kaip jie veikia.

Skaitytojas: Bet mes nuolatos matome, kiek daug žmoni┧ sunkiai ir il-
gai kankinasi. Kaip j┣s paaiškinsite t> fakt>, kad apsauginiai mechanizmai 
jiems nepadeda?

Autorius: Tie mechanizmai veikia ir j┧ atžvilgiu, bプda ta, kad dauguma 
žmoni┧, susid┣rC su vadovaujančiu laiko aspektu, nepasidaro joki┧ išvad┧. 
Dar daugiau, net nukentプjC nuo vykdomojo, baudžiančio laiko aspekto, jie 
tebedaro visas ┊manomas ir ne┊manomas kvailystes. Todプl tiek daug narko-

man┧, ištvirkプli┧, girtuokli┧, dykaduoni┧ ir savižudži┧, kurie nors ir skendi 
kančiose, bet reikiam┧ išvad┧ atkakliai nepasidaro. 

Skaitytojas: Dプl narkoman┧ viskas aišku, bet kokias dar kančias gali 
patirti savižudis?

Autorius: Žmogaus gyvenim> ir mirt┊ kietai kontroliuoja laikas, ir jeigu 
mes bandome priešintis, susiduriame su dideliais sunkumais. Kaip ne savo 

valia mes atプjome ┊ š┊ pasaul┊, taip ir palikti savo k┣n>, kada užsinorプjC, mes 
neturime teisプs. 

Vedos sako, kad jei žmogus nusižudo, tai jeigu jam likimo dar neskirta 
palikti ši> planet>, jis gyvens joje subtiliame k┣ne, kitaip sakant, taps vai-
duokliu. Tokioje b┣klプje žmogus visk> mato ir girdi, tik negali bendrauti su 
aplinkiniais ir imtis koki┧ nors veiksm┧. Jis patiria daug kanči┧ dプl tokios 
nenat┣ralios savo b┣klプs, ir atプjus laikui, keliauja ten, kur greitu laiku gaus 
nauj> k┣n>. Taigi matom, kaip laikas reguliuoja m┣s┧ gimim> ir mirt┊.

Skaitytojas: Trumpai apib┣dinkite, kaip sav>j> mirt┊ suvokia tie, kurie 
pakl┣sta laiko dプsniams, ir tie, kurie j┧ nepaiso?

Autorius: Vedos sako, kad tie, kurie atsidavusiai tarnauja tiesai ir su 
meile garbina Diev>, savo k┣n> palieka kiek kitaip, negu tie, kurie bando 
šokinプti prieš laiko vali> ir ┊sivaizduoja es> savo likimo šeimininkais. Pir-
miesiems mirtis – kaip katプ, kuri r┣pestingai pasiima savo kačiukus. Mažy-

liai, nors ir kyburiuoja katプs dantyse, bet jaučiasi saug┣s ir globojami. An-

triesiems mirtis irgi pasirodo kaip katプ, bet ji juos griebia ne kaip kačiukus, 
o kaip mirtinai išsigandusi> pelC. Vieni žmonプs savo jau nereikaling> k┣n> 
palieka su šypsena veide, kiti – apimti mirtinos baimプs.

Taigi juokauti su laiku – tai tampyti li┣t> už uodegos.



54 55

Skaitytojas: Nesuprantu, kaip galima mirti su šypsena? Taip b┣na tik 
ilmuose, bet tikrovプje argi kam nors malonu palikinプti k┣n>?

Autorius: Mirties metu žmogus ryškiai pajunta, kas bus su juo toliau. 
Todプl nuodプmingi žmonプs mirdami labai kankinasi. Bet paimkime atvej┊, kai 
žmogus po k┣no mirties turi patekti ┊ dvasin┊ pasaul┊. Dvasinio pasaulio re-

gプjimas suteikia neaprプpiam> laimC. Žmogus, kuris prieš mirt┊ pajunta bent 
šešプl┊ tos dvasinプs laimプs, visiškai užmiršta, kad jis guli mirties patale. K> 
jau kalbプti apie tuos, kurie mirties metu b┣na dvasiniame transe, taip vadina-

moje samadhi  b┣klプje.
Skaitytojas: Vadinasi, kankinanti mirtis – tai negailestinga vykdomojo 

laiko aspekto bausmプ tiems, kurie nenorプjo paklusti jo valiai?
Autorius: Deja, taip. 
Skaitytojas: Aš suprantu, kad bausmプ naudojama kaip auklプjimo prie-

monプ. Bet kodプl toks galingas laikas žmog┧ baudžia paskutinC gyvenimo 
minutC, kur čia teisingumas?

Autorius: Neužmirškite, kad mes gyvename amžinai. Tas, kuris buvo 
nubaustas mirties valand>, ateityje, ruošdamasis daryti tas pačias kvailystes, 
pajus didelC nes>moning> baimC. Mes matome, kad maži vaikai kartais labai 
bijo ko nors, ┊ k>, m┣s┧ manymu, visai nevertプt┧ kreipti dプmesio.

Tokiu b┣du, laikas tiesiogiai arba netiesiogiai priverčia mus paklusti lai-
mingo gyvenimo dプsniams. Jau pati mintis apie tai man suteikia kažkiek 
optimizmo.

Skaitytojas: Ryšium su šiais faktais man optimizmo neprisidプjo, bet rei-
kia tikプtis, kad tai kada nors ┊vyks.

Autorius: B┣tent tam tikslui mes ir aiškinamプs laimingo gyvenimo dプs-

nius. 

Išvada: vykdomasis laiko aspektas priartina mus prie laimプs daug grei-
čiau, negu tai galプt┧ padaryti kokia nors kita šio pasaulio energija. Bet var-
gu ar kas panorプs turプti reikal┧ su šiuo laiko aspektu. Griežtos bausmプs nors 
ir naudingos, bet nemalonios. Tik nenuodプmingi žmonプs nebijo vykdomojo 
laiko aspekto, nes jis juos ne baudžia, o skatina. Gilus šios temos supratimas 
┊kvepia visk> daryti teisingai ir taip išvengti kentプjim┧.

Laikas visatoje

Priklausomai nuo to, kokioje visatos vietoje yra gyva b┣tybプ, pokyčiai 
jos organizme vyksta skirtingu greičiu. Jeigu mes esame žemutinプse plane-

tose, pokyčiai vyksta labai greitai. ┉sik┣nijus viršutinプse planetose, pokyčiai 
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vyksta labai lプtai. Lygiai taip pat ┊vairiuose visatos lygiuose laikas ┊takos ir 
visus kitus procesus, ┊skaitant pači┧ planet┧ ir atom┧ senプjimo greit┊. 

Skaitytojas: Fantastiniuose ilmuose rodo, kaip žmonプs skraido ┊ kitas 
planetas. Ar tai gali tapti realybe, ar ir liks tik fantastika?

Autorius: M┣s┧ visatoje planetinプs sistemos išsidプsčiusios keturiolikoje 
lygi┧, kuriuos mokslininkai vadina galaktikomis. Mes gyvename septintame 
lygyje, tai yra, maždaug viduryje. Aš manau, kad m┣s┧ galaktikos ribose 
kažkokios kelionプs ┊manomos, bet norint patekti ┊ kit> galaktik>, reikia pa-

sikeisti k┣n>. Skirtingose planetinプse sistemose materija turi skirting> tank┊, 
todプl mes neturime joki┧ galimybi┧ gyventi kitose sistemose. 

Skaitytojas: Bet galb┣t galima sudaryti kokias nors mikros>lygas?
Autorius: Greičiausiai ne. Kosminio laivo, atsid┣rusio kitoje galaktiko-

je, tankis keisis. Tuo pačiu keisis ir jame sukurtos s>lygos, – jos jau nebus 
tinkamos gyventi žmonプms.

Skaitytojas: Ar labai pagreitプs laikas, jeigu mes, tegu tik teoriškai, pa-

kli┣sime ┊ aukštesnes planetas?
Autorius: Jeigu mes norime turプti bent kok┊ supratim> apie šiuos pa-

slaptingus reiškinius, pasiži┣rプkime, k> sako Vedos. O jos teigia, kad viena 
sekundプ aukščiausioje visatos planetoje Brahmalokoje, kur gyvena tik šven-

tieji išminčiai, lygi vieneriems Žemプs metams.        
Kiek žemiau, Indralokoje, Žemプs metus atitinka viena diena. Ten gyvena 

pusdieviai, m┣s┧ visatos menedžeriai, kurie atsakingi už daugel┊ joje vyks-

tanči┧ proces┧. Pusdieviai, kaip ir mes, naktimis miega. J┧ naktis prasideda 
liepos viduryje pagal žemišk>j┊ laik> ir baigiasi lapkričio viduryje. Nuosta-

biausia, kad tuo metu, kai pusdieviai miega, visi visatos procesai tCsiasi be 
joki┧ sutrikim┧. Taip pasireiškia dieviškas šio pasaulio surプdymas. Pusdie-

vi┧ naktis sanskrito kalba vadinasi čaturmasja, kas reiškia “keturi mプnesiai”. 
Tuo metu labai palanku atlikti askezes, tai yra, savanoriškai atsisakyti kom-

forto, siekiant dvasinio progreso. 

Skaitytojas: O visatoje irgi yra met┧ laikai, kaip ir Žemプje?
Autorius: Visata gyvena tais pačiais ciklais, kaip ir Žemプ, – dienos, nak-

tys, met┧ laikai. Pasibaigus kuriam nors ciklui, pavyzdžiui, visatos dienai, 
┊vyksta jos dalinis naikinimas. Tuo metu visata pailsi ir apsivalo. Paskui kaip 
niekur nieko prasideda naujas ciklas. 

Patys trumpiausi visatos vystymosi ciklai, arba epochos, vadinami sans-

krito žodžiu “juga”.
Pirmoji epocha vadinasi Satja-juga (Aukso amžius). Ji atitinka žemiš-

k>j┊ pavasar┊ ir tCsiasi 1.728.000 met┧. Šiai epochai charakteringa tai, kad 
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visi visatos gyventojai turi keturias ryškiai išreikštas charakterio savybes, 
b┣tent: asketizm>, švar>, gailestingum> ir teisingum>. Be to, praktiškai nプra 
neišmanymo ir nedoros.

Sekanti epocha, Treta-juga (Sidabro amžius), lyginama su vasara, o jos 
trukmプ 1.296.000 met┧. Čia jau pasireiškia nedora. Visatos gyventojai fak-

tiškai praradC vien> teigiam> savybC – asketizm>. 
Trečioji epocha, Dvapara-juga (Bronzos amžius) lyginama su rudeniu. 

Čia pastebimas dar didesnis dorovプs bei religingumo nuopuolis, o visatos gy-

ventojai praranda antr> savybC – švar>. Šis periodas trunka 864.000 met┧.
Galiausiai ateina Kali-juga (Geležies amžius, arba vaid┧ amžius). Jis ly-

ginamas su žiema. Vedos nurodo tiksli> šios epochos pradžios dat>. ┉sivaiz-

duokite toki> situacij>: Indijoje vidurnaktis, 3102-ri metai prieš m┣s┧ er>, 
vasario aštuoniolikta. Septynios planetos, ┊skaitant SaulC ir Mプnul┊, priešin-

goje Žemプs pusプje išsirikiavo ┊ vien> linij>. B┣tent tuo laiku, maždaug prieš 
penkis t┣kstančius su trupučiu met┧, prasidプjo epocha, kurioje mes dabar 
gyvename. Jai b┣dinga tai, kad iš keturi┧ dorybing┧ savybi┧ liko tik teisin-

gumas, bet ir j> turi toli gražu ne visi. Ši epocha dar vadinama degradaci-
jos amžiumi, nes ji kupina ginč┧, neišmanymo, bedieviškumo ir nuodプmi┧. 
Tikro dorybingumo praktiškai nプra. Kali-juga  trunka 432.000 met┧. Šios 
epochos eigoje žmonプs taip pagenda, kad jos pabaigoje visata dalinai sunai-
kinama ir po to prasideda nauja Satja-juga.

Skaitytojas: Štai tau ir laimingo gyvenimo dプsniai! Kokia gali b┣ti lai-
mプ, jeigu ateityje – vien tik degradacija?

Autorius: Padプtis ne tokia jau ir beviltiška. Bhavišja-puranoje (prana-

šysči┧ Vedoje) sakoma, kad net Kali-jugoje  b┣na trumpalaikiai Aukso am-

žiaus periodai. ┉domu pažymプti, kad vienas iš toki┧ palanki┧ period┧ prasi-
dプjo maždaug prieš penkis šimtus met┧, bet jis truks tiktai dešimt t┣kstanči┧ 
met┧. Šiuo laikotarpiu palaipsniui vプl pasireikš visos keturios dorybプs – as-

ketizmas, švara, gailestingumas ir teisingumas. 
Skaitytojas: Kažkaip nesijaučia, kad jau prasidプjo Aukso amžius.
Autorius: Taip, išoriškai kol kas nieko nematyti, bet progresas pasi-

reiškia permainomis, kurios darosi su žmonプmis. Dabar Žemプje gimsta vis 
daugiau žmoni┧, kurie labai nori užsiimti dvasine praktika, ir ateityje j┧ vis 
daugプs. 

Skaitytojas: Vadinasi, progresuos ne visi?

Autorius: Vedose pasakyta, kad tik tie žmonプs, kurie supras, kaip vyksta 
progresas degradacijos amžiuje, galプs, neži┣rint vis┧ sunkum┧, pratCsti savo 
keli> ┊ ties>. 
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Skaitytojas: Ir kaip tas progresas vyksta?

Autorius: Ved┧ nurodymai, kaip progresuoti šiame amžiuje, paprasti. 
Reikia nuolankioje proto b┣klプje ir geranoriškai žvelgiant ┊ visas gyvas b┣-

tybes, su meile ir atsidavimu kartoti šventus Dievo vardus. Vedos sako, kad 

Dievas turi galybC vard┧, kuriais J┊ vadina, kai Jis nužengia ┊ m┣s┧ visat> 
ar ┊ ŽemC. Pavyzdžiui, sanskrite yra malda, kurioje pakartojama t┣kstantis 
skirting┧ švent┧ Dievo vard┧. Kiekvienas žmogus gali pasirinkti kartoti t> 
Viešpaties vard>, kuris artimesnis jo tikプjimui. Brihat-naradija-puranoje  

pasakyta, kad šiame Kali amžiuje nプra kito kelio, nプra kito kelio, nプra kito 
kelio, kaip tik švent┧ Viešpaties vard┧ kartojimas.

Bet suprasti tai gali tik nuolank┣s ir s>žiningi žmonプs.
Skaitytojas: Š┊ teigin┊ aš galiu priimti kaip hipotezC, bet vargu ar aš tuoj 

pat pradプsiu kartoti Dievo vardus.
Autorius: Jeigu j┣s tikrai suvokプte, kokie galingi Dievo vardai, tai kažin 

ar kas sugebプs jums sutrukdyti juos kartoti. Švent┧ vard┧ kartojimas duoda 
didžiulC laimC. Tačiau daugeliui žmoni┧ vien tik mintis, kad reikプs kartoti 
kažkieno vardus, sukelia diskomfort> ir priešiškum>.

Skaitytojas: K> reikia daryti, kad atsirast┧ polinkis kartoti Dievo vardus?
Autorius: Tam reikia daug k> suprasti. Vedose pasakyta, kad šventus 

Dievo vardus gali kartoti tik labai ir labai išaukštinti žmonプs. 
Gr┊žkime prie visatos cikl┧. Ciklas iš keturi┧ epoch┧ kartojasi ir kartojasi 

ir vadinasi čaturvjuha. Per Brahmos, arba visatos dien>, vadinam> kalpa, 

čaturvjuha pasikartoja t┣kstant┊ kart┧. Per nakt┊ – dar tiek pat. ┉sivaizduojate 
– visatoje praプjo tik para, o Žemプje pasikeitプ aštuoni t┣kstančiai epoch┧! Tai 
reiškia, kad praプjo 8.640.000.000 žemišk┧ met┧! Per par>! Brahma, kartu ir 
visata, gyvena šimt> met┧. Galite pamプginti paskaičiuoti, kiek per t> laik> 
Žemプje praeina met┧. Brahmos nakties metu visos gyvos b┣tybプs pasineria 
┊ gil┧ mieg>, kitaip sakant, yra neišreikštame b┣vyje, o prasidプjus Brahmos 
dienai, visata vプl atgyja.

Skaitytojas: K> sako Vedos apie artimiausi> pasaulio pabaig>?
Autorius: Kali-jugos epochos pabaigoje Žemプje prasidプs dideli kata-

klizmai, ir dauguma jos gyventoj┧ žus. Palyginus su m┣s┧ gyvenimo trukme, 
tai atsitiks negreitai – nuo Kali-jugos pradžios praプjo tik penki t┣kstančiai 
met┧. Taigi tolydžio pasikartojančius gandus apie greit> pasaulio pabaig> 
Vedos nepatvirtina.

Visata vystosi, sensta ir galiausiai ji sunaikinama, bet visos gyvos b┣ty-

bプs išlieka, tik patenka ┊ neišreikšt> b┣v┊. Atgimus visatai, jos vプl atkunta, tai 
yra, gauna atitinkamus k┣nus. Kai kurios iš j┧ atgimsta jau kitoje visatoje. 



58 59

Skaitytojas: Kodプl taip atsitinka?
Autorius: Kiekvienoje visatoje pasireiškia tam tikra, tik jai b┣dinga, ma-

teriali laimプ. Priklausomai nuo to, kokios laimプs nori gyva b┣tybプ, ┊ toki> 
visat> ji ir patenka. Gyvos b┣tybプs niekada nesunaikinamos, jos gyvena be-

galinC daugybC kart┧. Taip bus visada.
Skaitytojas: O ar mes galime patekti ┊ dvasin┊ pasaul┊?
Autorius: Vedos sako, kad ┊ material┧ pasaul┊ mes patekome iš dvasinio, 

nes labai norプjome egoistinプs laimプs, tai yra, pagyventi ne kit┧, bet savo la-

bui. Dvasiniame pasaulyje tai ne┊manoma, ten visi nesavanaudiškai tarnauja 
Dievui ir vienas kitam.

Dvasiniame pasaulyje gyvena maždaug 80% vis┧ gyv┧ b┣tybi┧. Kai mes 
sプkmingai išsivaduosime iš egoizmo ir gr┊šime ┊ dvasin┊ pasaul┊, tada mums 
jau nebereikプs keisti savo k┣n┧ ir kCsti su tuo susijusi┧ kanči┧. Ten mes b┣-

sime amžini ir kupini laimプs bei žinojimo.
Skaitytojas: O kas mums trukdo ten patekti dabar?

Autorius: Egoistiniai polinkiai, su kuriais ┊ dvasin┊ pasaul┊ ne┊leidžia. 
Ten reikia gyventi ne sau, o kitiems. Tai nat┣rali dvasinio pasaulio gyventoj┧ 
b┣sena. Jie su didžiule meile ir atsidavimu tarnauja Dievui ir visoms gyvoms 
b┣tybプms. Jeigu mes nenorime pakl┣sti dvasinio pasaulio dプsniams, kur visi 
elgiasi kaip tarnai, tai turプsime vプl ir vプl gimti materialiame pasaulyje. Tik 
čia galima bandyti elgtis nepriklausomai.

Skaitytojas: O ar mes turime pasirinkim>, kaip ir kuo gimti?
Autorius: M┣s┧ visatoje yra pakankamai daug ┊vairi┧ gyvybプs form┧. 

Kiekviena iš j┧ gyvai b┣tybei suteikia tam tikro pob┣džio materiali> laimC. 
Panorプjus kitokios laimプs, reikプs gyventi toje gyvybプs formoje, kuri galプs 
patenkinti m┣s┧ troškim>.

Skaitytojas: Vadinasi, sekant┊ gyvenim> mes galime gauti visai kit> 
k┣n>?

Autorius: Taip, bet pas mus visada yra pasirinkimo laisvプ, kokios laimプs 
siekti. Viskas priklauso nuo m┣s┧ nor┧.

Vedos sako, kad m┣s┧ visatoje egzistuoja 8.400.000 gyvybプs form┧. Iš 
j┧ – tik 400.000 proting┧, ir j┧ paskirtis – suvokti gyvenimo prasmC. Šios 
formos turi išvystyt> intelekt>, todプl gali rinktis – ar ir toliau gyventi čia, ar 
gr┊žti ┊ dvasin┊ pasaul┊. Žmogus – taip pat viena iš proting┧ gyvybプs form┧ 
ir, pagal vedinC klasiikacij>, turi vien> iš pači┧ žemiausi┧ “ai kju” (IQ – in-

telektualinis koeicientas) tarp t┧ 400.000 gyvybプs form┧. 
Skaitytojas: Bet “žmogus – tai skamba išdidžiai”, ir todプl vargu ar kas 

nors sutiks su šiuo Ved┧ teiginiu.
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Autorius: Taip, j┣s teisus. Aš taip pat ilgai negalプjau su tuo sutikti, juk 
mus mokino, kad žmogus yra gamtos valdovas, pasaulio bamba. Bet pripa-

žinti š┊ fakt> prisieis, nes yra labai svar┣s ┊rodymai.
Panašus mentalitetas b┣dingas tik toms protingoms b┣tybプms, kurios ne-

labai gerai paž┊sta š┊ pasaul┊. 
Pusdieviai, pavyzdžiui, nelaiko save nei pačiais protingiausiais, nei gam-

tos valdovais. Jie labai realiai supranta savo tikr>j> tarno padプt┊ šiame pa-

saulyje. Nuolankumas ir gilus aukščiausios gyvenimo prasmプs suvokimas 
yra pagrindiniai išminties požymiai. Mokslininkai, kurie pasiekプ tobul> šio 
pasaulio pažinim>, gyvenimo gale paprastai pasako: “Dabar aš žinau, kad 
beveik nieko nežinau”.

Taigi pagal Vedas, didelis nuolankumas – tai pirmutinis stipraus intelekto 
požymis. Tiems, kurie save laiko Žemプs šeimininkais, gerai tinka patarlプ: 
“Savo lauke kiekvienas graužikas jaučiasi agronomu”.

Skaitytojas: Na, čia jau ┊žeidimas didesnei žmonijos daliai.
Autorius: Dovanokite, prašau, už kandum>. Nesiruošiu k> nors kaltin-

ti, bet norプdamas geriau išaiškinti tem>, aš kartais truput┊ pajuokauju. Bet 
šios knygelプs tema toli gražu nejuokinga. Pasirodo, laiko energija daugiausia 
kanči┧ suteikia tiems žmonプms, kurie nesupranta, kad yra tik pavaldiniai, 
ir nuoširdžiai galvoja, kad jie – aukščiau visatos dプsni┧. Laikas nubaudžia 
visus, kurie nepakl┣sta jo dプsniams. 

Skaitytojas: Vadinasi, jeigu mes tapsime nuolankesni ir suprasime, kad 
esame tarnai, o ne šeimininkai, laimプs m┣s┧ gyvenime padaugプs?

Autorius: Visiškai teisingai. 

Išvada: supratimas, kad mes gyvename toli gražu ne pačiose geriausiose 
s>lygose ir kad nesame labai išmintingi, padeda pasidaryti teisingas išvadas, 
kuo mums užsiimti gyvenime. Daugiausia laiko žmogus turi skirti dvasinei 
praktikai ir savCs pažinimui – tokia Ved┧ išvada. Visa kita veikla nepadarys 
mus laimingais. Dar daugiau, jeigu žmogaus poži┣ris ┊ dvasinius klausimus 
yra neatsakingas, jis prisigalvoja kvailiausi┧ teorij┧ apie žmogaus gyvenimo 
prasmC. Tai rodo, kad jo supratimas apie laimC yra materialistinis, ir to pa-

sekmプ – laiko eikvojimas bereikalingai veiklai. Taip palaipsniui žmogus nu-

stoja suprasti, koks jo gyvenimo tikslas. Jam atsiranda potraukis kokiai nors 
žemesnio lygio laimei, ir tai privers j┊ gimti gyvybプs formoje, galinčioje kuo 
pilniau patenkinti t> potrauk┊. Tad tikrai laimingas bus tik tas, kuris supranta 
savo netobulum>, ir todプl stengiasi savo laik> išnaudoti kuo racionaliau, tai 
yra, vengia bereikalingos veiklos.



61

KD tai reiškia – vengti bereikalingos veiklos

Siela, patekusi ┊ žmogaus k┣n>, turi nedelsdama siekti laimingo gyveni-
mo pažinimo. Tai pagrindinis b┣ties klausimas. Antrasis pagal svarb> klau-

simas – kas aš? Jeigu žmogus nuolatos ieško atsakymo ┊ šiuos du klausimus, 
vadinasi, jo gyvenimas yra prasmingas, ir yra didelプ garantija, kad sekant┊ 
gyvenim> jis gims protingoje gyvybプs formoje, tegu ir neb┣tinai žmogaus 
k┣ne. Tokiu b┣du, jis galプs pratCsti savo dvasines paieškas. Kiekviena gyvy-

bプs forma turi sav>j> paskirt┊, ir t┧ 400.000 proting┧ gyvybプs form┧ užduotis 
viena – atsakyti ┊ du b┣ties klausimus:

1. Kokia mano gyvenimo prasmプ?
2. Kas aš?

Išvada: žmogus, kuris rado atsakymus ┊ šiuos klausimus ir deramai 
praleido laik> šitame k┣ne, turi didelC galimybC sekant┊ gyvenim> sugr┊žti 
┊ dvasin┊ pasaul┊, kuriame nプra nei materialaus laiko, nei su juo susijusi┧ 
kanči┧.
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DIENOS REŽIMAS

Iš kur atsiranda “pelｫdos”, “vyturiai” bei „ereliai“

Yra tik vienas teisingas b┣das, kaip bendrauti su laiku – reikia jo bijoti 
ir jam paklusti. Žmogus, kuris taip elgiasi, turi stipr┧ atsakomybプs jausm>. 
Kaip gerbti laik>? Reikia pasistengti suprasti, kaip jis elgiasi, kai mes pažei-
dinプjam jo nustatyt> tvark>, ir kai visk> darome laiku. Tada ir atsiras pagarba 
laikui.

Skaitytojas: O kaip išmokti jam pakl┣sti?
Autorius: Pirmiausia reikia turプti pat┊ nor> paklusti, o jis automatiškai 

atsiranda pas žmog┧, kuris išsiugdo du charakterio bruožus:
1. Nor> gyventi prasmingai. Jis ugdo intelekt>, ir žmogus suvokia, kad 

jis šiame pasaulyje – tik pavaldinys.
2. Supratim>, koks galingas yra laikas. Tai ugdo žmogaus pagarb> jam ir 

kitiems pasaulio dプsniams.    
Skaitytojas: Kaip praktiškai žmogus gali pakl┣sti laikui, ir kokios ne-

klusnumo pasekmプs?
Autorius: Mes jau kalbプjome, kad Saulプ – tai laiko ratas (kala-čakra). 

Judプdama dangaus skliautu, ji verčia m┣s┧ organizm> dirbti cikliškai. Kie-

kvienas žmogus laikui pakl┣sta pagal savo galimybes, kurias apsprendžia 
jo karma, kitaip sakant, praeities poelgi┧ ┊taka jo likimui. Taigi dabartinius 
m┣s┧ santykius su laiku labai ┊takoja tai, kaip mes su juo skaitプmプs praeituo-

se gyvenimuose.

Skaitytojas: Aš nesuprantu, k> j┣s čia kalbate.
Autorius: Kantrybプs, viskas savo laiku. Vieni žmonプs lengvai vykdo 

visus laiko ir Saulプs reikalavimus, kiti – sunkiau, o treti visai nekreipia ┊ juos 
dプmesio. Galimybプ laikytis dienos režimo priklauso:
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1) nuo to, kiek žmogus supranta b┣tinum> tai daryti;
2) nuo m┣s┧ valios stiprybプs;
3) nuo m┣s┧ izini┧ galimybi┧ (šiam faktoriui didelC reikšmC turi bloga 

karma).

Skaitytojas: Jeigu bloga karma neleidžia žmogui laikytis dienos režimo, 
tai kas jam bus?

Autorius: Nesilaikant Saulプs cikl┧ tvarkaraščio, gyvenimas bus kupinas 
nelaimi┧. 

Skaitytojas: Kodプl tokia neteisybプ – vieni žmonプs praktiškai pasmerkti 
kentプti, o kitus likimas apsaugo?

Autorius: Atsakymas paprastas. Tie žmonプs, kurie praeituose gyveni-
muose pastoviai nepaklusdavo laikui, dabar susiduria su daugybe sunkum┧, 
nors ir stengiasi teisingai gyventi. 

Skaitytojas: Ar galima iš anksto žinoti, kokie žmonプs turプs sunkum┧ su 
laiko nurodym┧ vykdymu, o kurie – ne?

Autorius: Daugel┊ b┣sim┧ problem┧ gali numatyti astrologija. Pavyz-

džiui, jau pagal gimimo laik> galima sprCsti, kiek žmogui seksis laikytis 
dienos režimo. Jeigu jis gimプ ryte, vadinasi, laikas j┊ palaimino sプkmingai 
laikytis dienos režimo. Toks žmogus ryte keliasi labai lengvai ir šiuo paros 
metu b┣na aktyviausias.

Dienos metu gimCs žmogus aktyviausias dien>. Tai irgi neblogai.
Vakare gimCs žmogus rytais b┣na apsunkCs, dien> jis irgi nerodo didelio 

aktyvumo ir atkunta tik vakare. Tai labai trukdo laikytis dienos režimo.
Jeigu žmogus gimsta pirmoje nakties pusプje, jo energija pasireiškia nak-

timis, kas jau visai nepriimtina. 
Taip atsirado žmoni┧ skirstymas ┊ “pelプdas” ir “vyturius”. Dar yra žmo-

nプs, kurie nepriklauso nei tiems, nei tiems. Šis skirstymas parodo, kokie 
buvo m┣s┧ santykiai su laiku praeituose gyvenimuose, kurie visada atsispin-

di gimimo datoje. Pasirodo, kad tie, kurie gimプ ryte, dien> ir antroje nakties 
pusプje, paprastai lengvai prisitaiko prie laiko nustatyto dienos režimo. Gimu-

sieji kitu metu turi problem┧. Vedos sako, kad neži┣rint ┊ visus sunkumus, 
reikia ┊prasti anksti gultis ir keltis.

Skaitytojas: Bet jeigu aš “pelプda” ir dešimt> valand> vakaro man visai 
nesinori gultis, tai nejau aš turiu save prievartauti?

Autorius: Taip, tokiu atveju reikia prisiversti atsigulti. Skirstymas ┊ “pe-

lプdas” ir “vieversius” reiškia, kad žmogus iš praeit┧ gyvenim┧ atsinešプ to-

kius charakterio bruožus, kurie jam neleidžia atsigulti ir keltis be prievartos, 
kaip visi dori žmonプs. Todプl “pelプdos”, nenorプdamos dar labiau susigadinti 
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gyvenimo, turi prisiversti laikytis režimo.
Skaitytojas: Kaip tai atrodo praktiškai?

Autorius: Jeigu žmogus ateina pas mane ir skundžiasi, kad jis pavargo 
nuo gyvenimo, aš jam tuoj atsakau, kad jis per vプlai gulasi. Bet jis, matai, 
“pelプda”. Tai reiškia, jog žmogus nesupranta, kad laiko nedomina – “pelプ-

da” jis ar “vyturys”. Ir dar tai reiškia, kad nuo vプlyvo gulimo pas j┊ atsirado 
chroniškas psichologinis nuovargis. PrisilipdCs etiketC “aš – pelプda” nieko 
nepakeisi. Šiaip mes visi – tikri ereliai, bet laiko tai neišmuša iš vプži┧ – jis 
nenumaldomai daro savo.

Išmokti teisingai elgtis žmogus gali dviem b┣dais:
1. Savanoriškai pažindamas laiko dプsnius ir jiems paklusdamas.
2. Jeigu nプra noro nei pažinti, nei paklusti, prisieis tai daryti vykdomojo, 

arba baudžiančiojo laiko prieži┣roje.
Skaitytojas: Vプl j┣s┧ laimingo gyvenimo dプsniai verčia mane jaustis 

nelaimingu.

Autorius: Tokia žmogaus reakcija ┊ amžin>sias tiesas: pirmiausia mus 
apima r┣pestis ir nerimas, paskui pradedame ugdyti savo charakter┊ ir galiau-

siai pasijuntame laimingi.
Skaitytojas: Aš kažkodプl vis> laik> jaučiuosi pirmame etape.
Autorius: Tai puiku. Vadinasi, jums viskas dar prieš akis.
Išvada: jeigu mes, bandydami laikytis režimo, patiriame sunkumus, tai 

dar nereiškia, kad turime svarbi> priežast┊ jo nesilaikyti. Laikyti save ere-

liais mes galime tik tol, kol negavome per galv>. Todプl visi, kurie nori pažinti 
laimingo gyvenimo dプsnius, neži┣rint ┊ nor> b┣ti “pelプda”, turi išmokti pa-

klusti Saulプs režimui.

Poilsis

Žmogus kiekvien> akimirk> jaučia s>lyt┊ su Saulプs judプjimu ir laiko ga-

lia. To s>lyčio poveikis m┣s┧ organizme vykstantiems procesams priklauso 
nuo Saulプs fazi┧, tai yra, nuo jos vietos dangaus skliaute. Visa ši sistema 
nepaprastai tiksliai atreguliuota, ir  mes joje nieko pakeisti negalime, todプl 
žmogaus dienos režimas griežtai reglamentuotas.

Pradプkim nuo vidurnakčio – dvyliktos valandos. Tuo metu saulプ yra pa-

čiame žemiausiame savo orbitos taške, o m┣s┧ organizmas turi maksimaliai 
ilsプtis. Atsižvelgiant ┊ Ved┧ rekomendacij>, kad 18-45 met┧ žmogus viduti-
niškai turi miegoti šešias valandas, geriausias laikas miegui – trys valandos 
iki vidurnakčio ir trys po. Vadinasi, žmogui reikia miegoti nuo devintos va-
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landos vakaro iki trečios ryto. Galimi kiti variantai: nuo dešimtos vakaro iki 
keturi┧ ryto arba nuo aštuntos vakaro iki antros ryto. Tačiau bet kokiomis 
aplinkybプmis tarp dešimtos vakaro ir antros ryto b┣tinai reikia miegoti, tai 
pats geriausias paros laikas miegui.

Skaitytojas: Dプl Dievo meilプs, kur j┣s matプte žmones, kurie gult┧ de-

vint> vakare ir kelt┧ antr> valand> nakties?
Autorius: Taip, toki┧ egzempliori┧ mažai, bet tarp t┧, kurie gilinasi ┊ 

Vedas, aš paž┊stu daug entuziast┧, kurie sugeba laikytis teisingo dienos re-

žimo.
Skaitytojas: ┉tariu, kad jeigu aš pradプsiu laikytis tokio tvarkaraščio, tai 

dien> vaikščiosiu miegodamas.
Autorius: Žinoma, čia yra daug sunkum┧, bet jeigu prisiversite laikytis 

tokio režimo, rezultatai pranoks visus l┣kesčius. Kaip nekeista, j┣s visada 
jausitプs gerai išsimiegojCs, be to, dienos bプgyje atliksite gal dvigubai dau-

giau darb┧. Tai susijC su tuo, kad ankstyv> rytmečio laik>, maždaug nuo 
trečios iki šeštos valandos, protas dirba dvigubai greičiau ir labiau koncen-

truotai, negu dien>.   
Skaitytojas: O su kokiais sunkumais aš susidursiu, bandydamas laikytis 

dienos režimo?
Autorius: Pirmiausia privalu žinoti, kad poilsio laik> reikia keisti pa-

laipsniui, kiekvien> dien> j┊ paankstinant penkiomis-dešimčia minuči┧. Ši-
taip j┣s persitvarkysite per kelet> mプnesi┧.

Skaitytojas: Tegu ir persitvarkysiu, bet bijau, kad man neužteks t┧ šeši┧ 
valand┧. Juk jau daug met┧ aš miegu aštuonias valandas. Negi organizmas 
per tuos du mプnesius sugebプs tiek persiauklプti, kad jo poilsiui užteks mažiau 
laiko?

Autorius: J┣s teisus. Todプl labai svarbu nustatyti, kiek laiko jums b┣-

tina miegoti. Per daugel┊ met┧ j┣s┧ organizmas ┊prato miegoti ilgiau, negu 
reikia, ir dabar, neži┣rint ┊ teising> režim>, kur┊ laik> t┧ šeši┧ valand┧ jums 
neužteks. Todプl pradžioje miegokite septynias su puse valandos, o kai adap-

tuositプs, pamプginkite numesti dar pusvalandžiuk>.
Skaitytojas: Atvirai kalbant, nejaučiu nei mažiausio entuziazmo ekspe-

rimentuoti su savimi. Šiuo atžvilgiu norプčiau išgirsti kokius nors faktus.
Autorius: Gerai, mes tuoj pasiaiškinsime, kas atsitinka, jeigu žmogus 

nemiega minプtu metu.
Skaitytojas: ┉domu, ┊domu, aš apie tai niekur neskaičiau.
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Pasekmｫs, kai gulamｫs ne laiku

Subtiliausi m┣s┧ organizme vykstantys procesai “ilsisi” anksčiau, kiti – 
vプliau.

Intelektas ir protas geriausiai pailsi tarp devintos ir vienuoliktos valandos 

vakaro. Jeigu j┣s užmiegate dešimt>, nukentプs j┧ funkcijos. Gulantis miegoti 
po vienuoliktos, žmogaus proto ir intelekto potencija vis mažプs. Tai vyksta iš 
lプto, todプl pastebプti savyje kokias nors permainas sunku. Žinant pirmuosius 
t┧ neigiam┧ pokyči┧ požymius, galima iš karto aptikti, kad m┣s┧ s>monプje 
atsirado problemos.

Skaitytojas: Kaip atrodo pirmieji proto ir intelekto nuovargio požy-

miai?

Autorius: Pirmieji s>monプs degradacijos požymiai – tai dプmesio kon-

centracijos sumažプjimas arba didelプ psichinプ ┊tampa, žaling┧ ┊proči┧ susti-
prプjimas, valios susilpnプjimas bei sekso, valgio, miego ir konliktini┧ situa-

cij┧ poreikio padidプjimas.
Skaitytojas: Štai kodプl aš paskutiniu metu jaučiu, kad sumažプjo dプme-

sio koncentracija ir atsirado kažkoks nepaaiškinamas irzlumas. Nejaugi taip 
darosi dプl to, kad aš per vプlai guluosi?

Autorius: Taip, panaši┧ psichinプs veiklos sutrikim┧ priežastis dažniau-

siai b┣na b┣tent šita.
Skaitytojas: Ir kas bus toliau?

Autorius: Toliau – chroniškas psichinis nuovargis ir ┊tampa, su kuria 
paprastai bandoma kovoti cigaretプmis ir nežmoniškais kavos kiekiais.

Šie žalingi ┊pročiai tiesiogiai susijC su dienos režimo nesilaikymu. Daž-

nai tokiais atvejais sutrinka kraujo spaudimas. Žemプs spalvos veidas, nuvar-
gusios ir be išraiškos akys, prislopinta psichika, galvos skausmai – visa tai 
rodo, kad žmogus gulasi per vプlai.

Skaitytojas: Atrodo, kad iš šito nemalonaus s>rašo aš kažk> jau turiu. O 
jeigu žmogus gulasi po vienuoliktos valandos?

Autorius: Jeigu žmogus nemiega tarp vienuoliktos valandos vakaro ir 
pirmos valandos nakties, nukenčia jo organizme cirkuliuojančios pranos 

(gyvybinプs energijos) aktyvumas. Ir kaip pasekmプ – po kurio laiko pasireikš 
raumen┧ ir nervinプs sistemos sutrikimai. Jeigu žmogus bent kelet> dien┧ ne-

miega minプtu laiku, jis beveik iš karto pajunta silpnum>, pesimizm>, vangu-

m>, apetito sumažプjim>, sunkum> visame k┣ne, psichin┊ ir izin┊ nuovarg┊.
Jeigu žmogus nemiega tarp pirmos valandos nakties ir trečios valandos 

ryto, nukenčia jo emocinプ energija. Atsiranda irzlumas, agresyvumas bei an-
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tagonizmas.
Skaitytojas: Dabar aišku, kad su laiku juokai menki. Bet ar yra kokios 

nors priežastys nuolat miegoti daugiau kaip šešias valandas?
Autorius: Kiekvienas žmogus turi individual┧ potrauk┊ tam tikrai miego 

trukmei. Ji priklauso nuo amžiaus ir nuo to, kaip laikomasi dienos režimo. 
Senstant potraukis miegui mažプja, bet nesilaikant dienos režimo, jis visada 
b┣va didelis. Miego trukmプ dar priklauso nuo k┣no konstitucijos ir nuo vei-
klos pob┣džio.

Jeigu diena praeina pastoviai skubant ir didelプje nervinプje ┊tampoje, rei-
kia miegoti septynias ar net aštuonias valandas ir keltis ketvirt> – šešt> valan-

d> ryto. Bet visais atvejais gultis po dešimtos valandos vakaro kenksminga ir 
izinei sveikatai, ir psichikai.

Skaitytojas: O jeigu žmogus užsiima laimingo gyvenimo dプsni┧ pažini-
mu, ar jo poreikis miegui sumažプs?

Autorius: Taip, šventiems žmonプms užtenka trij┧ ir dar mažiau valan-

d┧ miego. Vis dプlto tiems, kurie tikrai atsakingai užsiima dvasine praktika, 
rekomenduojama miegoti šešias valandas ir gultis devint> valand> vakaro, o 
keltis treči> valand> ryto. Kiti žmonプs gali gultis devint>-dešimt> vakaro ir 
keltis ketvirt>-penkt> valand> ryto.

Skaitytojas: J┣s man suteikプte truput┊ vilties, o tai aš jau norプjau sprukti 
nuo j┣s┧ laimingo gyvenimo dプsni┧.

Išvada: praktiškai ┊sitikinCs, kad su laiku menki juokai, žmogus stengiasi 
laiku eiti miegoti. Tik po ilgos praktikos atsiranda ┊protis laikytis šios taisy-

klプs. J> ignoruojant, mažプja intelektuali organizmo potencija, jos laikantis 
– valosi s>monプ ir didプja laimプs jausmas.

Netvarkingo miego pasekmｫs

Pasiaiškinkime, kas atsitinka su šaunuoliais, kurie tiesiog piktybiškai 

ignoruoja dienos režim>. 
Miegodamas nuo devyni┧ iki vienuoliktos vakaro, o likus┊ miego laik> 

perkeldami sekančiai dienai, žmogus jaučiasi lyg ir pailsプjCs, bet k┣ne junta-

mas nuovargis ir dingsta psichinプ energija.
Miegant nuo vienuoliktos vakaro iki pirmos valandos nakties, žmogus iš 

karto pastebi, kad jプgos atgaunamos, bet galva nedirba, o ir nuotaika pras-

toka.

Miegas nuo pirmos valandos nakties iki trečios valandos ryto atstato izi-
nes jプgas, bet psichines – jau ne. 
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Jeigu žmogus, nepaisydamas sumažプjusio psichinio aktyvumo, vis tik 
nemiega tarp dešimtos valandos vakaro ir vidurnakčio, ilgainiui ir labai ne-

pastebimai jam išsivystys depresija. Po vieneri┧-trej┧ met┧ jis pajus, kad gy-

venimo spalvos blanksta, o supanti aplinka atrodo labai niauri. Tai požymis, 
kad psichika pervargusi, kad baigia išsekti jos potencija.

Skaitytojas: Prašau, dar kart> papasakokite apie intelekto ir proto poten-

cijos mažプjimo požymius.
Autorius: Tokioje b┣klプje žmogus negali suprasti, k> galima ir ko ne-

galima daryti, kaip pasielgti ┊vairiose gyvenimiškose situacijose. Tai labai 
pavojinga tais atvejais, kai reikia sprCsti, k> pasirinkti gyvenimo palydovu, 
kaip auklプti vaikus ar kokiame darbe dirbti. Ilgainiui darosi vis sunkiau atsi-
kratyti blog┧ ┊proči┧. Visa tai rodo intelekto degradacij>.

Mažプjant proto potencijai, susilpnプja atmintis – pirmiausia ilgalaikプ, 
paskui ir trumpalaikプ. Žmog┧ pastoviai kamuoja kažkoks susir┣pinimas ir 
nervinプ ┊tampa, jis veliasi ┊ konliktus, pyksta, nervuojasi, keikiasi ar verkia. 
Tai reiškia, kad pas j┊ nestabili psichika.

Skaitytojas: J┣s dar kažk> kalbプjote apie gyvybinプs energijos sutrikimus.
Autorius: Taip, prana, arba gyvybinプ energija, išsenka, jeigu žmogus 

nemiega tarp dvyliktos ir antros valandos nakties. B┣tent tuo metu m┣s┧ 
organizme kaupiasi prana, ir jos tr┣kum> mes jaučiame kaip bendr> k┣no 
nusilpim>. Kadangi prana susijusi su nerv┧ sistema, tai ilgainiui nukentプs 
ir pastaroji. Sutriks viso organizmo gyvybini┧ funkcij┧ balansas. Rezultate 
sumažプs imunitetas ir prasidプs chroniški negalavimai. Jeigu žmogus ir toliau 
nesilaiko dienos režimo, jo organizmas atsiduria kritinプje b┣klプje: vyksta 
labai negatyv┣s nerv┧ sistemos ir vidaus organ┧ pokyčiai. 

Jeigu žmogus nuolatos nemiega tarp pirmos ir trečios valandos nakties, 
išsenka jo emocinプ energija ir padidプja psichinis pažeidžiamumas. Kadangi 
moterys jautresnプs už vyrus, joms miegas minプtu laiku ypač aktualus, kitaip 
gali prasidプti isterijos priepuoliai. Esant šiam dienos režimo pažeidimui, il-
gainiui išsivysto maniakinプ-depresinプ psichozプ, kai žmogus kur┊ laik> b┣na 
labai energingas, o paskui atsiduria didžiausioje depresijoje. Atbunka visos 
juslプs, ┊skaitant ir garso poj┣t┊. Girdimumas išlieka tas pats, bet neišnau-

dojamos klausos receptori┧ galimybプs. Žmogus negali susitelkti ┊ girdim> 
informacij>. Tai atvejis, kai pro vien> aus┊ ┊eina, o pro kit> išeina.          

Skaitytojas: Bet j┣s prieš tai kalbプjote, kad šventas žmogus gali miegoti 
tik tris valandas ir net mažiau. Kada jis gulasi ir keliasi?

Autorius: Jie paprastai gulasi devint> valand> vakaro ir keliasi pirm> 
nakties.
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Skaitytojas: Iš kur jie gauna tiek psichinプs energijos?
Autorius: Jeigu žmogus labai rimtai užsiima dvasine praktika, psichinC 

energij> jam teikia malda. Šiuo atveju psichinプ energija ne tik neišsenka, 
bet tolydžio pasipildo. Ilgainiui jam užteks ir dviej┧ valand┧ miegui. Tik 
nereikia dirbtinai imituoti tok┊ s>monプs lyg┊, kai dvasinプ praktika dar nelabai 
sプkminga, ir keltis antr> valand> nakties ir anksčiau. Toks priešlaikinis šau-

numas teduos tik psichin┊ išsekim>, ir daugiau nieko.
Skaitytojas: Argi atsiranda toki┧ fanatik┧?
Autorius: Gana dažnai. Anksti keldamiesi, jie pajunta jプg┧ ir entuziaz-

mo antpl┣d┊, pradeda didžiuotis savo pasiekimais ir, demonstruodami arti-
miesiems savo nepaprastus sugebプjimus, keliasi anksčiau, negu jiems leidžia 
psichinプ konstitucija. Rezultate – vプl tas pats psichinis išsekimas ir didelis 
mieguistumas. Vプliau vien tik mintis apie dienos režimo laikym>si sukelia 
jiems pasibjaurプjim>.

Išvada: už miego režimo nesilaikym> laikas baudžia taip griežtai, kad 
žmogus suserga nervinプmis ir psichinプmis ligomis.

Kaip praktiškai galima pradｫti laikytis miego ir poilsio režimo, 
ir kas tam gali trukdyti

Visos pagrindinプs žmogaus psichinプs funkcijos sutrinka todプl, kad jis 
kažk> ne laiku daro. Gydytojai didžiausi> dプmes┊ turi kreipti ┊ žmogaus in-

telekto gydym>.
Skaitytojas: Kas yra intelektas? 

Autorius: Tai sugebプjimas teisingai ┊vertinti mus supančias energijas, 
kurios ┊takoja m┣s┧ gyvenim>. Iš j┧ svarbiausia – laiko energija. Išmintingas 
žmogus supranta, kad ji tikrai egzistuoja, ir visk> daro laiku, aišku, kiek tai 
jam leidžia likimas.

T>, kuris praeituose gyvenimuose nesiskaitプ su laiku, likimas ┊spraudžia 
┊ tokius rプmus, kad jis šiame gyvenime niekaip negali atsigulti laiku, nors ir 
labai norプt┧. 

Skaitytojas: Kokios priežastys žmogui neleidžia to daryti?
Autorius: Naktinis darbas, namiškiai, kurie tuo laiku, kai jis nori gultis, 

sakykim, ži┣ri televizori┧. Arba jam paprasčiausiai tuo laiku nesimiega, nors 
persiplプšk. Arba tiesiog tr┣ksta valios k> nors pakeisti. Visaip b┣va.

Skaitytojas: K> reiškia – neužtenka valios? Dプl ko ji susilpnプja?
Autorius: Dプl to, kad žmogus pažeidinプja laiko dプsnius. Tai pirmutinis 

intelekto susilpnプjimo požymis – valios tr┣kumas. Taip žmogus savanoriškai 
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pasmerkia save kančioms, dabartyje ir ateityje. O jeigu jau susidarプ nepa-

lankios aplinkybプs, trukdančios laikytis dienos režimo, jas ┊veikti ne taip 
paprasta. 

Skaitytojas: Bet juk turi b┣ti kokia nors išeitis?
Autorius: Taip, yra puikus b┣das visk> pasukti ┊ ger>j> pusC, tik nプra 

lengva j┊ suprasti. Pasirodo, žmogaus norai užkrauti didžiule energija, ir kai 
jis labai nori pakeisti savo dienos režim>, po kiek laiko šis noras išsipildo.

Skaitytojas: Užtenka paprasto noro?
Autorius: Noras turi b┣ti ne paprastas, o tvirtas, nuoširdus ir ilgalaikis, 

tada atsiras jプg┧ j┊ realizuoti, atsiras supratimas, kaip veikti bet kokioje, kad 
ir ekstremaliausioje situacijoje, atsiras potraukis aktyviai veiklai.

Iš kitos pusプs, jeigu nプra supratimo, kaip elgtis, ir nプra entuziazmo apla-

mai elgtis, vadinasi, j┣s┧ noras kažk> pakeisti nプra pakankamai stiprus.
Skaitytojas: Kaipgi t> nor> pastiprinti, kad jau viskas b┣t┧ kaip reikiant?
Autorius: Yra tik vienas b┣das – reikia bendrauti su tais žmonプmis, ku-

rie jau eina teisingu keliu. Nuolankus bendravimas su tokiais šventais žmo-

nプmis, atidžiai klausantis j┧ patarim┧, keičia intelekt> ir duoda entuziazmo 
kardinaliai pakeisti savo gyvenim>. ┉kvプpimas – labai galinga jプga.

Skaitytojas: Ar yra kiti b┣dai šios problemos sprendimui? Man atrodo, 
b┣t┧ neblogai pradプti sprCsti visas problemas, keičiant mus supanči┧ žmoni┧ 
s>monC. Juk jie taip dažnai kiša mums pagalius ┊ ratus, kai mes elgiamプs ne 
taip, kaip jie nori.

Autorius: B┣kite atsargus su tokiomis mintimis – keisti mus supanči┧ 
žmoni┧ s>monC, nes gali iškilti dar didesnプs problemos. Žinoma, ieškant tei-
singo sprendimo, reikia, pasitelkus intelekt>, analizuoti kiekvien> situacij>. 
Bet mes turime žinoti, ko geriau niekada nedaryti. B┣tent:

nebandyti pakeisti mus supanči┧ žmoni┧ s>monC prieš j┧ vali>, nenau-• 
doti prievartos j┧ atžvilgiu;
nebandyti prieš laik> pakeisti blog> karm>, tai yra, nemesti darbo;• 
nesiskirti su sutuoktiniu (jeigu nプra grプsmプs izinei ir psichinei sveika-• 
tai);
nepykti ant savo vaik┧, jeigu jie nenori gyventi teisingai;• 
nekritikuoti t┧, kurie jums trukdo gyventi teisingai.• 

Jeigu nesilaikysite ši┧ reikalavim┧, j┣s┧ gyvenimas taps dar problematiš-

kesnis, o j┣s tapsite viskuo nusivylusiu žmogumi. Be to, susigadinsite santy-

kius su žmonプmis. Argi jums to reikia?
Skaitytojas: Kaip vis dプlto elgtis, kai tau trukdo teisingai gyventi?
Autorius: Žmogus, kuris nori kardinaliai pakeisti savo gyvenim>, turi iš-
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mokti mylプti savo giminaičius ir atlikti savo pareigas j┧ atžvilgiu. Tai reikia 
daryti, neži┣rint ┊ j┧ tr┣kumus, tik dプl vienos priežasties – visi, kas mus supa 
ir neteisingai su mumis elgiasi, ┊k┣nija m┣s┧ nuodプmes, padarytas praeituose 
gyvenimuose.

Skaitytojas: Še tau, boba, ir devintinプs, o aš buvau nuoširdžiai ┊sitikinCs, 
kad jie, taip elgdamiesi, ┊k┣nija tik savo nuodプmes.

Autorius: Viena iš m┣s┧ giminaiči┧ pareig┧ prieš Diev> – bausti mus už 
m┣s┧ praeities nuodプmes. Žinoma, dažniausiai jie šito nesupranta ir kartais 
netinkamai elgiasi dプl savo pači┧ nuodプmi┧. Neži┣rint ┊ tai, žmogus, kuris 
pradeda suprasti, kad visos jo šeimyninプs ar darbo problemos susijusios su 
jo paties poelgiais praeityje, neruoš artimiesiems apkaltos proces┧. Atvirkš-

čiai, jis iš vis┧ jプg┧ stengsis pakCsti tuos nemalonumus, kuriuos jam teikia 
bendravimas su jais. Tam paprastai trukdo savasis egoizmas. “Kodプl aš turiu 
kCsti j┧ neteisybC, kai jie manosios negali pakCsti. Tegu iš pradži┧ jie pradeda 
elgtis teisingai, o paskui ir aš… gal”. Jeigu pas jus atsiranda panašios mintys, 
nesitikプkite koki┧ nors pozityvi┧ permain┧ savo gyvenime. Greičiausiai to-

kia nuotaika jums vis labiau gadins gyvenim>. Bet tas, kuris iš tikro yra savo 
likimo kalvis, nelauks, kol kiti atsivers. NusprendCs pirmasis pralaužti ledus, 
jis atras savyje pakankamai jプg┧ pakeisti tiek savo, tiek artim┧j┧ likim>.

Skaitytojas: Užtenka pakCsti kit┧ netikus┊ elges┊, ir viskas? Ar dar k> 
nors reikia daryti?

Autorius: Kantrumas – pati pirmutinプ s>lyga, bandant sureguliuoti šei-
myninius santykius. Kantrybプ – tai nereiškia kaupti savyje pykt┊, tai greičiau 
supratimas, kad geresnio apsiプjimo su savimi žmogus tiesiog nenusipelnプ. 
Jeigu nプra kantrybプs, tai nプra ir karmos  dプsni┧ supratimo.

Kantrus žmogus pirmas pradeda pildyti savo pareigas giminaičiams. To-

kia savo pozityvia nuotaika jis labai ┊takoja j┧ santykius jo atžvilgiu, ir ilgai-
niui artimieji pradeda vis labiau j┊ gerbti. Kartais jie netgi susim>sto, kaip 
reikia teisingai elgtis. Tik tada, kai normalizuosis tarpusavio santykiai, jie po 
truput┊ pradプs keistis ┊ teigiam> pusC.

Skaitytojas: Vadinasi, norint be jokios konfrontacijos pakeisti artim┧j┧ 
elges┊, reikia pačiam keisti savo santykius su jais?

Autorius: Viskas teisinga, tik yra vienas netikslumas – taip elgdamiesi, 
ne j┣s keičiate artimuosius, bet j┣s┧ likimas.

Skaitytojas: Visa tai labai kilnu, bet koks tai sunkus uždavinys.
Autorius: Sutinku, bet patikプkite, – kitos išeities nプra. Geriau savanoriš-

kai prisiimti kokius nors sunkumus, negu laukti, kol jie pas tave ateis.
Išvada: išmintingas žmogus, norプdamas geresnio gyvenimo ir nieko ne-
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kaltindamas dプl savo likimo, po truput┊ atidirbinプja blog> karm>. Ilgainiui 
jo galimybプs gyventi laimingai vis didプja ir didプja, o nepalank┣s faktoriai, 
trukdantys progresuoti, likimo valia vis silpnプja.

Pavyzdys iš gydymo praktikos

Aš tikiuosi, kad iš to, kas čia buvo pasakyta, kažkas suprato, kaip svarbu 
laikytis miego režimo. Bet patirtis rodo, kad žmonプs turi ne┊veikiam> polink┊ 
su juo nesiskaityti, neži┣rint ┊ tai, kad jie žino, kaip tai reikalinga ir turi reali> 
galimybC tai daryti.

Skaitytojas: Koks dar čia polinkis? 
Autorius: Tai labai banalus polinkis – paprastai mums atrodo, kad vis-

kas bus gerai, neži┣rint ┊ niek>. Todプl dažnai mes atidedame ateičiai tas gy-

venimo pertvarkas, kurias reikia daryti jau dabar.
Skaitytojas: Paaiškinkite, kaip tai pasireiškia gyvenime.

Autorius: Kad b┣t┧ aiškiau, pateiksiu pavyzd┊ iš savo darbo praktikos.
Samaroje ┊ mane kreipプsi vyras su žmona, mano paž┊stami. Vyriškis buvo 

iziškai tvirtas žmogus, bet skundプsi ┊vairiais negalavimais ir psichiniu išse-

kimu. Jis dirbo sargu naktinプje pamainoje. Apži┣rプjCs j┊, aš pastebプjau ner-
v┧ ir kraujotakos sistemos išsekimo požymius. Tiems, kurie dirba naktinプse 
pamainose, maždaug po vieneri┧-dvej┧ met┧ pradeda pasireikšti organizmo 
išsekimo požymiai.

Aš j┊ perspプjau, kad greitai jis turプs problem┧ su širdimi ir smegen┧ ak-

tyvumu. Bet vyriškis mane ┊tikinプjo, kad nereikia jaudintis, jis tvirtas ir sti-
prus, todプl viskas bus gerai. Iš tikr┧j┧ jis toks ir atrodプ. Po keli┧ mプnesi┧ j┊ 
ištiko infarktas, bet jis šiaip taip išsikapstプ. Širdis kur┊ laik> dirbo neblogai. 
Žinoma, aš vプl jam patariau keisti darb>. Jis atsisakプ, argumentuodamas, kad 
“reikia maitinti šeim>, o sukarinta apsauga – tai geri pinigai, ir aš ten vis tiek 
nieko nedarau, tik sプdžiu”. Aš paklausiau: “Ir miegi?” – “Ne, ten miegoti 
neleidžia”. Dar po septyni┧ mプnesi┧ j┊ ištiko insultas, bet jis vプl, su žmonos 
ir mano pagalba, atsigavo. Ir vプl aš prašiau j┊ mesti darb>, ir vプl jis atsisakプ. 
Paskui buvo antras insultas, po kurio jis viena akimi apako. Negana to, dar 
prisidプjo parezプ, jo sveikata vis blogプjo ir blogプjo, ir galiausiai jis pasimirプ. 
Nuo mirties nepabプgs niekas, bet vis tik šis atvejis gali b┣ti pavyzdžiu tiems, 
kurie nekreipia dプmesio ┊ negalavimus ir toliau dirba naktimis.

Skaitytojas: Kartais žmogus neturi pasirinkimo – arba darbas nakt┊, arba 
šeima badaus.

Autorius: J┣s teisus. Bet reikia žinoti, kodプl taip atsitinka. Panašios situ-
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acijos susidaro todプl, kad praeituose gyvenimuose žmogus prisidirbo blogos 
karmos, ir dabar jam prisieina dirbti naktimis. 

Skaitytojas: Tai k> jam daryti?
Autorius: Pirmiausia reikia gerai susipažinti su šia tema, bet iš karto 

nieko nepadarysi. Turi atsirasti stiprus noras pakeisti darb>. Žmogus dar kur┊ 
laik> ten dirbs, bet jeigu pas j┊ bus stiprus noras gyventi teisingai ir jis tam 
tikslui dプs pastangas, tai patikプkite, jo gyvenimas tikrai pasikeis. Likimas 
jam b┣tinai duos šans>.

Skaitytojas: Vプl j┣s ┊ pirm> viet> iškeliate nor>. Nejaugi m┣s┧ norai 
tokie galingi?

Autorius: Norai turi didžiulC gali>. Visas m┣s┧ likimas sudarytas iš bu-

vusi┧ nor┧, kuri┧ dプka atsitiko tam tikri ┊vykiai. Kad jie kuo palankiau ┊tako-

t┧ m┣s┧ gyvenim>, reikia savyje kultivuoti teisingus norus.
Skaitytojas: Kaip išmokti generuoti tokius norus?

Autorius: Reikia sustiprinti savo intelekt>. 
Skaitytojas: K> si┣lote?
Autorius: Pats efektingiausias b┣das stiprinti intelekt> – kartoti šventus 

Dievo vardus.

Skaitytojas: O jeigu aš kol kas netikiu ┊ Diev>?
Autorius: Tada rytais kartokite žodžius: “Aš linkiu visiems laimプs”. Tai 

senas ajurvedinis metodas ugdyti pozityv┧ intelekt>.
Skaitytojas: Galb┣t aš taip ir padarysiu.
Išvada: mums dažnai atrodo, kad viskas susitvarkys savaime, ir nプra 

jokio reikalo keisti gyvenim>. Netgi dideli sunkumai nepriverčia m┣s┧ pasi-
daryti kokias nors išvadas iš susidariusios situacijos. Betgi protingi žmonプs 
supranta, kad b┣tina susitvarkyti gyvenim> teisingai, kol laikas dar neparo-

dプ savo nag┧. Laimingas šiame gyvenime bus tik tas, kuris stengiasi savyje 
nugalプti m>stymo surembプjim>, tingum> ir inertiškum>.

Pasekmｫs, kai laiku neatsikeliame

Pasirodo, m┣s┧ savijauta ir netgi likimas susijC su dプsningumais, kurie 
tiesiogiai priklauso nuo kプlimosi laiko. Nuo jo priklauso ir proto, intelekto 
bei viso organizmo aktyvumas. Todプl dabar smulkiau panagrinプsime visus 
šiuos tarpusavio ryšius.

Jeigu žmogus be joki┧ problem┧ atsikelia treči> valand> ryto, vadinasi, 
jis gali padaryti didelC pažang> dvasiniame gyvenime. Tuo metu saulプs ak-

tyvumas dar silpnas, o mプnulis dar pakankamai stipriai veikia m┣s┧ prot>, 
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kuris šios planetos ┊takoje yra gilios ramybプs b┣klプje. Toki> ankstyv> valan-

d> labai palanku melstis ir galvoti apie Diev>. Tačiau žmonプs, mプgstantys 
keltis šituo laiku, turi gana jautri> psichik>, todプl jiems nerekomenduojama 
ilgiau b┣ti ten, kur daug žmoni┧. Todプl taip anksti keltis patartina šventikams 
ir žmonプms, atsižadプjusiems pasaulietinio gyvenimo b┣do.

Bhagavadgyta (2.69) irgi patvirtina, kad išminting┧ žmoni┧ gyvenimo 
graikas šiek tiek kitoks: Kai nusileidžia naktis visoms b┣tybプms, susitvar-
džiusiam išaušta diena. Kai visos b┣tybプs prabunda, ateina naktis ┊sigilinu-

siam ┊ save išminčiui.
Skaitytojas: Vadinasi, jeigu aš neatsikeliu treči> valand> ryto, tai užsi-

imti dvasine praktika nプra jokios prasmプs, nes žymesni┧ rezultat┧ nebus?
Autorius: Dvasine praktika galima užsiimti bet kuriuo atveju, tik jos 

rezultatai daug priklauso nuo ankstyvo kプlimosi. 
Skaitytojas: O koki> pažang> daro tie, kurie keliasi po trečios valandos?
Autorius: Tie, kurie keliasi tarp trečios ir ketvirtos valandos ryto, taip 

pat turi nemažai šans┧ dvasiniam pažinimui. Bet j┧ psichika nプra tokia jautri, 
kad galプt┧ atsižadプti pasaulio.

Tokiu ankstyvu metu rekomenduojama užsiimti tiktai dvasine praktika, 
nes šis laikas pačios gamtos skirtas b┣tent šiam tikslui. Žmonプms, kurie lai-
kosi tokio tvarkaraščio ir kiekvien> dien> kartoja savo rytines maldas, laikas 
yra paruošCs didel┊ siurpriz> – jiems atsiskleis didžiausios sielos paslaptys. 
Vienintelプ s>lyga – jie turi kuo daugiau bendrauti su šventais žmonプmis ir 
kuo mažiau su tais, kuri┧ s>monプ suteršta nuodプmingos veiklos.

Skaitytojas: Vadinasi, reikia niekur nedirbti ir niekur neiti iš nam┧?
Autorius: Ne, mes turime vykdyti visas savo pareigas. Tik reikia žinoti, 

kaip laikytis su žmonプmis, kurie nesiekia dvasinio gyvenimo ir tuščiai leidžia 
laik>. Protinga žmogus j┧ bereikalingas kalbas leis pro ausis. Klausymasis 
labai ┊takoja intelekt>, tad dプl netikusio bendravimo gali dingti entuziazmas 
pakeisti savo gyvenim>.

Skaitytojas: Bet juk yra ir dalykiniai pokalbiai, pavyzdžiui, darbe. 
Autorius: Na, tokiais atvejais didelio s>monプs užteršimo gali ir neb┣ti, 

bet tik tuo atveju, jeigu pokalbyje j┣s neperimsite pašnekovo mentaliteto ir 
pasaulプži┣ros.

Skaitytojas: J┣s tikriausiai norite mane ┊traukti ┊ kažkok┊ partizanin┊ ju-

dプjim>.
Autorius: Ne, aš kalbu apie elementariausias etikos normas, kurias re-

komenduoja Vedos. Negi j┣s pasiruošCs kalbプti subtiliomis temomis su kie-

kvienu sutiktu sukčiumi?
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Skaitytojas: Taip žemai aš dar nepuoliau.
Autorius: Tada toliau kalbam apie dienos režim>. 
Jeigu žmogus keliasi tarp keturi┧ ir penki┧ valand┧ ryto, jis turi galimybC 

iš pesimisto virsti optimistu. B┣tent šiuo laiku Žemプ yra optimizmo b┣klプje. 
Paukščiai tai jaučia ir pradeda giedoti. Žmonプs, kurie šiuo laiku keliasi, gali 
b┣ti mokslininkais, poetais, kompozitoriais, muzikantais, arba tiesiog nepa-

taisomais optimistais. Ankstyvas kプlimasis skirtas džiaugsmui ir k┣rybiniam 
darbui. Šiuo laiku reikia skaityti dvasinC literat┣r>, melstis ir linkプti visiems 
žmonプms laimプs. Religingi žmonプs šlovina Viešpat┊ ir atlieka sav>sias apei-
gas, jausdami didelC laimC.

Skaitytojas: Kas bus su tais, kurie keliasi po penktos valandos?   

Autorius: Žmonプs, kurie keliasi tarp penki┧ ir šeši┧ valand┧ ryto, turi 
gerus duomenis vis> gyvenim> b┣ti iziškai ir psichiškai žval┣s bei ┊veikti 
bet koki> lig>. Tokiu laiku taip pat galima užsiimti dvasine praktika, geriau-

sia – mokytis mald┧ ar skaityti dvasinC literat┣r>. Šiuo metu dangaus skliaute 
situacija tokia – Saulプ dar neaktyvi, Mプnulis jau neaktyvus, todプl protas la-

bai imlus bet kokiai informacijai, kuri greitai ir giliai ┊stringa ┊ atmint┊.
Tie, kurie keliasi nuo šeši┧ iki septyni┧ valand┧ ryto, keliasi paskui sau-

lC. Tai reiškia, kad jie nepripaž┊sta laiko dプsni┧, bet stengiasi daug nemiegoti. 
J┧ aktyvumas bus kiek mažesnis, negu norプt┧si, ir reikalai klostysis ne taip 
jau blogai, bet bus ir nesプkmi┧. Sveikata – daugmaž normali (išskyrus kriti-
nes j┧ gyvenimo situacijas). Šie žmonプs vis tik neturプs pakankamai izinプs 
ir psichinプs ištvermプs. Nat┣ralu, kad gyvenime jiems nereikプt┧ labai tikプtis 
ypatingos sプkmプs ar progreso.

Skaitytojas: O jeigu saulプ žiem> pateka po aštuntos valandos, tai ir j┣s┧ 
tvarkaraštis pasislenka dviem valandomis vプliau, ar ne?

Autorius: Tolimojoje šiaurプje saulプ nepasirodo pusC met┧ ir daugiau, 
bet tai nereiškia, kad ten gyvenantys žmonプs turi gultis žiemos miego. Kai aš 
sakau “saulプ teka”, aš kalbu ne apie aušr>, kuri> mes matome rytuose, o apie 
t> Saulプs padプt┊, kurioje ji pradeda aktyviai reikštis tame Žemプs paviršiaus 
taške, kuriame mes esame. Neturi jokios reikšmプs, kaip Saulプ sukasi apie t> 
tašk>, bet sutikite, kad jeigu Žemプ apvali, tai pilnas Saulプs apsisukimas lygus 
360-iai laipsni┧, ir nulis laipsni┧ atitiks vidurnakt┊, o 90 laipsni┧ atitiks šešt> 
valand> ryto.

B┣tent tuo metu Saulプ pradeda aktyviai ┊takoti m┣s┧ organizm>. Žiemos 
metu jos pakilimo kampas labai mažas, todプl ji pasirodo vプliau negu vasar>. 
Tačiau tie, kurie anksti keliasi, žino, kad iki šeštos valandos ryto gamta dar te-

bプra nurimusi, bet jau po šeštos atsiranda vプjelis ir Žemプ iš ramybプs b┣senos 
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pereina ┊ aktyvi>. Tai ┊vyksta visada tuo pačiu laiku, tiek žiem>, tiek vasar>.
Norプčiau atkreipti j┣s┧ dプmes┊ ┊ tai, kad laikas, kur┊ rodo m┣s┧ laikro-

džiai, neatitinka saulプs laiko. O priežastis ta, kad sovietiniais laikais buvo 
priimtas dekretas apie laik>. Tai reiškia, kad ir po šiai dienai buvusioje TSRS 
teritorijoje egzistuoja dirbtinai sukurtas vietos laiko poslinkis viena valanda 
┊ priek┊, lyginant su saulプs laiku.

Be to, dar yra perプjimas nuo vasaros ┊ žiemos laik>. Skirtum> tarp vieti-
nio ir saulプs laiko jis padidina dar viena valanda. Taigi turime dviej┧ valand┧ 
skirtum>.

Ir dar reikia atminti, kad patogumo dプlei laiko juostas padarプ labai pla-

čias, todプl vietinis laikas juostos kraštuose bus skirtingas. Bet čia jau tik 
minuči┧ skirtumas.

Skaitytojas: Kaipgi man dabar atsirinkti, koks tikrasis laikas toje vieto-

je, kur aš gyvenu?
Autorius: Labai paprasta. Reikia paskambinti ┊ artimiausi> meteorologi-

nC tarnyb> ir paklausti: “Kada pas mus b┣na dvylikta valanda saulプs laiku?” 
GavC atsakym>, j┣s ramiai išsiskaičiuojate vis> dienos režim>.

Žmogus turi atsikelti anksčiau už ŽemC (iki šeštos valandos ryto saulプs 
laiku), taip jis suspプs savo psichik> suderinti su jos vidine tos dienos b┣sena. 
Tik tokiu atveju oras nekels mums r┣pesči┧, susijusi┧ su magnetinプmis au-

dromis ir pan. Jeigu žmogus šešt> valand> dar miega kaip kurmis, tai tokios 
adaptacijos nebus. Jis niekada negalプs b┣ti tikru optimistu, o jo džiaugsmas 
bus ne nat┣ralus ir saulプtas, bet dirbtinis ir nenuoširdus.

Skaitytojas: Norite pasakyti, kad visi oro permainoms jautr┣s žmonプs 
nesilaiko kプlimosi režimo?

Autorius: Aš noriu pasakyti, kad tokie žmonプs arba anksčiau nesikプlプ 
laiku ir dabar baudžiami pagal karmos dプsn┊, arba jie ir toliau atkakliai nesi-
kelia, tapdami dar labiau jautresniais oro permainoms. 

Jeigu žmogus keliasi tarp septyni┧ ir aštuoni┧ valand┧ ryto, jis užsi-
garantuoja žemesn┊ psichin┊ ir izin┊ aktyvum>, negu jam skirta likimo. Jis 
vis> dien> arba blaškysis, arba jaus energijos, jプg┧ ir dプmesingumo tr┣kum> 
savo veikloje. Tokiam žmogui b┣dinga hipotonija, migrenos, mažas apeti-
tas, imuniteto sumažプjimas, pasyvumas, mažas skrandžio r┣gštingumas ir 
kepen┧ nepakankamumas. O jeigu gyvenimas j┊ verčia kiekvien> ryt> kovoti 
su energijos tr┣kumu, atsiranda nervuotumas, blaškymasis, persitempimas, 
didelis apetitas, hipertonija, padidintas r┣gštingumas ir visokie uždegiminiai 
procesai.

Skaitytojas: J┣s čia išvardinote beveik visas ligas.
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Autorius: O ko j┣s norプjote? Juk visi pažeidプjai, kurie bando tampyti 
laik> už ┣s┧, turi b┣ti nubausti. Bet čia dar tik žiedeliai.

Tie, kurie ┊pratC keltis tarp aštuntos ir devintos valandos ryto, jau ne┊-
stengia ┊veikti savo charakterio tr┣kum┧ ir paprastai turi koki┧ nors žaling┧ 
┊proči┧. Jie susiduria su dideliais sunkumais, chroniškomis ir sunkiai pagy-

domomis ligomis, nusivylimais ir nesプkmプmis. Jiems sunku teisingai ┊ver-
tinti aplinkybes ir priimti geriausi> sprendim>, todプl visada plauks pasroviui, 
ne┊stengdami k> nors pakeisti savo gyvenime.

Skaitytojas: Net baisu pagalvoti, kas bus su tais, kurie keliasi dar vプliau.
Autorius: Tai štai: tuos, kurie keliasi tarp devyni┧ ir dešimtos valandos 

ryto, gyvenime lydi depresija, apatija, nenoras gyventi, nusivylimas savo 
likimu, baimプ, ┊tarumas, nekontroliuojamas pyktis, nelaimingi atsitikimai, 
greitai progresuojančios sunkios ligos ir invalidumas arba ankstyva senatvプ.

Apie tuos, kurie keliasi dar vプliau, aš jau nekalbプsiu. “Ne apie didvyrius 
daina…” Tuos, kurie nori paeksperimentuoti, kas bus, keliantis tarp dešimtos 
ir vienuoliktos valandos ryto, perspプju, kad reikia ypatingos ištvermプs prasi-
tvarsyti lovoje iki tokio laiko.

Skaitytojas: Taip, tai jau iškrypimas.
Išvada: žmogus turi pasirinkti – b┣ti laimingu ir laiku keltis, arba b┣ti 

nelaimingu, bet už tai ilgiau pamiegoti. M┣s┧ valios stiprybプ, m┣s┧ optimiz-

mas visiškai priklauso nuo to, ar sugebame atsikelti ankstyv> rytmet┊. Norint 
teisingai suprasti š┊ laimingo gyvenimo dプsn┊, reikia žinoti, kad rytinis laikas 
skirtas tiktai dvasinei praktikai.

Kova su savimi tIsiasi

Autorius: Mes jau daug kalbプjome apie dienos režim>, ir aš dabar norプ-

čiau žinoti, ar j┣s┧ gyvenime kas nors pasikeitプ nuo t┧ kalb┧, ar ne?
Skaitytojas: Aš jau galiu anksti atsibusti, tik labai sunku išsiristi iš lo-

vos. Kokios priežastys man trukdo ir kaip jas pašalinti?        
Autorius: Pamプginkite ┊sivaizduoti: ankstyvas rytas; lovoje guli žmogus ir 

┊nirtingai kaunasi su savimi už savo laiming> ateit┊. Jo mintys: “Nuo rytojaus 
pradedu nauj> gyvenim>! Užteks iš savCs tyčiotis, aš jau ne vaikas, kad kiekvie-

n> dien> daryčiau vis tas pačias kvailystes. Viskas, ryt atsibudCs tuoj pat keliuosi 
iš lovos. Reikia mokytis b┣ti laimingu!” Kit> ryt>: “Laikas b┣t┧ keltis, bet mie-

go taip norisi. Tikriausiai aš nepakankamai miegojau. Nesikelti? Betgi s>žinプ, 
intelektas, optimizmas ir kas ten dar… Ai, nesikelsiu! Vis tiek visk> suspプsiu 
padaryti. Tik kart> gyvename, o laimプs tiek nedaug. Man viskas ┊griso. Vis tik 
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didžiausia laimプ pasaulyje – atsijungti nuo problem┧ ir gerai pamiegoti…”
Skaitytojas: Lyg b┣tumプt mano mintis perskaitCs…
Autorius: Tai šabloniškos mintys. Matome, kad vakare jos vienokios, 

ryte – kitokios.
Skaitytojas: Ar galima kaip nors atsikratyti tokio bevališkumo?
Autorius: Norプdami ištaisyti situacij>, išanalizuokime pagrindines prie-

žastis, kurios mums rytais neleidžia laiku atsikelti.
1. Vプlyva vakarienプ, ypatingai gr┣dinis maistas ir saldumynai, sutrik-

do virškinim>. Todプl organizme padidプja toksin┧, kurie duoda nuovargio ir 
silpnumo poj┣t┊. K┣ne jaučiamas sunkumas ir reakcij┧ sulプtプjimas. Burnoje 
skonis, tarytum ten arkliai per nakt┊ b┣t┧ stovプjC, o pilve sunkumas. Taip da-

rosi dプlto, kad ten dar r┣gsta m┣s┧ vakarienプ, kuri susivirškins tik po saulプs 
patekプjimo. Todプl, jeigu j┣s vakare valgote gr┣din┊, ankštin┊, perdaug aštr┧, 
perdaug s┣r┧, kart┧, aitr┧, r┣gšt┧, sald┧ maist>, tai pakankamai jプg┧ išl┊sti iš 
lovos pas jus atsiras tik po šeštos-septintos valandos ryto, tačiau jau nespプsi-
te perimti iš Žemプs tos dienos nuotaik>.   

2. Jeigu žmogus vakare nesusiplanuoja rytdienos laik>, tai rytais visada 
atrodo, kad dar galima kažkiek pagulプti. Kas liečia t> pagulプjim>, reikia pa-

sakyti, kad jeigu j┣s po pribudimo nesikeliate daugiau kaip penkias-septynias 
minutes, tai labai susilpnプja organizmo aktyvumas, ir atitinkamai sumažプja 
ankstyvo kプlimosi efektas. Ypatingai nuo to nukenčia žmogaus valia. Todプl, 
jeigu norite atsikratyti žaling┧ ┊proči┧, pribudCs nedrybsokite lovoje.

Skaitytojas: Ar tai liečia ir ┊pročius, nesusijusius su dienos režimo pa-

žeidimais?
Autorius: Taip, aš kalbu apie valios ir pasiryžimo tonus> visai dienai, 

ne tik ryte.

3. Per šilta antklodプ ir minkšta lova, tvankus ir šiltas kambarys, miegas 
užsidengus galv>, taip pat nešvari patalynプ ir k┣nas irgi sumažina minプt> 
tonus> ir kelia tingul┊. 

4. Vプlyvas gulimasis, vakariniai ginčai ir skandalai ar kokia nors karštli-
giška veikla, televizinis šlamštas – visa tai nenuteikia pilnaverčiam miegui. 

5. Nesant gilesnio supratimo, kas yra laimプ ir koks gyvenimo tikslas, 
rytais ┊ galv> lenda mintys, kad didžiausia laimプ – miegas šiltoje lovoje.

6. J┣s┧ lova gali b┣ti patogeninプje zonoje. Tai tampa aišku, kai paban-

dai miegoti kitose vietose. Pasirodo, vienoje vietoje išsimiegi gerai, kitoje 
– jau ne.

7. Miegant galva turi b┣ti atsukta ┊ rytus, blogiausiu atveju, ┊ šiaurC. Jeigu 
kambaryje yra altorius, nereikia gultis kojomis ┊ j┊. Ši┧ taisykli┧ nesilaiky-
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mas taip pat kai kada trukdo normaliam miegui. 

8. Kambaryje, kur miegama, neturi b┣ti nei maisto, nei jo likuči┧, tuo 
labiau atvirame inde. Tai užteršia s>monC ir trukdo miegoti.

9. Jeigu šalia kas nors miega, atsikelkite kuo tyliau. Jei vis tik išbudinote, 
neverskite žmogaus keltis, nes jo susierzinimas persiduos jums ir ateityje 
trukdys jums anksti atsikelti. 

10. Jeigu rytais kažkas bando jus ┊kalbプti vプl atsigulti, nesiginčykite ir 
mandagiai, bet kiek galima greičiau, nutraukite pokalb┊. Kitaip ankstyvas 
kプlimasis pradプs jums kelti negeras asociacijas.

11. Atsikプlus reikia kuo greičiau l┊sti po dušu arba užsipilti kibir> van-

dens, kitaip mieguista atmosfera ┊veiks žvalum>, ir ankstyvo kプlimosi efek-

tas bus nepataisomai sugadintas.

12. Prieš mieg> reikia visiems dovanoti už nuoskaudas ir paprašyti at-
leidimo, nes blogi santykiai su žmonプmis irgi trukdys miegoti. Tiesiog lin-

kプkite ir linkプkite visiems laimプs, kol pagaliau užmigsite. O jeigu žmogus 
prieš mieg> kartoja šventus Dievo vardus, jis palaipsniui apsivalo nuo blog┧ 
minči┧.

Skaitytojas: Daugiau kaip pusプ šito s>rašo yra mano arsenale. Dabar 
aišku, kodプl rytais taip sunku keltis. Bet viskas pataisoma, išskyrus netikusi> 
lovos viet>, kuri, atrodo, ir yra pagrindinプ mano problem┧ priežastis. Žino-

ma, artimieji taip pat neblogai man trukdo.
Autorius: Taip, visi išvardinti punktai ir sudaro prielaidas atsirasti blo-

gam ┊pročiui – vプlai keltis. Jeigu mes lプtai ir metodiškai pašalinsim visas šias 
priežastis, tai galimybプ anksti atsikelti labai padidプs. Bet svarbiausia – pati-
kプti, kad ankstyvas kプlimasis yra b┣tinybプ.  

Kas liečia lov>, kuri stovi ne ten, kur reikia, ar giminaičius, kurie mums 
trukdo, tai žinokite, kad žmonプs, kurie nemato problem┧ savyje, dažnai gal-
voja, kad j┧ vプlyvo kプlimosi priežastis yra kituose. Kalta kažkokia patoge-

ninプ zona ar bjaurus artim┧j┧ charakteris. Noriu jus patikinti, kad šios prie-

žastys yra antrinプs ir lengvai pašalinamos, jeigu žmogus susitvarko pats su 
savimi ir teisingai pasiruošia šventam miego laikui.

Skaitytojas: Kodプl vis tik daugeliui žmoni┧ nesinori anksti keltis ir 
praktiškai ne┊manoma jiems šitai išaiškinti?

Autorius: Kaltas m>stymo sustabarプjimas ir išdidumas.
Skaitytojas: Man rodos, kad yra ir kitos priežastys, pavyzdžiui, tingプji-

mas, depresija ir panašiai.
Autorius: J┣s teisus. Norint gerai išsiaiškinti š┊ klausim>, reikia žinoti, 

kad yra dvi s>monプs b┣klプs: potraukis veiklai ir potraukis dykinプti. 
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Išvada: siekiant laimプs, nereikia galvoti, kad ne┊manoma ┊veikti blogus 
┊pročius. Jie susiformuoja iš visos eilプs sveiko gyvenimo b┣do pažeidim┧, 
kuri┧ išvengus, iš karto atsiranda ženkl┣s pozityviniai pokyčiai sugebプjime 
kontroliuoti save. Bet vargas tam žmogui, kuris savo problem┧ priežasči┧ 
ieško ne savyje, o aplink save, – jis neturi joki┧ šans┧ b┣ti laimingas.

Potraukis veiklai

Jis atsiranda iš teisingo supratimo, kas yra laimプ. Laimプ veikloje, o ne 
dykinプjime. Tas, kuris bando su meile tarnauti Dievui ir žmonプms, visada 
laimingas. Visos gyvos b┣tybプs atranda savo laimC, užsiimdamos kokia nors 
veikla. Tai susijC su tuo, kad siela turi amžin>j> dvasinC prigimt┊ ir todプl 
negali b┣ti neveikli. Sielos neveiklumas – tai kaip mirtis. Bet dプl neteisingo 
savo prigimties suvokimo mes ieškom laimプs miegodami arba užsiimdami 
beprasmiu darbu.

Skaitytojas: Perdaug teorijos. Ar negalima paprasčiau? Man, pavyz-

džiui, neaišku, kodプl negalima b┣ti laimingam nieko neveikiant? Kartais taip 
norisi nuvirsti ant šono ir pasijusti visiškai laimingu žmogumi.

Autorius: Poilsis organizmui ir psichikai, be abejo, reikalingas, bet šiuo 
atveju j┣s laimC suprantate kaip b┣klC, kurioje nプra r┣pesči┧ ir kanči┧. O aš 
kalbu apie laimC, kuri savo esme diametrialiai priešinga inertiškumui ir dy-

kinプjimui. Pavargus reikia ilsプtis, bet gulinプjim> laikant laime, m┣s┧ laukia 
problemos.

Skaitytojas: Kažkas pradeda aiškプti. Kokios problemos atsiras pas žmo-

g┧, kuris mieg> ir poils┊ laiko didžiausia laime?
Autorius: Didžiausia problema – tai potraukis dykinプti, kuris organizme 

stimuliuoja destruktyvius procesus. Bet jeigu mes norプsime aktyvaus gyve-

nimo, organizmas orientuosis ┊ gyvenim>. Todプl visos ligos gydomos tik už-

プmus aktyvi> gyvenimo pozicij> ir atmetus pasyvum>.
Skaitytojas: Bet gydytojai dažnai nurodo pacientui nam┧ ar net lovos 

režim>. Kaip j┣s tai vertinate?
Autorius: Na, ir kas? Kritiniais atvejais organizmui reikalingas poilsis 

arba aktyvumo sumažinimas, bet tai j┊ ne gydo, o tik nuramina ir duoda jプg┧. 
Tikrasis gydymas visada susijCs su veikla. Netgi kai žmogui negalima judプti, 
jis turi b┣ti protiškai veiklus. Pasyvi ir depresinプ proto b┣klプ padeda ligai, o 
ne pasveikimui.

Skaitytojas: Vadinasi, dykinプjimas kenkia sveikatai; tai daugiau ar mažiau 
aišku. Tik neaišku, kodプl žmonプs taip veržiasi ┊ poils┊, o ne ┊ aktyvi> veikl>.
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Autorius: Nes nežino, kas yra tikroji laimプ. Autoritetingos žinios apie lai-
mC suteikia žmogui entuziazmo ir leidžia užsiimti džiaugsminga bei aktyvia 
veikla. Taip jis dar labiau ┊sitikina, kad laimプ yra.

M┣s┧ tikプjimas ir žinios priklauso nuo intelekto, kuris, savo ruožtu, ne-

atsiejamas nuo m┣s┧ prigimties. Intelekto paskirtis – laimプs paieškos. Visa, 
kas jame yra – tai žinojimas, kaip atrasti laimC. Jeigu intelektas turi netei-
sing> laimプs supratim>, žmogus nusivilia gyvenimu ir tuščiai leidžia laik>. 
Bet jeigu jis atsakingai gilinasi ┊ laimプs pažinim>, pas j┊ atsiranda tikプjimas, 
kad teisingumas ir laimプ tikrai yra. Iš tikプjimo atsiranda entuziazmas imtis 
veiklos, o aktyvi gyvenimiška pozicija sudaro galimybC nesunkiai atsisakyti 
žaling┧  ┊proči┧ ir laikytis dienos režimo.

Skaitytojas: Vadinasi, nプra prasmプs versti save laikytis režimo? Juk siste-

mingai mokantis, kaip reikia teisingai gyventi, atsiranda tikプjimas bei entuzi-
azmas, kurie galiausiai mus ir išvers iš tos nelemtos lovos.

Autorius: J┣s supratote labai svarb┧ moment>, kuris jums padプs tobulプti 
laimingo gyvenimo dプsni┧ pažinime. Reikプt┧ dar pasakyti, kad ir tikプjimas ┊ 
laimC, ir entuziazmas atsiranda iš ┊kvプpimo, kur┊ duoda pozityvus bendravi-
mas. Todプl didžiausias žmogaus turtas – tai pozityvus bendravimas su asme-

nybプmis, kurios žino, kas yra tikra laimプ.
Skaitytojas: Jeigu aš tikiu ┊ laimC, tai žalingi ┊pročiai savaime pradings?
Autorius: Jeigu žmogus tikrai tiki ┊ laimC, jis paprasčiausiai užmirš tuos 

┊pročius. Stiprus tikプjimas ┊ tikr> laimC – tai labai aukštas s>monプs lygis. Bet 
mums iki to dar toli, dar reikia suvokti, kad laimプ yra, ir išsiaiškinti, kaip 
išsivaduoti iš vis┧ problem┧. Tik tada atsiras didelis entuziazmas keisti savo 
gyvenim>, kuris pasidarys daug lengvesnis.

Skaitytojas: Ir nereikプs joki┧ pastang┧?
Autorius: Tikras laimプs troškimas susijCs su veikla, o ne su dykinプjimu.
Skaitytojas: Bet juk žadプjote lengvesn┊ gyvenim>!
Autorius: Lengvas gyvenimas nereiškia dykinプjim>. Atvirkščiai, dyka-

duoniui labai sunku gyventi. Lengvas gyvenimas – tai kai mums visai nesun-

ku vesti aktyv┧ gyvenimo b┣d>. Optimistas lengvai imasi bet kokio reikalo, 
jam nebais┣s jokie išbandymai. Gyvendamas artプjančios laimプs nuojauta, jis 
– kaip bitプ, skrendanti prie nektaro, visada veržiasi pakeisti savo gyvenim> 
┊ ger>j> pusC.

Skaitytojas: Bet kol nプra bendravimo su aukšto dvasinio lygio išminčiais, 
vis tiek nieko neišeis, todプl geriau nesistengti. Čia j┣s┧ žodžiai.

Autorius: Aš patikslinu, k> pasakiau: kol nプra tokio vertingo bendravimo, 
keisti save bus sunku, bet ┊manoma. Reikia savo jプgomis kovoti su užgriuvu-
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siomis problemomis ir stengtis kuo greičiau surasti reikaling> bendravim>. 
Be pastang┧ laimプs neatrasim.

Skaitytojas: Galvojau, kad radau ger> b┣d> lengvai tapti laimingu, o 
j┣s vプl kalbate apie kažkokias papildomas pastangas ir “kov>, vien kov> be 
galo”.

Autorius: Pastangos ir kova nプra kažkas sunkaus tam, kuris turi teising> 
potrauk┊ ┊ laimC. Teisingas potraukis ┊ laimC – tai džiaugsminga veikla ir 
noras kovoti su savo tr┣kumais.

Skaitytojas: J┣s leidžiate suprasti, kad maniškis potraukis ┊ laimC nプra 
teisingas, ir kad aš labiau mプgstu dykinプjim>, ar ne?

Autorius: Jeigu b┣t┧ kitaip, j┣s jau b┣tumプt laimingas ir neturプtumプt jo-

ki┧ problem┧.
Skaitytojas: Atrodo, j┣s teisus – mano potraukis ┊ laimC dar toli gražu 

nプra tobulas. K> gi daryti?
Autorius: Sutvirtinkite savo intelekt> teisingu laimプs pažinimu. Tam 

tikslui toliau nagrinプkime laimingo gyvenimo dプsnius.
Išvada: pagrindinプ žmogaus veikla vyksta jo intelekte. Jeigu mes turime 

išaukštint> tiksl>, aktyvi gyvenimiška pozicija atsiranda automatiškai. M┣s┧ 
s>monプ supranta, kad dykinプjime ir betiksliame gyvenime nプra jokios pras-

mプs. Jeigu žmogus nenori patikプti, kad laimプ tikrai yra ir nesiekia jos, jeigu 
jam atrodo, kad laimプ – tai nesibaigiantis poilsis, j┊ neišvengiamai lydプs 
ligos, nusivylimai ir kančios. M┣s┧ k┣nas tenori vieno – atsipalaiduoti ir 
nieko nedaryti. Kiekvienas žmogus turi pasistengti suprasti, kas yra tikroji 
laimプ: ar laikyti save k┣nu ir ieškoti laimプs dykinプjant, ar laikyti save siela ir 
ieškoti laimプs aktyvioje veikloje. Norint savo ieškojimuose užsitikrinti sプkmC, 
reikalingos pastangos ir didelis noras bendrauti su šventu žmogumi, kuris 
jau žino, kas yra laimプ.

Polinkis ｽ kﾖniškus malonumus neatneša žmogui nei laimｫs,
 nei sveikatos

Polinkis ┊ dykinプjim> atsiranda dプl neteisingo supratimo, kas yra laimプ. 
Rezultate atsiranda iškreiptas poži┣ris ┊ veikl>. Daugeliui žmoni┧ darbas – 
tai tik galimybプ užsidirbti pragyvenimui ir todプl asocijuojasi su varginančio-

mis pareigomis. Todプl laimプ nat┣raliai priimama kaip poilsis nuo darbo, nuo 
veiklos. Bet b┣kime s>žiningi ir prisiminkime pačias laimingiausias savo gy-

venimo akimirkas. Greičiausiai tuo metu mes k> nors darプme artim┧ žmoni┧ 
rate, ir ta veikla mums teikプ daug džiaugsmo ir pasitenkinimo. Iš kitos pusプs, 
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pernelyg didelis miegojimas ir kiti atpalaiduojantys faktoriai paprastai palie-

ka labai negardžias nuosプdas. 
Skaitytojas: Kodプl gi, neži┣rint ┊ tokius “negardžius” atsiminimus, taip 

norisi tikプti, kad laimプ slypi b┣tent neveiklume?
Autorius: Pasirodo, neveiklumas irgi yra neatsiejama k┣no savybプ. Sie-

lai b┣dinga veiklumo savybプ todプl, kad ji yra dvasinプ dalelプ; atitinkamai, 
k┣nui b┣dinga neveiklumo savybプ todプl, kad jis yra materialus. Mes žinome, 
kad jeigu materijos niekas nevers judプti, tai ji b┣tinai pereis ┊ nejudanči>, 
inertinC b┣klC. K┣nas vis> laik> stengiasi mus nukreipti ┊ toki> ramybプs ir 
neveiklumo laimC.

Taigi, jeigu mes laimC tapatinam su savo k┣nu, mus neišvengiamai už-

valdys galvosena, kad didžiausia laimプ gyvenime – tai visiškai atsipalaida-

vusio k┣no b┣klプ.
Skaitytojas: Bet man labai sunku suprasti, kad aš esu tai, kas vadinama 

siela. Juk veidrodyje jos nepamatysi.
Autorius: Jeigu apie save sprCsime pagal atspind┊ veidrodyje, tai turプsi-

me pripažinti, kad kiekvien> dien> ten atsispindi vis kitas žmogus, juk k┣nas 
kasdien keičiasi.

Skaitytojas: Mes jau svarstプme šit> klausim>, ir teoriškai viskas aišku. 
Bet k┣nas funkcionuoja: jis nori valgyti, miegoti, ilsプtis – ir visa tai teikia 
malonius poj┣čius. Jeigu mes laikysime tai laime, b┣sime priversti kentプti, 
sakote j┣s. Todプl visada reikia siekti dvasinプs laimプs, kuri pasireiškia kaip 
meilプ Dievui, žmonプms, linkint visiems laimプs ir nesavanaudiškai dirbant iš 
meilプs savo darbui, o ne dプl pinig┧. Tada atsiranda problema: iš vienos pu-

sプs – k┣nišk┧ malonum┧ troškimas, iš kitos pusプs – supratimas, kad tai nプra 
laimプ, kad reikia siekti dvasini┧ dalyk┧. Aš pasimetCs – kaip pakeisti sav>j┊ 
laimプs poreik┊?

Autorius: O, čia jau ne klausimas, o ištisa poema. Matyt, j┣s gerai pasi-
ruošプte pokalbiui.

Skaitytojas: Taip, aš nusprendžiau kovoti už sav>j> laimC. Po gero, taip 
vadinamo, “smegen┧ šturmo”, man atsirado didelプs abejonプs, ar ta laimプ, 
apie kuri> j┣s man iš┣žプte ausis, aplamai pasiekiama?

Autorius: J┣s išm>stプte kažkokius kitus laimプs variantus?
Skaitytojas: Gal vis tik reikia gyventi paprasčiau – gerti, valgyti, links-

mintis ir apie niek> negalvoti?
Autorius: Visa tai neabejotinai žavu, bet pasirodo, kad tokioje prašma-

tnioje b┣klプje organizmas turi polink┊ ┊ destrukcij>. Proto aktyvumo sumažプ-

jimas nedelsiant iššaukia vidaus organ┧ reguliacijos, imuniteto ir virškinimo 
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susilpnプjim>, todプl gana greitai net valgis neteiks malonumo.
Jeigu, neži┣rint ┊ niek>, k┣nas ir toliau eksploatuojamas, siekiant iš jo 

išgauti kuo daugiau “laimプs”, ┊sijungs mechanizmas, griaunantis sveikat>. 
Todプl nereikia labai pasitikプti k┣no diktatu.

Skaitytojas: Mane gali ┊tikinti tiktai faktai, o tai, k> j┣s kalbate – sausa 
teorijos šaka.

Autorius: Gerai jau, pasvarstykime iš praktini┧ pozicij┧. Prisiminkite, 
kaip b┣na gyvenime. Kai tik mes užsimanome truput┊ daugiau pamiegoti, 
tuoj sumažプja organizmo aktyvumas ir atsiranda noras dar labiau atsipalai-
duoti. Palaipsniui ima rodytis, kad pasireiškia ilgalaikis nuovargis, kur┊ gali-
ma neutralizuoti tik tokiu pat ilgalaikiu miegu. Po keli┧ toki┧ galing┧ ┊mygi┧ 
net stiprios valios žmogus gali pakeisti savo interesus. Apie buvusi> aktyvi> 
veikl> jis jau galvoja šiurpdamas, j┊ dabar patenkina tik poilsis, nesvarbu, 
kokia forma. Ar šis vaizdelis jums panašus ┊ tikrovC?

Skaitytojas: Na, k> gi, b┣na ir taip. Bet gal tai ne tendencija, o tik kraš-

tutinumai.

Autorius: Laimプs jausmas atsiranda tik tada, kai m┣s┧ juslプs patenkina-

mos vis geriau ir geriau. Žmogus, miegodamas kiek telpa, greitai persisotina. 
Jis miega jau tiesiog iš ┊pratimo ir nejaučia ypatingos laimプs. Norint iš miego 
išgauti dar daugiau laimプs, reikia miegoti vis ilgiau ir kažkaip rainuočiau, 
jeigu tai ┊manoma. Taigi tiems, kurie siekia laimプs neveiklumu, kraštutinu-

mai neišvengiami. Norisi tai prisivalgyti iki nukritimo, tai savaitC neišl┊sti iš 
lovos. Anksčiau ar vプliau toks žmogus prisimiegos iki depresinプs b┣klプs.

Skaitytojas: Kas liečia mieg>, viskas aišku. Bet mプgautis maistu – tikrai 
nプra neveiklumas. Aš, pavyzdžiui, valgau su didžiausiu entuziazmu.

Autorius: J┣s teisus, noras pasimプgauti maistu reikalauja veiklos ir sa-

votiško entuziazmo. Bet tai nプra nepavojingas procesas. Čia irgi laukia dau-

gybプ nemalonum┧.
Skaitytojas: K> norite pasakyti?
Autorius: Turプdami dvasinC prigimt┊, mes nuolatos siekiame vis didプ-

jančio laimプs jausmo. Jeigu laime laikysime skan┧ valg┊, tai neišvengiamai 
reikプs valgyti vis daugiau ir gardžiau. Skanus valgis paprastai gerai ┊sisavi-
namas, todプl pas gurmanus greitai atsiranda viršsvoris. O didinant suvalgo-

mo maisto kiek┊, anksčiau ar vプliau apsireikš aibプ lig┧.
Skaitytojas: O jeigu žmogus nori siekti laimプs santykiuose su žmona? 

Ar seksas taip pat gali sukurti kažkokias problemas?
Autorius: Jeigu šeima nesiekia dvasinプs laimプs, ir sutuoktiniai tegalvoja 

tik apie seks>, tai kada nors jie pabos vienas kitam. Bet kadangi jie vis tiek 
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teiks prioritet> seksualinei laimei, tai šio pob┣džio malonum┧ pradプs ieškoti 
už šeimos rib┧. Tokiose šeimose neišvengiami nusivylimai ir neištikimybプ.

Skaitytojas: B┣tent todプl šiuolaikiniai psichologai sutuoktiniams reko-

menduoja dažniau keisti partnerius.
Autorius: O kaip gi šeima?

Skaitytojas: Jie pataria tai daryti paslapčiomis.
Autorius: Vedos tvirtina, kad m┣s┧ protas perduoda vis> informacij> 

mus supantiems žmonプms apie m┣s┧ poelgius ir mintis. Tai vyksta subtilia-

me lygyje ir nepriklauso nuo to, ar mes norim k> nors apgauti, ar ne. Žinoma, 
retas sugeba skaityti kito mintis, bet pas>monプje apgaulC jaučia kiekvienas 
žmogus. Tokiu b┣du, sutuoktiniai greitai pradプs jausti vienas kito neištikimy-

bC, o vis didプjantis santyki┧ atšalimas palaipsniui sugriaus šeimyninC laimC.
Skaitytojas: J┣s teisus, dabar tiek daug ištuok┧, ir daugumos j┧ priežas-

tis – seksualiniai santykiai.
Autorius: Priežastis – vis dプlto ne seksualiniai santykiai, o žmoni┧ ┊sitiki-

nimas, kad svarbiausias gyvenimo tikslas – laimプ, pasiekiama sekso pagalba. 
Bet m┣s┧ tikslas – ne smerkti juos, o suvokti, kaip laimingai gyventi. M┣s┧ 
pokalbyje, manau, j┣s ┊sitikinote, kad jeigu gyvenimo tikslu tampa miegas, 
valgis, komfortas ir seksas, tai kanči┧ ir nusivylim┧ mes neišvengsime. 

Skaitytojas: J┣s gal norite mane ┊tikinti nemiegoti, nevalgyti ir pasida-

ryti vienuoliu?

Autorius: Ne. Vedos tvirtina, kad miego, valgio ir sekso poreikiai – tai 
nat┣ralios k┣no funkcijos, tik nereikia galvoti, kad tai ir yra gyvenimo tikslas 
– kuo geriau tenkinti k┣no poreikius. Jeigu mes b┣tume gyv┣n┧ k┣nuose, tai 
to pakakt┧, bet juk mes ne be reikalo gimプme žmonプmis. Todプl ┊ visus k┣no 
poreikius Vedos rekomenduoja atsižvelgti lygiai tiek, kiek tai reikalinga pa-

laikyti sveikatai ir netrukdo dvasiniam progresui.

Skaitytojas: J┣s mane ┊tikinote nesiekti k┣niškos laimプs, bet ir neigno-

ruoti k┣no poreiki┧. Bet j┣s dar nieko nepasakプte apie tai, kaip išmokti norプti 
dvasinプs, o ne k┣niškos laimプs.

Autorius: Tik užsiimdamas dvasine praktika ir pajutCs jos skon┊, žmo-

gus užmiršta k┣niškus malonumus.
Skaitytojas: O k> daryti, jeigu nプra jokio potraukio dvasinei praktikai?
Autorius: Rimtai gilinantis ┊ sielos pažinim>, atsiranda noras visa tai 

patikrinti praktikoje. O pabandžius atsiranda ir tikras potraukis, vadinamasis 
skonis.

Skaitytojas: Ar ilgai reikia laukti?
Autorius: Bet j┣s jau bandote anksti keltis ir gultis?
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Skaitytojas: Ne tik bandau, bet ir pasiekiau tam tikr┧ rezultat┧. Bet kar-
tais vis dar atsiranda noras pradžiuginti k┣n>.

Autorius: Kaip jums atsirado entuziazmas laikytis dienos režimo, lygiai 
taip jis atsiras ir vプl, š┊ kart> užsiimti dvasine praktika. O tai, kad retkarčiais 
j┣s dar norite pasimigdyti, reiškia, kad pas jus nプra reguliarumo. Siela nori 
b┣ti laiminga nepaliaujamai, ir jeigu mes sumažiname savo poreik┊ dvasinei 
laimei, tai jai tenka pasitenkinti k┣niška laime. J┣s pagalvokite, tai dプkinga 
tema intelektui.

Išvada: norint b┣ti laimingu ir tuo pat metu teisingai apsieiti su k┣nu, 
reikia mokプti laviruoti tarp dviej┧ kraštutinum┧:

1. Nelaikyti k┣nišk┧ poreiki┧ gyvenimo tikslu.
2. Kontroliuojant savo k┣no veikl>, reikia vadovautis sveiku protu ir per-

nelyg jo neapriboti, kitaip pasireikš išsekimas, didelis nepasitenkinimas ir 
ligos.

Norint susiformuoti teising> nuomonC apie k┣no poreiki┧ tenkinim>, rei-
kia gerai suprasti, kad jeigu mes neieškosime dvasinプs laimプs, tai mus suras 
k┣niška laimプ.

Potraukis ｽ neveiklumD – užmaskuotas susinaikinimo noras

Potraukis neveiklumui yra k┣no savybプ, kuri kaip magnetas pritraukia 
daugybC lig┧. Bet žmogus nori b┣ti laimingas, o siela laiminga tik b┣dama 
aktyvi. Tikrovプje tie žmonプs, kurie vis> gyvenim> aktyviai ir su optimizmu 
užsiima iziniu ir protiniu darbu, daugumoje atvej┧ gyvena ilgai ir laimin-

gai.

Jeigu mumyse virš┧ pradeda imti ne dvasinプ, o k┣niška prigimtis, ne-

delsiant pasireiškia atsipalaidavimas, sumažプja gyvybingumas, imunitetas, 
valingumas ir t. t. Potraukis neveiklumui pasireiškia ne tik mieguistumu. 

Atsiranda didesnis poreikis maistui, seksualiniams malonumams, komfortui 
bei konliktams(!). Pasireiškus šiems simptomams, reikia suprasti, kad jau 
netoli ir ligos. VidinC b┣klC, atitinkanči> m┣s┧ dvasinC prigimt┊, kai siekia-

ma veiklos, galima pavadinti “gyvenimo troškimu”. Analogiškai, potrauk┊ 
neveiklumui, sklindant┊ iš m┣s┧ k┣no, galima ┊vardinti kaip “mirties troški-
m>”. Jeigu žmogus nesugebプjo laiku atsikelti, j┊ vis> dien> lydプs poreikis ne 
darbuotis, o kur nors prigulti. Ilg> laik> nesilaikant kプlimosi režimo, “mirties 
troškimo” požymiai pasireikš labai aiškiai. Tai galima pavaizduoti žemiau 
pateikta pasireiškianči┧ problem┧ eilプs tvarka:

1) depresijos priepuoliai; 
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2) sumažプja valios funkcijos;
3) sumažプja imunitetas; 
4) atsiranda ┊vair┣s nuog>stavimai;
5) nesant┣rumas;
6) pablogプja santykiai – pirma su artimais žmonプmis, paskui ir su ki-

tais;
7) dingsta noras vykdyti savo pareigas;
8) padidプja potraukis meluoti;
9) sustiprプja žalingi ┊pročiai;
10) prasideda izinプ ir psichinプ degradacija.
Reikia atrasti save vienoje iš šit┧ pakop┧ ir pasidaryti išvad> apie b┣tinu-

m> dプti visas pastangas laikytis kプlimosi režimo.
Skaitytojas: Kokie dar, apart miego, k┣niški poreikiai gali sustiprinti 

mirties troškim>?
Autorius: Visi, jeigu jie peržengia saiko ribas.
Skaitytojas: Net ir mitybos bei sekso poreikiai?
Autorius: Žinoma, juk tai akivaizdu. Argi nuo apsirijimo ir ištvirkavimo 

pagerプja sveikata? Neribotas potraukis k┣niškiems malonumams visada pri-
traukia ligas ir yra užmaskuotas mirties troškimas.

Skaitytojas: Bet kodプl gamta taip pasitvarkプ, be joki┧ kompromis┧?
Autorius: Dieviška šio pasaulio sandara neleidžia mums per toli nueiti, 

kai mes pradedame daryti klaidingus žingsnius. Žmogaus k┣n> mes gauna-

me savCs pažinimui, o ne gyvuliškiems poreikiams tenkinti. Jeigu neieškome 
dvasinプs laimプs, reiškia, k┣n> naudojame ne pagal paskirt┊. Gyvename ne 
tam, kad valgytume, bet valgome tam, kad gyventume.

Pasaulis taip surプdytas, kad jeigu mes kažk> naudojame ne pagal paskir-
t┊, tai tas “kažkas” pradeda gesti. Argi j┣s nepastebプjote tokio dプsningumo?

Skaitytojas: Negi ir m┣s┧ k┣nas pakl┣sta šitam dプsniui?
Autorius: Žinoma.
Skaitytojas: ┉domu, kaip žmogaus k┣nas panaudojamas pagal paskirt┊?
Autorius: Technologija paprasta – jeigu m┣s┧ veikla palanki dvasiniam 

vystymuisi, tai k┣nas bus sveikas, o jeigu m┣s┧ veikla veda ┊ degradacij>, tai 
ir sveikatos nesitikプkim.

Skaitytojas: O kaip paaiškinti tok┊ dプsningum>?
Autorius: M┣s┧ k┣nas negali funkcionuoti be veiklios s>monプs. Tik 

siela, esanti k┣ne, suteikia jam gyvybinC gali> ir sugebプjim> palaikyti savo 
egzistencij>. Jeigu s>monプ – sielos energija – suaktyvプja, tai ir k┣nas darosi 
veiklesnis ir sveikesnis. Dvasinプ praktika sustiprina sielos aktyvum>, rezul-
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tate k┣n> persmelkia stipresnプ s>monプs energija, ir jis darosi vis sveikesnis.
Skaitytojas: Ar galite pateikti kok┊ nors gyvenimišk> pavyzd┊?
Autorius: Šventojo s>monプ tokia stipri, kad jo k┣nas skleidžia didesnC 

ar mažesnC švies>. Atskirais atvejais, esant nepaprastai stipriai s>monei, virš 
šventojo galvos susidaro nimbas ar šviesos rutulys. Švento žmogaus sielos 
spindプjimas leidžia k┣nui ištverti bet kokius sunkumus – šalt┊, bad>, ligas, 
baisiausias traumas ir t. t. 

Skaitytojas: Man atrodo, kad nimbas švent┧j┧ paveiksluose – tai s>lygi-
nis j┧ šventumo ženklas.

Autorius: Kai šventieji pasirodo žmonプms, j┧ galvos iš tikr┧j┧ švyti. 
Negi j┣s manote, kad ikonose šventiesiems nimb> pripiešia tik dプl gražumo 
ar kad juos b┣t┧ galima atskirti nuo kit┧?

Skaitytojas: Tikrai, tai panašu ┊ teisybC. Aš skaičiau, kad šventi žmonプs 
gali gyventi šaltyje be drabuži┧, ilgai nevalgyti, negerti ir net nemiegoti. 
Vadinasi, tai ┊manoma dプl to, kad j┧ k┣nai gauna jプg┧ ir sveikatos iš aktyvios 
dvasinプs praktikos?

Autorius: Be joki┧ abejoni┧. Žinoma, puiki sveikata nプra dvasinプs prak-

tikos tikslas, bet labai stipri s>monプ duoda gyvybini┧ jプg┧ viskam, su kuo tik 
susiliečia. Todプl, nors šventieji ir nelabai domisi k┣no poreikiais, daugumoje 
jie b┣na sveiki žmonプs. 

Skaitytojas: Vadinasi, skiriant daugiau laiko dvasinプs laimプs paieškoms, 
k┣nas automatiškai tampa sveikas?

Autorius: Na, štai, j┣s jau visai gerai orientuojatプs šioje temoje. Todプl 
sekančiame pokalbyje pereisime prie klausim┧, susijusi┧ su dienos režimu.

Išvada: jeigu mes siekiame k┣niškos, o ne dvasinプs laimプs, tai gal┧ gale 
atsidursime prie sudužusios geldos ir nieko gyvenime nepasieksime. O jeigu 
mes užsiimsime dvasinプs laimプs paieškomis, tai užsitikrinsime tiek k┣nišk>, 
tiek dvasinC sveikat>. Taip veikia laimingo gyvenimo dプsniai: dirbant su sa-

vimi, tuo pat metu savaime sprendžiasi ir materialios problemos.

Kaip elgtis prabudus

PatalynC pašlakstykite vandeniu (lov> taip pat), susukite ir padプkite ┊ 
viet>. Išplaukite t> grind┧ viet> (jeigu yra laiko, ir vis> kambar┊), kur mie-

gojote.
Skaitytojas: O kam?

Autorius: Yra matoma ir nematoma (subtili) nešvara. Po nakties miego 

patalynプ b┣na suteršta subtiliais teršalais, ir jeigu mes j┧ nenuvalysime šva-
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riu vandeniu, tai liečiant toki> patalynC, galima susigadinti nuotaik>.
Skaitytojas: O ar gali tokia patalynプ užteršti ir kitus daiktus?
Autorius: Taip, todプl ant jos negalima dプti švari┧ daikt┧. 
Neišmプtykite savo drabuži┧ kur pakli┣na. Jeigu po j┣s┧ liko kažkokia 

nešvara, tuoj pat j> pašalinkite, ypatingai tai liečia tualet> ir prausykl>. Ne-

neškite ┊ šiuos speckambarius joki┧ švent┧ dalyk┧ (knyg┧, ikon┧, maldos 
karoli┧ ir pan.). Nesirodykite su apatiniais drabužiais Viešpačiui ir šventie-

siems, kurie yra altoriuje. Persirengiant altorius turi b┣ti uždarytas.
Skaitytojas: Nejaugi taip svarbu laikytis švaros?
Autorius: Taip, nes k┣nui kontaktuojant tiek su izine, tiek su subtilia 

nešvara, nedelsiant užsiteršia s>monプ. Atsiranda polinkis ┊ konliktus, genda 
nuotaika. Todプl vedinプje kult┣roje švarai skiriamas labai didelis dプmesys.

Skaitytojas: Kokios dar yra švaros taisyklプs?
Autorius: Pavyzdžiui, k┣no higiena.

Rekomendacijos rytiniam tualetui

Pirmiausia išsivalykite dantis ir b┣tinai liežuv┊, nes ant jo per nakt┊ susi-
kaupia toksinai. Tam tikslui galima panaudoti arbatin┊ šaukštel┊. Braukykite 
juo liežuv┊, kol nusivalys visos apnašos.

Skaitytojas: Man nuo tokio valymo gali pasireikšti pykinimo releksas.
Autorius: Už tai nekiškite šaukštelio per daug giliai ┊ gerklC, tuo labiau, 

kad toksin┧ toje liežuvio vietoje beveik nプra. 
Paskui galima nusiskusti, susitvarkyti nagus ir išsituštinti. Jeigu nプra to-

kio poreikio, atsikプlus reikia tuoj pat išgerti vien> ar dvi stiklines virinto 
vandens, paruošto jau iš vakaro.

Jeigu j┣s kiekvien> ryt> tuoj po atsikプlimo išsituštinsite, j┣s┧ sveikata 
žymiai pagerプs, nes organizmas apsivalo nuo toksin┧. Tik neeikvokite tam 
perdaug pastang┧.

IšsituštinC, pradプkite vandens proced┣ras.
Skaitytojas: O jeigu tuštintis norisi po išsimaudymo?
Autorius: Jeigu žmogus po tualeto nepersilieja vandeniu vis> k┣n>, ant 

jo išlieka subtili nešvara. Jam negalima ruošti maisto ir užeiti ┊ altorin┊ kam-

bar┊. Todプl reikia stengtis visk> daryti nurodyta eilプs tvarka.
Išvada: norint laimingai gyventi, reikia vis> dien> prisiži┣rプti savo sub-

tili> bei išorinC švar>. Jeigu žmogus iš pat ryto vandeniu išvalo savo but> 
ir k┣n>, tai ši priemonプ duos jam stipr┧ pozityvios energijos užtais> visai 
dienai. Bet apvalyti savo jusles, prot> ir intelekt> be maldos negalima. Todプl 
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tam tikr> rytinio laiko dal┊ reikia skirti švent┧ Dievo vard┧ kartojimui. Taip 
pat labai palanku palinkプti visiems laimプs.

Vandens procedﾖros

Dabar noriu atkreipti j┣s┧ dプmes┊ ┊ rytines maudynes kambario tempe-

rat┣ros vandeniu, kurias rekomenduoja Ajurveda. Rytinプs vandens proced┣-

ros:

1. Apvalo s>monC, nes nuplauna subtilius bei išorinius teršalus;
2. Šiltas vanduo apvalo tiktai grub┧j┊ izin┊ k┣n>, o kambario temperat┣-

ros vanduo tonizuoja subtil┧j┊ k┣n>, pašalindamas miego ir sapn┧ poveik┊;
3. Labai sumažina subtili┧ b┣tybi┧ (vaiduokli┧) poveik┊ žmogaus protui;
4. Duoda pakankamai jプg┧ sulaukti aktyvaus ilgaamžiškumo;
5. Padidina psichin┊ darbingum>, ryžt> ir nuramina prot>;
6. Pašalina subtilias kli┣tis kelyje ┊ laimC;
7. Pašalina sielvart>, neišmanym> ir blogas mintis;
8. Padeda greitai pašalinti toksinus iš organizmo;
9. Duoda energijos ir žvalumo visai dienai.
Taigi teisingai atliekamos vandens proced┣ros duoda izinC, psichinC ir 

dvasinC naud>. O štai priežastys, dプl kuri┧ maudantis perš>lama:
1. Vプsaus vandens baimプ, priešiškumas šiai proced┣rai;
2. Nevienodas ┊vairi┧ k┣no viet┧ kontaktas su vandeniu;
3. Staigus proced┣ros nutraukimas dプl tariamai žemos vandens tempera-

t┣ros (reikia pakentプti, kol k┣nas prie jos pripras);
4. Greitas netolygus kontaktas su šalčiu;
5. Valgymas prieš pat vandens proced┣ras. Priklausomai nuo maisto, tai 

susilpnina organizmo imunitet> arba, užvalgius gr┣dini┧, ankštini┧, pieno 
produkt┧ ir daržovi┧, užgCsta virškinimo ugnis, ir maistas užteršia organiz-

m> toksinais;
6. Skubプjimas kontaktuojant su šalčiu;
7. Bloga nuotaika: grubumas, susierzinimas, ┊žeidumas, depresija;
8. Per ilgas maudymasis šaltu vandeniu, esant blogai nuotaikai ir suma-

žプjusiam psichiniam ir iziniam tonusui.
Skaitytojas: Gr┣dinimosi klausimuose aš irgi specialistas, nes jau du 

metai tai darau, kai gr┊žtu iš darbo.
Autorius: Vakarais gr┣dintis nプra labai palanku sveikatos atžvilgiu, ypa-

tingai, jeigu turite polink┊ peršalimo ligoms. Geriau tai daryti anksti ryte. Kas 
liečia chroniškus uždegiminius procesus nosiaryklプje, tai jie atsiranda, jeigu 
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gr┣dinimosi procese yra kokie nors pažeidimai. 
Skaitytojas: Aš stengiuosi gr┣dintis kuo teisingiau ir saugau kakl> ir 

gerklC nuo šalto vandens.
Autorius: Štai čia j┣s darote didelC klaid>. Vandens proced┣ros reikalin-

gos visai galvai, o ne tik tam tikroms jos vietoms.
Skaitytojas: O štai mano žmona turi ilgus plaukus. Jeigu ji kiekviena 

ryt> juos sušlapins, tai paskui reikプs ilgai juos džiovinti. Praktiškai ji negali 
laikytis šios taisyklプs.

Autorius: Tegu užsideda guminC kepurプlC. Plaukus moterims Ajurveda 
rekomenduoja plauti kart> per keturias-septynias dienas. O su kepurプle jie 
liks sausi, nuo j┧ nusiplaus tik subtili nešvara.

Skaitytojas: Argi tai ┊manoma – per kepurC?
Autorius: Vanduo su mumis kontaktuoja ne tik grubiame iziniame ly-

gyje, bet ir subtiliame, todプl maudymosi kepuraitプ nesutrukdys jam apvalyti 
m┣s┧ jusles ir prot>.

Skaitytojas: Gerai. Kokios tolimesnプs rekomendacijos?
Autorius: Prieš rytinC maudynC reikia pasir┣pinti, kad j┣s┧ vidinプ b┣se-

na b┣t┧ kuo labiau geranoriška, ir tada visiems palinkプti laimプs ir sveikatos. 
O jeigu j┣s iš anksto ryto kažkodプl susijaudinCs, suirzCs, tai prisプskite ir su-

sikurkite reikiam> nuotaik>. Tik po to galite maudytis.
Štai jums rytini┧ vandens proced┣r┧ taisyklプs:
Maudytis reikia kiekvien> ryt> ir maždaug tuo pačiu laiku.
Maudymosi metu džiaukitプs vandens vプsa. Palanku kartoti: “Lai energija, 

kuri> man duoda šaltas vanduo, padaro visus žmones laimingais ir sveikais”.
Kai tik k┣nas priprato prie vandens temperat┣ros ir kvプpavimas tapo nor-

malus, vandens proced┣ras užbaikite.
Jeigu maudotプs po šaltu dušu, jums, taip sakant, užgniaužia kvap>. Tai 

nat┣rali reakcija. Teisingai sulaikius kvプpavim>, šalčio poj┣tis dingsta. Jeigu 
j┣s┧ kraujo spaudimas aukštas ir esate grubus, nesusivaldantis, nenustygs-

tantis ir nemokantis ilsプtis tipas, kvプpavim> reikia sulaikyti ┊kvプpus. Jeigu 
jaučiate izinプs ir psichinプs energijos tr┣kum>, depresij>, apatij>, esate lプtas 
ir linkCs ┊sižeisti, kvプpavim> sulaikykite iškvプpCs.

Vandens temperat┣r> keiskite lプtai (ypatingai maudymosi pradžioje).
Po maudynプs sausai išsitrinkite vis> k┣n>.
O štai dar keletas variant┧, kaip teisingai atlikti vandens proced┣ras.
1. Vanduo – maloniai vプsus. NusirengC atsistokite ┊ tušči> voni> ir lプtai 

keldami dušo srovC nuo pプdos iki tarpkojo, perliekite dešinプs kojos prie-

kinC pusC. Vandens srovC reikia kelti tokiu greičiu, kad koja priprast┧ prie 
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vandens temperat┣ros. T> pat┊ pakartoti su kaire koja. Toliau – tas pat su 
abiej┧ koj┧ užpakalinプm ir šoninプm pusプm. Pereikite prie rank┧. Eiliškumas 
tas pats – nuo plaštakos iki peči┧ priekine puse, paskui užpakaline ir už-

baikite šoninプmis pusプmis. Paskui vandens srovC lプtai keliame stuburu nuo 
juosmens iki viršugalvio. Trumpam stabtelプkite ties kr┣tinプs l>stos pradžia 
(truput┊ žemiau kaklo), ties pakaušiu ir viršugalviu. Kai nugara pripras prie 
vandens temperat┣ros, apsipilam priek┊. Vandens srovC keliam nuo papilvプs 
iki viršugalvio, stabtelプdami ties saulプs rezginiu, duobute kr┣tinプs viršuje, 
viršunosiu, viršutine kaktos dalim ir viršugalviu. Po to nuplaunam pažastis, 
papilvC ir galvos šonus – nuo smilkini┧ iki pakaušio.

Maudytis reikia, iki pasiekiama b┣klプ, kai kvプpavimas normalizuojasi, 
k┣nas nustoja šiurpti ir dingsta nemalon┣s poj┣čiai. Tai turプt┧ užtrukti maž-

daug 5-15 minuči┧, esant hipertonijai – iki 40 minuči┧. 
Š┊ variant> reikプt┧ derinti su iziniais pratimais.    
2. Tiems, kurie neturi vonios kambario. Vis> k┣n> gerai ištrinti šaltame 

vandenyje išmirkytu rankšluosčiu ta pačia tvarka, kaip pirmame variante. 
B┣tina gerai sudrプkinti plaukus. K┣nui nustojus žvarbti, proced┣r> užbaigti 
ir sausai nusivalyti. 

3. Vandens proced┣ros lauke. Padaryti lengv> apšilim>, po to nusirengti 
(jeigu stovim ant betono, užsidプti šlepetes). Pirmiausia susišlapinkite rankas 
ir kojas. Paskui užsiverskite ant savCs kelet> kibir┧ vandens – iš priekio ir už-

pakalio. Baigiantis proced┣rai, k┣nas turi apsiprasti su vandens temperat┣ra. 
Greitai išsitrinkite rankšluosčiu, pusei minutプs atsipalaiduokite ir pasistenki-
te adaptuotis prie oro temperat┣ros. Tuo metu visiems linkプkite laimプs arba 
kartokite šventus Dievo vardus.

4. Vaikams iki penki┧ met┧ vandens proced┣ras reikia derinti su k┣no 
masažu, prieš maudant ir po. Vandens temperat┣ra mažyliui turi b┣ti malo-

ni, o dプl masažo tipo reikia pasikonsultuoti su gydytoju. Po masažo vaik> 
panardinkite, kad ir galvutプ atsidurt┧ po vandeniu, tik b┣kite atsarg┣s, kad 
jam nekilt┧ neigiamos reakcijos. Vandens temperat┣ra gali b┣ti aukštesnプ, 
negu k┣no, bet vieno-dviej┧ mプnesi┧ laike nežymiai, kad vaikas nepajust┧, 
j> mažinkite.   

Esant reikalui, vanden┊ vienu-trimis laipsniais pašiltinkite. Jeigu vaikui 
nepatinka, kai jo galva panardinama, liekite jam vanden┊ ant pakaušio.

5. Esant peršalimams ar infekciniams susirgimams, maudytis reikia tru-

put┊ kitaip. Dvi valandas prieš duš> nevalgykite. Atitinkamai nusiteikCs ap-

siprauskite šiltu vandeniu pagal pirm> variant>. Visk> pakartokite su vプsiu 
vandeniu ir treči> kart> – su karštu. Stovプdamas po karštu dušu, galvokite 
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apie neaprプpiam> dang┧, tada iš k┣no pasišalins energijos perteklius. Kai pa-

sidarys karšta, atsukite vプsesn┊ vanden┊, negu buvo maudymosi pradžioje, ir 
greitai pakartokite pirm> variant>. Kvプpavimas turi pasidaryti tr┣ksmingas, 
k┣n> turi pradプti gelti. Kai tik priprasite prie vandens temperat┣ros, apsipil-
kite karštu vandeniu, pradプdami nuo gal┣ni┧ ir baigdami viršugalviu. Po to 
šiltas dušas ir apsitrynimas. Tuoj po proced┣ros atlikite statinius pratimus. 
Esant stipriam peršalimui arba aukštai temperat┣rai, nurodyt> proced┣r> pa-

kartokite tris-keturis kartus per dien>.
6. Jeigu turite didesnC maudymosi patirt┊, minプt> proced┣r> galite atlikti 

vien> kart> per dien>, ryte. Dušas nereikalingas, tiesiog po lengvo apsitry-

nimo užsiverskite ant savCs du-tris kibirus ledinio vandens. Po to atlikite 
dinaminius pratimus. Geriausia tai daryti lauke ir basam. 

Jeigu j┣s dプl kažkoki┧ priežasči┧ daugiau kaip savaitC nesiprausプte, ne-

skubプkite daryti šešt> variant>, o pradプkite nuo pirmo. Naudokitプs tik juo, 
kol pasijusite, kad jau atgavote ankstesnC form>.

Atminkite, kad maudymasis vプsiame vandenyje po to, kai saulプ pradプjo 
linkti ┊ vakarus, gali sumažinti psichin┊ tonus> ir pabloginti savijaut>. Todプl 
antroje dienos pusプje geriau maudytis šiltu vandeniu arba po kontrastiniu 
dušu.

Skaitytojas: Mano kaimynas nuolatos š>la, ir net šiltas vanduo jam atro-

do šaltas. Kaip jis turプt┧ rytais maudytis?
Autorius: Šiltu vandeniu. Tie, kuriems skauda s>narius, stubur> ar su-

mažプjCs imunitetas, turi praustis šiltu vandeniu. Bet jeigu po to jaučiamas 
ne žvalumas, o suglebimas ir tingulys, vandens temperat┣r> vis tik reikプs 
pamažinti. Teisingo išsimaudymo požymis – žvalumas ir aktyvumas.

Skaitytojas: O kiek kart┧ ir kuriuo laiku reikプt┧ maudytis dienos eigoje?
Autorius: Vedos rekomenduoja išsimaudyti po kiekvieno stipraus užsi-

teršimo, b┣tent:
- po defekacijos; 
- po darbo, ypač jei jis susijCs su iziniu ar psichiniu užsiteršimu. Gr┊žus 

iš darbo, pirmiausia reikia išsimaudyti, tik po to valgyti. Vakare maudytis ne 

šaltu, o vプsiu arba šiltu vandeniu. Tai neliečia hipertonik┧. Jeigu jums skauda 
s>narius arba stubur>, maudykitプs po kontrastiniu dušu;

- jeigu esate labai susinervinCs arba bendravote su žmogumi, pas kur┊ 
stipriai užteršta s>monプ;

- po to, kai lankプtプs krematoriume, kapinプse, ligoninプje, kalプjime ar ki-
toje labai užterštoje vietoje;

- po aliejinio masažo;
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- ilgai pabuvus saulプje;
- prieš lankantis šventykloje.
Nereikia maudytis: 
- dvi valandas po valgio;
- ilgai buvus šaltyje;
- esant aukštai temperat┣rai; 
- stipriai peršalus;
- esant odos p┣liniams;
- sergant niežais;
- po ilgo vaikščiojimo šaltame ar vプjuotame ore bei lyjant.
Skaitytojas: O jeigu aš parプjau iš ligoninプs, visas sušalCs?
Autorius: Tai l┊skite po karštu dušu ir b┣site išganytas.  
Išvada: be rytini┧ maudyni┧ laimingas gyvenimas praktiškai ne┊mano-

mas. Vedinプje kult┣roje žmogus, kuris rytais neišsimaudo, laikomas nešva-

riu, ir jam neleidžiama lankytis šventyklose. O kai žmogus maudosi ne tik 
rytais, bet ir po kiekvieno ženklesnio užsiteršimo, jo s>monプ labai apsivalo, 
ir žmog┧ užpl┣sta laimプ ir optimizmas.

Proto bei intelekto valymas

Po vandens proced┣r┧ sutvarkomas gyvenamasis plotas, ir jau tada, kai 
ir k┣nas, ir aplinka švar┣s, reikia kuopti prot>. Šiuo atveju geriausia valymo 
priemonプ – su meile ir atsidavimu kartoti šventus Dievo vardus, tuos, kurie 
jums mieliausi. Labai tinka ir formulプs “Aš linkiu visiems laimプs!” kartoji-
mas. Kiekvien> dien> reikia melstis arba užsiimti pozityvia savi┊taiga. Reikia 
priprasti tai daryti kiekvien> ryt> ir tam tikr> laik>, ir laikytis šitos taisyklプs 
bet kokiomis aplinkybプmis.

Skaitytojas: Kokie pirmieji požymiai, kad protas ir intelektas tikrai va-

losi?

Autorius: Pats pirmasis požymis – tai, k> b┣t┧ galima pavadinti prablai-
vプjimu, kai žmogus s>moningiau ┊vertina savo tr┣kumus. Atsiranda atgailos 
jausmas ir didelis noras pasitaisyti.

Skaitytojas: Negi šios priemonプs taip stipriai ┊takoja s>monC?
Autorius: Švent┧ Dievo vard┧ kartojimas yra neprilygstamas b┣das s>-

monei keisti. Bet mums apie tai kalbプti dar ankstoka, reikia daug k> išsiaiš-

kinti.

Skaitytojas: O galima tiesiog melstis?

Autorius: Taip, maldos irgi gerai valo s>monC. Kartokite tas maldas, 
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kurios yra j┣s┧ tikプjime. Kiekviena veiksminga malda mini kok┊ nors Dievo 
vard>. Tik nereikia Dievo prašyti materialios laimプs. Jeigu žmogus kartoja 
šventus Dievo vardus, tai jis degina savo nuodプmes ir bet kokiu atveju, atプjus 
laikui, laimプ pas j┊ apsilankys. Bet tik tuo atveju, jeigu malda bus nesava-

naudiška.

Skaitytojas: Kiek laiko reikia skirti švent┧ vard┧ kartojimui?
Autorius: Pradžioje galima kartoti maždaug dešimt minuči┧, paskui lai-

k> galima ilginti.
Skaitytojas: O su kokia nuotaika tai daryti?

Autorius: ┉sivaizduokite pasimetus┊ vaik>, kuris šaukiasi mamos. Štai 
su tokiu ilgesiu reikia kreiptis ir ┊ Diev>. Jeigu nesugebate to pajusti, karto-

kite šventus vardus tokioje nuotaikoje, kuri jums labiau prieinama, tačiau bet 
kokiu atveju b┣kite pagarbus Viešpaties atžvilgiu.

Išvada: švent┧ Dievo vard┧ kartojimas – pats veiksmingiausias b┣das, no-

rint pasiekti dvasinC laimC. Vedos j┊ rekomenduoja b┣tent dabartinei epochai.

Fiziniai pratimai

Po dvasinプs praktikos užsiプmim┧ galima atlikti kvプpavimo ir izinius 
pratimus. Daug laiko tam skirti nereikia, nes pratimai reikalingi tik organiz-

mo stimuliacijai. Jie ┊galina vis> dien> dirbti, nejaučiant nuovargio. Žvalum> 
teikia tik teisingai atlikti pratimai.   

Geras psichinis tonusas atsiranda, kai atrasite jums tinkamiausi> pratim┧ 
ritm>. Tai nプra sunku. Jis užsiiksuoja pas>monプje ir lydi jus iki vakaro.

Mankštos taisyklｫs

Nesiekite rekord┧ ir nepersitempkite, antraip mankšt> prisiminsite kaip 
nelabai malon┧ ┊vyk┊.

Kiekvien> pratim> atlikite taip lanksčiai ir švelniai, kad norプt┧si vプl j┊ 
kartoti.

Neskaičiuokite judesi┧. Baikite pratim> tada, kai prie jo pripras organiz-

mas. Tai pajusite, kai atsiranda malonus poj┣tis, dingsta sunkumo jausmas, 
mintys nebesikoncentruoja vien ┊ pratim>, pradedate galvoti apie kitk>.

Pratimai atliekami lanksčiai, daug kart┧, vienodu ritmu. Nesistenkite pa-

silenkti daugiau nei pajプgiate.
Kvプpavimas – ritmingas, ramus, derinkite judesi┧ ir kvプpavimo ritm>, 

nesulaikykite iškvプpimo arba ┊kvプpimo.
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Kai imatプs naujo pratimo, nesibaiminkite s>nari┧ maudimo, sunkumo 
jausmo, skausmo, – po kurio laiko jie dings, jei išlaikysite džiugi> nuotaik>.

Jeigu sukaitote – nusivilkite nereikalingus drabužius. Drabužiai turi b┣ti 
laisvi, kaklas – neuždengtas.

Nesimankštinkite tuoj po valgio.
Nesilaikant ši┧ taisykli┧, mankšta gali ir pakenkti.

Apytikris pratimﾚ sDrašas

Dinaminiai pratimai

Prisilenkimai – vienas pagrindini┧ pratim┧, nesukeliantys joki┧ nepagei-
daujam┧ poveiki┧. Atsistokite tiesiai, rankos – išilgai k┣no. ┉kvプpdami kelki-
te rankas ┊ virš┧, tuo pat metu kiek ┊manoma išsilenkdami atgal. Pozos neik-

suokite – iškvプpdami or>, lenkitプs ┊ priek┊, rankomis siekdami koj┧ pirštus. 
Kartokite, kol pajusite, kad apsipratote. Tada lenktis bus lengva; apytikris 
atsilenkim┧ skaičius – 20-60 kart┧. Sergantiems astma patariama lenkiantis 
atgal iškvプpti, o lenkiantis ┊ priek┊ – ┊kvプpti.

Pos┣kiai ┊ šonus – lengvas ir naudingas pratimas. Pradinプ padプtis: sto-

vime, rankos ištiestos ┊ šalis, kojos – peči┧ plotyje. Sukitプs aplink vertikali> 
k┣no aš┊. Rankos horizontalioje padプtyje sukasi kartu su visu liemeniu. Galva 
sukama ┊ kairC ir ┊ dešinC kartu su liemeniu ir rankomis. Klubai nejuda; ┊kve-

piame – sukamプs ┊ vien> pusC, iškvepiame – ┊ kit>. Kartoti 30-100 kart┧.
Lenkimasis ┊ šonus. Pradinプ padプtis: stovime, rankos nuleistos, kojos – 

peči┧ plotyje. Ranka iš šono keliama ┊ virš┧ ir kartu su liemeniu leidžiama 
kuo žemiau; nereikia linkti ┊ priek┊ ar atgal. Ranka nuleidžiama – liemuo 
gr┊žta ┊ pradinC padプti. Judesys kartojamas ┊ kit> pusC. ┉kvプpimas – lenkia-

mプs ┊ vien> pusC, iškvプpimas – ┊ kit>. Kartoti iki šimto kart┧.
Šuoliukai vietoje. Pradinプ padプtis: stovime, kojos kiek sulenktos, rankos 

– arba sulenktos, arba jas sukame pirmyn – atgal. Šokinプkime minkštai, be 
┊tampos. Šokdami ┊ virš┧ ┊kvプpkime, nusileisdami – iškvプpkime. Šuoliuk┧ 
skaičius – nuo dvidešimt iki šimto.

Galvos sukiojimas. Pradinプ padプtis – ta pati. Galv> sukiokite ┊ dešinC ir ┊ 
kairC taip, kad judesiai b┣t┧ laisvi, greiti ir ritmingi. Galima linkčioti pirmyn-
atgal. Nuo dvidešimt iki šimto kart┧.

Mostai kojomis. Pradinプ padプtis – stovint. Dešine ranka ┊ k> nors atsi-
remkite. Svorio centr> perkelkite ant dešinプs kojos, mojuokite kaire koja. ┉ 
priek┊ – iškvプpimas, atgal – ┊kvプpimas; ne┊sitempkite. Koj┧ judesiai primena 
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švytuoklC. Paskui mojuokite kita koja. Kartokite 40-100 kart┧.

Statiniai pratimai

Statiniai pratimai – efektyvi priemonプ, padedanti gydyti visus k┣no or-
ganus ir visas organizmo sistemas. Šie pratimai pašalina dienos nuovarg┊ 
geriau nei kitos priemonプs. Statiniai pratimai gydo depresij>, hormoninプs 
funkcijos sutrikimus, chroniškus infekcinius, alerginius susirgimus ir kt.

Pratimai paimti iš chatcha-jogos praktikos, kur jie vadinami asanomis. 

Jie atliekami ant minkšto patiesalo arba ant kietos lovos.
Poza “galva žemyn”. Ši poza – palengvintas “žvakプs” variantas. Pradinプ 

padプtis – gulプti ant nugaros, ištiesus kojas, rankos – išilgai k┣no delnais ┊ 
apači>. Iškvプpdami spauskite delnais grindis ir kelkite per kelius sulenktas 
kojas iki vertikalios padプties. Kojas ištiesC ┊ virš┧ ┊kvプpkite ir ramiai kvプ-

puodami išb┣kite toje padプtyje tol, kol atsiras komforto, k┣no ir galvos len-

gvumo poj┣tis. Ne┊sitempkite. Kai vis> k┣n> apims atsipalaidavimo poj┣tis, 
sulenkite per kelius kojas ir lプtai nuleiskite ant žemプs.

Š┊ pratim> galima atlikti ir kitaip – kiek pakプlC duben┊ j┊ paremkite ran-

komis, k┣no atramos taškas – pakaušis; ištiestas ┊ virš┧ kojas atlenkti atgal, 
galvos kryptimi.

Jeigu jums nesunku atlikti “žvakプs” poz>, tai ištiestomis ┊ virš┧ ar kiek 
sulenktomis kojas pabandykite pasiekti grindis už galvos. Kvプpavimas - pa-

viršutiniškas, lengvas. Nesiekite kojomis toliau, jeigu pajusite ┊tamp> arba 
skausm> juosmens srityje; laikykite jas tokioje padプtyje, kurioje nejaučiate 
diskomforto. Pratim> užbaikite “žvakプs” poza. Pratimo metu kvプpuojama 
ramiai, be ┊tampos. Pratimo trukmC lemia j┣s┧ savijauta.

“Žuvies” poza. Atsisプskite, sulenktas kojas pabrukite po šlaunimis, nu-

gara tiesi, pプdos – išilgai k┣no. Kiek pab┣kite tokioje padプtyje. Iškvプpdami, 
k┣n> parプmC rankomis iš užpakalinプs pusプs, lenkitプs atgal, kol galva pasieks 
grindis. B┣kite tokioje padプtyje, kol pasijusite gana komfortiškai. Jeigu š┊ 
pratim> atlikti nesunku, išlenkite nugar>, galv> atloškite link nugaros, padプ-

dami sau rankomis. Kai pasijusite pripratC prie tokios padプties, kelius vienas 
po kito pasukite ┊ išorC, padプdami rankomis; pailsプkite, gulプdami ant nuga-

ros. Jeigu nesunku, užbaikite pratim> pakeldami liemen┊ ┊ virš┧, ┊ pradinC 
padプt┊, padプdami sau rankomis.

Susukta poza. Atsisプskite, sukryžiavC kojas. Nugara tiesi. Statykite deši-
nC koj> ant grind┧ pプda, kelius sulenkite. Paimkite j> kaire ranka ir perkelkite 
už kairプs kojos klubo, pastatC pプda. Viršutine kairプs rankos dalimi prispaus-
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kite prie kr┣tinプs dešinプs kojos kel┊. Galv> pasukite ┊ kairC kiek begalプdami, 
dešinC rank> kuo labiau pasukite atgal, žvilgsn┊ nukreipkite ┊ dešinC. Kvプ-

puokite laisvai. B┣kite tokioje padプtyje, kol priprasite. Paskui pasukite galv> 
kryptimi “žvilgsnis – priešais save”, atpalaiduokite dešinC rank> ir, padプda-

mi rankomis, kairC koj> pastatykite ┊ pradinC padプt┊. Pratim> pakartokite su 
kita k┣no puse.

Nugaros tempimo poza. Pradinプ padプtis: sプdime ant grind┧, kojos išties-

tos, rankos delnais remiasi ┊ grindis iš nugaros pusプs. Lプtai lenkite liemen┊ 
┊ priek┊, rankos – išilgai koj┧, keli┧ nelenkite. Jeigu atsirado sunkumo poj┣-

tis nugaros srityje, gr┊žkite ┊ padプt┊, kuri nesukelia diskomforto. Jeigu esate 
lankstus, rankomis pasiekite pプdas, apkabinkite jas ir prispauskite galv> prie 
keli┧. Kai pasijusite pripratC prie šios pozos, o kvプpavimas taps ramus, gr┊ž-

kite ┊ pradinC padプt┊.
Statinius pratimus geriausia atlikti vakarinプs mankštos metu ir kiekvien> 

dien>.
Skaitytojas: Ar b┣tina daryti visus šiuos pratimus?
Autorius: Ne, tačiau pageidautina iš j┧ sudaryti kok┊ nors kompleks>, 

kuris veikt┧ visas k┣no dalis, ir reguliariai j┊ atlikinプti.
Skaitytojas: O kokie pratimai geriausi?

Autorius: Statiniai pratimai (asanos) skirti gydyti ligas, o dinamiški pra-

timai stiprina izin┊ ir protin┊ aktyvum>.
Skaitytojas: Kokie pratimai geriausiai tinka, pa┣mプjus ligoms?
Autorius: Statiniai, tik stenkitプs mankštintis ryt>, tuščiu skrandžiu ir ne-

persitempdami. 

Skaitytojas: Girdプjau, kad reikalingi ir kvプpavimo pratimai?
Autorius: Taip, kvプpavimo pratimai – išskirtinプ mankštos r┣šis, vadi-

nama pranajama (kvプpavimo gimnastika). “Prana” – tai gyvybinプ energija, 
o antroji žodžio dalis “jama” reiškia “pratim>”. Tokiu b┣du, pranajama yra 

pratimai, sustiprinantys gyvybinC energij>. Galime aptarti pagrindinius, ne-

sunkiai ┊valdomus kvプpavimo gimnastikos pratimus.
Šavasana. Atsigulkite ant grind┧, kojas ištieskite, rankos – išilgai lie-

mens. Giliai ┊kvプpC stipriai ┊tempkite viso k┣no raumenis. Iškvプpkite. Ne-

atsipalaidavC atlikite kelet> piln┧ ┊kvプpim┧. Užsimerkite ir atsipalaiduokite, 
leidžiant plaštakoms laisvai gulプti delnais ┊ virš┧ tam tikru atstumu nuo klu-

b┧, kojos – kiek praskプstos daugiau nei peči┧ plotis. Mintimis dプmesingai iš-

tirkite vis┧ k┣no dali┧ raumen┧ b┣klC tokia tvarka: kojas – nuo piršt┧ galiuk┧ 
iki dubens raumen┧, liemen┊ – nuo papilvプs iki kaklo, kaklo – iki kaukolプs 
pagrindo, galvos.
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Galv> tiriame taip: pakaušis – viršugalvis – šoniniai paviršiai ir ausys – 
skruostai – l┣pos, nosis – kakta – akys. B┣tina atpalaiduoti aki┧ ir kaktos rau-

menis. Tokios perži┣ros metu stenkitプs pašalinti ┊tamp> ten, kur j> jaučiate. 
Kvプpavimas – pakankamai gilus, lプtas ir ritmingas, vプliau – jums ┊prastas.

Šavasana užbaigiama labai švelniai ir atsargiai: iš pradži┧ kiek pajudi-
name koj┧ ir rank┧ pirštus, paskui lプtai pasitempiame visu k┣nu, giliai ┊kve-

piame ir tiktai tuomet atsimerkiame; po to reikia apsiversti ant šono, kiek 
pagulプti, ir tik tada neskubant keltis, atsisプsti ir, jei reikia, atsistoti. Pratimo 
trukmプ – septynios-aštuonios minutプs.

Stiprinanti pranajama. 
1. Atsigulkite ant grind┧, pプdos suglaustos, rankos – išilgai k┣no delnais 

┊ virš┧, plaštakos – šalia šlaun┧; tai šavasana. Lプtai ┊kvプpdami pakelkite iš-

tiestas rankas ┊ virš┧ priešais save ir lプtai nuleiskite už galvos ant grind┧. Iš-

kvepiant lプtai gr>žinkite rankas ┊ pradinC padプt┊. Šiam pratimui užteks vienos 
minutプs.

2. Pradinプ padプtis ta pati. Rankos lieka ten pat. ┉kvプpdami kelkite ištiest> 
dešinC koj> kuo aukščiau ir lプtai iškvepiant nuleiskite j> ┊ pradinC padプt┊. T> 
pat┊ atlikite kaire koja. Taip, viena po kitos keldami kojas, kvプpuokite vien> 
minutC.

Atlikus pratim> reikia minutC ar dvi pailsプti šavasanos pozoje.
Gydomasis efektas: šis pratimas stiprina ir vysto plaučius bei šird┊, gydo 

senyvo amžiaus žmonプms rank┧ bei koj┧ reumatinio pob┣džio negalias. Tai 
proilaktinプ priemonプ nuo peršalim┧ bei kosプjimo.

Mula-bandha-mudra. Atsisプsti, sukryžiavus kojas, pilnai iškvプpti. Su-

laikius kvプpavim>, ┊tempti raumenis šlapimo p┣slプs srityje (sinkter┊). Lプtai 
┊kvepiant, ┊tempti apatinC priešakinプs pilvo sienelプs dal┊, prispaudžiant j> 
prie nugaros. Kartu ┊tempti dubens vidinius raumenis. Visas judesys skir-
tas sutraukti vidiniams dubens srities raumenims, tarsi “išstumiant” jo turin┊ 
┊ virš┧. ┉kvプpus ištempti kakl> viršugalvio kryptimi, prispausti prie kaklo 
duobutプs pasmakrC ir, sulaikius kvプpavim>, stengiantis neužspausti gerklプs, 
dar stipriau ┊tempti visus apatinプs k┣no dalies raumenis. Pradプti iškvプpim>. 
Pakelti galv>. Lプtai iškvepiant, atpalaiduoti vis> k┣n>.

Vaju-nabhi-mudra. Liežuvio galiuku paliečiame gomur┊ ties viršutinプ-

mis dantenomis. 

Valanti pranajama. Atsisプsti bet kokia meditacijos poza arba atsistoti. 
Atlikti lengv> mula-bandh> ir vaju-nabhi-mudr>. Lプtai ┊kvepiame pro nos┊, 
oru užpildydami visus plaučius, paskui lプtai išpvepiame per burn>. Taip kvプ-

puokime dvi-tris minutes. Stenkimプs, kad iškvプpimas b┣t┧ tolygus.



98 99

Gydomasis efektas: pašalina plauči┧ defektus ir visus organizmo nešva-

rumus, netgi TBC bakterijas. Stiprina skrand┊ bei kepenis, pasižymi antialer-
gišku poveikiu.

Priešinfekcinプ pranajama. Atsisプsti, sukryžiavus kojas arba paprastai, 
ant kプdプs, stuburas b┣tinai turi b┣ti visiškai tiesus. Lygiai, pilnai, galingai 
┊kvプpti per nos┊, kol pajusime lengv> spaudim> plauči┧ srityje. Atlikti dža-

landhara-bandhu: tolygiai iškvプpti pro nos┊; iškvプpimas turi b┣ti kiek ilges-

nis nei ┊kvプpimas. Sulig kitu ┊kvプpimu pakeliame galv>. Vプl iškvepiame. 
Taip kvプpuokime dvi-tris minutes.

Gydomasis efektas: gydo slog> ir kosul┊. Tai puiki proilaktinプ priemonプ 
nuo gripo, plauči┧ uždegimo, karščiavimo ir kt.

Udijana-bandha. Pradinプ padプtis: stovim, kojos praskプstos peči┧ plo-

tyje. Pプdos sudaro 45 laipsni┧ kamp>. Galima ir sプdプti, sukryžiavus kojas. 
Kiek palinkus ┊ priek┊ uždプti rankas ant šlaun┧ aukščiau keli┧. Iškvプpti, tada 
greit pasilenkti, paliečiant kr┣tine šlaunis, garsiai iškvプpti iš plauči┧ vis> li-
kus┊ or> ir atlikti mula-bandh>. Pakilti ir energingai iškvプpus paskutinius oro 
likučius, sulaikyti kvプpavim>, neatpalaiduojant mula-bandhos, ┊traukti pilv> 
nuo gaktikaulio iki kr┣tinkaulio, keliant diafragm> ┊ virš┧. Pilvo vietoje turi 
susidaryti ┊duba. Idealus atvejis, kai per pilvo od> galima užčiuopti stuburo 
kont┣rus. Priešakinプs pilvo dalies raumenys turi b┣ti visiškai atpalaiduoti, 
antraip ši poza nepavyks. Išimtis – pati apatinプ papilvプs raumen┧ dalis, ik-

suojanti mula-bandha poz>. Taip išb┣ti kuo ilgiau. Paskui atsipalaiduojame 
ir lプtai ┊kvepiame. Pratim> atliekame tiek kart┧, kiek reikプs.

Udijana-bandha atliekama tik tuščiu skrandžiu. Maksimalus kartojim┧ 
skaičius – devyni kartai per vien> cikl>. Ši> asan> galima atlikti ne dažniau 
kaip du kartus per dien>.

Agni-sara-pranajama. Atsisプsti, sukryžiavus kojas, pilnai iškvプpti, at-
likti udijana-bandh> ir džalandhara-bandh>. Sulaikykite kvプpavim>, kol iš-

tversite, tik nepersistenkite. Iškvプpkite. Pratimo trukmプ – dvi-trys minutプs.
Gydomasis efektas: šalina virškinimo sutrikimus, gerina apetit>, mažina 

riebal┧ kiek┊ pilvo srityje, tonizuoja lytinius organus, skatina sプklos bei sek-

sualinプs energijos pasiskirstym>. 
Prot> stiprinanti pranajama. Atlikti šavasan>, visiškai atsipalaiduoti. 

Sunerti rank┧ pirštus, uždプti plaštakas delnais ant pilvo bambos srityje. Gi-
liai ┊kvepiame pro nos┊, stengdamiesi pajusti pranos sraut>, pl┣stant┊ ┊ k┣n> 
bambos srityje. Po to taip pat giliai iškvepiame – irgi pro nos┊, stengdamie-

si pajusti, kaip prana iš pilvo pasklinda visu k┣nu, užpildydama gyvybine 
energija kiekvien> jo l>stelC, kiekvien> organ>, šalindama iš k┣no visus ne-
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švarumus, lig┧ sukプlプjus bei kitus kenksmingus faktorius. Pratimas atlieka-

mas tris-penkias minutes.

Gydomasis efektas: praktikuojant ši> pranajam> stiprプja proto funkci-
jos, ugdoma s>moninga valios kontrolプ.

Prana-šudhi-krija. Tai valymas prana. Atsisプsti, sukryžiavus kojas, pil-
nai iškvプpti pro abi šnerves, sudプti l┣pas vamzdeliu -  tarsi paukščio snap>, 
orui paliekant tik maž> tarpel┊. Keliais stipriais iškvプpimais iš plauči┧ pašali-
name vis> or>, sutraukdami visus kvプpavime dalyvaujančius raumenis. Tarp 
iškvプpim┧ ne┊kvプpkite! Kartojama 8 – 10 kart┧.

Gydomasis efektas: išvalo burnos ertmC, stiprina  visus kvプpavimo ta-

kus, padeda gydyti veido nerv┧ ir raumen┧ susirgimus.
Nadi-šodhana-pranajama. Tai kvプpavimas, valantis subtilaus k┣no ka-

nalus. Atsisプsti, sukryžiavus kojas. Prispausti dešinプs rankos did┊j┊ piršt> ir 
smili┧ (moterys – kairプs rankos) prie delno. Mažylis ir bevardis suglausti 
taip, kad paviršiaus sritis, kuri> sudaro j┧ pagalvプlプs, b┣t┧ lygi didžiojo pirš-

to pagalvプlプs paviršiui. Tai vadinamoji višnu-mudra. Didžiuoju pirštu už-

spausti dešinC šnervC (moterys – kairC), lengvai prispaudžiant juo nos┊ prie 
šnervプs pagrindo – ten, kur blokuoti oro srovC paprasčiausia. Atlikti labai 
švelni> mula-bandh> ir vaju-nabhi-mudr>. Lプtai iškvプpti pro kairC (dešinC) 
šnervC. Oras turi tekプti labai švelniai, be jokio garso. Kvプpuokite kuo lプčiau. 
Taip pat lプtai ┊kvプpkite pro t> pači> šnervC. Atpalaiduoti dešinC (kairC) šnervC 
ir blokuoti oro srovC kairプje (dešinプje) šnervプje mažyliu ir bevardžiu, lengvai 
jais spaudžiant šnervC prie pagrindo. Iškvプpti. ┉kvプpti. Blokuoti atvir> šnervC 
ir atpalaiduoti užblokuot>j>. Iškvプpti. ┉kvプpti. ┉kvプpimas pro kairC šnervC, 
iškvプpimas – pro dešini>j>, ┊kvプpimas pro dešini>j> ir iškvプpimas pro kairi>-

j>. Šie keturi procesai sudaro vien> šios pranajamos cikl>. Moterims visk> 
reikia atlikti tiksliai taip pat, tik sukeisti šnerves. Bendra pratimo trukmプ – ne 
mažiau kaip 12 cikl┧, pageidautina – daugiau kaip 20 cikl┧.

Gydomasis efektas: tai pagrindinプ pranajama, valanti subtil┧j┊ k┣n>.
Skaitytojas: O kas toji prana?

Autorius: M┣s┧ materialaus k┣no ir jo audini┧ veikl> lemia nerv┧ siste-

mos funkcijos. O nerv┧ sistem> savo ruožtu palaiko k┣no viduje cirkuliuo-

janti gyvybinプ energija, taip vadinama prana. Neturプdami šios srities žini┧ 
ar patirties, mes dažnai pran> painiojame su elektros impulsais ar bangomis, 
nes subtilesnプs materijos mums dar neteko tyrinプti. Iš ties┧ pranos cirku-

liacija m┣s┧ organizme panaši ┊ elektros impuls┧ srautus nerv┧ audiniuo-

se. Tačiau pranos energija daug subtilesnプ nei elektros ar elektromagnetini┧ 
bang┧. B┣tent prana skatina nervini┧ audini┧ veikl>. Kodプl vieno žmogaus 
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nerv┧ sistemos veikla - normali, o kito – daug silpnesnプ? Nerv┧ sistemos 
galimybプs priklauso nuo pranos kiekio, kur┊ panaudoja nerv┧ l>stelプs. O ji 
patenka ┊ žmogaus organizm> ┊kvepiant. Kaip deguonis ┊kvepiant patenka 
┊ plaučius, paskui – ┊ krauj>, taip ir prana per septynis psichinius centrus 
(čakras) pasiekia m┣s┧ organizm>. ┉kvプpimo metu ji patenka ┊ m┣s┧ k┣n> 
kartu su oru.

Skaitytojas: Nejaugi prana patenka ┊ organizm> ne vien per plaučius, 
bet ir per kitas k┣no dalis?

Autorius: Taip, ji patenka pro viršugalvio srit┊, kaktos vidur┊, gerklプs 
srit┊, kr┣tinkaulio centr>, spindulin┊ rezgin┊, bamb> ir stuburo galiuk>, kitaip 
sakant, per čakras.

Skaitytojas: Vadinasi, b┣tent prana palaiko gyvybC m┣s┧ k┣ne?
Autorius: Netgi po materialaus k┣no mirties subtilusis k┣nas tebesimai-

tina prana. Visas judプjimo r┣šis Visatoje skatina tiktai prana, ir be jos nプra 
jokio judプjimo.

Skaitytojas: Netgi kompiuteriui reikia pranos?

Autorius: Taip, tik ten ji funkcionuoja truput┊ kitaip. Atminkite, kad ten, 
kur nプra s>monプs, pranos irgi nプra. Kompiuteris persmelktas m┣s┧ s>mone, 
todプl jis veikia, o kažkoki┧ automatiškai išjudinanči┧ proces┧ gamtoje nプra.

Kai žmogus daro rytinC mankšt>, jo organizmas užsipildo prana, kuri 

jam visai dienai suteikia žvalumo ir sveikatos.
Išvada: netgi mechanizmui reikia prieži┣ros, o k> jau kalbプti apie toki> 

sudプting> sistem>, kaip m┣s┧ k┣nas, kuriame mes gyvename. Jeigu žmogus 
siekia laimプs, jis kiekvien> ryt> turi atiderinti savo k┣n> pagal jam reikalin-

g> gyvenimo ritm>.Tam skirti dinaminiai pratimai, duodantys energijos m┣s┧ 
veiklai, statiniai pratimai, duodantys sveikatos ir žvalumo, bei kvプpavimo 
pratimai, stiprinantys psichik> ir duodantys izinプs ir psichinプs energijos.

Tolesnｫ dienotvarkｫ

Jeigu j┣s daugiau ar mažiau laisvai disponuojate savo laiku, tai b┣kite 
malonus ir ryte užsiimkite protine veikla. Tai pats geriausias laikas pažini-
mui ir problem┧ sprendimui. ┉vairias protinプs veiklos sritis atitinka ir tam 
tikras, joms palankiausias laikas.

Nuo trečios iki šeštos valandos reikia užsiimti dvasine praktika: melstis, 
giedoti šventas giesmes, medituoti, kartoti pozityvios savi┊taigos tekstus.

Nuo šeštos iki septintos valandos gerai dirba ilgalaikプ atmintis, todプl tuo 
metu geriau skaityti kažkokius tekstus. Jeigu j┣s galvojate, kad visai neturite 
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atminties, pamプginkite k> nors ┊siminti šiuo laiku. Galb┣t rezultatai pranoks 
j┣s┧ l┣kesčius.

Nuo septintos iki aštuntos valandos ilgalaikプ atmintis dirba jau ne taip 
gerai.

Nuo aštuntos iki devintos valandos dirba loginis m>stymas, todプl tuo 
metu tinka užsiimti dalykais, kuriems b┣tina ir atmintis, ir analizプ.

Nuo devintos iki dešimtos valandos geriausia nagrinプti informacinius-
statistinius duomenis.

Nuo dešimtos iki vienuoliktos valandos patartina skaityti ne taip svarbi> 
literat┣r>, kuri nereikalauja didelプs dプmesio koncentracijos.

Nuo vienuoliktos iki dvyliktos valandos intelektualios veiklos efektyvu-

mas gana žemas, taigi galima pasiskaityti grožinC literat┣r>.
Dirbant protin┊ darb>, kas 40-50 minuči┧ reikia daryti dviej┧-trij┧ mi-

nuči┧ pertraukプles arba tiesiog atsipalaidavus pasプdプti užmerktomis akimis. 
Kartais tam praverčia kvプpavimo pratimai, kartais – galvos sukiojimas, kar-
tais – grynas oras arba tiesiog trumpas penki┧ minuči┧ miegas, užsikniaubus 
ant stalo. Taip pailsプjCs, protas dirbs gana produktyviai. Tas, kuris teisingai 
pasirenka mokymosi laik>, pasiekia ger┧ rezultat┧.

Jeigu jums reikia atlikti didel┊ izini┧ pratim┧ kompleks>, tinkamiausias 
metas – nuo devintos iki vienuoliktos valandos. Tokiu atveju pusryčiaujama 
ne vプliau kaip 7 valand> ryto.

Skaitytojas: O k>, vakare jau visai nebegalima užsiimti protine veikla?
Autorius: Galima, tačiau nepersistengiant, kadangi intensyvi proto ┊tam-

pa vakarais sutrikdo mieg> ir skatina chronišk┧ lig┧ vystym>si. Tai gali b┣ti 
smegen┧ kraujotakos sutrikimas, pneumonija, psichinプs ir izinプs savijautos 
pablogプjimas, aritmija, tulžies tak┧ disfunkcija, enterokolitas ir kt.

Skaitytojas: O jeigu prireiks skubiai kažk> išsiaiškinti?
Autorius: Jeigu nesuspプjote išsiaiškinti iki pusプs devyni┧, tai geriau t> 

reikal> atidプti rytdienai.
Skaitytojas: O jeigu laikas nelaukia ir reikia aiškintis b┣tent vakare?
Autorius: Aiškinkitプs, dプl Dievo meilプs, tačiau kit> dien> j┣s greičiau-

siai b┣site nelabai darbingas. O jeigu dar pažeisite ir miego režim>, vプliau 
atsigulsite, tai kit> dien> b┣site praradCs maždaug 50 procent┧ jums ┊prasto 
darbingumo, net jeigu laikysitプs dienos režimo kitu metu. Be to, padidプja 
stresini┧ situacij┧ atsiradimo galimybプ. Todプl sudプting┧ problem┧ sprendi-
m> geriausia atidプti rytui – juk ne be reikalo sakoma, kad rytas už vakar> 
protingesnis. Vis dプlto rytmečio nepašvCskite savo verslo problem┧ spren-

dimui. Tokio pob┣džio veikla patartina užsiimti dien>. Rytas skirtas maldai, 
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mokymuisi ir laimingo gyvenimo dプsni┧ pažinimui.
Skaitytojas: Vadinasi, rytinis laikas yra pats tinkamiausias  protinei vei-

klai ir dvasinei praktikai?

Autorius: Taip, ir kai žmogus šitai suvokia, jo gyvenimas labai pasikeičia.
Išvada: ryt> reikia paskirti dvasinei praktikai ir laimingo gyvenimo 

dプsni┧ pažinimui. Jeigu b┣tina sprCsti klausimus, kuriems reikalinga dide-

lプ dプmesio koncentracija, geriausia tai daryti nuo devintos iki vienuoliktos 
valandos ryto, bet tik išimtiniais atvejais. Toks gyvenimo b┣das padプs daug 
lengviau pasiekti savo tikslus. 

Dieninｫ veikla

Nuo dvyliktos iki aštuonioliktos valandos žmogaus s>monプ nukreipta ┊ 
veikl> – tiek izinC, tiek psichinC. Todプl tuo metu palankiausia – aktyviai dirb-

ti. Po darbo patartina iš karto nusiprausti  malonios temperat┣ros vandeniu, o 
paskui, jei reikia, ir pavalgyti. Tik tada galima užsiimti kitais reikalais.

Skaitytojas: O jeigu man tenka dirbti rytais, vadinasi, liksiu visiškas 
nemokša?

Autorius: Neverkit, informacijos priプmimo galimybプ išliks, tačiau ji bus 
ne tokia didelプ kaip t┧, kurie ryt> skiria mokslui, o ne darbui.

Skaitytojas: Tad kur tie laimingojo gyvenimo dプsniai? Iš pradži┧ dirbi 
kaip jautis, o paskui dar nelieka nプ menkiausio šanso pasimokyti?

Autorius: Kažkas čia aiškiai kaltas. Gal j┣s┧ likimas arba valstybプ? 
Skaitytojas: Likimas, žinoma, niekuo dプtas, matyt, m┣s┧ valdžios vy-

rams nei kiek ner┣pi laimingo gyvenimo dプsniai.
Autorius: Manote, kad visi m┣s┧ šalies gyventojai darbuojasi rytais, o 

mokinasi dien>?
Skaitytojas: Ne visi, bet daugelis.
Autorius: Tai kas tada gyvena teisingai?

Skaitytojas: Kažkas, žinoma, gyvena, bet toki┧ – mažuma.
Autorius: Vadinasi, jie nusistatC prieš valdži>?
Skaitytojas: Ne, jiems tiesiog pasisekプ, todプl jie pradeda dirbti vプliau 

nei kiti.

Autorius: Ir vプl j┣s naudojatプs chaoso ilosoijos terminologija: “pasise-

kプ”, “atsitiktinumas”, “išimtis”. Šiaip sau niekas niekada neatsitinka. Jeigu 
yra teisingai gyvenanči┧ žmoni┧, valstybプ čia niekuo dプta. Ji paprasčiausiai 
sukuria visiems tokias gyvenimo s>lygas, kuri┧ mes norプjome ankstesniuose 
gyvenimuose arba kuri┧ nusipelnプme. Taigi dプl j┣s┧ dienotvarkプs problem┧ 
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kaltas tiktai j┣s pats. Jeigu tai suprasite ir pripažinsite savo kaltC, vykdomasis 
laiko aspektas j┣s┧ nebebaus. 

Skaitytojas: Aš pripaž┊stu savo kaltC. Kada aš turプsiu galimybC dvasine 
praktika užsiimti rytais?

Autorius: Štai šitas j┣s┧ noras turi ┊veikti nor> rytais miegoti, o vaka-

rais ži┣rプti niekingus serialus. Tik praradus potrauk┊ panašiems dalykams, 
pasikeis troškim┧ objektai, ir nuo tada likimas taps jums palankus. Pamažu 
ir nepastebimai atsiras naujos galimybプs siekti gyvenimo laimプs. O kol kas 
neverta keikti savo likim>, jis paprasčiausiai pildo ankstesnius j┣s┧ norus. 
Geriau susikaupus pam>styti apie šio pasaulio teisingum>, užuot ieškojus 
jame neteisybプs.

Skaitytojas: Tačiau mano darbovietプs graiko nepakeisi, tad kaip liki-
mas man padプs?

Autorius: Kai buvote nevedCs, argi galvojote: ”Jeigu aš dabar žmonos 
neturiu, tai jau tikriausiai jos ir nesusirasiu?”

Skaitytojas: Na jau, anksčiau ar vプliau visi susituokia. Kas ieško, tas 
atranda.

Autorius: Teisingai. J┣s matプte, kaip susituokia kiti, todプl neabejojote, 
jog ir j┣s kada nors b┣site vedCs.

Skaitytojas: Bet aš matau ir tai, kad žmonプs dirba ten pat, kur dirbo ir 
anksčiau. 

Autorius: Ar jie tikrai dプjo visas pastangas pakeisti savo gyvenim>?
Skaitytojas: Supratau. Taigi norプdamas patikプti, kad mano likimas tikrai 

pagerプs, turiu daugiau sužinoti apie tuos žmones, kurie tikrai siekia laimプs.
Autorius: B┣tent. Jau kalbプjome, kad teisingi tarpusavio santykiai – tai 

didžiausias turtas, galintis nukreipti m┣s┧ likim> laimプs link. Vos tik teisin-

gas bendravimas jums padプs ┊gyti tikプjim> laime, jums neliks joki┧ abejoni┧, 
ar laimプ apskritai yra. J┣s greitai pakeisite savo gyvenim>. Teisinga laimプs 
samprata ir teisingi norai pamažu priartins laimC.

Išvada: diena yra skirta tam, kad atliktume pareigas visuomenei. Tas, 
kuris vykdo š┊ nurodym>, rytmečius gali paskirti dvasinei praktikai ir saviš-

vietai. Žmogus b┣tinai taps laimingas, jeigu ryžtingai laikysis tokio gyveni-
mo ritmo, kur┊ diktuoja nenumaldomas laikas.

Vakarinｫ veikla

Po šeši┧ valand┧ vakaro viskas turi vykti Mプnulio užduotu ritmu, taigi 
ramybプs bei rimties b┣klプje. Palanku skaityti toki> literat┣r>, kuri sužadina 
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atitinkamus jausmus. Galima tvarkytis namie ar bendrauti su artimaisiais, 
tačiau nuotaika turi b┣ti rami.

Skaitytojas: Kas atsitinka, nesilaikant šios taisyklプs?
Autorius: Didプja psichinis pervargimas, kuris išsekins organizm>. Saulプ 

leidžiasi, Mプnulis suaktyvプja, ir protas turi nurimti. Per dien> sukaupta in-

formacija išsaugoma tik tada, jei vakare protas b┣na ramus. Jeigu žmogus 
nenori vakaro ramybプs ir visaip stengiasi stimuliuoti savo proto veikl>, pro-

tas pamažu pervargsta. Pirmasis požymis, rodantis, kad žmogus nebepailsi ir 
panirCs ┊ aistr> – jis negali normaliai užmigti.

Skaitytojas: Kuo tai pasireiškia?

Autorius: Paprastai tokiam žmogui prieš mieg> norisi paži┣rプti kok┊ nors 
┊sp┣ding> teleilm>. O kai pagaliau užmiega, sapnuoja visokias nes>mones.

Kitas toki┧ žmoni┧ požymis – tai ┊geidis vakare gerti kav> arba sočiai 
užvalgyti.

Skaitytojas: Tai gal vakare apskritai nereikia nieko veikti?

Autorius: Po šeši┧ valand┧ vakaro kur┊ laik> galima ir padirbプti, tačiau 
darbas – izinis ar psichinis – neturi b┣ti ┊temptas. Tuo laiku nerekomenduo-

jama ir aktyviai mankštintis. Tačiau pratimai, kurie šalina psichin┊ nuovarg┊ 
(jeigu atliksime juos iš lプto), gali ir atstatyti jプgas.

Skaitytojas: Kokius konkrečius pratimus pasi┣lytumプte vakarui?
Autorius: Pavyzdžiui, m┣s┧ aptartus kvプpavimo pratimus arba š┊ bei t> 

iš cigun gimnastikos. Jeigu tai pernelyg sudプtinga, tinka ir bet kokie dinami-
niai pratimai, svarbiausia – judesiai turi b┣ti ram┣s ir lプti.

Išvada: laikantis vis┧ vakarini┧ darbo ir poilsio taisykli┧,  užkertamas 
kelias ligoms, susijusioms su pervargimu ir miego sutrikimais, o organizmas 
ir psichika pereina ┊ ramybプs ritm>.

Mitybos rekomendacijos

Geriausias pusryči┧ laikas – nuo šeši┧ iki aštuoni┧ valand┧ ryto. Kylan-

ti saulプ pagausina gyvybinプs energijos kiek┊ organizme. Kitaip tariant, tuo 
metu organizme padidプja tuščiaviduri┧ virškinimo organ┧ – stemplプs, skran-

džio, žarnyno – aktyvumas. Tai juntama kaip “traukimas” pilvo srityje.
Skaitytojas: Taip, aš išalkstu b┣tent tokiu metu, todプl maždaug septint> 

valand> ryto sočiai papusryčiauju. Juk sakoma: “Pusryčius suvalgyk pats, 
pietus pasidalink su draugu, o vakarienC atiduok priešui.”

Autorius: O iš ties┧ tas “tempimas” neturi nieko bendra su alkio jausmu. 
Tai tik požymis, kad organizme suaktyvプjo pranos (gyvybinプs energijos) 
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veikla. Prana, keliaudama tuščiaviduriais organais, tokiais kaip žarnynas, 
suaktyvina j┧ raumenis. Tada pilve ir prasideda visokie traukuliai.

Skaitytojas: Vadinasi, tai joks alkis, ir rytais verčiau nevalgyti?
Autorius: Taip, tai ne alkis. Tačiau daugeliu atvej┧, ryt> nepavalgius, pa-

sireikš izinis ir psichinis diskomfortas. Todプl jei norite ž┣t b┣t papusryčiau-

ti, valgykite nuo šeši┧ iki aštuoni┧ valand┧ ryto. Tuo metu, saulei perkertant 
horizonto linij>, ir suaktyvプja gyvybinプs energijos judプjimas organizme. No-

rint tinkamai maitintis ryt>, reikia žinoti, kad Saulプ dar kaip reikiant nepaki-
lo, todプl pusryčius turi sudaryti tik tam tikri produktai, tokie, kuriuos galima 
suvirškinti, veikiant dar silpnai Saulei ir jau susilpnプjusiam Mプnuliui.

Kadangi virškinimas rytais silpnas, neverta pusryčiauti pernelyg sočiai, 
tai tik sukels ligas ir silpnum>. Be to, pažymプtina, kad ugnies energija or-
ganizme ryt> b┣na stipriausia nuo aštuntos iki devintos valandos, todプl tuo 
metu maistas jau turi b┣ti pilve, tada jis bus virškinamas pačiu laiku.

Skaitytojas: Koks maistas ryte tinkamiausias?

Autorius: Rytas – dorybingiausas (optimizmo ir laimプs) paros laikas, 
todプl ir virškinimas turi vykti sklandžiai. Yra produkt┧, pasižyminči┧ do-

rybingu, optimistiniu charakteriu. Tai beveik visi vaisiai, pieno produktai, 
uogos, riešutai, sald┣s prieskoniai, uogienプ ir cukrus. Šie produktai padeda 
organizmui persiimti rytmetine optimizmo bei laimプs nuotaika. Saldumas 
irgi teikia džiaugsmo bei laimプs energij>.

Skaitytojas: Tai vis> dien> ir valgykim tik saldumynus!
Autorius: Taip, beveik ┊ visus dienos patiekalus reikia ┊dプti truput┊ cu-

kraus. Tai suteiks jiems dorybプs energijos ir pagerins nuotaik>. Bet jeigu 
saldumynus vartosime po devintos valandos ryto ir vプliau, turプsime rimt┧ 
problem┧ su sveikata, kadangi organizmas tokiu atveju atsipalaiduoja ir pra-

randa dal┊ darbingumo. Jeigu laimプs ir taip pakanka, ar verta dirbti? Taigi 
mプgaudamiesi saldumynais dien>, mes ruošiame dirv> ligoms. 

Skaitytojas: Tačiau organizm> galima priversti dirbti.
Autorius: Tai sveikatos tikrai nepridプs. Jeigu aptingus┊ organizm> papil-

domai stimuliuosime, gali atsirasti pervargimas.

Skaitytojas: Vadinasi, saldumyn┧ rytais galima prisikirsti kiek tik lenda…
Autorius: Matau, kad esate tikras smaližius. Puiku, tai rodo, kad j┣s┧ 

protas pas>monプje linkCs ┊ dorybC. Vis dプlto rytais maist> derプt┧ pasisaldin-

ti tik tiek, kiek esate ┊pratCs, ne daugiau. Antraip organizme neišvengiamai 
sutriks medžiag┧ apykaita. Ryt> maist> galite pagardinti medumi (žied┧, vir-
ži┧, griki┧, tačiau ne liep┧).

Išvardinsime pagrindinius teisingo rytmetinio maitinimosi privalumus.
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1) Psichinプ energija kyla ┊ virš┧, ir tai stiprina atmint┊, prot> ir intelekt>.
2) Vos pavalgius atsiranda džiaugsmo poj┣tis.
3) Padidプja psichinis ir izinis aktyvumas pirmoje dienos pusプje.
4) Jeigu sergate chroniškomis ligomis, j┣s┧ imunitetas, izinis bei psi-

chinis aktyvumas yra gana silpni, taigi teisinga mityba ryt> sugr>žins jums 
sveikat>.

5) Kai valgomas maistas, atitinkantis rytinC saulプs padプt┊ ir laik>,  jis 
lengvai suvirškinamas ir neišeikvoja dienos veiklai b┣tin┧ jプg┧.

6) Teisinga rytinプ mityba nereikalauja jプg┧ atstatymo po valgio, todプl 
atsiranda daugiau laiko veiklai.

8) Ji gydo depresij> ir sunkius imuninプs veiklos sutrikimus.
9) Ji taupo laik>, nes maistas paruošiamas greitai.
10) Ir dar teisinga rytinプ mityba keičia charakter┊, priduodama žmogui 

optimizmo ir gyvenimo džiaugsmo.
Skaitytojas: Atvirai pasakius, taip ir nesupratau, kaip ir iš ko pasidaryti 

tuos stebuklingus pusryčius.
Autorius: Skirtingais met┧ laikais reikia vartoti skirtingus produktus. 

Tačiau apskritai pusryčiams geriausiai tinka r┣gštaus pieno produktai, svies-

tas, medus, cukrus, uogienプ, džiovinti ir švieži vaisiai, uogos, riešutai ir gri-
ki┧ kruopos.

Skaitytojas: O kodプl b┣tent griki┧ kruopos?
Autorius: Todプl, kad grikiai nepriklauso gr┣dinプms kult┣roms, kurios 

geriausiai virškinamos tiktai per pietus.

Skaitytojas: Papasakokite smulkiau, k> valgyti ┊vairiais met┧ laikais.
Autorius: Apie tai verta pakalbプti. Labai svarbu žinoti, k> valgyti pusry-

čiams, kadangi virškinimo funkcija tuo metu dar nestipri, o papildomos ener-
gijos jau reikia. Neteisingas rytmetinis racionas mažina žmogaus aktyvum> 
ir dプmesio koncentracij>.

Pavyzdinis rytmetinｫs mitybos  racionas ｽvairiais metﾚ laikais

Pusryči┧ sudプtyje turi b┣ti džiovint┧ vaisi┧: abrikos┧, juod┧j┧ slyv┧, 
kriauši┧, obuoli┧, razin┧, ig┧, datuli┧. Jeigu j┣s┧ virškinimo ugnis stipri ir 
papusryčiavC nejaučiate sunkumo pilvo srityje, pilvo p┣timo, silpnumo, pasi-
bjaurプjimo maistu ar viduri┧ sutrikimo, tai galite valgyti ir šviežius vaisius.

 Be to, pusryčiams rekomenduojama valgyti ir graikinius riešutus, mig-

dolus, kartais – stambiavaisio lazdyno riešutus, dar rečiau – arachisinius 
riešutus. Geriausi prieskoniai – žaliasis kardamonas, cinamonas, pankolis, 
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anyžius, mプta, melisa, kmynai, badjanas, šafranas. Maist> galima pagardinti 
ir vaistinio saldymedžio šaknimi, auksine šaknimi, džiovintomis raugerškio 
uogomis, avietプmis, žemuogプmis ir kitomis saldžiomis džiovintomis uogo-

mis. Tinka šie pieno produktai: sviestas, s┣ris, varškプ, grietinプ, kaitintas pie-

nas (“riaženka”), kondensuotas pienas, pieniški saldumynai. Šiuos produktus 
galima sumaišyti ir pagardinti medumi, uogiene ar cukrumi.

Skaitytojas: Girdプjau, kad sumaišius r┣gštaus pieno produktus su vai-
siais galima pakenkti virškinimui.

Autorius: Taip ir bus, jeigu tok┊ mišin┊ valgysite dien>. Tačiau jeigu j┊ 
valgysite nuo šeštos iki aštuntos valand> ryto, viskas bus gerai. Žinoma, jei-
gu žiem> sumaišysite kefyr> su džiovintais vaisiais, tai netgi esant geram 
virškinimui, vos pavalgius gali tekti bプgti ┊ tualet>. Tačiau jeigu taip valgy-

site vasar>, nieko panašaus nenutiks, priešingai, šis maistas bus puikiausiai 
suvirškintas. Taigi norint teisingai derinti produktus, svarbu atsižvelgti ┊ lai-
ko faktori┧.

Skaitytojas: Žadプjote papasakoti, k> valgyti ryt> skirtingais met┧ laikais.
Autorius: Taip, pradプkime.

VASARA
Kadangi vasar> daug saulプs šviesos, pusryčiams rekomenduojama val-

gyti vaisius bei šviežias uogas. Iš pieno produkt┧ tinkamiausi kefyras ir “ria-

ženka”. Galima vartoti med┧, cukr┧. Iš prieskoni┧ tinkamiausi – cinamonas, 
pankolis, žaliasis kardamonas, anyžius, mプta, kmynai.

RUDUO
Šiuo metu suaktyvプja prana, todプl reikia mažinti švieži┧ vaisi┧, uog┧ bei 

kefyro vartojim>. Racione turi padaugプti s┣rio, sviesto, grietinプs ir konden-

suoto pieno, kuriems b┣dingas šildantis poveikis. Tinka ir pasaldinta griki┧ 
košプ.

ŽIEMA
Geriausia naudoti tik produktus, turinčius šildant┊ poveik┊. Tai vプlgi grie-

tinプ, sviestas, s┣ris, kondensuotas pienas. Esant labai šaltam orui, reikプt┧ 
pamažinti saus┧ vaisi┧ ir uog┧ vartojim> ir daugiau valgyti riešut┧. Nevartoti 
anyžiaus ir mプtos, nes jie turi šaldant┊ poveik┊. Kaip ir ruden┊, pasigaminkite 
pasaldint┧ griki┧.
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PAVASARIS
Toliau naudojame šildančius produktus, bet orams šylant, palaipsniui di-

diname švieži┧ vaisi┧ ir uog┧ vartojim>. Iš pieno produkt┧ šiuo laiku geriau-

siai tinka “riaženka”, grietinプ, s┣ris, sviestas, kondensuotas pienas. Pries-

konius vartojame tiek žieminius, tiek vasarinius: cinamon>, pankol┊, žali> 
kardamon>, anyži┧, mプtas, kmynus.

Jeigu j┣s dプl koki┧ nors priežasči┧ valgote iki šeštos valandos ryto, tai 
toki┧ pusryči┧ racionas visais met┧ laikais vienodas: pasaldintas pienas, 
kondensuotas pienas, graikiški riešutai, migdolai, kešju riešutai, sviestas, ra-

zinos, inikai, kartais džiovintos slyvos ar abrikosai (priklausomai nuo sko-

nio ir k┣no konstitucijos).
Skaitytojas: Tokiais receptais j┣s prieštaraujate mokslui. Šiuolaikiniais 

medicininiais tyrimais nustatyta, kad švieži> pien> suaugC žmonプs blogai 
virškina, dar daugiau, jis yra daugelio lig┧ ir organizmo intoksikacij┧ prie-

žastis.
Autorius: Aš sutinku su visomis mokslini┧ tyrim┧ išvadomis, bet sa-

kykite, kokiu paros metu mokslininkai girdプ žmones pienu, atlikdami tuos 
tyrimus?

Skaitytojas: Argi tai turi koki> nors reikšmC? Jeigu pienas nevirškina-

mas, tai jis nevirškinamas bet kuriuo paros metu.
Autorius: Ir vis tik Ajurveda tvirtina, kad laikas, kai geriamas pienas, 

yra lemiamas, pagrindinis faktorius. Šviežias pienas turi didžiulC gydom>j> 
gali>. Bet kadangi gydytojai nežino, kuriuo laiku geriausia pien> gerti, jie 
laiko j┊ kenksmingu sveikatai. O Ajurveda pienui teikia pirmaeilC reikšmC 
gydant daugel┊ susirgim┧. Pien> vartoti galima tik nuo šeštos valandos vaka-

ro iki šeštos valandos ryto, nes jo virškinimas labai susijCs su Mプnulio ugnies 
energija.

Skaitytojas: O k>, Mプnulis turi ugnies energijos?
Autorius: Taip, tik ji skiriasi nuo Saulプs energijos. Mプnulio ugnies ener-

gija padeda maisting┧ medžiag┧ ir m┣s┧ organizmo audini┧ sintezei, o Sau-

lプ, atvirkščiai, padeda eikvoti turim> energij>.
Skaitytojas: O kas dar, be Mプnulio, sustiprina minプt> sintezC?
Autorius: Tie maisto produktai, kurie savyje turi Mプnulio energijos, taip 

pat padeda pailsプti ir atsistatyti m┣s┧ organizmui. Bet tinkamiausias šiam rei-
kalui yra tik vienas produktas – karvプs pienas. Jis kupinas dorybingos Mプnu-

lio energijos, todプl žmogui, kuris prieš guldamas geria karvプs pien>, miegas 
gilesnis, greičiau atsistato jプgos ir audiniai, geriau pailsi protas. Ir, svarbiau-

sia, protas tampa ramesnis bei sustiprプja potencialios intelektualinプs galios.
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Skaitytojas: O gal dar kokie nors maisto produktai sustiprina intelekt>?
Autorius: Praktiškai joks produktas neturi jam tokio stipraus poveikio, 

kaip karvプs pienas.        
Skaitytojas: Betgi jis labai lプtai ┊sisavinamas.
Autorius: Taip, bet ši savybプ suteikia karvプs pienui pranašum> prieš ki-

tus produktus. Pasirodo, kai skrandyje vis> nakt┊ yra pieno, jis veikia kaip 
Mプnulio energijos katalizatorius ir kartu prailgina pozityv┧ šviesulio poveik┊ 
m┣s┧ organizmui.  

Skaitytojas: Man ši informacija – tiesiog revoliucinga. O kaip pien> pa-

ruošti ir kaip j┊ gerti?
Autorius: Pirmiausia j┊ reikia išvirinti – tiesiog apsidraudžiant nuo gali-

mos infekcijos. Pienas geriamas karštas, b┣tinai j┊ truput┊ pasaldinus ir ┊dプjus 
žalio kardamono ar pankolio – pagal skon┊. Jeigu pienas geriamas iki šeš-

tos valandos ryto, j┊ galima pasaldinti cukrum arba medumi, išskyrus liep┧ 
med┧. 

Iki saulプs patekプjimo negalima valgyti maisto, kuriame yra bent truputis 
aistros savybプs. Pienas yra visiškoje dorybプje, todプl geriant j┊ iki šeštos va-

landos ryto, gaunama visa jo gydomoji energija.
Skaitytojas: Kokiais atvejais pien> geriau gerti ryte ir kokiais – vakare?
Autorius: Jeigu jums tr┣ksta optimizmo, pien> gerkite ryte. Jeigu po 

darbo dienos jaučiate didelC ┊tamp> ir negalite atsipalaiduoti net atsigulCs – 
gerkite vakare.

Skaitytojas: O jeigu ir optimizmo nプra, ir nervinプ ┊tampa didelプ?
Autorius: Gerkite pien> ir vakare, ir ryte.
Skaitytojas: O aš taip pat mプgstu pien>.
Autorius: Tai irgi gerkite – ryte ir vakare. Karvプs pienas turi didel┊ gy-

dom>j┊ poveik┊ žmogaus protui ir intelektui. Todプl visi, kurie nori b┣ti išmin-

tingi, turi gerti ši> Dievo dovan>. Bet norint b┣ti sveiku, pien>, kaip, beje, ir 
visus produktus iš jo, reikia gerti nurodytu laiku. Pavyzdžiui, jeigu žmogus 
gers kefyr> tarp šeši┧ valand┧ vakaro ir šeši┧ ryto – jis sirgs. Ir čia nieko 
nepadarysi, tokie dプsniai. 

Skaitytojas: Šis punktas irgi neatitinka šiuolaikinio mokslo apologet┧ 
tvirtinimo, kad vakare labai, tiesiog nepaprastai sveika gerti kefyr>. 

Autorius: J┣s mane vis apkaltinat antimokslinプmis kalbomis. Bet aš kol 
kas nepastebプjau, kad b┣t┧ koks nors didesnis antagonizmas tarp vedinio ir 
šiuolaikinio mokslo poži┣rio ┊ sveikat>. Pavyzdžiui, kefyras gali b┣ti naudin-

gas ir vakarais, nes b┣tent šiuo paros metu jis padeda organizmui apsivalyti. 
Bet gerti j┊ vakarais nuolatos – neverta, bus problemos.
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Maisto virškinimas susijCs su laiku ir Saulプs judプjimu. Šie du faktoriai 
dienos bプgyje skirtingai veikia m┣s┧ organizm>. Jeigu žmogus rytais valgo 
maist> su dorybプs savybプmis, sakykim, pieniškus saldumynus, tai jis gaun> 
tam tikr> laimプs užtais>. O jeigu dorybプs maist> jis valgo dien>, susilpnプja 
jo darbingumas. Tie patys saldumynai vakaro metu sutrikdo medžiag┧ apy-

kait>, sustiprina tonus>, trukdant┊ miegoti, ir sudaro prielaidas chroniškoms 
ligoms. Kefyras skirtas vartoti dienos metu, o vakare jis sužadina organizm> 
ir padeda pašalinti nereikalingas medžiagas. J┊ galima vartoti vakare, bet tik 
kaip gydom>j> priemonC ir trumpam laikui. Bet nuolatos  vartoti kaip nepa-

keičiam> vakarin┊ gプrim> – negerai.  
Skaitytojas: Rytinプje mityboje tiek visoki┧ subtilum┧, bet per pietus gal 

viskas paprasčiau?
Autorius: Pirmiausia sulaukime t┧ piet┧, o tada ži┣rプsime.  
Išvada: teisinga rytinプ mityba – tai teigiama energija visai dienai, tai op-

timizmas, žvalumas ir gyvenimo džiaugsmas. Nuo jos priklauso m┣s┧ laimプs 
poj┣čio stiprumas.

Maistas dienos metu

Pietauti reikia nuo dešimtos iki keturioliktos valandos. Dvylikt> valan-

d> saulプ yra zenite, todプl visas organizmas orientuotas ┊ maisto virškinim>. 
Vidurdien┊ pavalgius, pirm> valand> maistas pradedamas aktyviai virškinti. 
B┣tent tuo laiku mumyse stipriausiai pasireiškia ugninプ energija.

Pietums gerai tinka daržovプs, pakaitintos su sviestu, pieno produkt┧ val-
giai, pavyzdžiui, pieniškos košプs ir sriubos iš gr┣dini┧ kult┣r┧. Šiuo metu 
tinka visi gr┣diniai ir ankštiniai produktai, jie  suaktyvina protinC veikl> ir 
jusles. Bet venkite juos valgyti iki dešimtos valandos ryto ir po tryliktos va-

landos, nes rezultatas bus atvirkštinis.
Skaitytojas: O, aš taip ir galvojau! Dabar, kai aš taip mプgstu pavakarie-

niauti su duona, j┣s, aišku, man ┊rodysite, kad šitaip daryti negalima!
Autorius: Kai j┣s taip puikiai pavakarieniaujat, tai po koki┧ keturiasde-

šimt minuči┧ tikriausiai neturite jプg┧ net pakilti nuo sofos?
Skaitytojas: Na, taip, paprastai po darbo aš b┣nu labai pavargCs. O gal 

j┣s norite pasakyti, kad tas nuovargis atsiranda todプl, kad aš vakarais pasile-

pinu duona?

Autorius: Ir ne tik nuovargis. Greitai pas jus dプl tokio valgymo inkstuo-

se gali atsirasti akmenuk┧.
Skaitytojas: J┣s tiesiog Šerlokas Holmsas! Pas mane dešiniame inkste 
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neseniai aptiko smプlio. Nejaugi tai nuo vakarinプs duonos?
Autorius: Ne nuo duonos, o dプl to, kad ne laiku j> valgote. Antroje die-

nos pusプje valgant gr┣dinius produktus, visiškai prarandama dプmesio kon-

centracija, sumažプja valios stiprybプ. Belieka bukai spoksoti ┊ televizori┧.
Skaitytojas: Paaiškinkite, kodプl taip darosi?
Autorius: Reikalas tame, kad virškinimo ugnis tiesiog proporcinga 

saulプs pakilimo aukščiui. Kai ji pakilusi aukštai virš horizonto, virškinimo 
ugnis pakankamai stipri ir organizmas nesunkiai ┊sisavina gr┣din┊ ir ankštin┊ 
maist>. Kitu metu ugninプ energija prigesus ir jos jau nepakanka tokio maisto 
virškinimui. Tada virškinimo traktas negailestingai apvagia prot>, kadangi 
pastarasis taip pat naudojasi saulプs energija. Pasekmプje sutrinka m>stymo 
procesai ir mes po truput┊ bunkam. Be to, nesavalaikis gr┣dinio ir ankštinio 
maisto vartojimas blogai atsiliepia ne tik darbingumui, bet ir sveikatai.

Skaitytojas: Bet aš vis> dien> dirbu ir namo gr┊žtu tik vakare. Tai k>, 
dabar man visai atsisakyti duonos?

Autorius: O pas jus darbe yra piet┧ pertrauka?
Skaitytojas: Yra, bet aš nesimaitinu ┊monプs valgykloje, nes ten prastai 

gamina. Aš kaip reikiant papusryčiauju, o paskui jau valgau tik po darbo – 
irgi atsakančiai.

Autorius: Sot┣s pusryčiai ir nemažiau soti vakarienプ sveikatos jums ne-

pridプs. Pusryčiaukite pagal mano pateiktas rekomendacijas, o pietus pasiim-

kite iš nam┧ – pirm> ir antr> patiekalus termose, visa kita gali b┣ti šalti.
Skaitytojas: Darbe ┊ mane ži┣rプs kaip ┊ kosmonaut>.
Autorius: Turite pasirinkti – arba teisinga mityba ir normali sveikata, 

arba valgykite vakarais, o paskui ligoninプje ┊ jus ži┣rプs kaip ┊ socialistinio 
darbo didvyr┊.    

Skaitytojas: Nejaugi taip svarbu laiku valgyti gr┣din┊ maist>, kad galプ-

tum aukoti ir savo reputacij>, ir nusistovプjusius ┊pročius?
Autorius: Pagalvokite, kokia bus j┣s┧ reputacija, kai nuo tokios mitybos 

j┣s vis dažniau eisite ne ┊ darb>, o ┊ ligoninC. Gal┧ gale j┣s┧ organizmas taip 
susidプvプs, kad net negalプsite palaikyti tos savo šeimyninプs tradicijos – sočiai 
prisivalgyti vakarais.

Skaitytojas: Aš taip maitinuosi jau daugel┊ met┧, ir vakarais jaučiu tik 
nuovarg┊. Bet štai rytais paskutiniu metu jaučiuosi nesveikas ir nepailsプjCs. 
Matyt, tr┣ksta miego.

Autorius: Taip ir b┣na. Iki galo nesuvirškintas maistas vis> nakt┊ guli 
pilve, išskirdamas daugybC toksin┧. Ryte, kai saulプ suaktyvina maisting┧ 
medžiag┧ ┊siurbim>, tie toksinai sプkmingai patenka ┊ krauj> ir pradeda savo 
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naikinam>j┊ darb>. Labiausiai nuo to kenčia nerv┧ sistema. Todプl, vos tik 
atsikプlus, jaučiamas silpnumas, nuovargis ir miego tr┣kumas.

Daugelis žmoni┧ naiviai galvoja, jog taip yra dプl to, kad jiems tikrai 
tr┣ksta miego. Todプl pabudC jie sau leidžia dar kelet> valand┧ padrybsoti ir 
pasimigdyti. Pusryčiai po to, aišku, b┣na vプlyvi – apie devint> valand>. Ati-
tinkamai ir pietauti norプsis ne anksčiau, kaip keturiolikt> valand>.

Kaip matote, aš puikiai suprantu, iš kur pas jus atsirado ┊protis vプlai ir 
sočiai pusryčiauti bei vプlai pietauti. Tikiuosi, ir j┣s supratote, jog su tokia 
mityba reikia baigti, kol ji j┣s┧ nepribaigプ.

Skaitytojas: Po kiekvieno m┣s┧ pokalbio aš bijau gr┊žti namo. J┣s ┊si-
vaizduojate, k> man pasakys žmona apie visas šitas ilosoijas?

Autorius: Nieko nepadarysi, j┣s jau nusikaltote laikui, todプl reikプs kaž-

kiek atkentプti. Bet protingas žmogus iš dviej┧ blogybi┧ pasirenka mažiausi>.
Skaitytojas: Kaip j┣s patartumプt visa tai paaiškinti mano žmonai?
Autorius: Tam galima pasitelkti blaiv┧ prot>. Jeigu mes pažvelgsime 

plačiau, pamatysime, kad praktiškai visose pasaulio šalyse yra nustatytas 
piet┧ laikas, ir jis visada b┣na apie vidurdien┊. Negi galvojate, kad tai tik 
sutapimas? O juk tuo paros metu m┣s┧ organizme aktyviausiai pasireiškia 
ugninプ energija, kurios dプka virškinimas vyksta kuo puikiausiai. Jo nereikia 
skatinti kokiomis nors papildomomis priemonプmis, nereikalingas ir popieti-
nis pogulis. Laiku ir sveikai maitinantis labai padidプja darbingumas.

Skaitytojas: K> gi, reikプs k> nors sugalvoti. O dabar paaiškinkite, pra-

šau, kas atsitinka, jeigu pusryčiaujama, pietaujama ir vakarieniaujama ne 
laiku ir neteisingai?

Neteisingo grﾖdinio ir ankštinio maisto vartojimo pasekmｫs

Sakykim, j┣s sočiai papusryčiavote gr┣diniu maistu, galvodami, kad da-

bar turプsite pakankamai jプg┧ izinei ir protinei veiklai. Nors saulutプ dar ne-

pakilo ┊ tas aukštybes, kurios reikalingos doram gr┣dinio maisto virškinimui, 
bet apetitas jau yra, nes skrandžio ir žarnyno peristaltika tuo metu pakanka-

mai gera. Jos dプka suvalgytas, bet dar nepilnai suvirškintas maistas ener-
gingai juda link tiesiosios žarnos. Nuo tokios avarinプs virškinamojo trakto 
b┣klプs žmogus darosi labai irzlus ir sudirgCs, jaučia psichinC ┊tamp>. 

Ryte dar nプra pakankamai saulプs energijos geram maistini┧ medžiag┧ 
┊sisavinimui. Todプl tuo metu suvalgytas gr┣dinis maistas beveik nevirškina-

mas ir pašalinamas iš organizmo greičiau, negu reikia. Rezultate maždaug 
keturiolikt>-penkiolikt> valand> vプl atsiranda stiprus alkis.
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Šešiolikt> valand> virškinimo ugnis vプl truput┊ sukyla, bet ji skirta jau 
suvirškint┧ piet┧ ┊sisavinimui, o ne naujai maisto dozei. Jeigu piet┣s buvo 
vプliau, tai maistas ┊sisavinamas tik dalinai, ir organizmas lieka nuskriaustas. 
Ir nors mes sočiai papietaujame du kartus, bet maistini┧ medžiag┧ pakanka-

mai negauname.

Skaitytojas: Susidaro ┊sp┣dis, kad toks valgymas skirtas ne mums, o 
išvietei.

Autorius: J┣s tiksliai pastebプjote. Iš kitos pusプs, jeigu mes maitinamプs 
teisingai, tai ir produkt┧ išeiga b┣na gal dvigubai mažesnプ, ir valgyti galime 
kiek telpa, žinoma, protingose ribose.

Skaitytojas: Patikslinkite, kokiu b┣du, maitinantis deramu laiku, suma-

žプja maisto poreikis ir pagerプja jo ┊sisavinimas?
Autorius: Rytais nプra didelio apetito, todプl tereikia truput┊ užk>sti ir im-

tis savo darb┧. Tokio pusryčio turi užtekti iki dvyliktos valandos, kai ateina 
šventas piet┧ metas ir kai galima kimšti, kiek telpa. Virškinimo ugnis tuo 
metu maksimaliausia, todプl, nepaisant suvalgyto maisto gausumo, nプra jo-

kio nuovargio nei sunkumo pilve. Nereikalingas ir popietinis atvirtimas ant 
šono.

Vidurdieny virškinimo ugnis labai stipri, o žarnyno peristaltika mažiau 
aktyvi, todプl suvalgytas maistas virškinimo traktu juda labai lプtai ir ilgai 
užsilaiko skrandyje ir žarnyne, taigi pilnutinai suvirškinamas. Organizmas 
gerai pasisotina, ir dabar apetitas atsiras ne anksčiau kaip aštuoniolikt> va-

land>. Kadangi tai bus nedidelis apetitas, jums užteks trupučio daržovi┧.
Nesavalaikプ mityba iššaukia disharmonij> tarp virškinimo ir saulプs ju-

dプjimo dangaus skliautu. Todプl didelプ maisto dalis ne┊sisavinama, ir mes tik 
bereikalingai švaistom lプšas, versdami organizm> dirbti tuščia eiga. Ilgainiui 
mes susidarom tvirt> nuomonC, kad dienos eigoje reikia bent du kartus so-

čiai pavalgyti. Tokia išvada kenksminga ne tik sveikatai, bet ir protinei vei-
klai, nes, kaip buvo minプta, virškinimui sunaudojama proto darbui reikalinga 
energija.

Skaitytojas: O kas vyksta, kai gr┣din┊ maist> valgome penkiolikt> va-

land> ir vプliau?
Autorius: Tada saulプ jau leidžiasi, ir virš horizonto dar bus maždaug tris 

valandas. Virškinimo ugnis irgi susilpnプjusi, bet dar du kartus truput┊ suak-

tyvプs – maždaug šešiolikt> ir aštuoniolikt> valandomis. Valgant šiuo metu, 
organizmas labai aktyviai ┊sijungia ┊ virškinimo proces>, todプl tam tikram 
laikui (maždaug keturiasdešimčiai minuči┧) padidプja ir protinプs galimybプs. 
Žmonプms tuo laiku patinka k> nors paskaityti. Tačiau tuoj po nurodyto lai-
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ko virškinimo ugnis sumažプja iki minimumo, proceso užbaigimui neužtenka 
energijos, ir organizmas, neturプdamas kitos alternatyvos, pasiima m┣s┧ psi-
chinC energij>. Žmogus ži┣ri ┊ atverst> knyg> ir mato špyg>, tai yra, praranda 
bet koki> dプmesio koncentracij>.

Kai žmogus vプlai pavalgo, prireikia pusantros ar dviej┧ valand┧, kad 
jis atgaut┧ darbinC form>, bet ir ji neb┣na pilnavertプ. Be to, nesuvirškintas 
maistas dažnai užsib┣na iki ryto, ir tai labai trukdo anksti atsikelti bei skati-
na toksin┧ kaupim>si ir imuniteto mažプjim>. Maitinantis laiku, darbingumas 
tuoj po valgio b┣na pakankamai geras, o po dviej┧-trij┧ valand┧ jis tampa 
maksimalus.

Skaitytojas: J┣s labai ┊tikinamai paaiškinote. O kokie teisingos mitybos 
dienos metu privalumai?                   

Autorius: Nagi, paži┣rim, kiek j┧ yra.
1. Vidurdieny saulプ aktyviausia, todプl prana skrandyje ir žarnyne labai 

aprimusi. Peristaltiniai ši┧ organ┧ judesiai irgi sulプtプja, ir tai reiškia, kad 
maistas ilgai b┣na virškinimo trakte. Visa tai užtikrina pilnavert┊ maisto su-

virškinim>.
2. Gerai ┊sisavinami visi vitaminai ir mikroelementai.
3. Žmogus greičiau ir ilgesniam laikui pasisotina.
4.Sumažプjus pranos aktyvumui, nurimsta protas, ir tai ┊galina valgyti 

neskubant, kas irgi prisideda prie normalaus virškinimo.  

5. Maitinantis tokiu laiku, alkis atsiranda tik apie aštuoniolikt> valand>. 
Bet jis b┣na nedidelis, ir jam numalšinti  užtenka išgerti stiklinC pieno. 

Visiškai kitas vaizdas, kai ryte naudojami gr┣diniai produktai. Tada, net 
ir du kartus gerai pavalgius, vakare vプl norisi kaip reikiant užk>sti. Ir jeigu 
j┣s r┣pinatプs, kad neturプtumプt viršsvorio, turit gerai išsiaiškinti, iš kur jis 
atsiranda. Reikalas paprastas – riebalais virsta sočios vakarienプs metu suval-
gytas maistas.

6. Kadangi po piet┧ netraukia gulinプti, sutaupomos dvi-trys valandos.
7. Žmogus vis> dien> išlaiko koncentruot> m>stym>, todプl ir savo parei-

gas gali atlikti žymiai geriau.     
8. Organizmas išvengia kritini┧ situacij┧, todプl gali skirti daugiau ener-

gijos kovai su ligomis.
9. Sumažプja išlaidos maistui, o jo pagaminimui reikia mažiau laiko.
Skaitytojas: Kaip žinoti, kokius produktus ir kokiu laiku reikia valgyti?
Autorius: Knygos pabaigoje rasite lentelC su reikiama informacija.
Skaitytojas: O kaip atrodo patys piet┣s?
Autorius: Pietaujama tokia tvarka:
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Pradžioje, jeigu yra noras, atsigeriame šilto vandens ar ko nors kito – ar-
batos, kompoto, pasuk┧.

Paskui – švieži┧ daržovi┧ salotos, kurios suaktyvina skrandžio bei žarny-

no peristaltik>. Tik nepadauginkite, nes priges virškinimo ugnis. 
Toliau – koks nors patiekalas iš daržovi┧, pavyzdžiui, troškinys. Tai pa-

gerins virškinim>. Troškin┊ galite užk>sti duona.
Sriubos paskirtis – dar labiau suaktyvinti virškinimo ugn┊. Ji turi b┣ti 

nelabai skysta ir neturプti perdaug saldaus skonio, todプl sriuboje reikia nepa-

dauginti mork┧ ir burok┧.   
Košプs ir aštr┣s uždarai valgomi kartu.
Desertui galima suvalgyti truput┊ saldumyn┧, jeigu tik leidžia j┣s┧ virš-

kinimas.

Valg┊ galima užgerti vandeniu, tik negerkite kaip kupranugaris ir neužge-

sinkite virškinimo ugnies per dideliu skysčio kiekiu. Jeigu j┣s┧ virškinimas 
labai silpnas, geriau atsigerkite prieš valg┊, ir piet┧ metu kaip nors apsieikite 
be gプrimo.

Nedidelis darbingumo sumažプjimas, po valgio praプjus dvidešimt pen-

kioms – penkiasdešimčiai minuči┧, yra nat┣ralus dalykas. Todプl tuo metu 
nereikia ┊temptai darbuotis, geriau prasivaikščioti arba paskaityti k> nors 
lengvo.

Skaitytojas: Ar galima po piet┧ apsieiti be poilsio ir iškart pulti prie 
darbo?

Autorius: Jeigu pietaujate laiku, tai ypatingo poilsio po valgio ir nerei-
kia. Bet, kaip minプjau, kur┊ laik> bus sumažプjCs darbingumas, ir tada ne-

reikia labai prievartauti savo organizm>. Fizinis ir psichinis aktyvumas tuo 
metu turi b┣ti sumažintas.

Skaitytojas: Kokiais požymiais pasireiškia blogas virškinimas?
Autorius: Pagrindinプ blogo virškinimo priežastis – nesavalaikプ ir netei-

singa mityba. Tai kartu ir atsakymas, kaip susitvarkyti ši> problem>. O štai 
požymiai, rodantys, kad pribrendo laikas imtis priemoni┧: 

1. Praプjus mažiau kaip dviem valandoms po valgio, pajuntamas nenuga-

limas noras išsituštinti. Arba atsiranda sunkumas pilvo srityje. 
2. Po valandos ar dviej┧ sumažプja darbingumas bei izinis ir psichinis 

aktyvumas. Atsiranda didelis mieguistumas. 
3. Jeigu po valgio b┣na pykinimas ir didelis silpnumas, vadinasi, maistas 

organizmui toksiškas. 
4. Jaučiamas pasibjaurプjimas maistu ar tam tikrais produktais (tai reiškia, 

kad jie mums netinka).
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5. Jeigu po valgio jaučiamas stiprus susierzinimas, tai reiškia, kad mais-

tas neatitiko m┣s┧ konstitucijos.
6. Nemalonus skonis burnoje, kažkoks negerumas pilvo srityje. Dar tai 

reiškia, kad maistas irgi netinka m┣s┧ konstitucijai.
7. Viduri┧ p┣timas, sunkumas žarnyne, bendras silpnumas byloja, kad 

maistas virškinamas patologiškai, išskiriant toksinus.

8. Padidプjusi temperat┣ra, silpnumas, galvos svaigimas, stiprus vプmi-
mas, aštr┣s skausmai viduriuose, paniška baimプ – tai požymiai, rodantys 
stipr┧ apsinuodijim> maistu. Reikia tuoj pat išplauti skrand┊ šiltu vandeniu 
(vienu ar dviem litrais), išgerti dvi-keturias tabletes aktyvuotos anglies ir 

iškviesti greit>j> pagalb>.
Išvada: savalaikiai piet┣s labai pagerina sveikat>, suteikia žvalumo, 

energijos ir tuo pačiu žymiai padidina darbingum>. Žinodami, kaip teisingai 
maitintis piet┧ metu, j┣s tapsite laimingesnis.

Vakarienｫ

Vakare geriausia valgyti troškintas daržoves bei riešutus su trupučiu 
sviesto, druskos ir prieskoni┧. Vakarienei gerai tinka grikiai, nes jie nプra 
gr┣diniai, todプl nesunkiai virškinami ir kai saulプ arti laidos. Daržovプs bei 
riešutai žmogui duoda ramybC, nuima psichinC ┊tamp> ir suaktyvina hormo-

nini┧ funkcij┧ veikl>. Todプl daržoves galima valgyti per pietus ir vakare, iki 
aštuonioliktos valandos. Šiuo laiku saulプ pereina per horizont>, ir tai truput┊ 
sukelia virškinimo ugn┊. Bet jeigu j┣s dプl koki┧ nors priežasči┧ pajutote alk┊ 
vプlyvu metu, galite užvalgyti truput┊ daržovi┧ su riešutais. Taip j┣s pasisotin-

site ir ne taip jau baisiai pakenksite organizmui.
Vakarienei geriausiai tinka tos daržovプs, kurios auga žemプs paviršiuje 

(aguročiai, patisonai, kop┣stai, agurkai). Iš prieskonini┧ daržovi┧ – petražo-

lプs ir krapai. O štai pomidorai vakare visai netinka, bulvプmis irgi nereikプt┧ 
piktnaudžiauti.

Vaisius, gr┣dinius bei raugintus pieno produktus vakare irgi nereikia nau-

doti, nes jie sužadina organizm>, o tai nepalanku normaliam miegui. Jeigu 
vakare valgomi gr┣diniai ir ankštiniai maisto produktai, organizme sutrinka 
medžiag┧ apykaita, padidプja toksin┧ kiekis, o inkstuose bei tulžyje formuo-

jasi akmenプliai. 
Iki miego likus valandai ar dviem, b┣kite malonus, išgerkite truput┊ karš-

to virinto, šiek tiek pasaldinto karvプs pieno. Galite ┊dプti toki┧ prieskoni┧, 
kaip pankolis, žalias kardamonas ir kurkuma (ilgoji ciberžolプ). Vakarinis 
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pieno gプrimas nuima psichinC ┊tamp>, todプl ir miegas b┣na geresnis. Karvプs 
pienas nuramina prot> ir padidina intelektualines žmogaus galimybes. Todプl 
visiems, kurie nori prisidurti išminties, Vedos rekomenduoja prieš mieg> iš-

gerti truput┊ (50-150ml) virinto pasaldinto karvプs pieno. Tiksl┧ jums reika-

ling> kiek┊ reikia nusistatyti individualiai, pagal žemiau pateikt> metodik>.
Jeigu išgプrus pieno j┣s vis tiek miegate blogai, tai reiškia, kad per mažai 

jo išgプrプte.
Jeigu ryte gerklプje ir nosyje atsiranda skrepli┧, o burnoje – nemalonus 

gleivi┧ skonis, jeigu ant liežuvio – daug balt┧ apnaš┧, vadinasi, pieno vakare 
išgプrプte per daug. O jo kartais užtenka tik vieno ar dviej┧ valgom┧ šaukšt┧ – 
gydomasis pieno efektas nuo to nesumažプja.

Skaitytojas: Vadinasi, pienas vakarais geriamas kaip vaistas?

Autorius: Taip, tai vaistas protui ir intelektui. Bet tai slaptas vaistas, ir 
ne visi gali suprasti, kaip svarbu gerti pien> vakarais. Tik nedaugelis dory-

bing┧ žmoni┧ tinkamai ┊vertina jo gydanči>j> gali>.
Skaitytojas: Na, čia jau vプl kažkokios intrigos. J┣s dar pasakysite, kad 

karvプs pienas – tai progreso garantas, ir jeigu žmonプs jo negers, tai vis┧ lau-

kia neišvengiama pragaištis.

Autorius: Juokaudamas j┣s dažnai intuityviai nuspプjate svarbias tiesas.
Skaitytojas: Matau, kad turite kažk> pasakyti šiuo klausimu, todプl klo-

kite visk> tiesiai šviesiai.
Autorius: Gerai, bet pirmiau – 
Išvada: teisinga mityba vakare leidžia žmogaus organizmui ir psichikai 

visiškai atstatyti savo jプgas miego metu. 

Kas geriau – pienas ar mｫsa?

Žmonプs, gyvenC senais gerais vediniais laikais, pastebプjo, kad pieno 
produktai turi ypating> poveik┊ j┧ protui ir intelektui: jie keičia žmogaus 
orientacij> nuo degradacijos ┊ progres>. Vedose pasakyta, kad kai žmoni┧ 
dorybingumas ir dvasingumas pradプs mažプti, vienu iš degradacijos požymi┧ 
bus mokslinink┧ ir gydytoj┧ pareiškimai apie karvプs pieno ir jo produkt┧ 
žal>. Kitas degradacijos požymis – didžiulプ mプsos produkt┧ propaganda.

Vedose pažymプta, kad dorybingiems žmonプms karvプs pienas labai pa-

tinka ir, kad ir kaip keista, j┧ organizmas gerai j┊ ┊sisavina. Tie, kurie linkC 
nuodプmiauti, pieno nemプgsta, užtat labai ┊tikプjC ┊ mプs> ir nuoširdžiai galvo-

ja, kad be jos ne┊manoma gyventi.
Skaitytojas: Reikプt┧ ┊kurti teisuoli┧-pieno gerbプj┧ sekt>, kurie užsiimt┧ 
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savCs pažinimu pagal nauj> metod> – be saiko gerdami karvプs pien>.
Autorius: Na, mes mプgstame kraštutinumus. Bet aš turiu patikslinti, kad 

tai – mプgsta žmogus pien> ar ne – nプra nei vienintelis, nei pagrindinis kri-
terijus, apib┣dinantis jo dorybingum>. Svarbiausi kriterijai – tai žmogaus 
poelgiai ir jo santykis su Dievu.

Skaitytojas: Ir koks tas santykis, jeigu žmogus dorybingas?
Autorius: Jis myli Diev> visa širdimi, o jo poelgiai nesavanaudiški ir 

siekiantys vis┧ gyv┧ b┣tybi┧ gerovプs. Tokie žmonプs vartoja tik dorybing> 
maist>, o karvプs pienas yra pats dorybingiausias produktas visoje Žemプje, be 
to, jis kupinas doringos meilプs energijos.

Skaitytojas: O argi ožkos pienas neturi tokios meilプs energetikos?
Autorius: Jame irgi yra meilプs energijos, bet ji nプra doringa. Vedos sako, 

kad pats doringiausias gyvulys – tai karvプ. O ožkos s>monei b┣dinga neiš-

manymo savybプ. Todプl nors jos pienas pagal cheminC sudプt┊ ir turi gydom>-

sias savybes, bet žmogaus psichikai jis neteikia tokios naudos, kaip karvプs 
pienas. Kitaip sakant, ožkos pienas duoda žmogui savybC mylプti neišmany-

me, o karvプs pienas – savybC mylプti dorybプje.
Skaitytojas: J┣s visiškai diskredituojate ožkos pien>.
Autorius: Tikrai ne, jis labai tinka organizmo išsekimo atveju, kaip vais-

tas, bet ne kaip nuolatinis maisto produktas. Tiems, kurie nori pažinti laimin-

go gyvenimo dプsnius, geriau naudoti maist>, turint┊ dorybing> charakter┊.
Skaitytojas: Argi b┣na gyvuliai su dorybingu charakteriu? Juk jie nieko 

nesuvokia, todプl yra neišmanyme.
Autorius: J┣s teisus, bet tik dalinai. Kaip nekaltas vaikas gali pasakyti 

gili> ties>, taip ir karvプ savo pienu gali mums duoti tokios energijos, kuri pa-

darys mus dorybingesniais žmonプmis. Karvプ yra gyvulys ir neturi intelekto, 
bet užtat jos protas dorybプje. Todプl ji su nesavanaudiška meile gamina sa-

vyje pien>, o mes, j┊ gerdami, perimame t> meilC, ir m┣s┧ s>monプ prisipildo 
ramybプs ir laimプs.

Skaitytojas: O ar gyvuliai turi prot>?
Autorius: Taip, ir gyvuliai, ir netgi augalai turi ir prot>, ir charakter┊. Juk 

protas susideda iš charakterio ir yra subtilios materialios prigimties. Jeigu 
gyva b┣tybプ s>veikauja su j> supančiu pasauliu ir turi kažkokius charakterio 
bruožus, tai jau galima kalbプti apie jos proto pasireiškim>. 

Skaitytojas: O kaip pasireiškia augal┧ charakteris?
Autorius: Jie gali b┣ti agresyv┣s, kai augdami išstumia kitus augalus, 

pavyzdžiui, piktžolプs. Kiti, kaip gr┣dinプs kult┣ros, auga ramiai ir taikiai. 
Nors dorybingi augalai ir neturi kokio nors intelekto požymi┧, bet juos val-
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gydami mes perimame j┧ doring>sias charakterio savybes. Panašiu pozityviu 
b┣du, tik dar efektyviau, mus veikia ir karvプs pienas.

Skaitytojas: Jeigu jau karvプ turi tok┊ nuostab┧ charakter┊, tai ar ne pa-

prasčiau b┣t┧ j> pači> suvalgyti, kaip kad mes darome su augalais, ir tiesio-

giai, o ne per pien>, gauti jos savybes?
Autorius: Tikrai, valgydami augalus, j┧ doringas savybes mes gauna-

me tiesiogiai, bet jeigu taip darytume su gyvuliais, rezultatas b┣t┧ visiškai 
priešingas. Tai b┣t┧ nusikaltimas – taip elgtis su panašiais ┊ mus gyv┣nais, ir 
atpildo – karmos – dプsnis gerai mums už tai atseikプt┧.

Skaitytojas: Nesuprantu – koks skirtumas? Juk mes žudom ir augalus, 
tai kodプl vienu atveju žudymas mums teikia gプr┊, o kitu atveju turim už tai 
kentプti?

Autorius: Vedos sako, kad augalai – tai gyvos b┣tybプs, kurios dar yra 
savo evoliucijos pradžioje. Žinoma, juos valgyti – tai taip pat prievarta, bet 
jeigu žmogus gyvena dorybingai, jis lengvai pašalina karmines reakcijas, 
susijusias su augal┧ galabinimu. Gyv┣nai jau daugiau pažengC evoliucijos 
keliu ir yra arčiau žmogaus, negu augalai, todプl, valgydami mプs>, mes luoši-
name savo likim>, ir to pasekmes labai sunku ištaisyti.

Skaitytojas: Ar Vedos k> nors sako apie tai, kaip apsivalyti nuo šios 
nuodプmプs?

Autorius: Pirmiausia reikia duoti ┊žad> niekada nevalgyti mプsos. Lai-
kydamasis šio ┊žado ir su meile kartodamas šventus Dievo vardus, žmogus 
palaipsniui nusimeta ši> baisi>, nuodプming> našt>.

Skaitytojas: Viskas, k> j┣s dabar pasakプte, man skamba nelabai ┊tikina-

mai. Aš netikiu, kad stamb┣s raguočiai evoliucijos kelyje yra netoli m┣s┧. 
Beždžionプs, katプs, šunys – galb┣t, bet ne karvプs. Aš norプčiau konkretesni┧ 
┊rodym┧, kad šie gyv┣nai artimi žmogui ir kad darome didelC nuodプmC, juos 
žudydami.

Autorius: Paži┣rプkite ┊ bet kuriuos gyv┣nus, ir j┣s pamatysite, kad jie 
elgiasi kaip maži vaikai. Bet žmonプs, valgantys mプs>, negali tプviškomis aki-
mis ži┣rプti ┊ tuos gyv┣nus, kuri┧ k┣nais ┊prato misti. Jiems aš noriu atskleisti 
labai gili> ilosoinC prasmC, kuri yra žodyje “mプsa”. 

Mプsa sanskrite vadinama mamsa. Mam  reiškia “man”, o sa – “panašus”. 
Pažodinis vertimas b┣t┧ – “panašus ┊ mane”. Pats žodis “mプsa” visada reiš-

kia valg┊. Maitindamiesi gyv┣no k┣nu, mes nevartojam anatomini┧ termi-
n┧, nesakom –  “valgau koj>, valgau nugar>”. Mes sakom – “valgau mプs>”. 
Kadangi šis žodis apib┣dina tik maist>, tai žod┊ “mプsa” galima išversti kaip 
“valgyti panašius ┊ save”. Taigi pati žodžio prasmプ rodo, kad gyv┣nai evo-
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liucijos kelyje  yra artimi kaimynai žmonプms, ir tuo pačiu nedviprasmiškai 
duoda suprasti, kad reikia atsisakyti tokio maisto. 

Skaitytojas: J┣s pasakプte, kad tai sanskrito žodis, vadinasi, j┊ taip gali-
ma versti indams, o ne rusams. Rusijoje ne taip karšta, kaip Indijoje, ir čia, 
išskyrus mプs>, praktiškai nプra kas valgyti. Todプl šio žodžio vertimas m┣s┧ 
neliečia, nes sanskrite tai galプjo b┣ti paprasčiausias sutapimas, dプl kurio aš 
nesiruošiu atsisakyti mプsos.

Autorius: Ar tai sutapimas, ar ne, bet j┣s turite teisC galvoti, kaip jums 
patinka, tačiau rusiškas žodis “miaso” verčiamas taip pat. Senovinis žodis 
“mia” verčiamas kaip “aš”, “so” nurodo panašum>. Taigi rusiškas “miaso” 
verčiamas kaip sanskrito mamsa – “panašus ┊ mane”. Jeigu norite žinoti, 
angliškojo “meat” (mプsa, tariamas “myt”) vertimas dar labiau pamokantis. 
“My” reiškia “aš”, “it” – “tai”. Vertimas labai aiškus – “tai aš”. Ar norite 
sužinoti dar kokios nors kalbos šio žodžio vertim>?

Skaitytojas: Dプkui, užtenka. Vプl j┣s mane verčiat nusiminti.
Autorius: Tai reiškia, kad j┣s – labai kilnus žmogus. Dauguma, išklausC 

šias didžias tiesas, atsuka joms nugar>, vaizdžiai kalbant. Jie taip myli šunis 
ir kates, kad laiko juos savo šeimos nariais, ir tuo pat metu ramia s>žine 
valgo karvi┧ mプs>, kurios yra žymiai aukštesnプje evoliucinio vystymosi pa-

kopoje, negu m┣s┧ numylプtieji keturkojai augintiniai.
Skaitytojas: Negi karvプ protingesnプ už šun┊?
Autorius: Taip. Vedose pasakyta, kad siela, esanti šuns k┣ne,  sekančia-

me gimime negali gauti žmogaus k┣no, pirma ji turi gimti karve, drambliu, 
arkliu ar beždžione. Iš ši┧ pači┧ protingiausi┧ gyv┣n┧ karvプ laikoma pačia 
kilniausia. Siela iš karvプs k┣no viename iš sekanči┧ gyvenim┧ gauna dory-

bingo žmogaus k┣n>. Iš beždžionプs siela pakli┣va ┊ neišmanプlio k┣n>, o iš 
arklio ir dramblio – ┊ k┣nus t┧ žmoni┧, kuriuos užvaldžiusi aistros savybプ.

Skaitytojas: Visa tai panašu ┊ ties>, tik j┣s gal nesuprantate, kad nuo 
toki┧ kalb┧ apie laimC aš darausi vis nelaimingesnis.

Autorius: Aš gi jums sakiau, kaip žmog┧ veikia išgirstos tiesos – pir-
miausia jis puola ┊ nevilt┊, ima atgailauti. Paskui jos – nori nenori – verčia j┊ 
dirbti su savo charakteriu, ir tik po to žmogus patiria laimC.

Skaitytojas: Aš atsimenu, bet nuo t┧ žodži┧ man nei kiek nelengviau.
Autorius: Svarbu, kad j┣s juos girdプjote, nes garsas – tai pati galingiau-

sia energija, ┊takojanti žmogaus intelekt>. Atidžiai klausydamasis teising┧ 
žodži┧, žmogus apsivalo nuo nuodプmi┧, nusiramina ir darosi laimingas.

Skaitytojas: O kas labiau ┊takoja intelekt> – karvプs pienas ar garsas?
Autorius: J┧ ┊taka – skirtingo pob┣džio. Karvプs pienas didina  potencinC, 
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neišreikšt> intelekto energij>, kuri Vedose vadinama odžasu. Ji sukuria inte-

lektualios veiklos galimybC. O garsas nurodo tos veiklos krypt┊ ir išlaisvina 
potencinC energij>. Žodis tampa k┣nu, galimybプ virsta veikla. Kitaip sakant, 
be pieno intelektas perdaug silpnas ir negali pilnutinai išnaudoti energijos, 
kuri> skleidžia žodžiai, tariami išminting┧ žmoni┧. O geriant pien>, bet ne-

siklausant išminting┧ žodži┧ gars┧, intelekto potencinプs galimybプs didelプs, 
tačiau gyvenime jos bus mažai naudojamos.

Skaitytojas: Sakykim, aš turiu pakankamai stipri> vali> ir galiu atsisa-

kyti mプsos, bet k> man daryti su žmona, kaip j> priversti nevalgyti mプsos?
Autorius: Nieko nereikia versti. Žmogus, palaipsniui gaudamas reika-

lingas žinias, lengvai atjunksta nuo nuodプmingos veiklos, nes m┣s┧ valios 
stiprybプ priklauso nuo intelekto. Tik j┊ reikia užpildyti suvokimu, kad mプsa 
nepadarys žmogaus laimingu, atvirkščiai, sudarys jam tik nesibaigiančius 
r┣pesčius ir kančias. Pirmiausia reikia pačiam taip susitvarkyti gyvenim>, 
kad jis b┣t┧ dorybingas ir laimingas. Po kurio laiko jus pradプs gerbti arti-
mieji – už ger> b┣d>. Jie kreipsis ┊ jus patarim┧, kaip b┣ti laimingam. Jeigu 
nesusirgsite didybプs manija ir išliksite kuklus, tai j┣s┧ patarimai neiššauks 
žmoni┧ priešiškumo, bet ┊kvプps juos pradプti nauj> gyvenim>. Tik tokiu atve-

ju jie nustos vartoti mプs> be joki┧ recidyv┧.
Todプl nereikia versti artim┧j┧ elgtis taip, kaip mes norim. Kiekvienas 

žmogus elgiasi pagal sav>j┊ laimプs supratim>. Vienintelis b┣das jiems padプti 
– tai nuolankiai paaiškinti, kaip pasiekiama laimプ. Tačiau kol žmonプs ne┊si-
s>monins j┣s┧ žodži┧, j┧ gyvenime nebus joki┧ permain┧. Prievarta varomi 
┊ laiming> gyvenim>, žmonプs bプgs nuo jo kaip akis išdegC.

Skaitytojas: Aišku, kad mano šeimos kelias ┊ laiming> gyvenim> bus 
ilgas. Bet vis vien esu jums dプkingas, nes suteikプte man tam tikr> vilt┊.

Išvada: žinios apie pieno naud> ir mプsos kenksmingum> turi tam tikr> 
slapt> prasmC, kuri> suvokti gali tik nedaugelis. Tie laimingieji greitai pa-

junta, kas yra ramybプ ir susitaikinimas. Kai žmogus, ruošdamasis nakties 
poilsiui, geria karvプs pien>, jis sustiprina savo intelekt> ir ┊gyja potencia-

li> galimybC nuodugniai pažinti laimingo gyvenimo dプsnius. Visiems, kurie 
pasirinko keli> ┊ laimC, Vedos rekomenduoja vakarin┊ (truput┊ pašildyt> ir 
pasaldint>) karvプs pien>, o po to ┊siklausyti ┊ save ir pajusti, kaip jo palai-
mingas skonis veikia  s>monC.
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Pasiruošimas miegui

Kiekvienas žmogus vakarop pajunta nuovarg┊, kur┊ sukelia m┣s┧ klai-
dos, padarytos t> dien>. Tai negatyvi energija, kuri mus verčia sirgti. Ligos, 
susijusios su nuovargiu, vystosi nepastebimai. Kiekvien> dien> gyvenimas 
darosi vis blankesnis, ir mums atrodo, kad visada buvo taip, kaip šiandien.

Mes galvojam, kad miegas pašalina nuovarg┊, bet tai tik dalis tiesos. Pa-

grinde viskas priklauso nuo m┣s┧ nuotaikos, tiksliau, nuo s>monプs b┣klプs, 
su kuria einame miegoti. Jeigu mes gulamプs, b┣dami žval┣s ir optimistiški, 
tai miegas tikrai bus pilnavertis. Jei gulamプs sumurC, tai tokie ir atsikelsime 
– kaip vaiduokliai.

Skaitytojas: Aš supratau j┣s┧ mint┊ – miegui reikia tinkamai pasiruošti. 
Ir kaipgi tai daroma?

Autorius: ┉vairiai. Vaikui užtenka prisiminti nauj> žaisl>, ir jis miega 
laimingas. Bet mes, suaugusieji, turime juose išugdyti tikr┧j┧ vertybi┧ pa-

jautim>. Išmintingos mamos, suguldžiusios vaikus, pasakoja jiems apie pa-

laimingus Viešpaties žaidimus. Tikintys žmonプs supranta, kad svarbiausias 
gyvenimo tikslas yra Dievas, todプl prieš mieg> kreipiasi ┊ J┊ su maldomis. 
Vedos rekomenduoja gulantis užmiršti visus savo reikalus ir truput┊ laiko 
skirti švent┧ Dievo vard┧ kartojimui bei tinkamai rytdienos nuotaikai susi-
kurti.

Kiekvien> kart> guldamiesi mes turime prisiminti svarbiausi> žmogaus 
gyvenimo tiksl> – pažinti savo amžin>j> dvasinC prigimt┊ ir užmegzti su 
Viešpačiu bei kitomis gyvomis b┣tybプmis dvasinius, kupinus laimプs san-

tykius. Todプl reikプt┧ išsiugdyti ┊prot┊ kasdien prieš mieg> skaityti dvasinC 
literat┣r>, maldas ir kartoti šventus Dievo vardus. Arba paprasčiausiai linkプti 
visiems laimプs.

Skaitytojas: Bet j┣s anksčiau patarプte daryti tai rytais. Argi to neužtekt┧?
Autorius: Žmogaus organizmas ir psichika labai nukenčia nuo negaty-

v┧, susikaupusi┧ m┣s┧ s>monプje per dien>. Vakarinプ meditacija ┊ dvasinius 
dalykus skirta t┧ teršal┧ pašalinimui. Intelektas reguliuoja visas m┣s┧ orga-

nizmo funkcijas, o j┊ pat┊ kontroliuoja m┣s┧ užsibrプžtas gyvenimo tikslas. 
Dienos bプgyje mes darome daug nereikaling┧ dalyk┧, ir tai išmuša intelekt> 
iš vプži┧. Rezultate žmogus praranda tinkam> s>monC, ir nuo to kenčia visas 
organizmas. Todプl reikia nuolatos priži┣rプti savo intelekt>, tiek ryte, tiek va-

kare. Kartais tai b┣na vienintelis ginklas, kovojant su svarbiausia lig┧ prie-

žastimi – kai nプra nuolatinio suvokimo apie savo gyvenimo tiksl>.
Skaitytojas: Kodプl s>monei, orientuotai ┊ laiming> gyvenim>, taip sun-
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ku išsilaikyti tokioje b┣klプje?
Autorius: Priežastis – m┣s┧ negatyvios mintys, kylančios dプl nuolatos 

mus užgri┣vanči┧ problem┧, skubプjimo, neteisingo elgesio su aplinkiniais 
žmonプmis ir, svarbiausia, dプl m┣s┧ dvasinio neraštingumo. Pas>monプs klo-

duose irgi yra daugybプ toki┧ negatyv┧, kuri┧ mes prisirinkome praeituose 
gyvenimuose savo nedorais poelgiais. Negatyvios mintys atsiranda ir dプl ne-

teisingo bendravimo bei neteisingo gyvenimo vertinimo.

Negatyvi s>monプ griauna m┣s┧ organizm> dvidešimt keturias valandas 
per par>, taigi net miegant. Tai klastingas priešas, pastojantis mums keli> ┊ 
laimC, ir tuo pat metu verčiantis galvoti, kad viskas gerai, nプra joki┧ proble-

m┧. Žmogus vis mažiau vadovaujasi teisinga gyvenimo samprata, ilgainiui 
praranda dvasingum>, o perspektyvoje – nemalonumai bei ligos.

Skaitytojas: Man pasirodプ, kad j┣s vis┧ problem┧ priežastimi laikote 
dvasingumo netekt┊. Peršasi logiška išvada, kad tokie dvasingi žmonプs, kaip 
vienuoliai, turi visai nesirgti.

Autorius: Tikrai šventi žmonプs praktiškai neserga, arba tai atsitinka re-

tai. Kiekvienas žmogus turi savo karm> (praeities poelgius), ir dプl jos mes 
patiriam daug kanči┧. Ne išimtis ir tie, kurie užsiima dvasine praktika, bet 
dプka savo teisingos s>monプs jie net nepastebi t┧ problem┧.

Skaitytojas: Man visai neaišku, kaip išmintingus žmones gali aplenkti 
ligos ir kitokios nelaimプs. Juk jos – realybプ! Paaiškinkite, prašau, detaliau, 
kaip su tuo susijusi s>monプ?

Autorius: Norint paaiškinti, kaip teisinga s>monプ keičia m┣s┧ gyveni-
m>, reikプs išdiskutuoti daug tem┧. 

Yra tam tikros jプgos, kurios apsaugo dorybing┧ žmoni┧ s>monC nuo kan-

či┧, ir baudžia tuos, kurie eina klystkeliais. Net jeigu žmogus praeityje blogai 
elgプsi, bet dabar šito gailisi ir bando progresuoti, minプtos jプgos suteikia jam 
galing> apsaug> ir veda tiesutプliai ┊ laimC.

Skaitytojas: Pradžioje aš galvojau, kad mes galime gyventi, kaip norim, 
o visa, kas mums atsitinka – tiesiog atsitiktinumai. Po to, kai j┣s man išaiški-
note laiko galybC, aš supratau, kad vis┧ kosmini┧ energij┧ paskirtis – bausti 
mus už mažiausi> prasižengim>. Negi jos dar ir saugo mus?

Autorius: Šios energijos taip patikimai saugo tuos žmones, kurie visiš-

kai pasikliauna jomis, kad, neži┣rint vis┧ gyvenime pasitaikanči┧ sunkum┧, 
jie visada jaučiasi laimingi. Bet jeigu žmogus neteisingai supranta, kas yra 
laimプ, kosminプs energijos pradeda j┊ bausti, ir pabプgti nuo j┧ – ne┊manoma.

Skaitytojas: Kol kas aš žinau tik vien> toki> energij> – laik>. O j┧ yra 
ir daugiau?
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Autorius: Yra, yra. J┧ paskirtis – ž┣t b┣t padaryti mus laimingais. Vedo-

se jos ┊vardinamos kaip materialios gamtos gunos. Faktiškai tai viena energi-

ja, tik ji dalinama ┊ tris pagrindines:
1. Dorybプs guna, kuri teikia laimC ir progres> žmonプms, einantiems tei-

singu keliu.

2. Aistros guna, kuri supančioja žmog┧ pernelyg aktyvia veikla, ligomis ir 
kitais sunkumais. Taip tCsiasi iki tol, kol jis pagaliau supranta, kaip reikia tei-
singai gyventi. Tada aistros guna pradeda po truput┊ atleisti savo gniaužtus.

3. Neišmanymo guna, verčianti kentプti ir degraduoti tuos žmones, kurie 
tvirtai pasiryžo neprogresuoti ir toliau gyvena nuodプmingai, nepaisydami 
juos lydinči┧ kanči┧.

Skaitytojas: Kaip tos gunos veikia m┣s┧ s>monC?
Autorius: J┧ poveikis toks nepastebimas, kad net ir labai protingas žmo-

gus ne visada pastebi tas permainas savo s>monプje, kurios atsiranda gun┧ 

┊takoje. Detaliau apie jas mes pakalbプsime kit> kart>, nes tai labai plati ir 
dプkinga tema. Dabar mums dar reikia pabaigti pokalb┊ apie dienos režim>.

Ruošiantis miegoti, reikia atsižvelgti ┊ šias rekomendacijas:
1. Vis> nakt┊, netgi žiem>, turi b┣ti bent kiek pradaryta lango orlaidプ. 

Kad neb┣t┧ skersvプjo, pridenkite j> užuolaida.
2. Kambaryje, kur miegama, neturi veikti televizorius ar elektriniai šil-

dymo prietaisai. Vietoj elektros lemputプs užsidekite žvakC, o nuo jos – kok┊ 
nors smilkal>, žinoma, jeigu niekas namuose neprieštarauja.

3. Miegamajame neturi b┣ti kilimini┧ dang┧ ar kilim┧, nes jie yra dulki┧ 
šaltiniai.

4. Lova neturi b┣ti labai minkšta – tai sumažina apsaugines organizmo 
galimybes.

5. Kuo aukštesnプ pagalvプ, tuo silpnesnis organizmas.
6. Lovos galv┣galis turi b┣ti kuo arčiau lango ir atsuktas ┊ rytus ar šiaurC.
7. ┉linkusi žemyn lova netinkama miegui.
8. Miegamajame nesprCskite joki┧ problem┧ ir neleiskite ┊ j> nekviest┧ 

sveči┧.
9. Nemiegokite netvarkingame kambaryje, labai palanku pašluostyti j┊ 

drプgnu skuduru.
10. Nemiegokite prie elektros šviesos. 
11. Miegamajame negalima r┣kyti ir gerti alkoholinius gプrimus.
Geriausia apsauga m┣s┧ s>monei miego metu – dvasinプ muzika, tyliai 

skambanti vis> nakt┊.
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Psichologinis pasiruošimas miegui

Jam reikia skirti maždaug dvidešimt minuči┧ prieš pat mieg>. Nurodytas 
laikas – labai individualus dalykas ir priklauso nuo j┣s┧ nuotaikos ir noro.

Pirmiausia reikia gerai išvプdinti kambar┊.
Po to visus namiškius perspプkite, kad jums netrukdyt┧.
Išmeskite iš galvos visas pašalines mintis, visas problemas. Atminkite, 

kad šio psichologinio pasiruošimo metu j┣s apvalote ne tik savo, bet ir arti-
m┧j┧ s>monC.

Kuo geranoriškiau nusiteikite ne tik artim┧j┧, bet ir kit┧ žmoni┧ atžvil-
giu.

Labai efektingas b┣das sustiprinti meditacij>: išjunkite elektros švies>, 
uždekite žvakC ir pastatykite j> vieno ar dviej┧ metr┧ atstumu nuo savCs.

Jeigu norite, kad ir j┣s┧ vaiko s>monプ b┣t┧ reikiamoje b┣klプje, seanso 
pradžioje jis jau turi miegoti. Atsisプskite šalia jo ir švelniai sugniaužkite jo 
kairi>j> rank>.

Tegu tyliai groja dvasinプ muzika. Svarbu, kad maldas ar šventus vardus 
giedot┧ tikrai šventas žmogus, kitaip šis psichologinis pasiruošimas bus ne-

pakankamai efektingas.

Atsisプskite ant kプdプs, lovos ar kilimプlio ir viso seanso metu stenkitプs 
nejudプti. Gulint meditacija nerekomenduojama.

Seanso pradžioje pabandykite atleisti savo artimiesiems visas tikras ir ┊si-
vaizduojamas skriaudas, kurias nuo j┧ patyrプte. Peržvelkite praプjusi> dien>, 
nuoširdžiai atgailaudami dプl savo klaid┧. Penkioms minutプms susikoncen-

truokite ┊ Dievo vardus ir maldas, kurios išvalo j┣s┧ s>monC. Po to sutelkite 
dプmes┊ ┊ džiaugsmingus ┊vykius, ir mintyse pasidalinkite savo džiugia nuo-

taika su artimais žmonプmis. Jeigu galvoje šmプkšteli kokia nors problemプlプ, 
švelniai ┊kalbプkite save neužsiteršti panika, r┣pesčiu ir kitais negatyvais. 

Susitelkite ┊ muzik> ir su meile bei džiaugsmu kalbプkite ┊vairias maldas, 
šlovinančias Viešpat┊ ir Jo vardus. Arba nuolankiai kartokite: “Aš linkiu vi-
siems laimプs”. Visa tai darykite tol, kol pasijusite laimingas.

Neišblaškykite dプmesio ┊ pašalinius dirgiklius ir nepraraskite reikiamos 
nuotaikos.

BaigC seans> tuoj pat kriskite miegoti, o migdydamiesi džiugiai galvoki-
te, kad greitai j┣s┧ gyvenimas bus laimingesnis.

Išvada: žmogus vakare laiko praプjusios dienos egzamin>. Kasdieninプ 
vakarinプ meditacija apvalo žmogaus s>monC nuo susikaupusios per dien> 
nešvaros, jis atgauna dvasios ramybC, o jo miegas tampa pilnavertis.
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***

Šioje knygoje mes aptarプme, kaip laikas ┊takoja žmogaus gyvenim>. Jo 
dienos režimas priklauso nuo Saulプs ir Mプnulio judプjimo dangaus skliautu, 
o jie irgi pakl┣sta visagalio laiko dプsniams. Net jeigu 

žmogaus gyvenimas labai ┊temptas, bet nukreiptas ┊ laimingo gyvenimo 
dプsni┧ pažinim>, tai jis, nepaisant joki┧ sunkum┧, visada bus sveikas, žvalus 
ir laimingas, jeigu laikysis dienos režimo. Tai patvirtina ir Bhagavadgyta 

(6.17): Kas saikingai maitinasi, miega, ilsisi ir dirba, tas praktikuodamas 
jogos sistem> gali numaldyti materialias kančias.

Iš pateikto teksto aišku, kad nepakanka laikytis dienos režimo, norint 
b┣ti laimingu. Tam dar reikia ryžtingai pasukti savCs pažinimo keliu, suvokti 
savo amžin>j> dvasinC prigimt┊ ir atstatyti dvasinius santykius su Viešpačiu 
ir kitomis gyvomis b┣tybプmis.
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Optimaliausias maisto produktﾚ vartojimo laikas

PRODUKTAI LAIKAS

Pieno produktai
Pienas 19-7
Sviestas 6-19
Riaženka, grietinプ 7-19
Kefyras, jogurtas 8-16
Varškプ 9-18
S┣ris 9-19
R┣gpienis 10-16

Prieskoniai
Pankolis 5-21
Badjanas, vanilプ 5-17
Cinamonas 6-17
Žaliasis kardamonas 7-21
Kmynai 7-18
Imbieras 10-17
Indiški kmynai 10-16
Kurkuma (ilgoji ciberžolプ) 10-17
Lauro lapai, aguonos 10-15
Mango milteliai 10-17
Šambala vaisiai 10-14
Asafetida 11-17
Gvazdikai, kalindži sプklos 11-18
Juod. ir gelton. garstyčios, raudoni aštrieji pipirai, paprika 11-14
Kalendra, muskato riešutas, čili 11-16
Kvapieji pipirai 11-19
Juodieji pipirai 11-15

Vaisiai, uogos
Razinos 6-21
Agrastai 6-18
Datulプs 6-19
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Džiovintos slyvos 6-17
Abrikosai, kuraga, slyvos 7-16
Bananai 7-20
Vynuogプs 7-18
Persikai 7-15
Juodieji serbentai 7-20

Churma, obuoliai 7-19
Vyšnios, kiviai, mango 8-16
Kriaušプs, avietプs 8-19
Žemuogプs, šaltalanki┧ ir erškプtroži┧ uogos 8-18
Ananasai 9-15
Mandarinai, melionai 9-16
Gudobelプ 10-21
Granatai, putino uogos 10-18
Braškプs 10-16
Arb┣zai 11-17
Greipfrutai 11-15
Citrinos, raudonieji serbentai 11-16

Augaliniai aliejai
Alyv┧ 9-18
Saulプgr>ž┧ 9-16
Soj┧ 10-16
Garstyči┧, kukur┣z┧ 11-15

Riešutai ir sプklos
Pistacijos 6-19
Graikiški ir braziliški riešutai 7-20
Migdolai 7-19
Sezamas 7-18
Kedro riešutai 8-20
Saulプgr>žos 9-17
Arachisas 9-18
Lazdyno, kešju riešutai 10-17
Moli┣g┧ sプklos 11-16

Daržovプs, žalumynai
Morkos, cukinijos 9-19



Salierai, melionai 9-16

Patisonai 9-20

Aguročiai 10-20
Agurkai 10-18
Burokai, moli┣gai 10-19
Ridikプliai, ropプs 10-17
Krapai, baklažanai, kalaiorai 11-16
Bulgariški pipirai, arb┣zai 11-17
Petražolプs, špinatai, baltag┣žiai kop┣stai 11-18
Salotos 11-20
Bulvプs, pomidorai, ridikai 11-15

Gr┣diniai ir ankštiniai 11-14
Kiti produktai

Gプli┧ medus 5-16
Liep┧ medus 12-20
Griki┧ medus 7-18
Griki┧ kruopos 8-20
Mung-dalas 10-15
Saulプgr>ž┧ sプklos 9-17
Moli┣g┧ sプklos 11-16
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