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ŽANGA

Kod l reikalinga ši knyga
Jokia paslaptis, kad daugumai žmoni vedybinis gyvenimas n ra nusisek s. O jeigu šeimoje n ra laim s, sutikite, kad jos nepakeis net ir labai
s kminga veikla. Dažnai problemos su artimais žmon mis atima visas j gas
ir trukdo siekti numatyt tiksl . Net labai atsakingai užsiimdamas tobul jimo praktika, žmogus toli gražu ne visada stengia susitvarkyti šeimyninius
santykius. Dar daugiau, kai tik atsiranda noras juos pagerinti, tie santykiai
dar labiau pagenda ir netgi visai išyra.
Tai nesenstančios problemos, ir daugelis mokyt pasaulio žmoni skiria
joms daug d mesio. Vedin išmintis ir šiuo atveju pateikia original , neturint
analog , šeimynini problem atsiradimo paaiškinim : pasirodo, mes patys
jas susikuriame. Vedos nurodo ir j sprendimo b dus. Neturint žini apie tai,
kaip išsirinkti gyvenimo palydov ir kaip su juo sukurti tikrai laiming šeim ,
m s viltys atrasti santuokin laim prilygsta neapsiplunksnavusio jauniklio
iliuzijoms. Reikalas tas, kad b tent vedybiniame gyvenime mes atidirbame
savo blogiausi karm . Tod l daugelis vedusi žmoni sunkiausius išbandymus patiria šeimoje. Bet jeigu mes apsiginkluosime reikiamomis žiniomis ir
susikursime teisingus šeimyninius santykius, gal sime daug lengviau veikti
net didžiausias negandas. Taigi, kad šeimos karma m s galutinai nesuriest
ožio rag , reikia iš anksto, dar prieš vedybas, imtis reikiam priemoni , bet
dabar jauni žmon s daugumoje d l to visai nesuka galvos. Tod l pagrindinis
šios knygos tikslas – suteikti jiems teisingas žinias apie laimingos šeimos
k rim . T vai jas tur t skiepyti vaikams nuo pat jaun dien , atitinkamai,
kitas knygos tikslas – duoti t vams žinias apie tai, kaip paruošti savo vaikus,
kad jie sugeb t susikurti s kming šeimynin gyvenim .
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Praktin knygos vert
Knygos tema perteikiama autoriaus ir vyro bei žmonos dispute, taigi atstovaujamos trys nuomon s apie s kming vedybin gyvenim . Autorius remiasi vedin mis žiniomis, skelbdamas j prioritet . Sutuoktiniai vadovaujasi
„gyvenimo patikrinta“ patirtimi – kiekvienas sava. Pokalbyje gerai atsispindi
svarstomos problemos aktualumas. Kartais jis perauga nedidel barn tarp
vyro ir žmonos, vietomis pasineriama teorinius klausimus.
Aš tikiuosi, kad j s, malon s skaitytojai, neliksite abejingi ir tapsite ketvirtuoju m s pokalbio dalyviu. Tik tokiu atveju ši knygel tur s jums kažkoki praktin vert .
Mokslinis knygos pagrindas
Paprastai mokslas suprantamas kaip vair s tyrimai ir eksperimentai, kuri d ka s kmingai apginamos disertacijos. Vedos, seniausias ir nuo šiuolaikinio mokslo nepriklausomas žini šaltinis, sako, kad yra du pasaulio pažinimo metodai – nusileidžiantis ir kylantis.
Nusileidžiantis pažinimo metodas remiasi dieviška išmintimi, kuri žmonija gauna iš didžiausi išminči ir švent j , o jie – iš aukščiausi visatos
b tybi . Galb t tokie žodžiai skamba keistai ir kažkam net juokingai. Taip
kažkada atrod ir man, šios knygos autoriui, kol neprad jau gilintis Ved išmint . Jose, tarp kitko, pasakyta, kad žmogus, atmetantis žinias, su kuriomis
net nesusipažino ir nepatikrino j praktiškai, paprasčiausiai yra kvailys.
Kylantis pasaulio pažinimo metodas dar vadinamas eksperimentiniu, kas
atitinka šiuolaikinio mokslo koncepcij . Tok metod Vedos irgi pripaž sta,
tik laiko j antraeiliu, pirmenyb atiduodamos pirmajam metodui, kuris yra
bet kokio progreso fundamentas. Kitaip sakant, mokslas pirmiausiai turi gerai sisavinti senovin palikim , ir tik paskui eiti tolyn. Priešingu atveju jis
atsidurs stagnacijoje arba net pasuks žmonijos susinaikinimo kryptimi.
Sutikite, kad mes visi užaugome aukl jami žini , kurios buvo patikrintos
moksliniais eksperimentais ir tod l laikomos nepriekaištingomis. Tačiau kas
penki metai mokslininkai pareiškia, kad anksčiau vien ar kit klausim gerai nesuprato (buvo kvaili?), bet jau dabar su juo pagaliau viskas aišku (tapo
protingi?). Žinoma, mes visi be galo džiaugiam s, kad mokslas nestovi vietoje, tik domu, kur jis eina. Ir vis tik smalsu žinoti, k po sekanči penki
met mokslininkai kalb s apie dabartinius savo pasiekimus?
Taigi Vedos neatmeta kylančio pasaulio pažinimo metodo, tik sako, kad
4

moksl reikia vairuoti ta kryptimi, kuri rekomenduoja laiko patikrinta senov s išmintis. Tik tokiu atveju b sime garantuoti, kad mokslinis pasaulio
pažinimas nesibaigs katastrofa. Ved rekomenduotu pažinimo keliu nu jo
milijonai žmoni ir pasiek tobulum . Apie tai liudija daugyb istorini pasakojim tose pačiose Vedose. Praktiškai patikrin s vedines žinias ir sitikin s j teisingumu, aš supratau, kad tai yra autoritetingiausias ir seniausias
mokslas, vertas kuo didžiausio d mesio. Manau, kad jeigu j s atidžiai perskaitysite ši knyg , tai sutiksite su mano nuomone.
Kam skirta ši knyga?
Pirmiausiai, aišku, jaunuoliams, kurie galvoja kurti šeim , tačiau ji bus
naudinga ir j t vams, gimin ms bei draugams. Knygoje pateikta praktišk
patarim t vams, kurie nori pad ti savo vaikams šiuo atsakingu momentu.
Tarp kitko, knygoje pateiktas pokalbis b tent su t vais, kurie nori pad ti savo
dukrai suieškoti tinkam jaunik .
Be abejo, knyga bus naudinga ir tiems, kurie jau turi šeimas, bet nežino,
kaip toliau gyventi. Knygoje detaliai aiškinami laimingo vedybinio gyvenimo d sniai, ji bus naudinga visiems, kam r pi išsiaiškinti šeimynini santyki peripetijas. Kitaip sakant, knyga skirta visiems, ieškantiems laim s.
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VADAS

Ankstesni serijos knyg ryšys su šiuo leidiniu
Mes neatsitiktinai nuo toki galing visatos energij , kaip laikas ir gunos,
pereiname prie šeimynini santyki . Jeigu jie teisingai sureguliuoti, reiškia,
mes gerai sisavinome gautas žinias ir gyvendinome jas praktiškai. Tačiau
ir nesutvarkyti šeimyniniai santykiai labai aiškiai parodo, kaip mus takoja
laikas ir gunos. Tik šiuo atveju mokym lydi ne laim , o kančios. Tod l dabar
reikia detaliai išsiaiškinti teising vedybinio gyvenimo organizavim .
Laiminga šeima: k tai reiškia?
Pirmiausiai reikia išsiaiškinti, kaipgi vis d lto atrodo tas laimingas vedybinis gyvenimas. Iš ankstesni pokalbi j s jau tikriausiai supratote, kad
laimingo gyvenimo paslaptis gl di kruopščiame savo charakterio šlifavime,
kuris galiausiai turi atvesti žmog dvasin s praktikos keli . Ir čia labai svarbu nesusigadinti santyki su artimais žmon mis.
Kai tik žmogus imasi darbo su savimi, jo pasaul ži ra, pročiai ir pagaliau gyvenimo b das labai pasikeičia. Tai paliečia ir jo santykius su artimaisiais. Jeigu žmogus klauso patyrusio mokytojo ir laikosi šventrašči nurodym , jo charakteris palaipsniui ger ja. Logiškai galvojant, tai tur t teigiamai
paveikti ir tarpusavio santykius. Aiman, gyvenimas neša savo korekcijas, ir
žmogus, pasuk s tobul jimo keliu, labai dažnai tik pablogina santykius su
artimaisiais. Kokia tokio paradokso priežastis? Paprasta – žmogus vadovaujasi ne dvasiniu mokslu, o savo išm slais. Tod l neužilgo pradeda didžiuotis
savo „dvasiniais pasiekimais“ ir niekinti artimuosius, kurie gyvena, nejausdami jokio poreikio k nors keisti savyje. Jie kritikuoja visk , kas neatitinka
j paži r , net sen sias religines tradicijas ir progresyvias kult rines visuomen s normas.
Vedos sako, kad šeima yra harmoningo žmogaus vystymosi pagrindas.
Tiems, kas siekia tobulumo, daugumoje atvej b tent tinkamai sureguliuotas
šeimyninis gyvenimas užtikrina patikim j moralinio augimo ir dvasinio
progreso apsaug . Žinoma, pasitaiko ret atvej , kai žmogus, pasiek s tam
tikr dvasin lyg , atsižada bet kokio pasaulietinio gyvenimo, kad gal t dar
sparčiau žengti tobulyb . Taigi nenuostabu, kad visose dvasin se tradicijose yra vienuolynai, kur gyvena tokie asketai.
Tačiau žmogui, kuris palyginti neseniai užsiima dvasine praktika, labai
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sunku pačiam nustatyti, ar jis jau pasiek atsižad jimo lyg . Naujokai dažniausiai tokiame lygyje sivaizduoja es vos po keli m nesi praktikos.
Jie pasijunta tokie paženg , kad jau gali b ti vis savo artim j , netgi t v ,
mokytojais. Didžiuodamiesi savo žiniomis, šie „be penki minuči šventieji“ beatodairiškai ardo savo šeimyninius ir socialinius ryšius. Ir kuo tai
baigiasi? Po keli m nesi tokio „atsižad jimo“ kupino gyvenimo jie kuria
nauj šeim ir, užmet dvasin praktik , sugr žta ankstyvesn nuod ming
gyvenim .
Kad neb t toki kazus , žmogus turi suprasti, kaip teisingai, vedamam
švent žmoni ir šventrašči , užsiimti dvasine praktika vedybinio gyvenimo
s lygomis. Tik apsiginklav s moksliniais tobul jimo metodais, patikrintais
daugyb s žmoni praktika, jis gali b ti garantuotas, kad kelias laim bus
stabilus ir tvirtas.
Šeima kaip tvirtov , ginanti m s laim
Šeima turi tapti tvirtove, saugančia mus nuo praž tingos m s karmos
takos. Tam, kad ji b t neprieinama ir saugot nuo vis gyvenimo negand ,
jaunimas, užuot tuščiai leid s laik , turi rimtai susir pinti, kad j b simos
šeimos b t laimingos. Tam tikslui reikia rimtai gilintis vedybinio gyvenimo d sni studijas. Priešingu atveju mažai tikimyb s, kad j šeimos bus
pakankamai tvirtos. Pasikliauti vien tik palankiu likimu labai rizikinga. Kaip
jau buvo min ta, šeimos karma yra pati sunkiausia, tod l nat ralu, kad vedybiniam gyvenimui reikia labai rimtai ruoštis. Jeigu jaunuoliai s kmingai dirbs
su savimi, tai, neži rint vis sunkum , bus ir laim , ir dvasinis progresas.
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Vesti ar nevesti – štai koks klausimas
Autorius. Malonu susipažinti su j s žmona. Gerai, kad dabar kalb sim s trise. Tikiuosi, tai pad s geriau sigilinti pokalbi temas.
Skaitytojas. Paži r sim, kai dugn d sim. Man regis, nieko gero iš to
nebus.
Skaitytoja. Aš taip pat džiaugiuosi susipažinusi su jumis. J s pirmas
žmogus, kuris gali taip ramiai ir išmaniai kalb ti su maniškiu. Juk jis toks
nepakantus kito nuomonei!
Jis. Na, štai, prasid jo! Dar koj pas jus neapšilo, o jau raitoja gerkl
prieš vyr !
Ji. Neburbuliuok, o keisk gera savo b d , jeigu sieki doryb s.
Jis. Kas tau dabar nepatinka?
Ji. O tas! Be perstojo bambi ir amžinai viskuo nepatenkintas.
Autorius. Matau, kad j s tarpusavyje labai temperamentingai bendraujate. Bet gal negaiškime laiko ir prad kime nelengv pokalb apie tai, k reikia
daryti, kad vedybinis gyvenimas b t laimingas. Iš pradži si lau išsiaiškinti, kada vaikinui reikia vesti, o kada geriau palaukti.
Vedos nurodo, kad yra keturi gyvenimo laikotarpiai: pirmuoju žmogus
mokosi, po to prasideda vedybinis gyvenimas, v liau atsiribojama nuo bet
kokios veiklos, trukdančios tobul jimui, ir galiausiai ateina pasaulio atsižad jimo laikotarpis.
Jis. O ar negalima mokytis susituokus?
Ji. Žinoma, kad ne! Juk reikia r pintis šeima.
Jis. Patyl k, brangute, ne tav s klausiu. Viešpatie, ar manoma tokioje
situacijoje rimtai pasikalb ti?
Autorius. Sutinku, kad galima mokytis ir vedusiam žmogui. Tačiau d l
daugelio priežasči geriau pirma išmokti gražiai elgtis ir kokio nors amato,
o jau paskui vesti.
Ji. Matai! Vedusiam žmogui geriau r pintis šeima. Aš taip ir sakiau, bet
tu, nutais s proting min , nuolat man užčiaupi burn . Kad ir k kalb čiau,
tave tai nelabai domina.
Jis. Dieve, pad k man gauti žini štai tokiomis ekstremaliomis s lygomis! O kokios priežastys lemia, kad besimokant geriau b ti vienam?
Autorius. Pirmoji gali pasirodyti kiek ne prasta. Mat laikantis celibato,
tai yra, neeikvojant lytin s potencijos, mokymasis tampa daug efektyvesnis.
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Jis. Vadinasi, seksualin energija kažkaip takoja žini sisavinim ?
Autorius. Tai galingiausia energija. Tinkamai su ja apsieinant galima labai greitai pakeisti savo gyvenim .
Jis. Kokia konkreti celibato nauda žmogui?
Autorius. Vedose nurodyta, kad tai padeda tobulinti charakter , stiprina
ištverm bei psichin ir izin energij , gerina sveikat , padeda stiprinti atmint , be to, suteikia ryžto ir entuziazmo, siekiant pasirinkt tiksl . Kitaip
sakant, žmogus, laikydamasis celibato, sustiprina ir labai apvalo savo intelekt ; tai yra svarbiausias faktorius, padedantis s kmingai sisavinti žinias.
Antroji priežastis: Vedose dar pasakyta, kad geriausia, kai visa veikla dera
su tuo gyvenimo laikotarpiu, kur išgyveni. Tod l jaunyst je geriau mokytis,
o vedybiniam gyvenimui patariama atsid ti jau subrendus. Apie tai mes jau
kalb jome aiškindamiesi, kaip m s likim veikia laikas, vieta ir aplinkyb s.
Trečia priežastis: nat ralu, kad kai jaunas žmogus neturi žmonos, jam
niekas per daug netrukdo susitelkti mokslus. O vedusiam atsiranda daug
papildom pareig , kurios atima galyb laiko.
Ketvirta priežastis: po vedyb , kai nuolatos bendraujama su priešinga
lytimi, stipr ja žmogaus egoizmas. O mes jau kalb jome, jog žinioms sisavinti reikalingas nuolankumas, kur daug lengviau ugdyti, kai n ra glaudaus
bendravimo su priešinga lytimi.
Penkta priežastis: šeimynini santyki karma - pati sunkiausia, tod l geriausia jai leisti pasireikšti, kai baigiasi mokslui skirtas laikas.
Jis. Aš ir sakiau, kad mano šeimyninis gyvenimas nepadeda man tinkamai sisavinti iš j s gautas žinias.
Ji. K nori pasakyti? Kas tau trukdo šeimoje?
Jis. Ne sižeisk, juk mes paprasčiausiai diskutuojame.
Ji. Niekas šiaip sau nevyksta, viskas turi priežast .
Jis. Viešpatie, ir kaip tokiomis s lygomis galima dirbti?
Autorius. Keistoka, kai netikintis žmogus taip dažnai šaukiasi Dievo.
Panašu, kad j s labai sunerim s, tik neaišku, kod l. Juk j s žmona turi teis
išsakyti savo moterišk poži r , tai n kiek netrukdo diskutuoti. Juk mes tam
j ir pakviet me. Jeigu jos kalba jums atrodo pernelyg emocinga, tai žinokite, kad moterims, palietus šeimynines temas, gana sunku tramdyti savo
emocijas.
Ji. Atleiskite, jei aš pernelyg audringai reiškiu savo jausmus.
Autorius. Nieko tokio, viskas normalu, prat skime pokalb .
Ved s žmogus netur t ardyti šeimyninio gyvenimo d l mokslo ar kit
tiksl . Labai norint laiko visada galima rasti. Juk ir j s anksčiau kažkaip ras9

davote laiko su manimi kalb tis, tai gal ir ateityje kaip nors prasisuksite.
Jis. J s ne sivaizduojate, kaip sunku ko nors išmokti, kai tiek problem .
Darbas, vaikai, artim j ambicijos...
Autorius. Bet jeigu j s su šiomis temomis nesusid r te iki vedyb , vadinasi, dabar pats laikas jas aptarti. Be to, j s pranašesni už nevedusius, nes
visk tuoj pat galite patikrinti praktiškai. Tai j s žmonos nuopelnas, kuri
maloniai sutiko dalyvauti, aptariant toki sud ting tem . Tiesa, j s dabar
patiriate papildom emocin kr v , bet tai pad s jums užsigr dinti.
Jis. Kol kas jaučiuosi tik gniuždomas... Tačiau man r pi toks klausimas:
kalb damas apie celibat j s pabr ž te aišk nevedusi žmoni pranašum
prieš vedusius. Panašu, kad geriau apsieiti be žmonos. Atvirai kalbant, man
visada taip atrod .
Autorius. Jeigu žmogus jaučia stipr lytin potrauk , baig s mokslus jis
b tinai turi vesti, antraip jo laukia palaidas gyvenimas. O jei kalb sime apie
mokym si, tai tas min tas pranašumas labai ryškus.
Ji. Tai Vedos nerekomenduoja kurti šeim tiems, kurie neturi lytinio potraukio?
Autorius. Taip, tokios rekomendacijos ten yra, bet jos skirtos tik vienuoliams, kurie visiškai pasišvenčia dvasiniam gyvenimui. Visiems kitiems
žmon ms, kuriems b dingas materialios laim s troškimas, celibatas rekomenduojamas tik mokymosi laikotarpiui. Po to reikia kuo greičiau prad ti
atsakomyb s reikalaujant gyvenim .
Jis. Gyvenimas, reikalaujantis atsakomyb s... Kas tai?
Autorius. Žinoma, atsakomyb s jausmas geriausiai išsivysto tada, kai
žmogus visiškai atsideda dvasinei praktikai. Tai manoma tik atsižad jus pasaulietiško gyvenimo b do. Tačiau tas atsižad jimas neturi b ti dirbtinis; o
tikrasis atsižad jimas visada rodo labai aukšt s mon s lyg . Tod l dauguma žmoni nepasiruoš taip gyventi, taigi tam, kad sustipr t atsakomyb s
jausmas, visi, baig mokymosi laikotarp , turi kurti šeimas ir r pintis savo
artimaisiais. Tai labai padeda sutvirtinti j intelekt .
Ji. Supratau – r pestis artimaisiais stiprina atsakomyb s jausm ir kartu
- intelekt . Žmogus darosi išmintingas, ir tai b tina s lyga, norint neprasilenkti su laime. Bet štai klausimas: jeigu ved s žmogus su artimaisiais elgiasi
neatsakingai, tai turb t ir jo intelektas silps? Tokiu atveju gali b ti, kad iki
vedyb žmogus elgiasi atsakingiau negu suk r s šeim .
Autorius. Kadangi šis klausimas kiek ankstyvas, atsakysiu j trumpai.
Šeimyninio gyvenimo pradžioje jauniesiems iš tikr j sutrinka blaivi m stysena, kadangi jie daugiau ar mažiau pasineria juslinius malonumus. Tačiau,
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teisingai organizuojant šeimynin gyvenim , toks atsipalaidavimas ilgainiui
praeina ir, esant norui, prasideda progresas. Žinoma, jeigu pora nesistengs
progresuoti, tai j intelektas silps, prasid s problemos, kurias anksčiau ar
v liau reik s spr sti. Taigi vedybinis gyvenimas verčia mus susitelkti.
Jis. Jeigu intelektas vedybiniame gyvenime silpsta, tai nebus ir šeimynin s laim s...
Autorius. Štai tod l vedybinis gyvenimas ir reikalauja atsakomyb s, nes
siekiant dvasinio progreso reikia b ti ypač atidžiam.
Ji. O man atrodo, kad merginos santuokoje gauna daugiau proto. Ar visada jaun j intelektas keičiasi sinchroniškai?
Autorius. Daugeliu atvej yra b tent taip, nes j intelektus sieja stiprus
ryšys. Tačiau v liau situacija gali keistis.
Ji. Dar, mano nuomone, po vedyb vyrai aptingsta ir tampa lengvab diškesni. O moterims šeimoje tenka daug tri sti, nelabai ir atsipalaiduosi.
Autorius. Intelektas ne visada susij s su žmogaus darbingumu. Bendro
gyvenimo pradžioje abiej charakteriai dažniausiai pablog ja. Vienas kitame
jie mato tik tr kumus, tod l jiems atrodo, kad tik kitas sutuoktinis – niekam
tik s, o pats sau kiekvienas atrodo visai geras.
Ji. Bet jeigu vieno kurio sutuoktinio b das iš ties sugenda, kaip turi
elgtis kitas?
Autorius. Jeigu vienas kuris – tikrai švelnesnio b do, tai jis dažniausiai
stengiasi nepasteb ti kito tr kum , o susitelkia savuosius.
Ji. Bet tai veidmainyst . Jeigu žmogus turi tr kum , tai kuri gal apsimesti, kad j n ra?
Autorius. Dabar kalbame ne apie veidmainyst . Veidmainiai taip pat gali
apsimesti, kad nepastebi kit tr kum , tačiau j viduje kaupiasi pyktis ir
nuoskaudos. Dabar kalbame apie atvej , kai vieno iš sutuoktini b das - tikrai geresnis. Ir šis pranašumas visada pasireiškia tuo, kad jis visai nat raliai, n kiek neapsimetin damas, mato tik savo tr kumus. Jam visai nesinori
matyti kit tr kumus.
Ji. Ar tai vienintelis gero charakterio kriterijus?
Autorius. Ne, j daug. Bet kalbant apie vyro ir žmonos santykius, savyb
matyti tik savo tr kumus - svarbiausias požymis, rodantis, kad to sutuoktinio
charakteris tikrai geresnis.
Nuolankumas ir atlaidumas – du vienos spynos raktai, kuriais atveriamos durys vedybini santyki tobulinim . Jeigu žmogus ugdo savyje šiuos
du bruožus, tai jis, be abejo, bendraujant pasirodys daug geriau.
Ji. O ar toks žmogus ilgainiui netampa atpirkimo ožiu?
11

Autorius. Taip pasitaiko, bet retai. Paprastai žmog , kuris stengiasi elgtis teisingai, artimieji greitai pradeda vertinti ir gerbti. Vert t žinoti, kad kiekvienas sutuoktinis link s pasteb ti visas jam padarytas nuoskaudas ir visai
nepastebi, kad ir pats žeidin ja kitus. Dar daugiau, tokie žeidimai laikomi
teisingomis pastabomis, kurios b tinai pad s pasitaisyti artimam žmogui.
Ji. Taigi verčiau t pastab n nesakyti, tegu visi gyvena sau kaip nori?
Autorius. Teisinga pastaba visada priimama pozityviai. Bet mes dabar
kalbame apie žeidžiančias pastabas. Dažniausiai žmogus net nepastebi, kad
jo pastabos užgaulios.
Ji. O kaip suprasti, ar jos užgaulios, ar ne?
Autorius. Labai paprastai – jeigu pastaba teisinga, žmogus nepasijus
žeistas.
Ji. Bet pasitaiko, kad kitas ir nuo gražiai išreikštos pastabos užsigauna.
Autorius. Taip neb na, medaus niekas neatsisako. Jeigu pastaba vyniota
gailestingum ir atsižvelgiama sutuoktinio charakterio ypatybes, tai santykiai po to tik pager s. Meil sukelia meil , o pykt , tegu ir užsl pt , atsakoma irgi tuo pačiu.
Jis. Nor čiau žinoti, kod l b na, kad, atrodo, teisinga pastaba iš tikr j
žeidžia artim žmog .
Autorius. Taip yra tod l, kad pastabas mes darome ne iš gailestingumo,
o apimti pykčio ar susierzinimo, tod l jose slypi grubumas, o ne meil ir
nuolankumas.
Jis. Pasitaiko, kad artimo žmogaus elgesys tiesiog išveda iš kantryb s.
Negi jam apie tai negalima pasakyti, kai esi suirz s? Juk reikia kažkaip apsiginti.
Autorius. Taip, žmogus kartais nesusivaldo ir, vedinas bendros karmos, sivelia ginčus. Tačiau po to jis tur t savyje rasti j g atsiprašyti. Pirmutinis.
Jis. Net jeigu ne jis prad jo t kivirč ? Ar taip nenukent s jo autoritetas?
Autorius. Bet kokiu atveju visada geriau atrodo tas, kuris pirmutinis atsiprašo. B tent toks faktas rodo jo pastangas tinkamai elgtis.
Jis. O kaip suprasti, kad kažk pasakei ne taip?
Autorius. Jeigu pasteb jote, kad j s žodžiai žeid ar supykino, tai ženklas, kad reikia nedelsiant paprašyti atleidimo, net jeigu nelaikote sav s kaltu.
Tačiau mes nuklydome nuo temos. Primenu, kad kalb jome apie t gyvenimo laikotarp , kai žmogus dar tik mokosi. Šiaip jau mokytis niekada
nev lu. Pavyzdžiui, mokytis teisingai gyventi reikia tiesiog kiekvien dien .
Pasak Ved , tai yra esminis protingos egzistencijos bruožas. O kai žmogus
semiasi žini jaunyst je, tuo metu rekomenduojama laikytis pakankamai as12

ketiško gyvenimo b do. Tai padeda geriau sisavinti žinias, formuotis tinkamiems charakterio bruožams, gyti aukšt profesin kvaliikacij , o v liau
- sukurti tvirt šeim su dvasin mis tradicijomis.
Ji. Vadinasi, jei žmogus jaunyst je rimtai neužsi m savo charakterio
šlifavimu, tai jo vedybiniame gyvenime konliktai tiesiog neišvengiami?
Autorius. Taip.
Ji. Nejaugi n ra išimči ? Paprasčiausiai - pora susipaž sta, susituokia ir
laimingai sau gyvena.
Autorius. Jeigu gyvena laimingai, tai rodo, kad jie kiekvien dien stengiasi b ti geresni. Tai taisykl be išimči . Jeigu šeimyninis gyvenimas grindžiamas lytiniu potraukiu, tai visada sudaro terp abipusio egoizmo stipr jimui. Tod l vedybinio gyvenimo paskirtis - nuolatin kova su savo egoizmu.
Jeigu sutuoktiniai gyvena lengvab diškai, j egoizmas auga, o intelektas
atitinkamai silpn ja, ir tada pašlyja tarpusavio santykiai.
Jis. Nuostabu. Tai reiškia, kad jeigu sutuoktiniams ner pi pagerinti savo
charakter , jie pasmerkti konliktams ir vargams.
Autorius. Tod l Vedose ir sakoma, kad vedybinis gyvenimas skirtas
ne malonumams, o tobul jimui. Sutuoktiniams Vedos pateikia konkrečius
nurodymus, kaip dirbti su savimi. Pavyzdžiui, atliekant aukojimus doryb s
gunoje. B tent tokie aukojimai labai greitai ir efektyviai mažina šeimynin
egoizm ir tuo pačiu gerina tarpusavio santykius.
Ji. Kas tai - šeimyninis egoizmas? Maniau, kad tai individuali atskiro
žmogaus savyb .
Autorius. J s teisi, tai labai individualu. Bet pagalvokite, k iš ties reiškia, pavyzdžiui, žodžiai „mano giminaičiai“?
Ji. Kad jie mano, o ne, sakykim, kaimyno.
Autorius. Teisingai. Tod l egoizmo s voka apr pia ne tik pat žmog ,
bet ir tai, kas jam priklauso. Vyrui priklauso žmona, žmonai – vyras, jiems
abiems priklauso vaikai, butas, automobilis, dar kažkas. Taigi matome, kad
šeimyninis egoizmas apima visus šeimos narius. Jeigu jo susikaupia per
daug, tai santykiai tarp j vis neišvengiamai pašlyja. Tod l dar iki vedyb
reikia mokytis teisingai organizuoti šeimynin gyvenim ir teisingai išsirinkti
gyvenimo palydov . Be ši žini sukurti laiming šeim nepaprastai sunku.
Ji. Bet juk svarbiausia - meil , o ne žinios. Argi ne meil mums padeda
atrasti gyvenimo draug ? Jeigu Vedos reglamentuoja vedybas su išskaičiavimu, tai ar gali b ti kalba apie koki nors laim šeimoje?
Autorius. Be abejo, meil yra aukščiausia laim s pasireiškimo forma.
Tačiau žinios apie savo charakterio lavinim meilei netrukdo. Tada jaunuo13

liai simyli ne tuos asmenis, kurie sudarys jiems daug r pesči ir net kanči ,
bet tuos, su kuriais jie bus laimingi. Tai tikrai labai svarbi tema, bet mes gal
pirmiau reziumuokime tai, apie k kalb jome.
Išvada: Vedos nurodo keturis žmogaus gyvenimo laikotarpius. Kiekvienam iš j b dinga tam tikra veikla. Pirmame gyvenimo etape žmogus mokosi
ir laikosi celibato, o jau kitame galimas vedybinis gyvenimas. Trečiame jis
jau nebeatlieka t pareig , kurios trukdo tobulintis, o ketvirtame visiškai
atsižada pasaulietiško gyvenimo b do. Tačiau pasitaiko, kad žmogaus amžius neatitinka jo gyvenimo b do. Gali b ti, kad jis ilgiau mokosi, arba iš
viso nekuria šeimos, arba labai anksti tampa vienuoliu. Visaip atsitinka, bet
dažniausiai subrend žmon s pasineria vedybin gyvenim ; tai reiškia, kad
jie apsikrauna daugybe pareig ir sunkia karma. Tačiau visi optimistiškai
tikisi, kad vedybiniame gyvenime jie atras laim . Norint, kad tokie l kesčiai
išsipildyt , dar iki vedyb reikia mokytis b ti laimingiems – puosel ti geras
charakterio savybes, valyti ir stiprinti intelekt . Mokymosi metu ir iki pat
vedyb didžiausias s km s faktorius vis d lto yra ce-li-ba-tas, kad ir kaip
tai žiauriai skamb t . Toks gyvenimo b das padeda susirasti tinkamiausi
gyvenimo palydov , kuris sugeb s prisiimti dal nelengvos j s gyvenimo
naštos.
Su kuo sutapsi, tokiu ir pats patapsi
Kokia šeima bus sukurta, daugeliu atvej priklauso nuo jaun j interes , bendravimo ir charakterio. Reikia pažym ti, kad vedinis supratimas apie
merginos ir vaikino elges iki vedyb labai skiriasi nuo to, kas dabar vyksta
visuomen je. Renkantis partner , Vedos rekomenduoja atkreipti d mes asmenyb s charakter , interesus bei tikslus. Mes paprastai didžiausi d mes
skiriame išoriniams dalykams, manydami, kad s kmingoms vedyboms užtenka patrauklios išvaizdos ir mandagaus apsi jimo. Jeigu žmogus sugeba
maloniai bendrauti, tai mes j ir renkam s.
Ji. Argi negalima pasikliauti savo intuicija, širdies balsu?
Autorius. Ne tik galima, bet ir reikia, tačiau ir kit nuomon s apie išsirinkt j nereikia ignoruoti. Dažnai ji b na daug objektyvesn , negu patys
jaunuoliai galvoja vienas apie kit .
Meil atima prot , užtat iš pradži nepriekaišting mums patikusio žmogaus elges mes laikome tikru ir neapsimestiniu. Tačiau tikrasis charakteris
gl di giliau, ir tuo galima sitikinti, kai po vedyb praeina kiek laiko. Tada sutuoktiniai pastebi, kad j pasaul ži ra, charakteriai bei interesai labai skiriasi.
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Ji. Žinoma, b t gerai lavinti savo charakter ir laukti tinkamo jaunikio,
tačiau tai rizikinga, nes gali išvis nieko nesulaukti. Aš nežinau, kaip ten buvo
vediniais laikais, bet dabar jeigu moteris nesir pins savo išvaizda, tai j
niekas nekreips d mesio. Gyvenime daug pavyzdži , kai vidujai patrauklios
moterys, bet nelabai besir pinančios savo išvaizda, ilgai negali ištek ti.
Autorius. J s teisi, mergina b tinai turi prisiži r ti, ir tada ji susilauks
didesnio vaikin d mesio. Tačiau mes dabar kalbame apie tai, kaip nesuklysti renkantis. Artimas bendravimas su daugybe gerb j gali tik paklaidinti.
Jis. Norite pasakyti, kad jeigu mergina dabinasi ir per daug traukia vaikin žvilgsnius, tai ji labiau rizikuoja pasirinkti netinkam jaunik ?
Autorius. Taip. Kai atsiranda daug kavalieri , ne visada laimi pats geriausias. Atvirkščiai, dažnai triumfuoja atkaklesnis ir lengvab diškesnis.
Tod l reikia prisiži r ti, kad išvaizda neb t iššaukianti. Geriausia, kai jaunuol patraukia ne išorinis merginos grožis, o jos charakteris ir gyvenimiškas
poži ris. Štai kod l merginai reikia puoštis kukliau. Šis paprastas patarimas
labai padeda ateityje, kuriant šeim . Supraskite – protingi vaikinai ži ri
kuklias merginas, o plev sos – margaspalves peteliškes, kurios viso labo
tiek ir teturi – ryški išvaizd .
Ji. domus d sningumas. Tačiau sutikite, kad charakter kada nors dar
galima išsitaisyti, bet jeigu n ra nei ig ros, nei veidelio, tai čia jau nieko
nebepadarysi.
Autorius. Logiška, tiktai charakteris yra sud tingesnis dalykas, negu
atrodo. Ypatingai sunku b va tiems sutuoktiniams, pas kuriuos, apart charakterio tr kum , yra ir astrologinis (psichinis) nesuderinamumas. O neišvaizd veidel nedaug kas kreips didel d mes , jeigu mergina tur s auksin
charakter .
Ji. Kaip išsirinkti žmog , kurio charakteris atitikt tav j ?
Autorius. Vedos nurodo, kad asmenyb yra ne tai, k mes matome anatomijos vadov lyje. Mes laikome save k nu, tod l visaip j gražinam, stengdamiesi pademonstruoti kažkokius jo ypatumus. Taip, renkantis partner , juos
reikia atsižvelgti, bet tik antroje eil je. Svarbiausia – charakteris. V liau reikia
stengtis pažinti ir dvasines savybes. Patraukli išvaizda reiškia, kad žmogus turi
kažkiek dorybingumo, ir tai taip pat reikia atsižvelgti. Tačiau didžiausi d mes reikia skirti kitokio pob džio grožiui. Tai žmogaus charakterio ir paži r
patrauklumas. Yra dar ir dvasinis grožis, kur žvelgti gali tik šventi žmon s.
Mes apie tai dar kalb sime, nors tai gana sunkiai suvokiama tema.
Ji. J s pažym jote, kad jeigu žmogus gerai sud tas, patrauklios išvaizdos, tai reiškia, kad jis yra gero b do. Ar tai reiškia, kad negražus žmogus,
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tegu ir geresnio charakterio, negali prilygti gražuoliui?
Autorius. Gerai, žinoma, kai po gražia išvaizda slypi ir geras charakteris.
Tačiau kaip dažnai jie nesueina! Taigi nereikt susivilioti vien tik išvaizda.
Tai, kas taip traukia jaunus žmones vien prie kito, vedybiniame gyvenime
dažnai verčia kent ti.
Jis. Kaip negatyvios savyb s tampa tokiomis patraukliomis, kad priverčia mus simyl ti? Aš manau, kad už išorinio grožio visada slypi ir vidinis
grožis. Tod l visa, kas patrauklu, turi mums nešti laim .
Autorius. Žinoma, patrauklumas visada žada laim , tik neaišku, kiek ji
t sis.
Ji. Siekiant ilgalaik s laim s, reikia išsirinkti kuo gražesn ir malonesn
žmog . Nat ralu, kad j labiau myl si, tod l ir laim truks ilgiau.
Autorius. Jeigu j s kalbate apie tikr j grož , kur taip vertina išmintingi
žmon s, tai esate teisi. Tačiau graži išvaizda b na ir kitokio pob džio, kuri,
apart laim s, neša ir kančias. Tok grož spinduliuoja psichiniai centrai, susij
su lytine funkcija. Jis patraukia tik didel mis seksualin mis savo savininko
galimyb mis. Meil tokiam žmogui skatina vien tik gyvuliškus norus. Kiek
jaun žmoni d l to nukent jo!
Žmon s, pavergti tokios pigios meil s jausmo, nelabai r pinasi savo
charakteriu, atvirkščiai, dažnai jie elgiasi pernelyg laisvai ir net nepadoriai.
Siekdami greičiau pasim gauti savo partneriu, jie negalvoja apie ateit . Gyvenime j s tikriausiai sutikote daug toki jaunuoli .
Ji. J s teisus, dabar tiek daug simpatišk ir kartu ž li vaikin , kurie
gali išvesti m s dukr iš kelio. Kaipgi susigaudyti, kas yra kas?
Autorius. Bendrai kalbant, jauniems žmon ms labai sunku atsakyti tok
klausim . Meil jaunuolius apakina ir atima iš j prot . Teisingai pasirinkti
padeda: 1) šventrašči studijos; 2) supratimo, kaip turi elgtis žmogus, galintis atnešti mums laim , ugdymas; 3) sukaupto dorybingumo atsargos; 4)
celibatas iki pat vedyb ; 5) ger charakterio bruož ugdymas; 6) glob j ,
dorybing draug ir giminaiči , sugebanči blaiviai vertinti gyvenimiškas
situacijas, pagalba; 7) horoskopai (su s lyga, kad astrologas b t tikrai kvaliikuotas specialistas).
Jis. Visa tai padeda pasirinkti. O kas trukdo?
Autorius. Pasirinkti tinkam sutuoktin trukdo: 1) neteisingas vedybinio
gyvenimo laim s supratimas; 2) neišmanymas, kaip turi elgtis žmogus, tinkamas vedybiniam gyvenimui; 3) nedorybing poelgi bagažas; 4) nenoras
ugdytis gerus charakterio bruožus; 5) pernelyg didelis savarankiškumas, renkantis antr j pus ; 6) palaidas ikivedybinis gyvenimas.
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Jis. Aplamai tai tik bendros fraz s. Kad m s pokalbis eit praktines
v žes, tur tum t kuo detaliau išaiškinti kiekvien pateiktos klasiikacijos
punkt .
Autorius. Okei, prad sim nuo to, kaip svarbu suprasti, kas yra šeimynin
laim .
Ji. Manau, kad pas kiekvien žmog yra vis kitoks šios laim s supratimas, taigi kokia prasm apie tai kalb ti?
Autorius. O nuo kiekvieno šios laim s supratimo ir priklauso, kiek jos
bus. Neabejodami savo neteisingo poži rio teisingumu, jaunuoliai paskui
b va priversti valgyti karčius tokio sitikinimo vaisius.
Ji. Nejaugi visokius nemalonumus galima vertinti kaip laim ?
Autorius. Jeigu jie jaučiasi laimingi, tenkindami savo gyvuliškus instinktus, tai paskui ateina labai ir labai nemalonios pasekm s. Taigi, pirma
laim , paskui – kančios.
Ji. Aš nelabai suprantu, kokiu b du sausa teorija, tegu ten ir kalbama
apie laim , siejasi su artimo žmogaus pasirinkimu. Tikra meil nesiremia
logika, ji spontaniška, tod l abejoju, ar galima žmog išmokyti, k jis turi
myl ti, o k ne.
Autorius. Tai, k j s pasak te, leidžia mums prad ti d king tem apie
tai, kaip užsimezga meil ir ar galima kaip nors takoti š intym ir nevaldom proces , keičiant savo charakter .
Jis ir ji (choru ir labai susitelk ). Klausom j s !
Autorius. Kadangi kiekvieno žmogaus charakteris formuojasi milijonus
gyvenim , pakeisti j praktiškai ne manoma. Galima tik sušvelninti pernelyg
grubius jo pasireiškimus. Tai reiškia, kad renkantis gyvenimo draug , reikia
b ti labai atidiems. Jis tur t kuo labiau atitikti m s charakter ir b ti progresyvi paži r . Harmonija šeimoje sudaro galimyb tobul ti ne tik t vams,
bet ir vaikams. Tod l šiuo klausimu netur t b ti joki sentiment .
Ji. O aš sakau, kad meil negali b ti be sentiment ! Žmogus kartais pamilsta t asmen , kuriam jis paprasčiausiai pajunta gailest . Sakykim, buv s
kalinys dievagojasi, kad nori prad ti nauj gyvenim ir prašo tek ti už jo,
kad jis tur t k pasiremti savo atgimime. Kas čia blogo, jei mergina atsilieps jo prašym ?
Autorius. Renkantis jaunik , labai svarbus faktorius, užtikrinantis bendro
gyvenimo s km , yra jo gera reputacija. Labai lengva pad ti aplinkiniams
žmon ms, kai gera ir tvirta šeima jau sukurta. Tačiau jeigu dar tik kuriant
šeim yra nors nedidel rizika, kad kuris nors pasuks šunkeliais, verta susim styti, ar reikalingos tokios vedybos b simiems vaikams, gimin ms ir pa17

tiems jauniesiems, kai galb t visiems prisieis kent ti. Gailestis n ra tinkamas
pretekstas kažkam paaukoti savo gyvenim . Darant tok atsaking žingsn ,
reikia vadovautis vien tik sveika nuovoka. Jeigu kažkuris iš sutuoktini nevykdys savo pažad , kitiems šeimos nariams tai bus toks sm gis, kur jie jaus
vis gyvenim . Vien pažad neužtenka, norint atsikratyti netikusi proči ir
palaido gyvenimo b do. Gailestis pateisinamas, kai pats turi j g pad ti, o
artimiem žmon m pad ti paprastai yra sunkiausia.
Ji. Atrodo, j s mane nesupratote. Aš kalb jau apie tok atvej , kai jaunuolis jau atgailauja d l savo praeities. Argi jis nevertas pasitik jimo?
Autorius. Žinoma, jeigu jis gailisi tikrai nuoširdžiai, tai gal ir vertas kurti
šeim . Tačiau reikia žinoti, kad atgaila prieš pat vedybas dažniausiai neb na
nuoširdi. Jausdamas merginai stipr potrauk , jaunuolis gali prižad ti nuversti kalnus. O po vedyb jis atsideda medaus kopin jimui, visiškai užmiršdamas savo charakterio lavinim . Tod l neužilgo atgimsta jo bloga karma, ir
vargš mergina vis gyvenim kenčia d l savo neapgalvoto žingsnio.
Jis. Negi po vedyb jaunieji nesugeba save tinkamai kontroliuoti?
Autorius. Dažniausiai. Štai kod l mergina, rinkdamasi vaikin , didžiausi d mes turi kreipti ne jo pažadus, o jo poelgius ir reputacij tarp žmoni . Geresnis, negu buvo, po vedyb jis tikrai nepasidarys. Tod l reikia mokytis teisingai prad ti savo vedybin gyvenim .
Ji. Gr žkime prie fakto, kad širdžiai ne sakysi, k myl ti. Tod l tikriausiai
n ra prasm s aiškintis, kuo vadovautis, renkantis gyvenimo palydov . Meil
paprasčiausiai neduoda laiko tokiam pasirinkimui. Vis tiek ne manoma išvengti to, kas turi vykti. Kaip galima analizuoti tai, kas nesiremia jokia logika?
Autorius. Aš ir noriu išaiškinti, kaip lavinti savo vidines savybes, kad
širdis pasirinkt tinkamiausi žmog .
Ji. Argi galima kaip nors paveikti nevaldom meil ?
Autorius. Meil sukyla, kai tarp vyro ir moters atsiranda harmonija. Tada
ir vieno, ir kito prote atsiranda žodžiais neapsakomas jausmas, kur mes vadiname meile. Ar toks apib dinimas sutampa su j siškiu meil s supratimu?
Ji. Žinoma, aš ir nor jau tai paaiškinti. Tačiau j s tvirtinate, kad spontanišk harmoningos vienov s proces galima takoti blaiviu protu?
Autorius. J s teisi, sunku k nors pakeisti, kai sukyla meil . Tod l savo
savybes reikia lavinti, kol dar neatsirado koks nors artimas žmogus.
Ji. Vadinasi, kai mes dirbame su savo charakteriu, širdžiai galima sakyti,
k pamilti?
Autorius. Ne, širdžiai ne sakysi. Tačiau vis tik reikia žinoti, kad kai žmogus keičia savo charakter , keičiasi ir jo santykis su aplinkiniu pasauliu. Šios
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permainos sudaro galimyb atsirasti dar geresnei harmonijai. Tod l, kai ateina laikas simyl ti, tarp jaunuoli atsiranda kilnesni santykiai, kurie toliau
vystosi nat raliu b du.
Jis. Pasakyta labai tikinamai. O koks skirtumas tarp tyros ir žemesnio lygio
meil s, ir kokio tipo harmonija tarp sutuoktini atsiranda vienu ir kitu atveju?
Autorius. Priklausomai nuo meil s tyrumo galimi vair s jos variantai.
Tyriausia, aukščiausia yra meil Dievui. Ji yra absoliučiai dvasin s prigimties ir labai retai sutinkama. Panaši meil savo dvasiniam mokytojui.
Meil visoms gyvoms b tyb ms irgi dvasin s prigimties ir b dinga tik šventiesiems be jokios nuod m l s. Motinos meil nors ir ne tokia tyra, bet jai
b dingas pasiaukojimas.
Taigi meil tarp skirting lyči gali b ti vairi. Susipažinus harmonija
gali atsirasti bet kurio psichinio centro pagrindu. Jeigu tai viršutiniai centrai
(pakaušio, kaktos, gerkl s ir širdies), meil lyd s laim ir progresas. Apatini centr (stuburgalio, papilv s ir saul s rezginio) harmonija stimuliuoja
meil , kuri lyd s daugyb problem . Jeigu jaunuoliai tobulina savo charakter , keičiasi j interesai, o tuo pačiu ir vedybinio gyvenimo laim s vaizdis.
Tada juos labiausiai takoja viršutiniai psichiniai centrai. D sninga, kad esant
aukštesnio lygio bendravimui, tarp jaunuoli spontaniškai atsiranda ir dvasingesn harmonija.
Jis. Kaip reiškiasi žemutiniai centrai, kai aktyvuojasi viršutiniai?
Autorius. Centrai, kurie aktyvuojasi, paima daugiau psichin s energijos,
tada žemutiniai jos gauna atitinkamai mažiau, ir žmogui silpn ja potraukis
tenkinti savo žemus instinktus.
Ji. Ar tarp vyro ir moters b va absoliučiai tyra meil ?
Autorius. Vedose pasakyta, kad taip myl ti galima tik Diev . Tyra meil
žmon ms irgi pasitaiko, bet dažniausiai tiems, kurie jau toki meil jaučia
Dievui. Visose gyvose b tyb se jie mato ne k nus, o sielas, tod l vienodai
myli augalus, gyv nus ir žmones. Toks s mon s lygis pasiekiamas tik visiškai apsivalius nuod mes.
Kai vyro ir moters siekiai yra kiln s, j meil taip pat gali b ti pakankamai tyra ir nesavanaudiška. Tačiau absoliučiai tyra yra tik meil Dievui ir Jo
atsidavusiems tarnams.
Ji. Kaip j s apib dintum t tyr meil ?
Autorius. Tai yra stipriausia, tikra meil , neturinti joki savanaudiškumo
apraišk , nesuteršta netikro ego veiklos. Tokia meil neturi nieko bendro su
materija ir materialiu pasauliu. Jos prigimtis – dvasin . Maksimaliai pasireiškia asmeniniuose visiškai apsivaliusios sielos santykiuose su Viešpačiu.
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Toki meil savo širdyje gali prižadinti kiekvienas žmogus, prad j s tarnauti
Dievui.
Jis. Man atrodo, kad eiliniam žmogui tai nepasiekiama. O šiaip jau žmoni tarpusavio santykiuose ar manoma bent kiek tyresn meil ?
Autorius. Kai žmogus gyvena d l kit ir sau nieko neprašo, tai tokie
santykiai yra gan tinai tyri. Jeigu sutuoktiniai palaiko nesavanaudiškus santykius, tai nat ralu, kad j meil bus pakankamai tyra ir kilni. Žmon ms, kurie nesiekia dvasini aukštum , ji praktiškai neprieinama. Tačiau apsivalius
nuod mes, bet koks žmogus gali tur ti tyrus santykius su Dievu ir visomis
gyvomis b tyb mis.
Jis. Kaip galima išvystyti tokius santykius su artimais žmon mis?
Autorius. Pirmiausia reikia sis moninti, kad tyra meil – realyb . Žinoma, gyvenime ji pasitaiko retai. Pirmiausia, kaip buvo min ta, reikia pamilti
Diev , o tada meil žmon ms ateis savaime. Nuolatos laistydami medžio šaknis, mes tuo pačiu pasotiname ir jo lapus, o pamildami Diev , mes „laistome“ visos b ties šaknis, jos priežasči priežast . Tada mus supantys žmon s
bendraudami taip pat pajunta toki tyr santyki skon .
Ji. Ar mums dabar reikia nagrin ti tokias išaukštintas temas? Jeigu net
šventieji ne visada gali pasiekti toki tyr meil Dievui, tai k kalb ti apie
žmones, kurie tik pradeda savarankišk gyvenim .
Autorius. Taip, j s teisi, mažai kas gali atlikti tok žygdarb . Tačiau jeigu
žmogus tikrai nori laimingo vedybinio gyvenimo, jis iš vis j g turi stengtis
pamilti Diev , tada ir šeimoje bus meil . Bhagavadgytoje (BG 2.46) sakoma:
Visas reikmes, kurias patenkina mažas šaltinis, gali patenkinti ir didelis vandens
telkinys. Taip ir žinantis galutin Ved tiksl pasiekia visus kitus j tikslus.
Jis. Vadinasi, galutinis Ved tikslas yra meil Dievui?
Autorius. O k , n karto apie tai negird jote?
Jis. Tiesiog galvojau, kad gal yra dar kokie nors ne mažiau svarb s tikslai. domu, iki kokio lygio reikia apvalyti savo s mon , kad b t bent kokia
laimingo vedybinio gyvenimo garantija?
Autorius. M s dvasin prigimtis tokia, kad mes negalime gyventi be
meil s, tod l stengiam s myl ti bent vienas kit , kol m s santykiai su Dievu dar tokie netobuli.
Žmon s yra vairiausiuose s mon s lygiuose, tod l ir vedybin meil
b va vairi. Subtiliame žmogaus k ne yra septyni psichiniai centrai. Vedose
sakoma, kad apatiniai centrai kontaktuoja su žemiausio lygio s mone, kurioje vyrauja šiurkšti k niška energija.
Vyro ir moters santykiai formuojasi priklausomai nuo j s mon s lygi
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suderinamumo.
Jis. Kaip funkcionuoja visi tie psichiniai centrai?
Autorius. Patys centrai yra nematomi, nes priklauso subtiliam k nui. Bet
kokia m s veikla yra susijusi su ši centr veikla.
Pats žemiausias centras susij s su egoizmu ir lytiniais santykiais. Jeigu
tarp sutuoktini nusistovi geri santykiai žemutini centr pagrindu, visa j
bendro gyvenimo prasm – elementariausias seksas.
Antrasis centras, esantis truput žemiau bambos, susij s su savisauga, godumu ir baime. Kai sutuoktini santykiai yra šio centro lygyje, j gyvenimo prasm – susikurti kuo geresnes gyvenimo s lygas (butas, baldai, vila, mašina).
Centras, esantis saul s rezginio srityje, susij s su ambicijomis, virškinimu ir pasitenkinimo jausmu. Sutuoktini santykiams harmonizuojantis šio
centro lygyje, bendro gyvenimo tikslu tampa prestižo ir kuo geresn s visuomenin s pad ties siekimas.
Centras, esantis širdies srityje, susij s su doroviniu žmogaus vystymuisi.
Sutuoktini santykiams harmonizuojantis šio centro lygyje, j bendro gyvenimo tikslas – laikytis dorov s princip , nešanči ramyb ir klest jim .
Gerkl s centras susij s su emocijomis ir jusli kontrole, o sutuoktini
bendro gyvenimo tikslas šio centro lygyje – siekti jusli kontrol s ir subtilesnio pasaulio suvokimo.
Kaktos centras susij s su protine veikla. Kai sutuoktiniai yra šio centro
lygyje, savo gyvenim jie pašvenčia šventrašči studijoms, gyvenimo prasm s suvokimui ir apsivalymui nuo nuod mi .
Pats aukščiausias centras yra viršugalvyje. Jis susij s su intelektu. Šiame
lygyje sutuoktiniai nesavanaudiškai siekia dvasini žini ir su meile bei atsidavimu tarnauja Dievui.
Harmonija dviej apatini centr lygyje gali b ti net pas gyv nus. Aukščiausio centro lygyje ji manoma tik pačioms tobuliausioms gyvoms b tyb ms visatoje.
Jis. Dabar nor t si sužinoti, kaip jaunuoliams, kurie tobulina savo charakter , atsiranda galimyb susirasti antr j pus su aukštesniu psichiniu lygiu? Jeigu pas tokius žmones apatiniai centrai vis tik aktyv s, tai kaip tarp j
atsiranda harmonija b tent viršutini centr lygyje?
Ji. Tikrai, kod l tarp j savaime atsiranda daug tyresn meil , negu pas
kitus?
Autorius. Pirmiausia reziumuokime šit pokalb .
Išvada: vedybin laim priklauso nuo sutuoktini interes lygio. Tod l
Vedos rekomenduoja iki vedyb daugiausia d mesio skirti ger charakterio
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bruož lavinimui. Kai žmogus gyvenime nusibr žia išaukštintus tikslus, jo
charakteris nat raliai keičiasi. O pats aukščiausias tikslas – išvystyti mumyse gl dinči meil Dievui. Siekdamas tokio tikslo, žmogus savaime pamilsta
ir j supančius žmones.
Meil dažnai nesivadovauja sveiku protu. Nuo to, kokio lygio psichin
harmonija jungia vyr ir moter , priklauso ir j meil s lygmuo. Harmonija
visada atsiranda žmoni interes sferoje, tod l, pašventus savo gyvenim
aukštesniems tikslams, padid ja garantija sukurti laimingesn šeim .
Svarbiausia – teisinga motyvacija
Norint, kad b simoje šeimoje vyraut tvirti ir malon s santykiai, pažinties metu reikia pasitikrinti, k aš jaučiu tam žmogui. Tik pačioje pažinties
pradžioje dar galima atsisakyti tolesnio santyki eskalavimo, o v liau jie darosi vis tvirtesni, kol pagaliau jau nieko nebe manoma pakeisti, net ir suprantant pad ties beprasmiškum .
Galvodami apie b sim šeim , jaunuoliai netur t sureikšminti partnerio
elgesio pažinties metu. Tuo metu jo elgesys gali b ti tiesiog idealus: jaunuolis demonstruos nepaprast paslaugum , mergina irgi d s visas pastangas
pasirodyti geresne, nei ji iš tikro yra.
Ji. Kokiais kriterijais tur t vadovautis mano dukra, rinkdamasi partner ? Kaip jai susigaudyti, ar tai tinkamas žmogus?
Autorius. Jai reikia susižinoti, kaip jis supranta šeimynin laim . Tai
pad s nustatyti vaikino s mon s lyg .
Jis. Paaiškinkite, kaip skirtingos s mon s žmon s sivaizduoja laiming
vedybin gyvenim ?
Autorius. Gerai, tada prad siu nuo žemiausio lygio.
1. Jeigu jaunuolis save laiko k nu, jis nor s laimingai gyventi su kitu
k nu, taigi m gautis seksu, maistu, komfortu... Ir mergin jis rinksis, orientuodamasis jos k no grož , o ne jos pasaul ži r , charakter ar interesus.
Svarbiausias j bendro gyvenimo motyvas bus lytiniai santykiai. Toks vaikinas pažinties metu mergin stengsis kuo greičiau nusitempti lov .
Mergina, turinti toki pat s mon , elgsis labai familiariai, visiems demonstruodama savo k no ypatumus. Ji nelabai priešinsis, kai vaikinas j pasikvies permiegoti, net nepaklaus s vardo. Vienintelis dalykas, kuris tokiai
merginai turi reikšm – vaikinas turi b ti „kietas“.
2. Tam tikr žmoni poži riu, šeimyniniame gyvenime svarbiausia tur ti
ger but , mašin , reikalingus ryšius... Savo simpatij objektu jie neabejoti22

nai ieškos partnerio iš turtingos šeimos.
3. Jaunuoliai, siekiantys vadovaujanči post ar s km s versle, ieškos
partnerio, užimančio kuo geresn visuomenin pad t .
4. Jaunuolis, lavinantis savo teigiamus charakterio bruožus, pamils kukli , iš geros šeimos mergin . Tokios merginos partneryje vertina atsakomyb s jausm , s žiningum ir tinkam elges .
5. B va, kad žmon s, užsiimantys gilesniu sav s ir pasaulio pažinimu,
susiranda tok pat partner . Šiuo atveju jaunuolis susiranda gero b do ir aštraus proto mergin , o mergina ieško vaikino, kuris optimistiškai žvelgia
visas gyvenimo negandas ir kantriai jas kenčia.
6. Dar rečiau vienas kit susiranda jaunuoliai, esantys tiesos pažinimo kelyje. J bendro gyvenimo tikslas – visapusiškai tobul ti, siekiant dvasini žini .
7. Patys rečiausi, bet ir harmoningiausi santykiai b va tada, kai abu jaunuoliai nori kurti šeim , kurios ašis b t tarnyst Dievui. Paprastai tokie žmon s
dar prieš susitikim aktyviai užsiima dvasine praktika, o po vedyb dvasiniu
tiesos pažinimo keliu jie eina kartu tiek šiame, tiek kituose gyvenimuose.
Ji: Man visada atrod , kad meil yra nesuterštas ir išaukštintas jausmas,
o j s samprotavimai sukelia visai priešingas mintis.
Autorius: Meil – tai visada mumyse gl dinčio dvasingumo, prigimtin s m s savyb s, išraiška, tik daugiau ar mažiau suteršta egoizmo. Kuo
žemesni centr lygyje yra tarpusavio prisirišimas, tuo labiau m s meil je
išryšk ja egoistiniai polinkiai.
Jis: Kiek supratau, meil Dievui daug stipresn , negu tarp žmoni . Kod l mes vis tik labiau norime myl ti vienas kit , o ne Diev ?
Autorius: Kaip dramblys neteikia didesn s reikšm s kompiuteriui, taip
ir mes nesuprantame, kad reikia myl ti Diev , visos meil s šaltin .
Jis: Atseit mes per daug buki, taip?
Autorius: Taip, veržtis pas Diev mums trukdo daugelyje gyvenim sukauptos nuod m s. Išmintingi žmon s vien pat nor pamilti Diev vertina
labiau už vyro ir moters meil . Patirti tyr meil Dievui – reta s km ir kartu
svarbiausias žmogaus gyvenimo tikslas. Kaip ten beb t , bet toks polinkis
gl di kiekviename žmoguje.
Ji: Mane vis d lto labiau jaudina žemiški dalykai, b tent, kaip teisingai
ištek ti. Aš kantriai išklausiau, ko siekia jaunikiai, esantys vairiuose s mon s lygiuose. Tačiau, mano nuomone, ne mažiau svarbu ir pačiai merginai
išsiaiškinti, kokiame lygyje ji yra. Tai tur t pad ti tiksliau numatyti, už ko
jai lemta ištek ti.
Autorius: J s teisi. Renkantis gyvenimo palydov , svarbiausia apsispr s23

ti, ko b tent tu tikiesi iš savo partnerio, kokiomis s lygomis tu nori myl ti
t žmog . Sukonkretinti, koks tavasis šeimynin s laim s supratimas, ko labiausiai trokšti vedybiniame gyvenime. Visa tai apib dins t psichin centr ,
kurio lygyje atsiras abipusis jaunuoli potraukis ir harmonija j santykiuose.
Paskui, bendro gyvenimo eigoje, pakeisti j bus nepaprastai sunku.
Ji: Nejaugi po vedyb jau nieko nebegalima pakeisti? Kurgi teisingumas, jei n ra galimyb s tobul ti?
Autorius: Yra ir teisingumas, ir galimyb s, tik reikia, kad sutuoktiniai
tuo užsiimt , nes kitais b dais pakeisti esamus santykius praktiškai ne manoma. Paprastai jie laukia permain vienas iš kito, o ne iš sav s.
Ji: Kaip man susigaudyti, ko iš meil s tikisi dukra? Pati tai nepasisakys,
nesulauksi.
Autorius: O j s pasiži r kite, koki žmoni rate ji ieško kavalieriaus, ir
viskas bus aišku.
Jis: J s pam ginkite suklasiikuoti bendravimo pob džius, susiedami
juos su jau išvardintais šeimos k rimo motyvais.
Autorius: Tai visai nesunku.
1. Jaunuoliai, link primityvi k nišk laim , bendravimo ieškos diskotekose, baruose ir kitose masinio jaunimo lankymosi vietose.
2. Link turtus ir komfort gyvenimo palydovo ieškos brangiuose restoranuose, poilsio namuose ar verslinink draug je.
3. Trokštantys šlov s ir valdžios vienas kit susiras uždaruose vakar liuose, kuriuos ateina tik rinktiniai žmon s, dalykini susitikim metu, elitin se kompanijose.
4. Jaunuoliai, lavinantys geruosius charakterio bruožus, susitinka bendraminči b reliuose, jogos bei meditacijos užsi mimuose.
5. Pradedant nuo penkto lygio susitikimai vyksta, bendraujant su dvasin s pakraipos žmon mis. Dažniausiai b simieji sutuoktiniai priklauso tai
pačiai religinei konfesijai arba turi vienod poži r dvasinius dalykus.
Taigi nesunku suprasti, kokia vedyb motyvacija, kai matai, kokio bendravimo ieško jaunimas.
Ji: Bet b va taip, kad apsiveda ir jaunuoliai, turintys visiškai skirtingas
bendravimo sferas.
Autorius: Taip, bet tokios vedybos dažniausiai b na nevykusios ir reiškia, kad atidirbama kažkokia netikusi karma. Visi nemalonumai prasideda
tada, kai kuris nors iš sutuoktini pasijunta apgautas, matydamas, kad pasirinko ne t partner , kokio tik josi.
Ji: O jeigu netikusio charakterio sutuoktinis pasistengs pasitaisyti, tai ar
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ilgam j santykiai pager s?
Autorius: Aš jau ne kart pažym jau, kad vedybinio gyvenimo pradžioje
jaunuoliai dažniausiai nesugeba užsiimti kokia nors saviaukla – ne tas tuo
metu r pi. O kai jausmai šiek tiek atv sta ir protas prablaiv ja, sutuoktiniai,
jeigu j interesai skirtingi, beveik tuoj pat pradeda pyktis. Tod l geriau prieš
vedybas išsirinkti žmog , kurio pasaul ži ra daugmaž atitikt tav j .
Ji: O jeigu žmogaus sitikinimai neatitinka bent ketvirto lygio pagal
j s klasiikacij , ar tai reiškia, kad jam jau nelemta tur ti aukštesnio lygio
santykius?
Autorius: Santykius bet kokiu atveju galima pakeisti, tik klausimas, kokia kaina. Jau geriau iki vedyb padirb ti su savimi, kad atitiktum tuos reikalavimus, kuriuos keli b simam partneriui.
Ji: O jeigu gyveni su žmogumi, kur pasirinkai, vadovaudamasis neteisinga motyvacija, – ar galima pataisyti toki pad t ?
Jis: Aš d lto tave čia ir atsivedžiau.
Ji: Tada paaiškink, kod l m s santykiai neger ja, nors tu čia jau seniai
vedžioji pokalbius apie laiming gyvenim ?
Jis: Tod l, kad žmogus pirmiausia atranda laim savyje, ir tik paskui
gauna stipryb s keisti santykius su aplinkiniais. Dabar aš pats po truput
keičiuosi, bet greitai ir iki tav s prisikasiu.
Ji: Och, neduok Dieve! sivaizduoju!
Jis: Ramiai tiktai!
Autorius: Linksma su jumis s d t už stalo...
Jis: Neimkite galv . Geriau smulkiai paaiškinkite, kaip prasideda ir kuo
pasibaigia visi tie min ti septyni r ši santykiai.
Autorius: Gerai, tik pirmiau reziumuosime šit pokalb .
Išvada: Norint, kad b simoje šeimoje b t tvirti, geri santykiai, dar pažinties metu reikia žinoti, kas mane traukia prie to žmogaus. Tuo metu reikia
susigaudyti, kod l aš noriu vedybinio gyvenimo, nes paskui bus sunku k
nors pakeisti.
Sutinkamai su šia motyvacija ir psichiniais centrais yra septyni pagrindiniai šeimynin s harmonijos tipai. Tik keturi iš j mus gali padaryti laimingais, kiti trys neišvengiamai baigsis kančiomis.
Pats protingiausias b das susikurti normalius šeimyninius santykius –
kultivuoti dvasin praktik dar iki vedyb . Bet nereikia nuli sti, jeigu toks
supratimas atsirado jau po vedyb . Reikia nedelsiant prad ti tobulinti savo
charakter ir po truput keisti sav j šeimynin s laim s vaizd . Tada santykiai su artimaisiais irgi prad s ger ti.
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Meil ir seksas
Panagrin kime pirm j atvej , b ding m s laikmečiui, kai jaunuoliai
suart ja apatinio psichinio centro lygyje, kur vyrauja lytinis potraukis. Šio
centro aktyvumas susij s su Marso planeta, kuri atsakinga už žmogaus vali
bei egoizm , vyriškus lytinius organus ir lytinius santykius.
vairios šio lygio apraiškos praktiškai pasireiškia daugumai jaunimo.
Jiems atrodo, kad toks šiaip jau nat ralus potraukis kitai lyčiai ir yra ta tikroji
meil . Tačiau apie jausm gilum šiame lygyje n ra ko net kalb ti, nes apatiniai centrai verčia ignoruoti žmogaus charakter , polinkius ir pasaul ži r .
Jis: Vadinasi, jie nesupranta, kad tokie santykiai n ra meil , o tik paprastas pramogavimas?
Autorius: O jiems n ra skirtumo tarp meil s ir lengvab diško bendravimo. Žinoma, tai irgi tam tikra meil , jaunuoliai jaučia kai kuriuos jos požymius. Jie stengiasi buvoti vietose, kur skatinami tokio žemo pob džio santykiai – diskotekose, baruose, – ir galvoja, kad kitokios laim s neb na. J m giamos dainos, šokiai, poezija, muzika, ilmai propaguoja ir skatina geism
priešingai lyčiai. Ir kai jaunimas entuziastingai klausosi toki idiotišk dain
ir ži ri nemažiau idiotiškus ilmus, darosi visiškai aišku, kad juos visiškai
patenkina ž li ir grubi meil , kurios žabangas jie neužilgo pateks.
Ji: O argi neb va taip, kad tokio tipo jaunuolis simyl t aukštesni pol ki mergin ?
Autorius: Žinoma, taip atsitinka, ir neretai. Pažinties metu j santykiai
gali harmonizuotis ne tik žemiausio centro lygyje, bet ir kažkokiame aukštesniame. Paprastai tokiais atvejais meil tarp j ilgai neužsib va. Mergina,
orientuodamasi aukštesnio lygio santykius, vengs kuo greitesnio suart jimo, kurio sieks jaunuolis. Prasid s konliktai, ir galiausiai j draugyst pasibaigs. Harmoningi santykiai aukštesni centr lygyje neleidžia ištvirkauti,
jie palaiko laipsnišk suart jim .
Ji: K daryti merginai, kai vaikinas apgaul s b du primeta jai lytinius
santykius?
Autorius: Sunkus klausimas, reikia žinoti konkreči situacij . Kad toki
dalyk neb t , reikia mokytis, kaip atpažinti vaikinus, kurie mergin gali
stumti toki pad t .
Ji: Ar t vai gali j kaip nors nuo to apsaugoti?
Autorius: Vedos t vams pataria neleisti jaunoms mergait ms laisvai
bendrauti su vaikinais. Tuo atveju, kai abu, – tiek vaikinas, tiek mergina, –
aklai stengiasi susigadinti savo gyvenim , t vai juos turi bausti. Tačiau dabar
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vaikams dažniausiai duodama visiška laisv , tod l min toje situacijoje t vai
greičiausiai bus bej giai k nors padaryti.
Ji: O ar mergina gali kaip nors pati apsiginti nuo merginimo?
Autorius: Jai tai b tinas sugeb jimas. Padori mergina privalo suprasti,
kad jeigu ji vaikinui per daug leis, tai li dna baigtis neišvengiama. J tarpusavio santykiuose yra tam tikra riba, kuri peržengus, mergina jau nebegali
apsiginti nuo kavalieriaus k sl . Bet jeigu mergina buvo teisingai aukl jama,
ji elgiasi atsargiai, ir ž l s vaikinai praktiškai neturi galimyb s jai pakenkti.
Jis: Kažin, kaip susiklosto gyvenimas t poreli , kurios bendro gyvenimo pagrindu laiko vulgar seks ?
Autorius: Čia galimi trys variantai.
Pirmas atvejis. Dažnai jaunuoliai, kuriuos jungia tik seksas, nenori joki
vedyb , ir tik ypatingu atveju ar esant didelei psichinei tarpusavio priklausomybei jie formina santuok . Jiems tiesiog norisi visada b ti kartu ir kuo
dažniau m gautis seksu. Tačiau ilgainiui jie pamato, kad j interesai visiškai
skirtingi. Jiems darosi vis sunkiau b ti kartu, nes bendravimas neteikia buvusio džiaugsmo, kadangi tai, kas domu vienam, nejaudina kito. Bandydami
kažkaip pakeisti savo santykius, jie pradeda vaidytis. Paliaub metu jie dar
užsiima seksu, bet palaipsniui j lytinis potraukis – vienintelis bendro gyvenimo stimulas – vienas kitam vis maž ja, kol pagaliau suvisai dingsta, o
kartu – ir j meil .
Jis: Kokiu bendro gyvenimo metu jie pradeda pasteb ti sunkumus?
Autorius: Užtenka kartu pagyventi pus met . O po dviej -trij met j
santykius ištinka didel kriz .
Jis: Ar dabar dažnos tokios vedybos?
Autorius: O, labai. Pagrindinis j požymis – sutuoktiniai neturi jokio
ištikimyb s jausmo. Tod l dažniausiai ir gyvena nesusituok , nes taip nieko
vienas kitam sipareigoti nereikia. Štai kod l dabar išyra tiek daug šeim .
Ji: Ar toks gyvenimas visada grindžiamas tik vulgaraus sekso potraukiu?
Autorius: O kokia dar priežastis gali b ti, kai bendras gyvenimas apiforminamas b tent taip? Jeigu jaunuoliai savo santykius vertint bent kiek
rimčiau, jie b tinai susituokt kaip pridera.
Ji: Paž stu vien toki šeim . Jie sako, jog taip gyvena tod l, kad nem gsta visoki iškilming ceremonij .
Autorius: Viešpatie, kokios gali b ti emocijos ar sentimentai, kai perspektyvoje nusimato b sim j vaik likimai? Jeigu jie atsakingiau galvot
apie šeimos išsaugojim , b tinai tvirtint savo santuok juridiškai.
Betgi pakalb kime apie kitas tokio gyvenimo peripetijas.
27

Antras atvejis. Mergina, iki valios pasim gavusi palaidu gyvenimu, pajunta vienatv ir dabar pasiruošusi viskam. Eiliniam kavalieriui ji inscenizuoja karšt meil .
Jis: Kuriam galui tie spektakliai?
Autorius: Tokia mergina jau negali ištek ti, vedina meil s jausmo, nes
palaidas gyvenimas j pakankamai psichiškai išsekino. Tačiau ir vieniša likti
nenori, tod l naudojasi bet kokiu vaikinu, kuris nori su ja suart ti, bandydama j palenkti bendram gyvenimui.
Jis: Kam reikalingas toks gyvenimas – be meil s?
Autorius: Dauguma moter nem gsta vienatv s. Pagimdžiusi vaik , moteris jaučiasi laimingesn . Tod l merginos, pasin rusios palaido gyvenimo
malonumus, visada puosel ja slapt ar aišk nor gauti vyr ir gimdyti.
Ji: Ar ilgai joms sekasi vaidinti t karšt meil ?
Autorius: Pasisotin s merginos k nu, vaikinas pradeda suprasti tikr j
pad t .
Ji: Ar po to mergina gali kaip nors išsaugoti šeim nuo suirimo?
Autorius: Taip, jeigu ji labai pasistengs, tai kažk gali padaryti. Tačiau
jeigu pirmu atveju bent jau buvo kažkokia harmonija, tegu ir žemiausio centro
lygyje, tai šiuo atveju ir šito n ra. Tod l m s sutuoktiniai gyvens kaip svetimi
žmon s. Santykiai tarp j gali pasitaisyti, jeigu nors vienas ims save tobulinti.
Trečias atvejis. Abu jaunuoliai persisotina palaidu gyvenimu ir sukuria
šeim kaip „likimo draugai“. Kadangi j seksualin energija jau išnaudota,
tarp j n ra ne tik seksualin s, bet aplamai jokios harmonijos. Tokie žmon s
jaučiasi nelaimingi bei vieniši, tod l nori, kad šalia kas nors b t . Bendram
gyvenime vienas kitam jie nejaučia nei didelio prieraišumo, nei priešiškumo.
Paprastai tokios poros s kmingai prasigeria arba ieško laim s darbe.
Vis trij situacij analiz rodo, kad tuo atveju, kai vulgarus seksas laikomas laim s etalonu, vedybinis gyvenimas b va pasmerktas sunkiems išbandymams.
Ji: Viskas labai logiška, bet jeigu meil sukyla apatini centr lygyje, tai
kod l v liau, prad jus bendr gyvenim , tarp jaunuoli negali atsirasti kokia
nors harmonija aukštesniuose centruose?
Autorius: Jeigu tokia harmonija atsiranda, pradeda vystytis ir atitinkami,
aukštesnio lygio santykiai, kurie porelei gan tinai maišo, nes nesiderina prie
j supratimo, kad meil – tai nevaržoma seksas. Galiausiai jie taikiai išsiskiria ir ieško kit partneri . Žinoma, prad jus praktikuoti teising gyvensen ,
viskas gali klostytis kitaip, bet čia jau kita tema.
Jis: Jie gal t kur laik pagyventi su vienu partneriu, paskui – su kitu...
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Man atrodo, kad tai b t tam tikra išeitis tokiose situacijose.
Autorius: Dažniausiai jie taip ir daro. Blogiausia, kad taip gyvenant,
palaipsniui dingsta lytin potencija, ir tada naujas partneris suteikia mažiau
malonumo, negu senasis. Tai sukelia li des ir depresij (dažniausiai moterims) arba potrauk alkoholiui, narkotikams ir lytiniams iškrypimams (daugiausia vyrams).
Jis: Nereikia nusigyventi iki tokios b senos. Pasidžiaugei kur laik tokio palaido gyvenimo malonumais – ir užteks, prad k normal vedybin gyvenim , negi kas trukdo?
Autorius: J s neatradote dviračio. Taip galvoja daugelis jaunuoli . Tačiau reikia žinoti, kad bendrame gyvenime turi b ti kažkokia harmonija. Ji
priklauso nuo žmogaus dorybingumo, kur jis sukaup praeityje. Kuo doresni buvo jo poelgiai, tuo didesn harmonija. Bet jeigu visa dora buvo iššvaistyta palaidai gyvenant, tai iš kur jos pasisemti, kuriant normali šeim ? Tuo
atsakingu metu žmon s praktiškai jau b va prarad sugeb jim myl ti.
Jis: Sunkus atvejis, bet gal nereikia nuleisti nosies, o kur laik pagyventi
vienam, užsiimant askez mis. Apsivalius jau galima m ginti kurti normali
šeim .
Autorius: Kartais tokie žmon s suvokia savo nieking pad t ir pasuka
doros keliu. Tada viskas vyksta taip, kaip j s sak te. Tačiau dažniausiai jie
neturi nei j g , nei išminties kaip nors pakeisti savo gyvenim . Paprastai jie
vis giliau panyra neišmanymo gun (girtuokliavimas, banditizmas, narkomanija, lytiniai iškrypimai).
Ji: Kaipgi pad ti tiems nelaim liams? Juk jiems nenusimato joki prošvaisči .
Autorius: Nuod mingas gyvenimas labai žaloja psichik , tod l tokiems
žmon ms pad ti yra nepaprastai sunku. Dažniausiai jie atsipeik ja tik po to,
kai patiria labai skausmingus išgyvenimus. Gerai prisikent j , jie jau pradeda siklausyti kit nuomon apie teising gyvenim . Šiuo atveju jau galima
kažkiek pad ti. Korektiškai suteiktos žinios gali iš pagrind pakeisti vis j
gyvenim . Kai tik jie prad s dirbti su savo charakteriu, nuo to momento ir
prasid s j tobul jimas. Tačiau daugumai nepadeda net išgyvenamos kančios, tod l j tolesn degradacija neišvengiama. Tik po daugelio gyvenim ,
iki valiai prisikent j žemutin se planetose, jie pradeda siekti aukštesn s kategorijos laim s.
Jis: Vadinasi, anksčiau ar v liau, jiems vis tik pavyksta sukti teising
keli ?
Autorius: Žinoma. Juk šiame pasaulyje n ra amžin materiali kanči ,
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kaip n ra ir amžinos materialios laim s. Amžina laim yra tik ten, kur egoizmo n ra net šeš lio – dvasiniame pasaulyje.
Išvada: b simieji sutuoktiniai niekada nebus laimingi, jeigu orientuosis
meil , grindžiam tik vulgariu seksu. Siekdami tokios vedybin s laim s, jaunuoliai iš anksto pasmerkia save kančioms. Apatini centr lygyje žmogaus
charakteris, polinkiai ir pasaul ži ra neturi reikšm s, ten mus valdo vien tik
seksas. Susivilioj tokia pigia meile, jaunuoliai palaipsniui praranda gerus
charakterio bruožus, ir j likimas darosi vis labiau komplikuotas. Nematydami išeities iš tokios situacijos, jie paprasčiausiai galutinai degraduoja.
Tačiau išsigelb jimas yra – reikia atsižad ti palaido gyvenimo ir imtis reguliarios dvasin s praktikos, kuri net labai degradavusiam žmogui suteiks
vilties ir atvers visiškai naujas perspektyvas.
Meil ir gerov
Kitas šeim tipas – kai abipusis potraukis išsivysto psichinio centro,
esančio truput žemiau bambos, lygyje. Su juo susijusi Veneros planeta, kuri
stiprina potrauk komfortui, turtams, prabangai ir kontroliuoja moteriškus
lytinius organus. Kai jaunuolius apvienija šio tipo harmonija, j bendro gyvenimo tikslas orientuotas šilto, jaukaus lizdelio k rim .
Ji: O k , argi blogai tur ti tok b st ?
Autorius: Žinoma, visai neblogai, tik Vedos persp ja, kad tai netur t
b ti pagrindiniu viso gyvenimo tikslu. Vis tik toks vedybinis gyvenimas yra
stabilesnis, negu tas, apie kur kalb jome pirmiau. Tačiau ir čia n ra didel s
šeimynin s laim s.
Beje, po kurio laiko tarp toki sutuoktini gali atsirasti dar harmoningesni santykiai, bet jau žemiausio psichinio centro lygyje.
Ji: Tačiau ar noras sur pinti vaikams normalias gyvenimo s lygas yra
nuod m ? Kod l gamtos d sniai tur t už tai bausti?
Autorius: Vaik tikrai nereikia išmesti gatv , tik t normali s lyg k rimas neturi užgožti aukštesni tiksl . Kai jaunuoliai tiki, kad patogumai ir
prestižas yra svarbiausi laim s šaltiniai, jie kuriasi likim , kupin sunkum .
Jis: Paaiškinkite, prašau, vairias tokio šeimyninio gyvenimo peripetijas.
Autorius: Abipusis potraukis antro psichinio centro lygyje atsiranda
trim atvejais.
Pirmas. Mergina, norinti ramaus gyvenimo, siekia susirasti turting ar
bent jau neblogai apsir pinus , turint neblogus ryšius vaikin , šalia kurio ji
jaust si saugi. Ji sitikinusi, kad jai reikalingas tik toks vyras. Jos nejaudina
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vaikino charakteris ir poelgiai. Nor dama susirasti tok vyr , ji ieško kokios nors elitin s draugijos. Mergina nekreipia d mesio jaunuolius, kuriems
tr ksta smarkumo ir šaunumo. Rengiasi pagal paskutin mad ir yra šventai
sitikinusi, kad pigiai jos nepaimsi. Gal gale neužilgo darboviet je ar studijose ji susitinka savo išsvajot kavalierait . Jisai, savo ruožtu, nuo jaun
dien stengiasi b ti tokiu šaunuoliu ir, žinoma, turtingu. Nor damas tur ti
apr pint gyvenim , jis intuityviai ieško nuovokios ir turtingos merginos.
Ji turi sugeb ti puikiai, neprarasdama savo vert s pajautimo, bendrauti su
žmon mis ir turting žmoni draug je išsilaikyti j lygyje. Bet svarbiausia,
kad ji tur t turtingus t vus.
Jis: Ar tokie žmon s išsiskiria iš kit , sakykim, savo kalba, bendravimu?
Autorius: Jie m gsta naudotis kitiems žmon ms nelabai suprantamomis
s vokomis ir žodžiais, labai didžiuojasi savimi ir savo aplinka, o progai pasitaikius, mielai demonstruoja paniek ne savo rato žmon ms.
Jis: Vadinasi, šis psichinis centras susij s su noru kažk kaupti ir m gautis gyvenimu panaši žmoni draugijoje?
Autorius: B tent. Santykiai tarp toki jaunuoli vystysis l čiau, negu
žemiausios čakros lygyje, nes jie pirmiau turi gerai pasitikrinti, kiek partneris atitinka j reikalavimus.
Jis: Tai šio tipo santykiai b va tik tarp turting žmoni ?
Autorius: Visai ne. Pasiži r kime šio lygio jaunuoli santykius antruoju atveju, kai jie neturi reikaling l š bendram gyvenimui, ir j vienintelis
noras – kaip nors prasigyventi. Jie pasiruoš dirbti dien nakt , kad tik nusipirkt , sakykim, naujesnio modelio skalbimo mašin . Vis savo energij jie
eikvoja buitiniams reikalams. Jie taip pat delsia eskaluoti tarpusavio santykius, nes pirmiau reikia pasir pinti, kad b t savas kampas.
Ji: Panašu, kad šiuo atveju meil s j santykiuose dar mažiau, pernelyg
jie racional s.
Autorius: Aš jau min jau, kad kuo aukštesnio psichinio centro lygyje
atsiranda harmonija, tuo l čiau vystosi santykiai, bet jie b va tvirtesni.
Ji: Žinoma, tai visai protinga – pirmiau pasir pinti b stu, o jau po to
prad ti bendr gyvenim .
Jis: Dabar aišku, kod l tu vis atid liojai m s vestuves...
Ji: Tu galb t gal jai gyventi kaip tas Leninas – „šieno kaug j ruden v lyv ...“, bet man, turtingos šeimos atžalai, toks variantas netiko.
Jis: Štai ir paaišk jo m s vedyb motyvacija.
Ji: Man tavo motyvai buvo seniai aišk s. Turtinga šeima, t tušio visuomenin pad tis... Kas nori susigundys. Tačiau mano motyvai buvo visai kiti.
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Kai mes apsived me, tu, galima sakyti, buvai be kelni , o dabar pasiži r k,
kok solid pon išvirtai.
Jis: Tai tiesa, vadinasi, tavo motyvacija buvo kilnesn ?
Ji: Žinoma, aš nor jau ištraukti tave iš skurdo ir padaryti normaliu žmogumi. Sakykit, toks motyvas – kok psichin centr jis atitinka?
Autorius: Atleiskite, bet nieko gero negaliu jums pasakyti. J s motyvacija atitinka treči harmoning santyki atvej , kai neturtingas vaikinas veda
turting mergin . Jis galvoja, kad jam labai pasisek , nes dabar jam atviras
kelias sav bizn .
Jis: Taip, tačiau žmona pastoviai j „tarkuoja“, kad jis naudojasi pinigais,
kuriuos uždirbo ne jis pats, o jos šeima.
Ji: Nenešk šiukšli iš trobos, geriau pagalvok, kuo b tum, jei ne aš? Palauk, pasakysiu t čiui, kaip tu čia išsidarin ji.
Jis: Nesinervuok, žinoma, aš tau d kingas. Sakykit, o kurios vedybos iš
t trij atvej yra geriausios?
Autorius: Didelio skirtumo n ra, nes visos baigiasi vienodai. Dar panaši
situacija b va, kai turtingas vaikinas veda koki nors skursn . Ji galvoja, kad tai
ir yra didžiausia laim – užpainioti turting vyr , tačiau vaikinas nori tik vieno –
tur ti nam darbinink , kuriai galima išmetin ti, kad ji iš neturtingos šeimos.
Jis: Ir koks j likimas?
Autorius: Bendro gyvenimo pradžioje jie neturi laiko aiškintis savo santyki , nes visa energija eikvojama komfortišk gyvenimo s lyg k rimui.
Jie tikisi, kad tie r pesčiai kažkada baigsis, ir bus galima ramiai gyventi.
Tačiau reikalai niekada nesibaigia. Butas, apstatymas, mašina, garažas, vasarnamis... O čia jau ir vaikai paaugo, reikalingi pinigai j išsilavinimui, taigi
v l sukis. Bet viltis kada nors atsikv pti neužg sta. Viskas b t labai kilnu,
tačiau jie nesupranta, kad žmogui niekada negana to, k turi, be to, daiktai
turi savyb senti, juos reikia keisti. Anksčiau ar v liau nuo tokio gyvenimo
prasideda ligos. Ir tik rimčiau susirgus, yra proga atitr kti nuo reikal , bet
tada sutuoktiniai pastebi, kad jie vienas su kitu neturi apie k kalb ti, išskyrus
tuos pačius inansinius klausimus. Ir tada atsiranda kart lis ir nusivylimas,
jausmas, kad štai ari kaip negras, o iš artim žmoni nesulauki nei d kingumo, nei šilumos. Štai taip ir prasideda nepabaigiami šeimyniniai konliktai.
Jis: Atrodo, lyg b tum t kalb j apie mano gyvenim . Juk pareini namo,
o čia visi užsi m savais reikalais, ir nesulauksi švelnesnio žodžio, visiems
vienodai rodo. Žinoma, kai artinasi algos diena, aš staiga pasidarau ir „brangusis“, ir „t veliukas“.
Ji: O kaip kitaip su tavimi susikalb ti?
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Jis: Pamaitink pirmiausia, pasakyk k nors malonaus, o jau paskui klausin k apie reikalus.
Ji: Ir tada tu b si laimingas? Nejaugi taip paprasta?
Jis: Taip, man materialios laim s daug nereikia.
Ji: Na, gerai. Sakykit, kokia tolesn tokio vedybinio gyvenimo eiga?
Autorius: Kaip jau min jau, santykiai šio tipo šeimose yra tvirtesni, tod l jos rečiau ir išyra. Tačiau kadangi tarp sutuoktini n ra gero tarpusavio supratimo, tai ir didesn s laim s j gyvenime n ra. Patek sunki bei
ilgalaik inansin kriz , jie praranda svarbiausi savo šeimynin s laim s
motyv ir dažniausiai išsiskiria, kaltindami vienas kit sugadintu gyvenimu.
Kartais vienas iš sutuoktini susipaž sta su perspektyvesniu partneriu ir, sugalvoj s priežast , palieka šeim . Kartais j varg priežastimi tampa vaikai,
išaug godumo ir pinig vaikymosi atmosferoje. Nenuostabu, nes jie buvo
aukl jami atitinkama dvasia: jeigu parneši ger pažym , gausi „kramtušk s“.
Šitaip vaikai užauga ciniškais ir merkantiliškais žmon mis.
Jis: Kaip tokiose šeimose pagerinti tarpusavio santykius?
Autorius: Pirmiausia jie turi gauti žini apie vedybin gyvenim , stengtis pildyti savo pareigas šeimai ir nesiusti, kai jas blogai atlieka kiti šeimos
nariai. Reikia mokytis b ti labdaringiems doryb s gunoje ir skiepyti vaikams
nesavanaudiškum . Dabar neaiškinsiu šio klausimo subtilum , nes tai vis
b sim pokalbi tema. Ten ir gausite atsakymus.
Ji: Manau, kad m s šeimoje ne taip viskas blogai. M s santykiuose
yra daug bendrumo. Štai, paskutiniu laiku mes aiškinam s, kaip teisingai
laikytis dienos režimo.
Autorius: Pad k Dieve. Jeigu j s visi stengiat s teisingiau gyventi, kitaip sakant, tobul ti, tai j s šeimoje did ja harmonija aukštesni psichini
centr lygyje.
Išvada: kai tarp jaunuoli išsivysto harmoningi santykiai antro psichinio
centro lygyje, jie suart ja, tik damiesi susikurti prašmatn ir be problem gyvenim . Tokia šeima yra tvirtesn , negu pirmojo centro atveju, tačiau apie koki
laim galima kalb ti, kai santykiai grindžiami materiali g rybi troškimu.
Šiame lygyje jaunuoliai stengiasi b ti šiuolaikiški ir atitikti visus mados
reikalavimus. Susirad panaš partner , jie pradeda ilgalaik , dažnai per
vis gyvenim nusit siant maraton , stengdamiesi nutverti sav j laim .
Kartais, išeikvoj šiose lenktyn se visas j gas, jie susim sto, kaip j pastangas vertina artimieji. Nusprend , kad liko nesuprasti, jausdami nuovarg ir
vairias ligas, jie pradeda aiškintis tarpusavio santykius. Ilgainiui j gyvenimas darosi tiesiog nebepakenčiamas.
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Galimas daiktas, kad šiuo metu kažkuris sutuoktinis rimtai susim stys,
kaip taisyti situacij . S km aplankys tuos, kurie ims vadovautis nesavanaudiškumo ir tobul jimo principais. Palaipsniui jie suvoks, kad visos problemos
yra d sninga neteisingo laim s suvokimo t sa. At jus tokiam supratimui, galima realiai taisyti pašlijusius šeimyninius santykius, o tada palaipsniui apsireikš ir tikroji laim .
Meil ir prestižas
Siekdami materialios laim s, mes vadovaujam s daugiau ar mažiau materialistiška motyvacija. Kuo silpnesnis materialus jos aspektas, kitaip sakant,
kuo subtilesn motyvacija, tuo daugiau vedybiniame gyvenime b va harmonijos ir stabilumo. Vedos teigia, kad siekiant sumažinti material j m s
gyvenimo aspekt , reikia žymiai daugiau energijos ir žini , negu norint j
padidinti. M gautis gyvenimu, kuriame visk užgožia materialus aspektas,
didelio proto nereikia. Noras naudotis subtilia materija savanaudiškais tikslais paprastai baigiasi taip pat, kaip ir prisirišimas prie grubiausi jos form ,
– nelaimingu gyvenimu.
Jis: Pateikite potraukio subtilioms ir grubioms materijos formoms pavyzdžius.
Autorius: Grubios materijos formos susideda iš chemini element ir j
jungini . Noras m gautis savo ar priešingos lyties k nu, didelis prisirišimas
prie prabangos, mašinos, namo, taip pat noras lepinti savo vaikus, – tai aiškus potraukis grubioms formoms.
Ji: O argi tai ne šventvagyst – laikyti savo vaik kažkokia grubia materijos forma ir tod l nejausti jam jokios meil s?
Autorius: Tikroji šventvagyst – tai manyti, kad vaikas yra tik k nas,
kuris mums teikia malonum , o ne siela. Jeigu motina taip galvoja, tai vaikas
užaug s irgi laikys save k nu. Ko motina nori iš judviej bendravimo, to
sieks ir vaikas. Jeigu ji nori džiaugtis savo vaiko k nu, užaug s jis taip pat
nor s džiaugtis savo k nu ir bus tipiškas egoistas.
Ji: O kaip elgiasi moteris, kuri ži ri vaik ne kaip k n , o kaip siel ?
Autorius: Ji nori, kad vaikas užaugt nesavanaudišku ir garbingu žmogumi, tod l stengiasi j mažiau lepinti ir santykiuose su juo b ti sant resn .
Ji: O argi negalima myl ti ir k n , ir jame gl dinči siel ?
Autorius: Vedos sako, kad negalima. Jeigu džiaugiam s vaiko k nu, tai
užmirštame, kad jis – siela, ir tada r pinam s jo k niškais poreikiais, o ne
dvasiniu aukl jimu. domu, kad jeigu mes koncentruojam s tai, kad vaikas
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yra siela, k nas n kiek nenukent s. Žmogus, patyr s dvasin laim , savaime
tampa sveikuoliu.
Jis: Kaip r pintis dvasiniu vaiko aukl jimu?
Autorius: Pirmiausia reikia pasir pinti, kad jis tur t tinkam bendravim . Tada jo intelektas apsivalys nuo materialaus laim s vaizdžio ir atsiras
supratimas, kad laim – tai veikla, nukreipta sav s pažinim .
Ji: Varge, kur aš jam rasiu tok bendravim ?
Autorius: J s patys darykit s tokiais, kurie gal t jam duoti nauding
bendravim , tada nereik s ieškoti pašaliais, kas gal t perimti j s pareigas.
Jis: Supratau – jeigu mes r pinsim s savo dvasiniu progresu, aplinkiniams bendravimas su mumis taps labai palankus.
Autorius: Nor dvasiškai progresuoti geriau vertinti truput kitaip, b tent, kad mes stengiam s tobul ti, nor dami pad ti kitiems, o ne sau. Motyvacijoje turi vyrauti ne asmenin , o vis laim . Toks nesavanaudiškumas
išeis gera ir aplinkiniams, ir mums patiems.
Jis: J s dar nepasak t apie potrauk subtilioms materijos formoms, kaip
jis pasireiškia ir kokie jo ypatumai.
Autorius: Jeigu svarbiausias žmogaus gyvenimo tikslas yra šlov , s km , valdžia, visuomenin pad tis, gera savo psichin s b kl s kontrol , tai
ir yra požymis, kad jis nori naudotis subtiliomis materijos formomis. Daug
laim s iš to jis nepeš. Subtili materija – tai protas, intelektas ir netikras ego.
J valdyti reikia gilesni žini ir sugeb jim , tod l tokie žmon s daug dirba
su savimi. Did jant j pranašumui prieš kitus, kartu did ja ir j išdidumas,
arogancija bei piktumas.
Jis: Apie tobul jim j s kalb jote kaip apie svarbiausi gyvenimo tiksl ,
ir aš jumis beveik patik jau. Bet dabar iš j s aš girdžiu, kad darbas su savimi ir savikontrol neatneš didesn s laim s. Nagi, pasiaiškinkite.
Autorius: Savikontrol yra tik rankis, arba metodas siekti užsibr žt
tiksl . Kiekvienas protingas žmogus, kuo jis beužsiimt , turi j valdyti. Tačiau tikslai b va labai vair s, tod l ir su gerais rankiais galima prisidirbti.
Jeigu žmogus naudojasi šiuo metodu, siekdamas dvasinio pažinimo, jis tobul ja. Bet jeigu jis siekia tik šlov s ir valdžios, tai savikontrol neatneš jam
laim s. Taigi toks metodas n ra svarbiausias m s gyvenimo tikslas. Juo
reikia naudotis tik kaip priemone, siekiant dvasinio tobul jimo.
Jis: Su savikontrole viskas aišku, ir jeigu aš tur čiau vis valdži , seniai
visi b t laimingi. Taigi, siekdamas valdžios, aš nešu visiems laim . Tai kod l sakote, kad tokia, rodos, iškilni veikla neatneš man laim s?
Autorius: Tod l, kad tai neturi b ti tikslu. Valdžia taip pat reikia naudotis
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tik kaip rankiu, siekiant kilnesni tiksl , kitaip nesugeb sime ja teisingai pasinaudoti. Išlavinus reikalingus charakterio bruožus, valdžia ateina pelnytai,
kaip d sningas darbo su savimi rezultatas, ir tod l niekam neatneš kanči .
Jis: domu – valdžia yra geras dalykas, tačiau siekti jos – jau blogai.
Kaipgi tur si valdži , jos nesiekdamas?
Autorius: Žmogus turi trokšti ne valdžios, o visuotin s laim s. Štai tada
jis gaus tiek valdžios, kiek tik valios panešti. Ji duodama už nuopelnus, pasiekus tam tikr s mon s lyg . O kai žmogus siekia tik pačios valdžios, tai
jis arba visai jos negauna, arba j gav s nesugeba teisingai naudotis (tr ksta
reikaling savybi ). Ir tada jo laukia begalin s problemos.
Tačiau prat skime pokalb apie vairias šeimos k rimo motyvacijas. Dabar m s dienotvark je atvejis, kai toks motyvas yra valdžios bei prestižo
troškimas. Tai psichinio centro, esančio saul s rezginyje, lygis. Jis susij s
su Saul s planeta, turinčia vyrišk prad ir skatinančia užsiimti tvirt pad t
visuomen je. Taigi pirmas harmoning santyki šiame lygyje variantas.
Jaunuoliai, kuri vedybinis gyvenimas bus skirtas valdžios bei prestižo
siekimui, nuo maž dien turi polink savikontrol . Jie aktyviai sportuoja,
sisavina kv pavimo pratimus, susijusius su d mesio koncentracija, gr dina
savo organizm , badauja ir pan. Paaug jie siekia b ti lyderiais savo bendraamži tarpe, mokinasi vadovavimo meno. Tačiau, kaip nekeista, šios kategorijos žmon s kitus ži ri iš aukšto, neži rint j tvirtos valios ir siekio tobul ti.
Jis: Kaip? Tvirtos valios žmon s, siekiantys tobul ti, – ir negali apsivalyti nuo arogancijos?
Autorius: Jeigu žmogus trokšta toki dalyk , kaip šlov , prestižas ir valdžia, vadinasi, jis neturi nuolankumo. Jis tobulina savo charakter , nor damas b ti pranašesnis už kitus, tačiau kartu puosel jamas ir išdidumas. Mes
jau kalb jome, kad savikontrol neturi tapti priemone siekti savanaudišk
tiksl , priešingu atveju ji ne tik kad netaiso charakterio, bet gadina j .
Jis: Kaip keičiasi žmogaus charakteris, kai jis tobulinasi, siekdamas savanaudišk tiksl ?
Autorius: Gavus kažkoki valdži , vis labiau sukyla išdidumas, ambicijos, pyktis, nepakantumas kitai nuomonei. Tada žmogus arba stveriasi už
galvos ir pradeda mokytis nuolankumo, arba tampa savo pavaldini despotu.
Jis: O kaip elgiasi merginos, norinčios ištek ti ir tuo pat metu siekiančios
šlov s bei prestižo?
Autorius: Jos ieško vyro, kuris tur t pad t visuomen je ir b t vis
gerbiamas. Suprasdamos, kaip svarbu tokiame lygyje tinkamai elgtis, jos
taip pat nuo jaun dien stengiasi dirbti su savimi – sportuoja, praktikuoja
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dietas ir badavim , mokosi kalb ir gražaus elgesio taisykli . Jos nesunkiai
susikuria reikiam vaizd , tačiau savo ambicing charakter sunku pakeisti.
Tokio tipo žmon s suart ja dar sunkiau. Kartu jie ilgai gali užsiimti sportu, bizniu ar mokytis. Savo partneryje jie labiausiai vertina sugeb jim laikytis duoto žodžio. Po vedyb , dar nepatyr šlov s ir valdžios poveikio, jie
neturi pernelyg netikusi proči ir yra visai pador s žmon s. Bet kai tik jie
pasiekia savo tikslus, santykiai šeimoje pradeda gesti. Jie darosi valdingi ir
nepripaž stantys prieštaravim . J interesai: politika, visuomeninis gyvenimas, nacionalin s problemos. Vertina detektyvus ir kitus ilmus, kuriuose
žmogus tampa nugal toju sunkiausiose situacijose.
Žmon s, kuriuos jungia tokio lygio harmoningi santykiai, kuria daugiau
mažiau tvirtas šeimas, kažkiek laikosi šeimynini tradicij ir užima vadovaujančius postus arba dirba karin se, policijos ir politikos strukt rose. Tačiau j tarpusavio bendravime n ra visiško pasitik jimo, jiems sunkiai pasiekiamas bendradarbiavimas, sprendžiant šeimynines problemas ir siekiant
tobulesnio gyvenimo b do.
Poras šiame lygyje dar gali apvienyti verslas, sportas, turizmas, kelion s ir netgi mokslas, siekiant šlov s ar labai didel s pagarbos. Tokios šeimos
stabilios iki to laiko, kai sutuoktiniai pagaliau pasiekia savo tikslus. Tada j
egoizmas darosi nesuvaldomas, ir šeimoje prasideda begalinis santyki aiškinimasis. Šiaip jau jie sugyvena visai neblogai, nes yra bendri interesai, tačiau
vos tik prasideda gyvenimiškos problemos, jie nebežino, kaip jas spr sti.
Ji: Netikiu! Nejaugi tokie gerbtini žmon s nesusigaudo, k daryti su iškilusiomis problemomis?
Autorius: Jiems tai tikrai labai sunku, nes n ra harmonijos proto ir intelekto lygyje. Be to, jeigu jie bando aukl ti ar vaikus, ar vienas kit , j
gyvenime prasideda ne veikiami sunkumai. Juk bet kokioje veikloje reikalingas tarpusavio supratimas, kuris atsiranda tik tobulinant savo charakter
arba esant psichologiniam suderinamumui. O šeimose, apie kurias mes dabar
kalbame, n ra nei vieno, nei kito.
Ji: O argi nepakanka žmogui nurodyti jo tr kumus, kad jis pasikeist ?
Kam dar čia tas darbas su savimi?
Autorius: D l daugelio priežasči , kurios nuo m s nepriklauso.
Ji: V l karma kalta?
Autorius: J s teisi, kažkas kaltas, bet tik ne karma, nes ji yra k nytas
teisingumas.
Jis: Kod l gi m s bandymai k nors paaiškinti artimiesiems – kaip žirniai sien ?
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Autorius: D l m s problem kalti tik mes patys. Labai svarbu suprasti,
kad mes jau pragyvenome daugyb gyvenim , turime sisen jusius charakterio bruožus, tod l juos labai sunku pakeisti. Visa tai mes tai smulkiai išnagrin jome pokalbiuose apie gunas.
vedybin gyvenim kiekvienas sutuoktinis žengia, tur damas konkrečius
motyvus, tikslus, ir tikisi, kad antroji pus pad s juos gyvendinti. Kai šios
viltys nepasiteisina, atsiranda nusivylimas. Nesuprasdami, kad kiekvienas
žmogus turi daugelio gyvenim pilnai suformuot charakter , sutuoktiniai
dažnai su kažkokiu buku atkaklumu stengiasi vienas kit pakeisti. Tačiau
viskas veltui. Galiausiai tarp j išauga siena. Kartu jie gyvena tik tam, kad
palaikyt padorios šeimos status visuomen s akyse. Situacij pakeisti gali
tik bent vieno sutuoktinio paži r pasikeitimas. Tam reikalingas atitinkamas
bendravimas. Jeigu jo nebus, nebus ir galimyb s rasti bendr gyvenimo tiksl . Apart šlov s ir pagarbos, daugiau niekas ner p s.
Dar viena priežastis, kod l nepadeda m s kalbin jimai, – reikia, kad
pats žmogus užsinor t keisti savo charakter . Bet kad jis to panor t , irgi
reikalingas teisingas bendravimas. Tačiau kur j rasti, jeigu jo interesai nesiekia tokio bendravimo lygio? Vienintelis b das atsikratyti netikusi charakterio bruož – pakeisti savo interesus, pakeisti sav j laim s supratim . Tai
manoma, jeigu klausai t , kurie turi teisingesn laim s suvokim .
Trečioji priežastis, kod l šio lygio šeimose sunku pakeisti charakter , yra
ta, kad norint peraukl ti kit žmog , reikia pirma užsitarnauti jo pagarb ir
pačiam tur ti tas savybes, kurias nori jam skiepyti. Sutuoktinis gali kalb ti
teisingiausius dalykus, bet jeigu jo šeimoje negerbs, tai niekas jo nesiklausys. Norint šeimoje užsitarnauti pagarb , reikia sistemingai dirbti su savo
charakteriu. Tokiu b du savo artimiesiems jis pad s keistis gera, tik jokiu
b du nereikia aiškintis santyki . Šeimos nari charakteris palaipsniui taisysis, priklausomai nuo jo paties pažangos.
Jis: O ar juos dar kas nors, apart valdžios ir prestižo, domina? Ar jie bent
kiek myli vienas kit ?
Autorius: Mes dabar vis laik tik apie meil ir kalbame, tačiau visi j
supranta labai skirtingai. Jeigu jus domina, ar greitai tarp j vystosi intymesni santykiai, tai mes apie tai jau kalb jome. Jeigu tarpusavio harmonija
atsiranda aukštesnio psichinio centro lygyje, tai ji automatiškai palaipsniui
vystosi ir žemesni centr lygyje. Santykiai darosi vis labiau intymesni, o
kitaip neb t vaik .
Ji: O ar dažnai b va taip, kad žemutini centr lygyje harmonija tokiose
šeimose vis d lto neatsiranda?
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Autorius: Na, b va ir pasitaiko, tačiau jeigu sutuoktinius vienija koks nors
aukštesnis bendro gyvenimo idealas, tai viena ar kita problema lytiniuose santykiuose juos nelabai jaudins. Jeigu tokio idealo n ra, o visas bendras gyvenimas susiveda juslinius malonumus, tai toliau kartu gyventi bus labai sunku.
Išvada: kartais jaunuolius labiausiai traukia tokie subtil s malonumai,
kaip išdidumas, šlov ir garb . Tokiu atveju j vedybin s laim s supratim
kontroliuoja psichinis centras, esantis saul s rezginyje. Šitoki harmonij
pasiekti n ra taip paprasta. Kadangi reikalavimai b simam partneriui dideli, tai prisieina ir su savimi padirb ti. Nesuprasdami, kad be nuolankumo ir
nesavanaudiškumo savybi ne manoma pakeisti savo charakterio, jie vis tik
stengiasi tapti tobulomis asmenyb mis. Suk r šeim , jie pradeda ilg keli ,
siekdami užimti kuo aukštesn visuomenin pad t . Jeigu yra stiprus noras,
jeigu jie atkakliai lavina savo charakter , anksčiau ar v liau sutuoktiniai
pasiekia užsibr žt tiksl . Bet nuo šio momento prasideda visos bendro gyvenimo problemos. Vyras, kurio s mon užnuodyta begaliniu savo vert s pajautimu, darosi vis labiau išdidesnis. Žmona, savo ruožtu, puikiai supranta,
kad be jos pastang visa tai b t tik ikcija. Abu nuolatos aiškinasi santykius,
kurie darosi vis labiau šaltesni ir sausesni, ir j nepraskaidrina net vaikai,
nes augdami jie taip pat pradeda didžiuotis savimi ir niekinamai ži r ti
aplinkinius.
Jeigu tokie sutuoktiniai laiku neužsiima savo tobul jimu, kurio tikslas
b t ne materialios, o dvasin s vertyb s, tai senatv je j laukia nepavyd tina dalia – nusivylimas visu pra jusiu savo gyvenimu.
Meil ir kiln s siekiai
Nuo dabar mes kalb sime apie aukštesnio lygio santykius tarp vyro ir
moters, santykius, kurie suteikia reali galimyb atsikratyti nuod mi ir tapti
laimingesniais (tobulesniais).
Jeigu jaunuoliai visiems linki gerov s ir klest jimo, j širdys prisipildo
ramyb s ir tik jimo tyr gyvenimo b d . Jie turi polink labdaringai veiklai,
pad ti seniems žmon ms, sodinti medžius ir g les, maitinti benamius gyv nus. Dažnai jie b va aukl jami religingose šeimose, kuriose vaikams nuo
mažens skiepijamos tokios savyb s, kaip s žiningumas, nesavanaudiškumas
ir dora. Jie b va laimingi tik tada, kada visi aplinkiniai jaučiasi gerai. Kai ateina laikas kurti šeim , jie ieško tokio pat dorybingo gyvenimo palydovo, na,
ir žini , kaip j susirasti. sitikin , kad tai n ra paprasta, jie kreipiasi pagalbos
t vus. Tod l t vai irgi tur t žinoti, kokiais kriterijais reikia vadovautis,
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renkantis partner , ir kaip tuo metu išvengti klaiding sprendim .
Ji: Nejaugi tik šitame lygyje vaikai tariasi su t vais? Aptariant pirmus
tris lygius, j s apie tai nieko nemin jote.
Autorius: Jeigu vaikai teiraujasi t v , kaip jiems elgtis, o t vai noriai
aiškina, tai reiškia, kad j santykiai harmonizuojasi ne žemiau ketvirto lygio,
o šeimoje yra pakankamai teisingas laim s suvokimas.
Ji: Vadinasi, žemesni centr lygyje t vams niekaip nepasiseks išugdyti
vaikams paklusnum ?
Autorius: Taip, pirmieji trys centrai n ra palank s ugdyti ši savyb .
Ji: Tai domu, kad esant harmonijai ši centr lygyje, vaikai nesiduoda
aukl jami. Tačiau man atrodo, kad bet kok vaik galima kažko išmokyti.
Autorius: Vaikai iš m s visada mokosi, tik ži rint ko. Žemesni psichini centr lygyje taip pat vyksta kažkoks, gana primityvus aukl jimas, kai
vaikas nes moningai perima savo t v elgsen . Toks aukl jimas niekuo nesiskiria nuo to, kaip gyv nai aukl ja savo vaikus. Norint juos aukl ti žodžiais,
reikalingas aukštesnis harmoning santyki lygis.
Ji: Vadinasi, negalima vaik išauginti padoresniu, nei pats esi?
Autorius: Teisinga išvada. Žinoma, gali atsitikti, kad vaikas pats susiras
geresn bendrij , kur gaus tinkamesn aukl jim , nei šeimoje. Tačiau jeigu
mes vaikui bandome diegti tokius charakterio bruožus, kuri patys neturime, tai nieko gero iš to nesitik kime.
Ji: Bet jeigu mes dirbsime su savo charakteriu, stengdamiesi j tobulinti, tai
gal bus manomi harmoningi santykiai su vaikais aukštesni psichini centr
lygyje? Ir šiuo atveju neturi reikšm s, iš koki paskat mes k r me šeim ?
Autorius: Bravo, j s padar te visiškai teising išvad .
Ji: Tai skatina mane m ginti keisti savo charakter , kitaip mano mergiotei nenusimato geros vedybos.
Autorius: Iš širdies linkiu s km s!
Prat siant m s nagrin jam tem , reikia pažym ti, kad ketvirt psichin
centr kontroliuoja M nulio planeta, kuri mums siunčia taik ir klest jim .
Tod l ir jaunuoliai šiame lygyje ieško toki tarpusavio santyki , kurie nešt
harmonij ir laim ne tik jiems, bet ir aplinkiniams. Svarbiausia j nuostata –
elgtis taip, kad niekam nesudaryt r pesči . Atidžiai rinkdamiesi gyvenimo
palydov , jie vengia artimesni santyki su kuo papuola. Prieš susipažindami, jie išsiklausin ja vyresni j , ar tai pakankamai padorus žmogus. Paprastai jie susitinka kokioje nors bendrijoje, propaguojančiai taik ir laim , arba
religin je bendruomen je.
Ji: Tikriausiai tokie jaunuoliai nieko daugiau neveikia, tik vaikšto po
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bažnyčias, beieškodami poros.
Autorius: Gal ne. Atvirkščiai, jie m gsta ramiai ir s žiningai darbuotis.
Tačiau bendravimui jie pasirenka vietas, kur diskutuojama apie žmogaus tobul jim ir elgesio normas. Šio tipo merginos yra ramaus ir kuklaus b do,
nem gsta iššaukiančiai rengtis ir nesistengia pasirodyti. Paprastai jos labai
gerbia savo t vus. J žodžiai joms – statymas.
Jis: O jeigu toks vyrukas ar mergina nepriklauso jokiai religinei bendruomenei, tai k – jiems lemta likti viengungiais?
Autorius: Neb tinai, tačiau be tokio bendravimo jis negal s vystytis.
Jeigu jaunuolis turi nor dirbti su savo charakteriu, jis visaip sieks kuo palankesnio bendravimo. Ir ten, kur jis tok bendravim ras, greičiausiai ras ir
antr j pus . Taigi pagrindinis kriterijus, nurodantis aukštesnio rango motyvacij vedybiniam gyvenimui, yra didelis potraukis tinkamai draugijai.
Jis: O jeigu toks jaunuolis niekur nesilanko – ar jis susiras tinkam
žmon ?
Autorius: B va, kad nelabai rimtas vyrukas susiranda dorybing mergait , bet jai geriau už jo netek ti, nes laim s su juo neras. Tod l kiekvienas
jaunuolis turi žinoti, kad tik stiprus potraukis tobul jimui leidžia sukurti šeim , kurioje viešpataus aukštesni psichini centr lygio harmonija.
Jis: Bet jeigu jaunuolis turi ger charakter , yra juo patenkintas ir toliau
tobul ti nerodo ypatingo noro, – kaip jam susirasti ger nuotak ?
Autorius: Niekaip. Kaip besuksi uodeg , bet visos m s gerosios savyb s susiformuoja tik teisingo bendravimo d ka. Jeigu vaikinas nesiekia tokio
bendravimo, tai reiškia, kad jis nesivadovauja aukštesniais vedybinio gyvenimo principais. Jeigu jis kažk svajoja, tai dar nereiškia, kad taip ir bus.
Ji: Vadinasi, m s mergaitei jaunikio reikia ieškoti ten, kur galvojama
apie dvasin tobul jim .
Autorius: B tent. Geriau nesitik ti, kad pasičiupus bet kok vyr , paskui
j bus galima peraukl ti.
Jis: Dar klausimas, ar ji panor s lankytis tokiose vietose.
Ji: Kol gi ne? Jeigu matys, kad jos t vai stengiasi b ti bent kiek tobulesni...
Autorius: Taip, kod l ir jai tuo neužsiimti? Tačiau ne visada vaikai eina
t v p domis. Tai labai priklauso nuo j tarpusavio santyki . Jeigu j s nor
pakeisti dukr lyd s tokios savyb s, kaip širdies gerumas, taktiškumas ir gailestingumas, tai viskas bus gerai. Kitaip ji b tinai priešinsis bet kokioms j s
pastangoms, neži rint, kokia kilni b t motyvacija.
Jis: O kaip pasireiškia tas tikrasis gailestingumas savo vaikams?
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Autorius: T vai turi sis moninti, jog j vaikas yra dar labai nesubrendusi asmenyb , tod l nereikia j versti kuo greičiau pasikeisti. Reikia b ti
kantriems, sant riems ir nesitik ti greit rezultat .
Ji: O štai mudu su vyru galvojame, kad m s dukrait turi didelius sugeb jimus. Ar tokia nuostata gali pakenkti jos aukl jimui?
Autorius: Be abejo, tai gali neigiamai atsiliepti tarpusavio santykiams.
Aukl jimo procese jokiu b du negalima prisirišti prie pageidaujamo, bet
dar nesamo rezultato. T vai b va sitikin , kad vaikas išaugs gerai išaukl tu
žmogumi, o paskui paaišk ja, kad jis daug ko nesugeba. Bandydami kaip
nors pataisyti situacij , jie atkakliai reikalauja iš vaiko jam ne manom dalyk , ir tokiu b du jo akyse praranda savo autoritet . O be autoriteto vaiko
neperaukl si.
Ji: Aš tau ne kart sakiau, kad nepristotum prie mergait s su savo dienos
režimu. Ji jau bijosi tav s.
Jis: Aš nepristoju, tik dvasini žini žiburiu kiekvien ryt bandau išsklaidyti neišmanymo sutemas, kuriose judvi esate. Ryšium su tuo – klausimas: kaip nustatyti, koki žini doz gali sisavinti neišman liai?
Autorius: Nereikia niekam nieko prievarta brukti, o patiems laikytis laimingo gyvenimo princip . Tai iš karto paveiks artimuosius – jie patys susidom s m s pasiekimais, o tada jau galima – labai delikačiai – prad ti jiems
kažk aiškinti. Jeigu pasirodys, kad jiems tai svetima ir nepriimtina, reikia
apsišarvuoti nuolankumu ir užsičiaupti.
Jis: Aišku. Vadinasi, aš dar neturiu tinkamo dienos režimo supratimo, tod l
ir paaukl ti nieko negaliu, tuo labiau, kad mano artimiesiems visa tai svetima.
Ji: Bet mes bent jau keliam s anksčiau. Tačiau štai toks klausimas: sakykim, kad t vai, aukl dami vaikin , elgiasi labai ir labai taktiškai. Sutinkamai
su j s logika, j s nui reikalinga tam tikra kvaliikacija, norint, kad išsivystyt harmoningi santykiai širdies centro lygyje?
Autorius: J s darote labai geras praktiškas išvadas. Tikrai, stebint t v
elges , galima susidaryti pakankamai teising nuomon apie j vaikus.
Ji: Ar meil , atsiradusi tarp jaunuoli iš toki dorybing šeim , b tinai
bus ketvirto psichinio centro lygyje?
Autorius: Tam reikia, kad abiej šeimose viešpataut santarv ir tarpusavio supratimas. Ir jeigu ten užaug jaunuoliai tur s nemaž potrauk sav s
tobulinimui, tai labai didel garantija, kad tarp j atsiras harmoningi santykiai širdies centro lygyje.
Ji: Tarp man s ir vyro, deja, n ra reikiamos harmonijos. Ar tai reiškia,
kad m s dukra pasmerkta nelaimingam vedybiniam gyvenimui?
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Autorius: Nusiraminkite. Jeigu j s stengiat s tobul ti, tai šeimoje anksčiau ar v liau atsiras teisingesni ir labiau harmoningi santykiai, o j s dukra
bus kažkiek apsaugota nuo netikusios dalios. Bet jeigu j s nesiruošiate dirbti
su savimi ir tikit s stebuklo, tai patarčiau m styti truput blaiviau.
Jis: Obuolys nuo obels toli nekrenta, ir tai reiškia, kad apie vaikus visada
galima spr sti pagal t vus.
Autorius: J s labai pad site dukrai, jeigu patyrin site, kokie žmon s yra jos
paž stam jaunuoli t vai. Žinoma, svarb s ir kiti faktoriai, bet apie tai v liau.
Ji: Nurodykite dar kokius nors požymius, pagal kuriuos b t galima
spr sti, ar žmogus dirba su savo charakteriu.
Autorius: Pats ženkliausias požymis – tai jo maniera atsakin ti rimtus
klausimus, cituojant šventraščius ir švent žmoni pasisakymus. Kiti požymiai: visiškas susilaikymas nuo nikotino, narkotik ir alkoholio, taip pat nenoras svarstyti politinius klausimus ir apkalb ti supančius žmones. Tokie žmon s
nem gsta daug kalb ti, jie yra taikaus b do ir pozityvaus m stymo. Be to, jie
visada b va mandag s ir pasiruoš pagarbiai išklausyti kito nuomon .
Jis: Argi tokiame amžiuje manoma tur ti tiek ger savybi ?
Autorius: Jaunuoliai iš padori šeim visada taip elgiasi.
Jis: O ar manoma žmogui, užaugusiam ne per geriausi manier šeimoje, išsilavinti tokias savybes, jeigu jis dirba su savo charakteriu?
Autorius: Žinoma. Jeigu žmogus užsiima dvasine praktika, siekdamas
atgaivinti savyje meil Dievui, jame pasireiškia visos manomos doryb s.
Jis: Ir tada jis taip pat gali b ti tinkamas kandidatas m s dukrai?
Autorius: Teisinga išvada. Tokiam jaunuoliui belieka palink ti, kad ir
jinai b t jo verta.
Ji: Dabar j s man pasakykit, kokie sunkumai vedybiniame gyvenime
laukia šios kategorijos žmoni ?
Autorius: Šiaip jau pas juos yra geras tarpusavio supratimas, j sukurtos
šeimos – stabilios ir tvirtos, jie turi daug draug , jiems šypsosi s km s deiv ,
pinig irgi pakanka... Tačiau jiems nelengva bendradarbiauti, siekiant vystyti
savyje gilesn pasaulio suvokim , taip pat sunku prasti atsakingai dirbti su
savimi. Visam tam reikalingas teisingas bendravimas, kuris ilgainiui sukels
nor tarnauti šventiems žmon ms ir j skelbiamoms tiesoms. Žinoma, jie,
kaip ir visi žmon s, susiduria su prastin mis gyvenimiškomis problemomis.
Ji: Kokios pagrindin s j problem priežastys?
Autorius: Dažniausiai – likimo vingiai, tačiau šios kategorijos žmon ms
dar sukyla tik jiems b dingos problemos. Savo dorovingu elgesiu jie greitai
užsitarnauja materiali gerov , o tai skatina kažkiek atsipalaiduoti. Atsiranda
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daug pramog ir draug , kurie dažnai atvyksta svečius ir pernelyg daug
kalba, tod l tuščiai prarandama daug laiko. Tačiau vis tik šiems žmon ms
b dingas noras koncentruotis dvasin tobul jim . Ilgainiui jiems pabosta
tiek material s malonumai, tiek pati veikla j siekiant.
Ji: Ar tos problemos kaip nors takoja j bendr gyvenim ?
Autorius: Taip, kartais jie pradeda nesuprasti vienas kito, atsiranda noras
labiau susitelkti savo dvasin gyvenim . Tokiais atvejais jiems b va nelengva, kartais prisieina keisti ir aplink , ir veikl . Tačiau dirbant su savimi,
ilgainiui viskas susitvarko. Aplamai pagrindin j problema – tai sunkumai,
atsirandantys siekiant pildyti savo vidujines dvasines pareigas. Na, o likimas
problem visiems žmon ms sukuria, bet šiai žmoni kategorijai jos aplenkia
šeimynin s karmos sfer .
Jis: Vadinasi, didžiausia problema – kai yra per daug materialios laim s?
Tikriausiai ji gadina charakter ...
Autorius: B va. Materiali laim juos taip traukia, kad sukyla pasididžiavimas savo laim jimais, atsiranda daug nereikaling išlaid , o tada ir
problemos netrunka pasireikšti – tiek pačioje šeimoje, tiek už jos rib .
Ji: Argi laim gali pagadinti žmog ?
Autorius: Vedose pasakyta, kad bet kokia materiali laim gali negatyviai
paveikti m s charakter , jeigu mes neišmoksime jos panaudoti kit žmoni
dvasinei gerovei.
Jis: Esu šventai sitikin s, kad jeigu sulauksiu daug materialios laim s,
tai aš ja pasinaudosiu teisingai.
Autorius: Neabejoju. Tačiau Vedos v l sako, kad jeigu žmogus tampa
paj gus bet koki materialin gerov panaudoti dvasiniams tikslams, jis tuoj
pat j gauna.
Jis: Ar iš balos ta gerov ?
Autorius: Ne iš balos, o iš aukščiau. Ten žino, iš kur paimti pinigus.
Jis: Tai štai, aš pasiruoš s tuos pinigus panaudoti visuotiniams dvasiniams tikslams ir kreipiuosi pasaul kontroliuojančias energijas – kur jie, tie
pinig liai? Aš taip iškilniai m stau, bet j kažkod l n ra.
Autorius: Geri norai turi b ti patvirtinti ne žodžiais, o veiksmais. Tod l
manau, kad j s šiandien neatsisakysite šventyklai paaukoti tam tikr sum .
Jis: Savaime suprantama. Siekdamas gauti daug pinig , aš tikrai galiu
truput paaukoti.
Autorius: Štai j s ir išsidav te! Žmogus, neprisiriš s prie pinig , tikrai
ned s tiek pastang , kad j gaut . Tad kokiu tikslu j s norite paaukoti šventyklai t truput ? Kad gautum te žymiai daugiau?
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Jis: Negi žmon s gali b ti tokiais nesavanaudžiais, kad aplamai nekreipt d mesio, kiek jie turi pinig ?
Autorius: Harmonija, atsirandanti aukštesniuose psichiniuose centruose,
pradedant ketvirtuoju, reiškia, kad šeima susik r d l noro dirbti su savimi, o
ne tam, kad kaulytume pinigus iš visat tvarkanči energij .
Ji: Kažkaip viskas sud tinga... Kaip galima tuo pačiu metu nor ti pinig ,
ir nenor ti?
Autorius: Tai buvo apkalb ta ankstesn se temose – žmogus, esantis doryb s gunos takoje, nori visus padaryti laimingais. Jo nejaudina, ar tam reikalui bus pinig , ar ne. Jis atsiduoda Dievo valiai.
Ji: Jeigu šeimoje n ra tokio supratimo, ji tikriausiai negali b ti laiminga?
Autorius: J s visk gerai sisavinote, tod l pasidar te visiškai teising
išvad .
Išvada: šeima nebus laiminga, jeigu sutuoktiniai neturi potraukio nesavanaudiškai laimei. Norint užsitikrinti stabil vedybin gyvenim , b tina
harmonija aukštesni psichini centr lygyje. Šiam tikslui jaunuoliai turi
visiems link ti gerov s bei klest jimo, ir tada j širdys prisipildys ramyb s
ir tik jimo tyr gyvenim . Tokie žmon s turi polink labdaringai veiklai,
pad ti seneliams, klausyti vyresni j ir tik ti Diev .
Kreipdamiesi vyresnius ir mokydamiesi laimingo vedybinio gyvenimo
d sni , jie randa tinkam gyvenimo palydov . Tarpusavio santykiuose jie
nepatiria didesni problem , jos pasireiškia likimo si stais išbandymais –
ligomis ir pan. J šeimos stabilios ir tvirtos, jie turi gausyb draug , juos
lydi s km ir klest jimas.
Tačiau tokios šeimos dar n ra pasiruošusios rimtam dvasiniam gyvenimui ir gilesn ms laimingo gyvenimo d sni studijoms. Pirmiausia jos turi
susirasti tinkam bendravim , kuris skatina tarnauti šventiems žmon ms ir
rimtai atsid ti dvasinei praktikai. Šitaip palaipsniui apvalius savo b t , galima pasiekti aukščiausi laim .
Meil ir tobulyb
Harmonija, atsirandanti kaklo, kaktos ir pakaušio psichini centr lygyje, paž stama tik tiems jaunuoliams, kurie nuo pat vaikyst s turi polink
tiesos pažinim .
Išnagrin kime visus tokios santyki harmonijos atvejus.
Kartais jaunuoliai ieško tiesos, didindami savo jusli jautrum ir aktyviai
užsiimdami meditacija, kurios tikslas – pažinti subtilesnes pasaulio apraiš45

kas. Vedybiniame gyvenime juos jungia harmonija, kylanti iš kaklo psichinio centro, kur kontroliuoja Merkurijaus planeta. Šie žmon s turi polink
savikontrol ir teisingum , nem gsta daug kalb ti bei apsimestin s laim s
demonstravimo. Jiems patinka bendrauti su giliai m stančiais žmon mis, kurie mato subtili pasaulio d sni pasireiškimus. Jie sugeba valdyti žmones ir
rodyti teisingo elgesio pavyzd .
Jis: Tai k , jie mato daugiau, negu kiti žmon s?
Autorius: Taip, tai viena iš j išskirtini savybi .
Jis: Vadinasi, šiai harmoning santyki kategorijai galima priskirti ir
ekstrasens vedybas? Tačiau, mano nuomone, jie per daug plep s ir amžinai
kažk prisigalvoja. Be to, juos valdo kažkokios subtilios esyb s, tod l aš
nelaikau juos labai protingais, o j gyvenim – laimingu ir laisvu.
Autorius: Taip, yra žmoni , kurie bando padidinti savo jautrum , tačiau
nejaučia reikalo atitinkamai paruošti, apvalyti sav j kaklo psichin centr .
Jie pradeda matyti subtil pasaul , bet ne t jo srit , kurioje reiškiasi dangiškos energijos, o t , kuri užvald dvasios ir vaiduokliai. Taip, šie žmon s turi
polink fantazuoti ir stengiasi taip elgtis, kad visi juos laikyt nepaprastomis
asmenyb mis. Tačiau juos valdo vien tik ambicijos, tod l jie kartais b va
isteriški ir nepakant s kit nuomonei. Tokiu b du j santykiuose vargiai atsiras tikroji harmonija, esanti kaklo psichinio centro lygyje.
Jis: O ar daug tiesos toki ekstrasens žodžiuose?
Autorius: Dažnai jie gerai mato žmoni charakterius ir j ligas, tačiau
jas aiškina pagal sav j pasaulio supratim . Užterštas psichinis kaklo centras
žmog daro labai pagauliu visokiam negatyvui, kituose jis mato vienus tr kumus, ir tokiu b du pats save pasmerkia greitam s mon s degradavimui.
Ji: Kaip tai atrodo praktiškai?
Autorius: Konsultuodami klientus, jie aiškina, kad juos kažkas „nuži r jo“. Naudodamiesi savo sugeb jimais matyti tam tikras subtilaus k no
veiklos apraiškas, jie užsitikrina žmoni pasitik jim ir pagarb , kad gal t
m gautis susikurta šlove. Taip jie patenka neišmanymo gunos takon ir nusirita puikyb bei išdidum .
Jis: Kod l jie taip keistai elgiasi, pasakodami žmon ms visokius stebuklus?
Autorius: Paprastai jie labai geros nuomon s apie save ir nori, kad ir kiti
apie juos taip galvot . O pats geriausias ir greičiausias b das pelnyti pigi
kito žmogaus pagarb – tai pareikšti, kad j „nuži r jo“, ar užkalb jo, ar
netgi prakeik . Žmon s patys turi polink pavyd ti, užsigauti ir neapk sti, ir
kai jie išgirsta tokius dalykus, kaip ir patvirtinančius toki negatyvi jausm
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teisingum , j pyktis dar labiau suveš ja, tvirtai užsiimdamas viet žmogaus
širdyje. Taigi nors tokie „aiškiaregiai“ ir sugeba kažk pamatyti, geriau su
jais netur ti reikal , nes toks bendravimas gali baigtis didel mis psichikos
problemomis.
Jis: Aš taip ir galvojau, o štai tu pastoviai vaikštai pas visokias bobeles ir
klausaisi j kvailysči . Gal sivaizduoji, kad aš tave bloga akimi „nuži r jau“?
Ji: Jeigu ne jos, tu tikrai b tum mane „nuži r j s“. Ar jau užmiršai, kaip
pykdavai ant man s? Gal kuri nors iš j ir siekia šlov s, bet ta moteris, pas
kuri aš vaikščiojau, man visk pasak teisingai.
Autorius: Apart ši nelabai rimt žmoni yra ir toki , kurie rimtai siekia
laim s, stengdamiesi apvalyti savo jusles. Jie mokinasi kontroliuoti savo kalb , mityb ir b ti teisingais. Pasaulio pažinime jie vadovaujasi senovin mis
žiniomis ir dvasini mokytoj nurodymais. Ilgainiui jie irgi pradeda matyti
subtil žmogaus k n ir visa, kas jame vyksta. Savo sugeb jimus jie panaudoja žmoni labui ir savo pareig vykdymui.
Ji: O ar manoma pamatyti mirusio žmogaus subtil j k n ?
Autorius: Taip, žinoma. Nesvarbu, žmogus gyvas, ar mir s – subtilusis
k nas išlieka toks pat.
Ji: O dvasios ir vaiduokliai – jie tikrai yra, ar tai tik žmoni prasimanymai?
Autorius: Tai realyb . Vedose pasakyta, kad subtilus k nas (protas, intelektas ir netikras ego) išlieka, mirus materialiam k nui. Tod l subtili gyvyb s form egzistavimo koncepcija yra teisinga.
Jis: domu, kaip pasireiškia siela, kai izinis k nas mir s, ir ji yra tik
subtiliame k ne?
Autorius: Ji gali gird ti, matyti, jausti skon , kvap , tačiau negali kalb ti
ir lyt ti. O norint kontaktuoti su iziniu pasauliu, sielai reikia sivilkti nauj
izin k n , koks jis beb t . Ir kartais ji bando pasinaudoti svetimu, gyvo
žmogaus k nu. Kai sielai tai pasiseka, žmogus, kurio psichik ji siskverbia, dažnai b va kaip nesavas, kartais net nukalba visai ne tai, k iš tikro
nori pasakyti. Tai vienas iš požymi , kad savo k ne jis jau ne vienas, kad jo
s mon takoja kažkokia dvasia.
Taigi sik nijusi ir ne k nyt gyv b tybi kontaktai yra šio pasaulio
realyb . O tos sielos, kurios bando naudotis svetimais k nais, vadinamos
dvasiomis ir vaiduokliais.
Ji: Bet kod l motin l gamta joms leidžia taip neteisingai elgtis?
Autorius: Jums tai atrodo neteisinga? O ar labai teisinga prievartauti
moteris, žudyti gyv nus ir maitintis j k nais, daryti abortus?
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Ji: Na, gerai, bet kod l taip darosi?
Autorius: Mes apie tai jau kalb jome. Šiame pasaulyje yra daugyb laim s r ši . Tie, kurie siekia laim s neišmanymo gunoje, irgi turi teis gyventi
taip, kaip jie nori, tod l jiems suteikiama galimyb žudyti nekaltuosius, net
savo dar negimusius vaikus, ir prievartauti moteris.
Ji: Žinoma, labai gerai, kad ir jiems leidžiama m gautis savo nežmoniška laime, bet kod l nuo to turi kent ti kiti?
Autorius: O tie kiti praeituose gyvenimuose irgi siek tokios pat nežmoniškos, kaip j s sakote, laim s, o dabar paprasčiausiai atsiima tai, kas
priklauso už tokius siekius. Ir tai reiškia, gerbiamoji, kad šiame pasaulyje
nebuvo, n ra ir nebus neteisyb s.
Jis: Brangioji, geriau pasiskaityk m s buvusius pokalbius apie karmos
d snius, o dabar noriu paklausti: argi gali viename k ne gyventi dvi sielos?
Autorius: Žinoma, gali. J s žmona jau du kartus pergyveno ši b sen .
Jis: Du kartus buvo išprot jusi? Kaip aš nepasteb jau?
Ji: Nejaugi nesupranti? Aš gi išnešiojau tau du vaikus. Žinoma, jeigu pats
gimdytum, tai mikliai suprastum, kaip viename k ne gali b ti du ir daugiau.
Jis: Aš kalbu ne apie prast n štum , bet apie išprot jusi žmoni s mon .
Autorius: Supratau, k norite paklausti. Jau pats šis žodis – iš j s iš proto – atsako j s klausim . Juk savo gyvenime mes vadovaujam s protu, ir
jeigu juo pradeda naudotis dar kažkokia dvasia, mes negalime jo kontroliuoti
kaip anksčiau. Žmogus kaip ir palieka savo prot , išeina iš jo. Kitaip sakant,
j išvijo kažkokia netikusi dvasia.
Jis: Vadinasi, balsai, kuriuos jis girdi, yra t dvasi , užvaldžiusi jo psichik , balsai?
Autorius: Taip, dvasios gali naudotis visomis penkiomis m s jusl mis
ir j organais – matyti m s akimis, kažk daryti rankomis, kalb ti m s
burna. O kai jos užvaldo prot , tada labai sunku susigaudyti, kieno mintys
sukasi galvoje – tavo ar sibrov l s dvasios.
Ji: O jeigu aš nenoriu joms leisti naudotis savo k nu ir protu, tai kur j s
išgirtasis šio pasaulio teisingumas, jeigu jos vis tiek tai daro, neklausdamos
mano sutikimo?
Autorius: Žmon s, kurie didina savo poj či jautrum , nor dami valdyti
kitus, kažkuriame tokios veiklos etape s moningai siekia užmegzti ryš su
subtiliomis b tyb mis. Anksčiau ar v liau jiems tai pasiseka.
Ji: Tačiau jie tikriausiai nori kontaktuoti ne su kažkokiomis piktaval mis
dvasiomis, o su iškilniomis b tyb mis, kurios pad t matyti pranašiškus sa48

pnus, kit likimus, dar kažk ...
Autorius: Taip, šie žmon s j prašo suteikti galimyb žinoti apie kitus
daugiau, negu jie patys apie save žino, tačiau visa tai reikia užsitarnauti teisingumu ir asketizmu doryb s gunoje. Tačiau j nedomina tobul jimo kelias,
jie paprasčiausiai nori pigios šlov s ir kontroliuoti kitus. Tam tikslui jie taip
pat atlieka askezes, ir galiausiai ateina laikas, kai kokia nors dvasia juos veda sav j vaiduokli pasaul . Dažnai šie žmon s patys nesupranta, su kuo
kontaktuoja, tačiau juos išduoda elgesys – jie visada noriai demonstruoja
savo ryšius su anapusiniu pasauliu ir stengiasi kuo baisiau nupasakoti tai,
k mato. Tie, kurie kontaktuoja su aukštesn mis energijomis, savo reg jimus detaliai išanalizuoja kartu su dvasiniu mokytoju (žemišku, o ne esančiu
kažkokiame subtiliame lygyje), ir b tent jis nusprendžia, kaip toliau elgtis.
Žmon ms, norintiems kontaktuoti su dvasiomis, mokytojai draudžia užsiimti atitinkama praktika, nes gali nukent ti j psichika. Taigi eilinis žmogus
dažniausiai nesugeba pats suprasti, su kuo jis bendrauja subtiliuose lygiuose,
tod l jam reikia kreiptis kažk kit , turint reikiam kvaliikacij . Tačiau
neišman liai, trokštantys pasirodyti nepaprastais ir galingais, nenori nieko
klausytis ir nuolatos visiems rodin ja, kad bendrauja tik su labai išaukštintomis b tyb mis. Tokiems žmon m ne manoma išaiškinti, kokiu pavojingu
keliu jie eina.
Tuos, kurie iš tikr j kontaktuoja su asmenyb mis, užimančiomis aukšt
pad t anapusinio pasaulio hierarchijoje, galima pažinti iš labai tyros j elgsenos; be to, jie nevartoja prievartos b du gaut produkt . Tuo tarpu žmogus, draugaujantis su vairiomis dvasiomis, turi netikusius pročius, valgo
m s , o jo drabužiai, elgsena ir žodžiai gal t b ti žymiai švaresni.
Jis: O aš gird jau, kad toki ekstrasens dvasiniai mokytojai yra kituose,
subtilesniuose lygmenyse.
Autorius: Vedos nerekomenduoja tur ti tokius mokytojus. Nors paprastai
žmon s galvoja, kad jie bendrauja su geranorišku mokytoju, glob ju, tačiau
iš tikr j tas bendravimas vyksta su dvasiomis ir savo paties protu. Žinoma,
bendravimas su mokytoju, esančiu kitame iziniame lygmenyje, iš principo
galimas, bet vis d lto saugiau tur ti toje pačioje erdv je esant mokytoj ir
visada tartis su juo. Kitaip vadovauti imsis m s pači protas, ir bet kokia jo
fantazija bus priimama kaip neginčijama tiesa.
Panaš s persp jimai yra ne tik Vedose, bet ir kituose šventraščiuose. Pavyzdžiui, krikščionyb je irgi kalbama apie toki žmogaus b kl , kai jis anksčiau laiko susižavi visokiais reg jimais ir noriai visiems apie juos pasakoja.
Išgird s savyje kokios nors dvasios bals , jis sako, kad jam kalba Dievas
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ir patikliems žmon ms atrodo kaip koks pranašas. Anksčiau ar v liau, bet
dažniausiai tai baigiasi pamišimu. Asmenys, kurie tikrai patiria kažkok apreiškim , paprastai apie tai niekam nekalba, išskyrus tuos, kurie sugeba tai
tinkamai vertinti.
Mes labai toli nuklydome nuo pagrindin s temos, taigi gr žkime savo
lankas. Ir taip, jaunuoliai, turintys polink gilesniam pasaulio ir sav s pažinimui, kuria šeimas su tokiais pat kaip ir jie, kad gal t kartu siekti tobulumo.
Čia galimi keli atvejai.
1. Jaunuoliai kartu užsiima kažkokia praktika, siekdami kuo geriau kontroliuoti savo jusles.
2. Jeigu jaunuoliai kil iš aukštos kult ros šeim , juos suveda dom jimasis sudvasintu menu. Jie gali užsiimti ikon tapyba ar kurti eiles apie Diev .
Tokie žmon s taip pat tampa gerais medikais, psichologais, d stytojais, dailininkais, poetais, skulptoriais.
3. Jie stengiasi susirasti stiprios valios partner , turint stipr atsakomyb s jausm . Kartu užsiimdami jusli kontrole, jie išsiugdo savyb tikinamai
išaiškinti žmon ms, kaip reikia teisingai atlikti savo pareigas. Dažnai tokie
jaunuoliai tampa gerais vadovais ir mokytojais.
Paprastai šios kategorijos žmon s turi nemažai talent : jie ištvermingi,
sugeba kontroliuoti kitus, poetiški, gerai piešia ir dainuoja, m gsta šokius,
užsiima joga, gilinasi psichologij .
Ji: Gyvenime teko nemažai bendrauti su dailininkais bei rašytojais, vienok nepasakyčiau, kad jie labai kontroliuoja savo poelgius. Dažniausiai jie
b va labai emocional s ir niekaip negali atsisakyti savo yd . Tai nelabai
atitinka j s žodžius...
Autorius: Aš sutinku, kad men reikia ži r ti labai rimtai, ir tikrai yra
toki meninink , kurie savo darbais išreiškia tobulumo siekius, bet dabar
dažnai pasitaiko ir suterštos k rybos. J veikla taip pat susijusi su psichiniu
kaklo centru, ir visi jie siekia subtilesnio pasaulio reg jimo, tačiau dažnai
jie nelabai supranta, kad lygiagrečiai su savo k rybine veikla reikia mokytis
kontroliuoti jusles. Atvirkščiai, stengdamiesi kuo subtiliau pažinti pasaul , jie
labai atpalaiduoja savo jusles. Toki žmoni psichika darosi nebesuvaldoma,
o j k ryba atspindi tik m s gyvenimo purv , niekam neteikdama džiaugsmo. Jie taip pat kuria šeimas, kuriose sutuoktinius apvienija menas, bet jeigu
jusl s išlieka nekontroliuojamos, tai j santykiuose n ra ir kokios nors aukštesn s harmonijos kaklo psichinio centro lygyje. Tokioms šeimoms b dingas
uždarumas, o j santykiuose su aplinkiniais vyrauja tarumas ir tampa.
Ji: Vadinasi, norint pasiekti j s minim harmonij , reikia kontroliuoti
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savo jusles, tur ti stipri vali ir laikytis visapusiškos švaros – poelgiais,
mintimis, žodžiais?
Autorius: B tent. Tod l taip reta šeim , kur tarp sutuoktini vyrauja tokia harmonija. O juk yra dar aukštesni harmoningi santykiai, kaktos psichinio centro lygyje, kai abu sutuoktiniai pasiaukojančiai siekia sielos pažinimo. Tokios šeimos yra Saturno planetos takoje. Vediniais laikais jas kurdavo
išminči ir švent j karali vaikai.
Šiame kaktos centro lygyje v lgi galima pažym ti tris harmoning santyki atsiradimo atvejus.
1. Kai jaunuoliai nori sukurti šeim , kurioje abu praktikuot askezes,
siekdami apvalyti savo s mon .
2. Kai pas sutuoktinius, užaugusius dvasing žmoni šeimose, yra vienodai stiprus tik jimas Diev .
3. Kai sutuoktiniai link bendras šventrašči studijas, siekdami atrasti
kuo greičiausi tobul jimo metod .
Min tos šeimos ateityje tampa pavyzdžiu visiems. Pasiek aukšt s mon s lyg ir vedami autoritetingo dvasinio mokytojo, sutuoktiniai vieno gyvenimo eigoje gali realizuoti savo dvasin prigimt . B tent tokiose šeimose
išauga taip mums reikalingi dvasiniai mokytojai.
Ji: Nelabai sivaizduoju, kokie žmon s kuria šeimas, kur vyrauja harmonija aukščiausio psichinio centro lygyje.
Autorius: Sutinku – dabar tokie žmon s yra didel retenyb . Tai tie, kurie su didžiuliu tik jimu ir meile tarnauja Dievui. Jie gyvena laimingai ir
pasiekia visokeriop gerov , be to, visiškai apsivalo nuo praeities nuod mi .
Po izinio k no mirties jie patenka dvasin pasaul , kur n ra joki kanči .
Ji: Tikriausiai tokie buvo ir J zaus Kristaus t vai?
Autorius: Taip, b tent apie tokio lygio šeimas mes dabar ir kalbame.
Esant harmonijai aukščiausio psichinio centro lygyje, sutuoktinius sieja dvasiniai santykiai, ir j visiškai nedomina seksas.
Ji: Betgi vaikus tai jie kažkaip pradeda?
Autorius: Taip, bet tik iš pareigos jausmo. Tod l j šeimose gimsta šventieji išminčiai ir Dievo tarnai.
Ji: Na, ir kaip toki šeim sukurti?
Autorius: Reikia pasiaukojančiai ir su giliu tik jimu tarnauti Dievui ir
laikytis šventrašči nurodym . Priži rimi dvasinio mokytojo, j s jau šitame
gyvenime savo šeimyninius santykius gal site pakyl ti aukščiausio lygio.
Ji: Šitame gyvenime... J s leidžiate suprasti, kad tarpusavio santyki
vystymasis gali prasit sti dar ir kitame gyvenime?
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Autorius: Žinoma. Šeimyniniai santykiai kartais trunka ne vien gyvenim , o kai jie štai tokiame lygyje, poros kartu pragyvena dešimtis ir šimtus
sik nijim .
Ji: O kokie motyvai skatina jaunuolius kurti tokias šeimas?
Autorius: Pirmiausiai – tai noras susikurti optimalias s lygas dvasiniam
tobul jimui, tod l ieškomas panašaus intelekto partneris, rimtai užsiimantis
dvasine praktika.
Ji: Bet ar vyras gali deramai vertinti moters, kuri jis simyl j s, intelekto lyg ?
Autorius: Kalbama ne apie eilinius vyrus, o apie šventus žmones. Vedose
yra smulkios rekomendacijos, kaip pažinti proting mergin : ji visada stengiasi b ti priklausomoje pad tyje, niekada neginčina jaunikio nuomon s, yra
sant ri ir kukli. Tokiu b du, aukštas merginos intelektas pasireiškia tokiomis
savyb mis, kaip nuolankumas, paklusnumas ir visapusiška švara; paprastai
tokioms merginoms b dingas labai gilus tik jimas Diev . O vyro intelektas
tokiame lygyje pasireiškia atsakomybe už savo bei kit tobul jim , ryžtas ir
atkaklumas, siekiant nusibr žto tikslo, bei sugeb jimas kontroliuoti jusles.
Dabar pasiaiškinkime tris vedyb atvejus, kai harmoningi santykiai nusistovi intelekto lygyje. Jie susij su Jupiterio planeta, kuri atsakinga už tam
tikr žmogaus tik jim , jo dvasin progres , intelekto stiprum ir švar .
1. Pirmuoju toki harmoning santyki atveju mergina sužad tin ži ri
kaip mokytoj , stengiasi jam tarnauti ir b ti bendražygiu visuose reikaluose.
Ji jaučiasi laiminga, taip elgdamasi. Jaunuolis, matydamas tok merginos elges , jaučia jai didel potrauk ir myli j , tačiau svarbiausia jam vis d lto išlieka
tiesos pažinimas. Vedybiniame gyvenime jie bus labai laimingi. Visi žemesni
psichiniai centrai pas juos gali b ti labai skirtinguose lygiuose, bet pagrindiniais klausimais, liečiančiais gyvenimo tikslus, santykius ar vidin harmonij ,
jie nuo pat pradži visiškai sutars, ir tas sutarimas vis labiau gil s.
2. Antruoju atveju mergin labai patraukia jaunuolio misija, jo gyvenimo
tikslas. Nuo pačios vedybinio gyvenimo pradžios juos sieja labai išaukštinti
santykiai.
Jis: Kaipgi jie ruoš si bendram gyvenimui, kad jis jau nuo pat pradži
toks idealus?
Autorius: Vedose pasakyta, kad jaunuoliai, siekdami teisingo vedybinio gyvenimo, pirmiausia turi susivokti, koks yra gyvenimo tikslas aplamai.
Tod l vediniais laikais vaikinus ir merginas prieš vedybas atitinkamai paruošdavo. Lavindami savo charakterio bruožus, jie gydavo aišk supratim
apie žmogiškojo gyvenimo paskirt , moters ir vyro pareigas, kartu žengiant
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tobulyb . Sutinkamai su gautomis žiniomis, jie mokydavosi, kaip susirasti gyvenimo palydov . Vis d lto kad tai b t manoma, reikia vadovautis
šventrašči nurodymais, o kad juos teisingai suprastum, reikalingas dar ir
dvasinis mokytojas, gerai juos išmanantis.
3. Trečiu atveju žmogus užsiima dvasine praktika, ir ilgainiui meil Dievui
ima viršyti potrauk priešingai lyčiai. Tačiau jis jaučia, kad dar n ra pasiruoš s
gyventi visko atsižad jus, tod l ieško tokio pat dvasingo gyvenimo palydovo.
Ji: Aš taip suprantu, kad tokie žmon s ne taip jau labai domisi vienas
kitu, jie susitelk tik bendr dvasin praktik . Tik neaišku, kod l j s tok
gyvenim vadinate laimingu?
Autorius: Taip, didžiausias toki žmoni troškimas – užsiimti dvasine
praktika. Tačiau b va, kad žmon s imituoja tok aukšt s mon s lyg . Juos
nesunku pažinti. Jeigu žmog nelabai domina kartu su juo gyvenanti asmenyb , svarbu tik, kad jam nemaišyt , tai panašios vedybos yra nelabai tvirtos.
Vadinasi, jaunuoliai nuo pat pradži nejaut vienas kitam didesnio potraukio,
ir tai reiškia, kad tarp j n ra jokios harmonijos.
Jis: Ar taip elgdamiesi, žmon s gali pretenduoti švent j rang ?
Autorius: Žinoma, ne. Juk ne manoma suvokti Dievo, nebandant suprasti mus supančius žmones. Net jeigu žmogus pakyla intelekto lyg , jo
santykiai su kitais gali išlikti sausi ir beasmeniai, ir j tikrai nepavadinsi
harmoningais. Bejausmis žmogus nepaj gus sigilinti kito paži ras ir priderinti jas prie sav j . Net jeigu tikslas bendras, kaip galima bendradarbiauti
dvasin je praktikoje, jeigu ir pakalb ti n ra apie k ?
Jis: Man iki šiol neaišku, kaip, b nant tame pačiame aukščiausio psichinio centro lygyje, tarp sutuoktini atsiranda tokia visapusiška harmonija,
jeigu kiti psichiniai centrai visiškai nesiderina.
Autorius: Tegu nesiderina. Bet jeigu jie kartu užsiima dvasine praktika
ir tokiu b du degina savo netikusi karm , ilgainiui j psichiniai centrai supanaš ja. Atsakingai su savimi dirbant, daug lengviau veikti visus bendro
gyvenimo sunkumus. Vienintel b tina s lyga – visiškai vienodas laim s ir
dvasinio progreso suvokimas. Visa kita palaipsniui harmonizuosis.
Ji: Anksčiau j s min jote, kad geriausia apsieiti be vedybinio gyvenimo,
dabar sakote, kad šeimos suk rimas gali sudaryti optimalias s lygas dvasinei
praktikai. Kaip visa tai suprasti?
Autorius: Čia n ra jokio prieštaravimo. Jeigu b t manoma, tikrai palankiausia b t apsieiti be santuokinio gyvenimo, tačiau visa b da ta, kad net
ir labai dvasingi žmon s nesugeba kontroliuoti savo seksualin s energijos.
Tod l jie veda, kad savo dvasin praktik gal t t sti ramioje aplinkoje. Ži53

noma, jeigu žmogus visiškai kontroliuoja savo jusles, jis gal s daug greičiau
progresuoti, nekurdamas šeimos. Deja, dabar daug žmoni duoda žadus nevesti (ar netek ti), bet tik tam, kad juos laikyt šventuoliais.
Išvada: tur damas pakankamai teising laim s supratim ir siekdamas
Dievo pažinimo, žmogus pasilieka teis kurti šeim ir dvasing vedybin gyvenim . Nor damas dvasiškai tobul ti, jis supranta, kad nereikia b ti veidmainiu ir neapsimetin ti šventuoju, jeigu dar n ra visiškai atsižad j s materialios laim s.
Žinodamas, koks sud tingas dvasinis kelias, reikalaujantis teisingai apskaičiuoti savo j gas, žmogus, nor damas tobul ti, dažnai vietoj pernelyg
ankstyvo atsižad jimo pasirenka vedybin gyvenim . Kadangi jo supratimas
apie tai, kokia turi b ti šeima, labai skiriasi nuo prastinio, b simam gyvenimo palydovui jis kelia labai aukštus reikalavimus.
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad m s laikais šeimoje tiesiog ne manoma
sukurti dvasinius santykius. Bet Vedos sako, kad esant teisingai s monei ir
dideliam norui, apvaizda b tinai padeda susirasti žmog , kuris pad s mums
dvasiškai progresuoti.
Jeigu sutuoktiniai kartu, ranka rankon, siekia tobulumo, tai ir yra tas
vienintelis b das šeimoje sukurti normalius tarpusavio santykius. Kito b do
santuokoje laimingai gyventi n ra.
Teisingai, pagal šventrašči nurodymus, organizavus vedybin gyvenim ,
s mon palaipsniui apvaloma nuo egoizmo, ir žmogus atranda j g griežtai laikytis savo materiali bei dvasini pareig . Nuo šio momento tokios
šeimos ne tik pačios laimingos, bet sugeba laim perteikti ir aplinkiniams
žmon ms.
Šeimose, kuriose vyrauja tokio aukšto lygio s mon , gimsta ir išauga b simi šventieji, kurie suteikia daug džiaugsmo savo t vams ir visiems planetos
žmon ms. Po k no mirties j laim ir tobul jimas nesibaigia. Sekančiuose
gyvenimuose jie dažniausiai v l gyvena kartu, prat sdami savo dvasin žyg .
Kaip teisingai pasirinkti
Taigi j s jau supratote, kad Vedose labai rimtai nagrin jamas klausimas,
kaip susirasti tinkam sutuoktin . Remdamasis vedin mis žiniomis ir šventrašči rekomendacijomis, žmogus turi didel galimyb susikurti laiming
vedybin gyvenim .
Šeimos k rimas panašus egzamin . Prieš vedybas žmogui b tina išnagrin ti daug klausim ir gerai padirb ti su savimi. Kaip jau žinote, šiam
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tikslui geriausias b das – užsiimti dvasine praktika, nors ir tada mes negalime b ti visiškai tikri, kad viskas gerai baigsis. Juk sunku per trump jaunyst s laikmet pasiekti tokias dvasines aukštumas, kurios mums užtikrint
laiming vedybin gyvenim . Tod l apart dvasin s praktikos dar reikia gerai
išsiaiškinti, pagal kokius psichologinius kriterijus rinktis partner .
Ji: Mane tai labiausiai ir domina, nes nesusigaudau, kaip m s dukra
supranta vedybin gyvenim . Tod l domu, kaip tur t elgtis geras jaunikis,
ir kaip elgiasi netik s.
Autorius: Merginai daug k reikia žinoti apie žmog , su kuriuo ji galvoja sumainyti žiedus. Pavyzdžiui:
1) gyvenimo tiksl ir vedyb priežast ;
2) pagrindinius interesus ir santykius su kitais žmon mis;
3) polinkius, nulemiančius jo veikl ;
4) astrologin j charakteri suderinamum ;
5) psichin b kl ;
6) kilm ir pad t visuomen je;
7) tautyb ir išpaž stam religij ;
8) materialin pad t ;
9) izines ypatybes ir sveikatos b kl .
Be to, svarbu tur ti ir teorini žini apie tai, kokio amžiaus sulaukus,
galima pretenduoti vedybin gyvenim , kokio pob džio santykiai turi b ti
tarp abiej kandidat , apie šeimos karm , naujos šeimos k rim po skyryb ,
civilin santuok , vedin santuok , daugpatyst , vienos lyties individ santuok , vaik seks ir vedybas tarp artim giminaiči .
Visos šios žinios leidžia matyti teising galimo vedybinio gyvenimo
perspektyv ir pagalvoti, ar aš noriu taip gyventi, ar ne.
Jis: J s išvardinote nemažai parametr ... Tiesiog galva sukasi. Bet ar manoma visus juos atsižvelgti? Argi realu m s laikmetyje atrasti tok jaunuol ,
kuris m s dukters atžvilgiu maksimaliai atitikt reikiamus kriterijus?
Autorius: Žinoma, tai labai ir labai sunku. Bet mes kalb jome, kad pagrindinis rodiklis, apsprendžiantis b sim j s žent , yra j s dukros s mon s lygis.
Jis: Bet jeigu ir taip aišku, kad geresnio už save ji negaus, kam reikalingos tos žinios, jeigu viskas iš anksto nulemta? Jeigu jai tinkantis vyras ir
pats, laikui at jus, apsireikš? Iš m s pokalbi aš supratau, kad geriau užsiimti tobul jimu, ir tada visos problemos pačios išsispr s.
Ji: Užgiedojo... Tu paprasčiausiai tingi pad ti šiame reikale. Tačiau aš
d siu visas pastangas, kad tik m s mergait gaut kuo tinkamesn vyr .
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Autorius: Ieškant artimo žmogaus, nereikia pasikliauti vien tik apvaizda, daug kas priklauso nuo s mon s lygio. Ir neteisinga galvoti, kad jaunikis
savaime atsiras, tod l nieko nereikia daryti.
Jis: J s gi pats sak te, kad visur reikia pasikliauti Dievu, ir tada gyvenimas bus g lynas.
Autorius: Dievu pasikliauti reikia pildant savo pareigas, o ne j vengiant. Tod l t vai turi pad ti dukrai surasti ger vyr . Žinoma, pirma j dar
reikia užsitarnauti, bet j s dalyvavimas suteiks jai didesnius šansus.
Jis: O ar b va taip, kad mergina susiranda ger vyr be joki pastang iš
savo pus s, vien tik t veli veiklos d ka?
Autorius: B va. T v pastangos gali kai k pakeisti. Tačiau j s min toje situacijoje dažniausiai ji lieka viena arba išteka už ko pakli va. Be to,
vaikai, kurie nelavina savo charakterio, paprastai neklauso t v patarim .
Jis: Bet j s sak te, kad žmogus gauna tai, kas jam priklauso pagal karm . Kaip gi t v pastangos gali pakeisti vaiko likim , suformuot jo paties
poelgi ?
Autorius: Taip, žmogus gauna tai, k užsitarnavo. Tačiau mes nežinome, kokia karma m s laukia – gera ar bloga. Tod l sud tingose situacijose
nereik t atmesti Dievo ir Jam artim žmoni pagalbos. V lgi, reikia žinoti,
kad paklusdami geriems patarimams, mes galime susilpninti blog karm
ir pastiprinti ger j . Nuolankus žmogus gali daug nuveikti, dirbdamas su
savo charakteriu, tam tarpe, teisingai pasirinkti gyvenimo palydov . Žinoma,
b va ir taip, kad mergina be joki pastang gauna ger vyr . Tačiau jos ir
t v pasyvumas, renkantis jaunik , nežada nieko gero.
Jis: Jo? O k žada?
Autorius: B va taip, kad merginos, linkusios vienatv , rinkdamosi
vyr , neišvengia vieno iš dviej kraštutinum : jos arba labai užsidariusios ir
nem gsta bendrauti, arba kelia nerealius reikalavimus. Tod l jos pasikliauna
likimu, arba tikisi, kad ištek s už „princo“. Abu atvejai tikrai nepalank s.
T vai, savo ruožtu, turi pakontroliuoti, kad dukra iki vedyb per daug
nebendraut su jaunuoliais, kuriuos pernelyg masina jos k nas. Jeigu t vai
išsižioj ir dukra pradeda „išdykauti“ su berniukais, tai kuo ilgiau ji taip išsidarin s, tuo sunkiau jai bus ištek ti.
Jis: Tačiau šiuolaikinis šio klausimo supratimas skiriasi nuo vedinio.
Dažnai dabartiniai psichologai teigia, kad kuo glaudžiau jaunuoliai tarpusavyje bendrauja, tuo lengviau jiems susigaudyti vairiose aplinkyb se ir teisingai išsirinkti tinkam sutuoktin .
Autorius: Vedose sakoma, kad pernelyg artimas jaunuoli bendravimas
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iki vedyb silpnina j tarpusavio potrauk . Dar blogesnis atvejis, kai abu yra
lig valios „prisiišdykav “. Merginos, eikvodamos seksualin energija, praranda grož , o vyrams labai silpn ja psichika.
Ji: Gerai, aišku, ieškosim mergaitei vyr ir saugosime j nuo pašalini
aki . Bet kur ji tada ras vyr ? visokias diskotekas, kavines ir barus jai, kaip
supratome, geriau nevaikščioti. O jaunuoliai tik tokiose vietose ir maišosi.
Autorius: Vyro reikia ieškoti ten, kur žmon s užsiima dvasine praktika.
Jis: Mil pardon, bet ten renkasi tik tokie žmon s, kurie turi pilnai susiformavusius sitikinimus. Kaip su jais bendrauti, jeigu pats toks nesi?
Autorius: Darykit išvadas. Jeigu j sišk nelavins savyje dorybing savybi ir sav s pažinimo kelias jai liks svetimas, ji nepateks t žmoni rat .
Ji: Tai k , nuvesti j koki nors sekt ?
Autorius: Norint rasti tinkam bendravim , sekt geriau vengti. Joms
priklausantys žmon s savo religij laiko vienintele teisinga ir nekenčia kitoki tik jimo apraišk . Jeigu religingas žmogus ugdo savyje fanatizm ir
neapykant – nesvarbu kam, j reikia laikyti sektantu.
Ji: Betgi visi religingi žmon s savo tik jim laiko pačiu geriausiu. Kiek
aš žinau, jie visada aiškinasi tarpusavio santykius.
Autorius: Mes apie tai jau kalb jome anksčiau. Galiu tik pasakyti, kad
tarp j yra ir pozityvios s mon s žmoni . Tačiau net progresyviose dvasin se
konfesijose yra sektant . Tokie žmon s jau pasuko dvasinio tobul jimo keliu,
bet dar neatsikrat pavydo jausmo kitiems. Vedose tokie religingi žmon s
vadinami tikinčiais materialistais. Tarpusavyje jie nuolatos k nors kritikuoja
– ne tik kitose konfesijose, bet ir savojoje. Jeigu jie laiku neatsipeik s ir nenustos vis iš eil s kritikuoti, kelias pas Diev jiems bus visiškai uždarytas.
Jis: Jeigu visur yra t kritik , kaip sužinoti, kokios konfesijos yra tikrai
autoritetingos?
Autorius: Spr sti reikia pagal j lyderius. Jeigu jie gyvena pagal dvasini mokytoj nurodymus, j poelgiai tyri, ir jie nekaltina kit religij , o tik
žmoni , kurie jas išpaž sta, nuod mes, – vadinasi, j s mon tikrai n ra sektantiška. Paprastai tokie žmon s b na pasin r savo santykius su Dievu, ir
tod l jie neužsimin ja apkalbomis. Aplamai, tie, kurie rimtai žengia dvasinio
tobul jimo keliu, atmeta prievarta pagr stus principus, elgiasi dorybingai,
renkasi tinkam bendravim , visiems nuolank s ir taktiški. Taip pat svarbu
žinoti, kiek žmogui priimtinas laiko patikrint šventrašči autoritetas.
Taigi, jeigu norite pasirinkti tinkam žmoni draugij ir atsiriboti nuo
veidmaini , vadovaukit s aukščiau išvardintais požymiais.
Jis: Bet kur surasti tokius žmones?
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Autorius: Kas ieško, tas visada suras. Svarbiausia suprasti, ko tu iš tikr j ieškai.
Ji: O jeigu m s dukra nenor s nei Dievo, nei šventrašči , kur jai tada
pasiduoti?
Autorius: Yra visoki bendrij bei organizacij , kur žmon s siekia vertesnio gyvenimo. Jie mokinasi teisingo bendravimo, pareig atlikimo, palaikyti izin ir psichin sveikat . Svarbu atkreipti d mes tai, ar ten n ra koki
nors ištvirkavimo apraišk , ar kultivuojami nesavanaudiškumas ir principai,
atmetantys prievartinius metodus. Jeigu j s dukros s mon dar nesiekia tokio
lygio, kai domina dvasiniai dalykai, ji turi ieškoti laim s tarp min t žmoni .
Jis: Daug kas neaišku. Tarkim, mes randame dukrai tinkam draug ratel , bet kur garantija, kad ji ten ras žmog , su kuriuo bus laiminga?
Autorius: Šimtaprocentin s garantijos, žinoma, n ra, juk viskas priklauso nuo karmos. Tačiau šiuo atveju daug didesn tikimyb , kad j vedyb motyvacija bus pakankamai aukštame lygyje, o tai leidžia daug greičiau atidirbti
netikusi karm . Tod l harmonija viršutini psichini centr lygyje jau yra
tam tikra garantija, kad j gyvenime viskas klostysis pakankamai gerai.
Jis: O kai poros susipaž sta darbe ar vakar liuose, ko galima tik tis iš j
vedyb ? Aš manau, kad ger žmog galima rasti bet kur. Juk ne be reikalo
sakoma, kad žvejas žvej mato iš toli.
Autorius: Ger žmog geriau ieškoti tarp toki pači ger žmoni . Jie irgi
vienijasi, užsiimdami kažkokia veikla, o juos apjungia aukšti siekiai. Norint
darbuotis su tokiais žmon mis, reikia pačiam tokiu pasidaryti. Jeigu j s tikit s,
kad dukra ger vyr susiras netikusioje kompanijoje, tai man j s gaila. Žinoma, b va, kad jaunuoliai, susitik dvasiniam pažinimui nepalankioje terp je,
staiga aptinka, kad j laim s supratimas ryškiai skiriasi nuo to, k jie mato
aplink save. Tačiau tai retas atvejis. Dažniausiai su kuo sutapsi, tuo ir pats
patapsi. Tod l nereikia tik tis, kad eilin je draugijoje ji sutiks neeilin žmog .
Ji: J s mane baigiate pribaigti. Aš dabar labai bijau d l savo dukros. Juk
jeigu jos nesudomins dvasiniai dalykai, tai jai jau nieko ir nebesitik ti?
Autorius: Neverkit, j s turite visas galimybes pad ti savo vaikui sukti
teising keli . Daugeliu atvej sunki karm galima veikti, pasiaukojančiai
ir su dideliu tik jimu siekiant laimingo gyvenimo. Priešingu atveju j s dukra liks visiškoje likimo valioje.
Jis: Ar tai reiškia, kad ji bus pasmerkta netikusioms vedyboms?
Autorius: Aš tikiuosi, kad su tokiais t vais, kaip j s, ji kada nors pagaus
laim s paukšt .
Ji: Aš noriu, kad ji b t laiminga iš karto, o ne kada nors. Argi neužtenka
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m s kanči , kam dar ir vaik joms pasmerkti?
Autorius: Gerai padirb kite, ir tada likimas bus palankus, ir j s gal site
dukrai surasti tinkam vyr .
Jis: O argi mudu su žmona čia turime koki nors reikšm ? Jeigu dukra
išteka, kok tai ryš turi su m s karma?
Autorius: Manote, kad jeigu pas j s dukra pasireikš bloga karma, tai
j s nuo to visai nenukent site?
Jis: Aš ir už žmon , ir už dukr atkent siu, tik neaišku, kas už mano
griekus kent s.
Autorius: Iš tikr j sunku suprasti, kod l žmogus turi kent ti d l j supanči žmoni problem . Tačiau šiame pasaulyje viskas yra kitaip, negu
mums atrodo iš pirmo žvilgsnio. M s artimieji yra, vaizdžiai kalbant, oicial s m s likimo atstovai. Tai jie likimo valia už vienus poelgius mus apdovanoja, o už kitus baudžia. O dirbdami su savimi, j s realiai sugeb site
išvengti galimos bausm s, kuri j s laukt už nevykusi dukros santuok .
Ji: Vadinasi, mudviej netikusi karma b t tokios santuokos priežastimi? Bet kod l taip yra, tarytum aš pati nesugeb čiau jos atidirbti? Kod l turi
kent ti m s vaikai? Argi aš po to gal siu b ti laiminga?
Autorius: J s mane nelabai supratote. J s dukra vedusi atidirbin s savo
karm , o j s, steb dami jos gyvenim , tuo pačiu atsiimsite savo karm . Tokiu b du, kiekvienas gauna savo užsidirbt karm .
Ji: Ar mano dukra gal s išvengti blogos karmos vedybiniame gyvenime,
jeigu aš užsiimsiu tobul jimo praktikomis?
Autorius: Ne, tik jeigu jai iškils kažkokie sunkumai, j s sugeb site juos
teisingai vertinti. Tokiu b du, dirbdama su savimi, j s ir pati išsilaikysite
pakankamai aukštame lygyje, ir gal site pad ti savo dukrai, už k ji jums
bus labai d kinga. Tačiau pagalba artimiems žmon ms yra didelis mokslas,
ir norint, kad viskas b t gerai, su dukra ir jos b simu vyru reikia išlaikyti
tinkam bendravim . O tai manoma tik tuo atveju, jeigu dirbsite su savo
charakteriu ir neapleisite dvasinio vystymosi.
Ji: Kaipgi mano teisinga elgsena atsilieps dukros vedybiniam gyvenimui?
Autorius: Ji išmoks siklausyti j s patarimus, jais naudotis, ir tada
gaus galimyb keisti savo gyvenim tinkam pus . Tačiau jeigu j s nedirbsite su savimi, dukros problemos jus erzins ir piktins. Prasid s vaidai su ja ar
jos vyru, ir tokiu b du j s netik tai prad site atidirbin ti savo blog karm .
Ji: Ir kaip aš tur čiau elgtis su b sima dukros šeima?
Autorius: š klausim atsakysiu v liau, kai kalb sime apie tai, kokie
turi b ti artim j santykiai, tačiau pirmiausia j s turite suprasti, kad ište59

k jusi dukra priklauso jau nebe jums, o vyrui. Tada j s elgesys (r pestis ir
pagarba) j atžvilgiu bus teisingas.
Ji: Labas, atvažiavome. Auginau, auginau, dabar atlieku tobul jimo, galima sakyti, žygdarbius, ir galiausiai tur siu atsisakyti motinos vardo. Kaip
viskas painu!
Autorius: J s kaip buvote motina, taip ir liekate, tik po dukros vedyb
tur site kurti santykius ne su ja, o su jos šeima. Jeigu šito nesuprasite, prasid s j s ir dukros šeim karas. Bet apie tai kituose pokalbiuose. O dabar
aiškinsim s toliau, kaip jai surasti tinkam vyr .
Išvada: šeimos k rimas panašus egzamin . Jam ruošiantis, reikia išsiaiškinti daug klausim ir gerai padirb ti su savimi. Pats greičiausias b das
– rimtai ir atsakingai užsiimti dvasine praktika, nors ir tada mes negalime
tik tis, kad b simasis vedybinis gyvenimas bus be jokio debes lio, nes sunku
trumpu jaunyst s laikotarpiu pasiekti reikiam tobulum ir veikti savo netikusi vedybin karm .
Renkantis gyvenimo palydov , reik t siklausyti savo dorybing t v
patarimus, nes pačiam sunku nuspr sti, geras jis ar netik s. Dažniausiai tokioje situacijoje prarandamas blaivus m stymas, ir jaunuoliai vienas kitame
mato tik geras savybes. O t vai jaun j por stebi iš šalies, ir jiems geriau
matyti tikroji pad tis.
Prieš vedybas reikia visapusiškai išstudijuoti tuos Ved (ar kit šventrašči ) skyrius, kur kalbama apie šeimos k rim . Ši žini pritaikymas šalina galimas problemas. Kiekvienam pravartu žinoti, kaip ir kur atrasti artim žmog , koks jis turi b ti, kokie turi b ti santykiai su juo ir jo artimaisiais. Nežinant
ši dalyk , negalima tik tis, kad b simoje šeimoje nekils rimt problem .
Pagrindiniai b sim j sutuoktini interesai
Siekiant tikrai harmoningo vedybinio gyvenimo, jaunuolius turi apvienyti bendri interesai, panašus supratimas, kas yra laim ir tvirtas supratimas,
ko jie tikisi iš t vedyb . Ir žinoti – ko širdies gilumoje tikiesi, toks ir bus
išrinktasis. B tent apie tai mes su jumis kalb jom s, nagrin dami vedyb
motyvus.
Tačiau apart m s nor dar yra l kesčiai, tai, ko iš m s tikimasi, ir juos
b tinai reikia atsižvelgti dar prieš kuriant šeim . Be to, pas kiekvien cikliškai
keičiasi astrologiniai periodai, d l ko gali visai netik tai pasikeisti m s interesai. Dažnai negali pasakyti, kokie bus m s norai rytoj. Bet gerai žinant b simo
partnerio poži r laim , galima maždaug prognozuoti, kokia linkme jis keisis.
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Ji: Žinoma, sunku suprasti, k planuoja kitas žmogus, bet kod l j s sakote, kad sunku nusp ti ir savo b simus interesus? Aš, pavyzdžiui, juos gerai
žinau. Argi taip sunku prognozuoti, ko gali nor ti ateityje?
Autorius: J s esate tikra, kad gerai žinote savo b simus norus? Tada
pasakykite, kaip jie atrodys po penki met ?
Ji: Nemanau, kad per tiek laiko jie labai pasikeis.
Autorius: Keisis jie, ar ne, galima suprasti, pažvelgus savo praeit . Ar
tuo metu, kai dar žaid te su l l mis, žinojote, kaip j s pasikeisite po lytinio
brendimo?
Ji: Tuo metu aš nebuvau pakankamai s moninga, bet kuo čia d tas pereinamasis amžius? O šiuo metu man po penki met gal vis tik neprasid s
naujas lytinio brendimo periodas.
Autorius: Kiekvienais gyvenimo metais vyksta tam tikri k no pokyčiai,
atitinkamai keičiasi ir žmogaus m stysena. M s audringame gyvenime b va
kardinalios permainos, kurios labai keičia interesus. Be to, m s psichik nuolatos veikia planetos. Ši taka cikliškai keičiasi, ir po dešimt ar penkiolikos met
mes galime dom tis visai kitais dalykais. Jeigu neatsižvelgsime tokius galimus
pokyčius, b sim šeim gali netik tai ištikti didel s stresin s situacijos.
Jis: Supratai? Prisimink, kas buvo prieš pora met , kai aš prad jau dom tis sav s pažinimu.
Ji: Taip, to ne manoma užmiršti. Iki tol buvai normalus žmogus, o paskui pasidarei tokiu fanatiku, kad šeima neiširo tik didžiuli mano pastang
d ka. Žinoma, labai norint, visus tuometinius tavo išsidarin jimus galima
ži r ti kaip bandymus patobul ti, bet man tai greičiau pan š jo kažkokias
problemas su psichika.
Jis: Neprisikalb k, tau irgi taip gali b ti. Kiekvienam žmogui tas niekingas, mus supantis gyvenimas gali taip kyr ti, kad jis nori nenori prad s
blaškytis kaip pagauta žuvis.
Ji: Nemanau, kad man ateityje gr st panašios problemos.
Autorius: Moterys, kaip ir vyrai, gyvenime patiria dideles permainas, tik
jos b va kiek kitokio pob džio, daugiausia susijusios su vaik atsiradimu.
Ji: Aš išnešiojau ir pagimdžiau du. Kaip j s manote, ar tuo metu mano
gyvenime buvo kokios nors permainos, d l kuri mano vyras gal jo patirti
nemaž stres ?
Autorius: Kiek suprantu, n štumas jums buvo vienas iš toki tempt
gyvenimo period . J pakeit kitas, kai gim vaikas. Ateityje j s irgi laukia
esminiai psichikos pokyčiai, kai vaikai išaugs ir paliks namus. Iš anksto nežinant ši moters psichin s b kl s etap ir nepasiruošus j permainai, vedy61

biniame gyvenime reikia tik tis dideli problem .
Jis: Tikrai, taip ir buvo. Prisimink, kaip mane engei, kai buvai n ščia.
Visada ir viskuo nepatenkinta, amžini kaprizai... aš vos iš nam nepab gau.
O juk prieš tai buvai tokia r pestinga, sant ri. Galvojau, pagimdžius viskas
v l stos savo vietas, bet kur tau! Po to visas d mesys tik vaikui, aš tarytum
visai neegzistuočiau. Prieš vedybas mes nesitar me, kad taip bus.
Ji: Tai štai apie kokias psichikos permainas j s kalbate. Bet juk visos
moterys taip elgiasi, kas čia naujo? Aš dar vaiku b dama žinojau, kad n štumo metu labai keičiasi psichika, o po gimdymo moteriai vaikai yra daug
svarbesni už vyr . Nematau čia nieko blogo, juk visa, kas geriausia, reikia
duoti vaikams – tai bet kurios tikros motinos devizas!
Jis: Jei tik b čiau žinoj s, kad po vaik gimimo aš tau tapsiu tuščia vieta,
tai gal b tume ir be j apsi j .
Autorius: Dabar tikriausiai jums tapo aišku, kaip svarbu žinoti, kokios
permainos ištinka žmog , keičiantis astrologiniams periodams ar atsiradus
vaikams. Tai padeda iš anksto pasiruošti visokioms artimo žmogaus metamorfoz ms.
Jis: Pokalbio pradžioje j s pamin jote, kad kalb sim s apie tai, kaip nustatyti ne savo, o artimo žmogaus poži r b sim vedybin gyvenim . Manau, kad tai domiau, negu pastoviai kapstytis savyje.
Autorius: Gerai, pam ginkime išanalizuoti, kaip pagal žmogaus elgsen
nustatyti, ko jis tikisi iš vedyb . Štai tie dalykai, kuriuos reikia žinoti apie
b sim sutuoktin : 1) kaip jis kalba su vyresniais ir 2) su jaunesniais; 3) kas
jo draugai, kuo jie užsiima; 4) kaip jis leidžia savo laisvalaikius; 5) kaip ir
apie k jis kalba nevaržomoje aplinkoje ir 6) dalykini pokalbi metu; 7)
kuo jis užsiima dabar, k numat s veikti ateityje, kaip jis apib dina b sim
vedybin gyvenim , kokio tipo vedyb nori; 8) kaip jis maitinasi ir koks
dienos režimas.
Kiekvienas punktas nurodo tam tikras žmogaus ypatybes.
1. Pirmasis apib dina dvasinio brendimo galimybes. Pagal jo elges su
vyresniais galima spr sti, kokie bus jo santykiai su b simo sutuoktinio t vais. Merginos elgesys su vyresniais nurodo, kaip ji elgsis su vyru. Čia galima išskirti penkis santyki su vyresniais tipus, visi jie tiesiogiai priklauso
nuo to, kaip žmogus supranta laim .
1.1. Pagarba visiems vyresniems, ypatingai mokytojams ir t vams, rodo, kad
žmogus yra pakankamai subrend s aukščiausio lygio vedybiniam gyvenimui.
1.2. Pagarba tik mokytojams bei t vams, ir neutral s santykiai su kitais
vyresniaisiais. Su tokiu žmogum galima vystyti santykius, grindžiamus noru
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teikti žmon ms laim ir tobul jim , tačiau su juo bus sunku rasti tarpusavio
supratim dvasin s praktikos klausimais.
1.3. Pagarbus elgesys su visais vyresniais, tačiau be pagarbos jausmo. J s
suprasite vienas kit , jeigu siekiate valdžios ir prestižo.
1.4. Grubus elgesys su tais vyresniaisiais, kurie visuomen je neturi labai
didel s reputacijos, ir pagarbus apsi jimas su tais, kuriuos visi gerbia. Tokio
sutuoktinio meil užmaišyta ant komforto ir gerov s siekimo.
1.5. Grubus ir niekinamas elgesys su visais vyresniaisiais, ypatingai su tais,
kuriuos visi gerbia. Tokio žmogaus meil remiasi vien tik lytiniu potraukiu.
Jis: Niekaip nesuprantu, kaip grubus elgesys su vyresniaisiais susij s su
vedybin s laim s supratimu.
Autorius: Elgesys su vyresniaisiais parodo žmogaus nuolankumo lyg .
O nuolankumas yra tokia charakterio savyb , kuriai išvystyti reikalingas stiprus intelektas. Nat ralu, kad jeigu žmogus nuolatos galvoja apie seks , tai
jo intelektas, o tuo pačiu ir nuolankumas darosi minimal s, kas pasireiškia
nepagarba vyresniesiems. Tokiu b du elgesys su vyresniais yra pakankamas
kriterijus nustatyti žmogaus intelekto lyg , jo sieki padorum .
Ji: O ar galimos išimtys, kai žmogus n ra labai pagarbus vyresniems, bet
tuo pačiu rimtai užsiima dvasine praktika?
Autorius: Taip, tačiau su juo nebus tarpusavio supratimo aukščiausi
psichini centr lygyje, o likimas pasir pins, kad jis gaut žmon , kuri jo negerbs. Nesant abipus s pagarbos, labai sunku užsiimti tobul jimo praktika.
Jis: Jeigu aš stengsiuosi ugdytis pagarbos jausm vyresniems, ar žmona
su manimi irgi elgsis pagarbiau?
Autorius: Taip, jeigu j s pastangos bus labai ryžtingos, jos teigiamai
takos žmonos elges su jumis.
Mergina, užsiimanti tobul jimo praktika, bet neišmokusi gerbti vyresni ,
gaus vyr , kuris gal irgi dirbs su savo charakteriu, bet šiuo klausimu tarp j
nebus jokio sutarimo. Harmoningo bendradarbiavimo tobul jimo kelyje jie
gali tik tis tik išsiugd pagarb vyresniems.
2. Pereikime prie antro žmogaus elgesio punkto. Santykiai su jaunesniais
leidžia spr sti, koks bus numatomo sutuoktinio elgesys su b simais vaikais.
Jeigu tai vyras, iš jo elgesio su tais, kurie yra nuo jo priklausomi, galima
sp ti, koks bus jo bendravimas su b sima žmona. Jeigu tai moteris, jos elgesys su jaunesniais nurodys jos santykius su b simais vaikais. Apžvelkime
minim santyki tipus.
2.1. Jeigu žmogus vis jaunesni , ir ypatingai savo vaik ir t , kurie nuo
jo kaip nors priklauso, atžvilgiu apreiškia tokias savybes, kaip gailestingu63

mas ir r pinimasis, atitinkančias šventrašči apibr žimus, vadinasi, jis turi
potencij labai aukšto lygio vedybiniam gyvenimui.
2.2. Gailestingumas tik savo vaikams bei tiems, kurie nuo jo priklauso, ir
neutral s santykiai su kitais rodo, kad žmogus link s vystyti santykius, grindžiamus noru teikti žmon ms laim ir tobul jim , tačiau su juo bus sunku
rasti tarpusavio supratim dvasin s praktikos klausimais.
2.3. Rodomas gailestingumas, tačiau be vidinio jausmo, tiems, kurie nuo
jo priklauso, reiškia, kad harmoningi vedybiniai santykiai bus grindžiami
valdžios ir prestižo siekimu.
2.4. Žmogaus elgesys su tais, kurie nuo jo priklauso – šiurkštus su prasikaltusiais ir išoriškai pagarbus su gerai besielgiančiais – rodo, kad vedybiniame gyvenime jo kelrode žvaigžde tebus komfortas ir materiali gerov .
2.5. Šiurkštus ir niekinamas elgesys su visais, kurie nuo jo priklauso, ir
ypatingai su tais, kurie stengiasi b ti paklusn s, nurodo žmogaus polink
santykius, reguliuojamus lytinio potraukio.
Jis: Koks elgesys – su jaunesniais ar vyresniais – svarbesnis, sprendžiant
apie numatomo sutuoktinio polinkius?
Autorius: Didesn d mes reikia kreipti santykius su vyresniais, nes jie
nurodo žmogaus sieki teisingum ir jo intelekto švar . Elgesys su jaunesniais rodo brandumo lyg dirbant su savimi ir blogos karmos didum . Šiaip
jau ir vieni, ir kiti santykiai glaudžiai tarpusavyje susij . Pavyzdžiui, jeigu
žmogus su vyresniais elgiasi pagarbiai, o su jaunesniais šiurkščiai ir paniekinamai, tai reiškia, kad ir ta jo pagarba vyresniems n ra labai nuoširdi. O
jeigu žmogus nuoširdžiai gerbia vyresnius, tai tada tarp jo ir jaunesni j irgi
vyrauja abipus pagarba.
Ji: domu, kaip iš žmogaus elgesio su jaunesniaisiais galima suprasti, ar
sunki jo karma?
Autorius: Jeigu jaunesni negerbia kažkokio žmogaus arba jis j , tai labiausiai nuo to kenčia jo reputacija. Svarbiausias faktorius kaupiant geros
karmos atsargas yra nuolankus elgesys su tais, kurie turi daugiau gyvenimo
patirties. Jeigu žmogus jau praeitame gyvenime negerb vyresni , tai reiškia, kad kai kurie iš t , kurie nuo jo priklausomi, taip pat jo negerbs. O tokia
nepagarba verčia piktintis net ir pakankamai sant rius žmones, jeigu j intelektas n ra toks stiprus, kad gal t kontroliuoti emocijas. Viso to rezultatas
– pašlijusi reputacija ir sunkus likimas.
Tačiau jeigu žmogus praeitame gyvenime gerb vyresniuosius, tai jo
nepagarbus elgesys su jaunesniais ne taip jau labai pakenks jo reputacijai.
Tokiu b du, santykiai su jaunesniais nurodo žmogaus brandumo ir išmintin64

gumo lyg .
3. Kalbant apie numatomo sužad tinio laisvalaik ir draugus, vietas, kur
jis lankosi, tai š dalyk mes jau aptar me pokalbyje apie bendro gyvenimo
motyvus. Žmogaus interesai ir draugai aiškiai nurodo gunas, kurios jam turi
didžiausi poveik .
4. Apie k kalba žmogus nevaržomoje aplinkoje? Pati geriausia tokio pob džio aplinka susidaro valgio metu, kai žmogus nekontroliuoja savo liežuvio. Tuo metu jis išsisako visk , k iki tol laik savyje. Tod l elgesys valgio
metu atspindi žmogaus s mon s lyg ir jo poži r laim . Susipažinkime su
vairiais tokio elgesio aspektais:
4.1. Jeigu žmogus valgo tik pašventint maist , nepersivalgo, laikosi labai sant riai, ir jeigu už stalo kalba, tai tik apie Diev , reiškia, kad iš jo vedybiniame gyvenime galima tik tis pači nuostabiausi santyki .
4.2. Jeigu žmogus valgio metu stengiasi elgtis labai padoriai ir niekam
nekelti r pesči , n ra labai link s nekontroliuojamai kalb senai, jokiu b du
nepersivalgo ir maitinasi pašventintu maistu, tai su juo galima vystyti santykius širdies centro lygyje.
4.3. Jeigu žmogus išrankus mityboje, bet nejaučia skirtumo tarp maisto
vienoje ar kitoje gunoje, jeigu valgydamas m gsta apkalb ti kitus ar politikuoti, jeigu valgo paskubomis ir oicialioje aplinkoje, tai jis bus geras partneris tiems, kurie m gsta valdži bei prestiž .
4.4. Jeigu žmogus išrankus mityboje, bet yra m s dis, jeigu valgio metu
kalba apie reikalus, bizn ir ekonomik , m gsta valgyti su komfortu, o po
valgio padrybsoti, vadinasi, jis link s santykius, orientuotus komfort ir
gerov .
4.5. Jeigu žmogus yra m s dis ir valgio metu vartoja alkoholinius g rimus, nuolatos visus apkalba ar aptarin ja sportines peripetijas, keikia valdži , pasakoja nešvankius anekdotus ir nesibjauri valgyti nešvarioje aplinkoje, reiškia, santykiai su juo remsis tik lytiniu potraukiu.
Ji: Man atrodo, kad nevert t apie žmog spr sti pagal tai, k jis kalba
valgydamas. Juk tuo metu neb tina šnek ti apie tai, kas tau r pi, galima užgriebti ir kilnesnes temas.
Autorius: O kam varžytis? Vargu ar kas nors supranta, kad kalbos valgio metu labai gerai nušviečia žmogaus asmenyb . Žinoma, kartais prisieina
pakontroliuoti savo liežuv , bet kuo labiau nevaržoma aplinka, tuo sunkiau
valdyti savo kalbas.
Liežuviui priklauso dvi funkcijos – skonio ir kalbos. Jeigu mes nekontroliuojame vienos iš j , kita automatiškai tampa nevaldoma. O žmogus valgio
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metu atsipalaiduoja ir praranda budrum . Tod l valgant labai norisi pakalb ti
apie tai, kas labiausiai r pi. Štai taip ir atsiskleidžia žmogaus mintys bei
polinkiai.
Ji: Mano vyras valgio metu pastoviai kalba apie laimingo gyvenimo d snius, ir pagal jus m s santykiai tur t b ti aukštumoje, tačiau iš tikr j yra
tiesiog priešingai.
Autorius: Bet mes dabar kalbame apie šeimos k rim , o ne apie tai,
kaip pagerinti šeimyninius santykius. Jeigu minimi pokalbiai b t vyk iki
vedyb , manau, kad j s santykiai nuo pat bendro gyvenimo pradžios b t
šiek tiek kitokie.
5. Sekanti tema – kaip ir apie k b simas sutuoktinis kalba dalykiniuose
pokalbiuose.
5.1. Jeigu pagrindinis žmogaus reikalas yra r pinimasis dvasiniu aplinkini žmoni gyvenimu ir tarnyst tiesai, o svarbiausia pokalbi tema – kaip
teisingai tarnauti Dievui ir tiems, kurie siekia dvasin s laim s, tai iš jo galima tik tis labai išaukštint santyki , kuri ašis – dvasinis tobul jimas.
5.2. Jeigu žmogus jaučia pareig kalb ti apie darb su savimi, visuomenini pareig vykdym , moralines normas, teising elges , tai bendras gyvenimas su juo suteiks galimyb nuolatos dirbti su savo charakteriu.
5.3. Jeigu žmogui labiausiai patinka svarstyti šalies statymus, temas apie
tai, kaip valdyti žmones, kas padeda pasiekti šlov ir s km , politikuoti, tai
santykiai su juo bus orientuoti valdžios ir prestižo siekim .
5.4. Jeigu pagrindin pokalbi tema yra verslas, kas, kur ir kaip uždirba,
pas k koks butas ar namas, kas kokioje šalyje ir kokiame kurorte poilsiavo,
tai santykiai su tokiu žmogumi bus nukreipti pinigus ir komfortines gyvenimo s lygas.
5.5. Jeigu žmogaus kalbos sukasi apie sport , seks , aktorius ir kitas žymybes, jeigu jis m gsta visus apkalb ti, tai santykiuose su juo galima tik tis
tik bendradarbiavimo, siekiant rainuotesni lytini santyki .
6. Norint sužinoti žmogaus polinkius, reikia steb ti, kuo jis užsiima ir k
planuoja ateičiai. Žinoma, ne visi atskleidžia savo ketinimus, tačiau kai žmones sieja meil s ryšiai, j liežuviai paprastai b va palaidesni, tod l nesunkiai
galima sužinoti partnerio planus.
Ji: J s sak te, kad žmogaus planai bei interesai ilgainiui keičiasi, tai ar
reikia juos taip sureikšminti?
Autorius: Keičiasi, taip, tik klausimas, kuri pus . Jeigu nuo pat pradži žmogaus supratimas apie b sim laim yra žemo lygio, tai partneriui
nereik t tik tis, kad jis nei iš šio, nei iš to j pakeis. Jeigu tokiam žmogui
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ima sektis, tai jis dažniausiai galvoja, kad taip dabar bus vis laik ir iš vis
j g m gaujasi gyvenimu. Bet kai tik prasideda nes km s, skurdus jo laim s
supratimas darosi dar skurdesnis. Bet kokiu atveju m ginti tokiems žmon ms aiškinti, kad reikia gyventi kitaip, yra beviltiškas reikalas.
Ji: Vis tik sutikite, kad peraukl ti galima bet kok žmog . Mes tik nenorime pad ti vienas kitam ir bijom s užsiteršti, gyvendami su žmogumi, kuriam
taip reikalinga pagalba.
Autorius: Atrodo, kad j s supratimas apie tai, kaip reikia kurti laiming
šeim , skiriasi nuo vedin s koncepcijos. Vedose nurodyta, kad renkantis gyvenimo partner , reikia žinoti, jog vedybinis gyvenimas skirtas ne asmenini
konlikt ir problem sprendimui, o tam, kad neštume naud savo vaikams ir
visuomenei. Tod l šeima turi b ti stabili ir harmoninga.
Ji: Man atrodo, kad vienas kitam netrukdo – galima ir savo problemomis
užsiimti, ir visuomenei b ti naudingiems.
Autorius: Paprastai taip ir b va. Tiems, kurie padeda kitiems žmon ms,
savaime susitvarko bendravimo problemos. Bet tik ne tiems, kurie nuolatos
kapstosi savo vidin se problemose. Teb nie jums žinoma – jeigu žmogus
neteisingai organizuoja savo šeimynin gyvenim , tai atsiradusi problem
sprendimui jis eikvos visas savo j gas. Visuomenei jis praktiškai bus visiškai
nenaudingas.
Jis: Vadinasi, ne mano vieno vedybinis gyvenimas toks sunkus. Kenčia
visi, kurie, kurdami šeim , netur jo aukštesni sieki .
Autorius: Sveikinu, j s padar te labai svarb atradim . Iš tikr j vedybinis gyvenimas – r sti tikrov . Neteisingas šeimos k rimo esm s supratimas ateityje išlenda per pakauš . Gyvenimas šeimoje, kurioje n ra koki
nors bendr aukštesni sieki , panašus nesibaigianči chirurgin operacij .
Jeigu sutuoktinius vienija tik egoizmas, tai šiuo skalpeliu jie su malonumu
pjaustys vienas kito netikusias karmines reakcijas. Bus labai skaudu ir nemalonu. Ir galiausiai per vis savo kartu nugyvent laik jie taip ir nesupras,
kad visi j patirti sunkumai tebuvo likimo duotos užduotys. O geriausias j
sprendimas – tai pad ti kitiems žmon ms, bet nepjaustyti savo viduri . Kai
šeimoje viskas tvarkoje, tada bus j g ir laiko pad ti kitiems.
Ji: Aišku. Vadinasi, renkantis b sim sutuoktin , negali pasikliauti aukl jamuoju darbu, reikia susirasti tok , kuris tur t aukštesnius siekius. Taigi
matote, kad Vedos šiuo atveju rekomenduoja nesivadovauti gailestingumu, o
vien tik šaltu išskaičiavimu.
Autorius: Gailestis gali apvilti, o vedybos – labai atsakingas žingsnis.
Jeigu pasteb jote, kad numatomo sutuoktinio siekiai yra žemesni nei j s ,
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turite jam atsakyti, kitaip, užuot pad j sk stančiam, pats tapsite skenduoliu.
Apie kok gailest galima kalb ti, jeigu savo poelgiu rizikuojate sugadinti
gyvenim ne tik kitam, bet ir sau? Argi tai gailestis – vis gyvenim skaudinti vienas kit ? Tod l gailestis – dar ne visada yra tikrasis gailestingumas.
Dažnai gailest sužadina ne meil , o paprasčiausias geismas.
Ji: Nejaugi tokiose situacijose neb va išimči , kai artimam žmogui galima pad ti pasitaisyti?
Autorius: Artimam žmogui, be abejo, reikia pad ti pasitaisyti, tik klausimas, kiek mums tai atsieis. Kartais tai b va nepaprastai sunku. Kam tada
rizikuoti, renkantis žmog ? Gal geriau pakent ti, atmetus savo gailest , ir
susirasti kit kandidat .
Ji: Bepigu jums, vyrams, taip kalb ti, tačiau moteris paprastai neturi didelio pasirinkimo.
Autorius: Noriu jus patikinti, kad jeigu mergina rimtai dirba su savo
charakteriu, ji tur s daug gerb j , iš kuri gal s išsirinkti pat verčiausi .
Jis: Taip, reik s tai išaiškinti m s dukrai. Man gal tik atrodo, bet aš
supratau, kad net jeigu šeima susik r netinkamai, tačiau sutuoktiniai visaip
stengiasi pad ti kitiems žmon ms, tai šeimynin s problemos palaipsniui išsispr s savaime. O jeigu nuolatos kapstysim s tik savo problemose, tai jos tik
did s. Tod l sutuoktiniams geriau neaukl ti vienas kito.
Autorius: Paskutiniu metu j s darote giliamintiškas išvadas. Vienintel
s lyga tam, k j s pasak te – norint pad ti kitiems, reikia laikytis švento
žmogaus nurodym , nes kitaip priskaldysime malk – prad sime didžiuotis
su visomis iš to išplaukiančiomis pasekm mis.
Ir taip, kokiu b du pokalbiai su numatomu sutuoktiniu apie bendro gyvenimo perspektyvas padeda vertinti jo motyvus kurti šeim ?
6.1. Žmogus, siekiantis dvasinio tobulumo, planuoja visus savo dvasin s
praktikos etapus ir atitinkamai bando organizuoti savo gyvenim , kuriame
n ra toki dalyk , kaip turt kaupimas, gerb vio k limas ar prestižo siekimas. Jis planuoja tik veikl , kuri užtikrint kuo greitesn dvasin tobul jim ,
– švent viet lankym , labdar , vairias priemones s mon s apvalymui. B simas vedybinis gyvenimas jam neatsiejamas nuo dvasin s praktikos. Tuoktuves sivaizduoja tik bažnyčioje, bet neatmeta ir civilin s registracijos.
6.2. Žmogus, turintis polink dorybingam gyvenimui, dalyvauja vairiuose renginiuose, kurie dar labiau sustiprina jo doringas savybes. Jis stengiasi gerinti santykius su bendradarbiais ir siekia pažinti laimingo gyvenimo
d snius. Svajoja atlikti kažkoki visuomenei labai nauding veikl . B sim
vedybin gyvenim jis sieja su veikla kit labui. Tuoktuvi ceremonija jam
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vienodai svarbi tiek bažnyčioje, tiek civilin je metrikacijoje.
6.3. Žmogus, siekiantis šlov s, paprastai planuoja kilti politin s ar visuomenin s karjeros laiptais. Jis stengiasi gauti kuo geresn išsilavinim , bet
čia jam svarbiausia – prestižas, tod l papildomai ieško reikaling ryši ir
bendravimo. B sim vedybin gyvenim jis sieja su tam tikra visuomenine
pad timi. Tuoktuv s – b tinai civilin s metrikacijos biure, bet po to „d l
vaizdo“ galima nuslinkti ir bažnyči .
6.4. Žmogus, siekiantis komforto ir turt , paprastai planuoja sigyti but
ar nam , prie jo garaž ir mašin l , taip pat vasarnam . Visas jo gyvenimas
bus pašv stas ši plan gyvendinimui, tod l su juo vargiai galima tik tis
bendros veiklos, siekiant dvasinio tobul jimo. B sim vedybin gyvenim
jis sieja su turt kaupimu. Jis sutinka, kad vedybas reikia apiforminti civilin je metrikacijoje, nors kur laik gali puikiausiai apsieiti ir be santuokos
registracijos.
6.5. Žmogus, atsidav s seksui, daugiausiai galvoja tik apie pramogas.
Kadangi tam reikalingi nemaži pinigai, jam prisieina dalyvauti vairiose,
dažnai neteis tose, inansin se operacijose. Esant kuklesniems poreikiams,
tokiam žmogui svarbiausia – susirasti darb , kuriame b t galima dykin ti.
B sim laim jis nesieja su šeima. Artimas žmogus jam visada tik eilinis
partneris, kur bet kada galima pakeisti. Jis sutinka gyventi kartu, tačiau nepripaž sta joki oiciali tuoktuvi .
Reikia pažym ti, kad žmogus visada planuoja tik tai, kas susij su jo
pagrindiniais polinkiais, ir pagal tai galima spr sti apie jo turim laim s supratim . Tod l geriau negalvoti, kad jeigu j s ir numatomo partnerio planai
dabar ir nesutampa, tai paskui netik tai tarp j sivyraus harmonija.
Jis: Dabar aš taip suprantu j s pagrindin mint : nei žmogaus charakterio, nei jo plan nepakeisi, tod l savo gyvenim geriau susieti su tokiu
žmogumi, kurio planai atitinka j s ketinimus. Kitaip vedybiniame gyvenime neišvengiamai atsiras kr va problem ir nusivylimas, nes realyb visai
neatitiks puosel t vilči .
Autorius: J s teisus, nors ir ne visai. Pad tis n ra tokia beviltiška. Rimtai dirbant su savimi, galima ženkliai pakeisti artimo žmogaus interesus. Tačiau atvejis, kai vedybinio gyvenimo paskirties supratimas pas abu nuo pat
pradži labai skiriasi, žymi sunki šeimynin karm . Tod l venkite prad ti
bendr gyvenim su žmogumi, kurio poži ris vedybin gyvenim smarkiai
skiriasi nuo j s .
Beje, aš jau min jau, kad žmogaus planai ir polinkiai gali keistis, keičiantis jo astrologiniams periodams. Tačiau tuo nevert t labai pasikliauti.
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Kol vieno periodo nepakeis kitas, paveikti žmogaus polinkius labai ir labai
sunku, ypatingai šeimoje. Tačiau tai nereiškia, kad santykius pakeisti ne manoma. Jeigu nors vienas žmogus iš šeimos žengs teisingu keliu, tai ilgainiui
j supras ir vertins kiti šeimos nariai.
Jis: Žinote, aš tuo patik siu tik tada, kai mane supras ir vertins.
Ji: Man rodos, ir ežiui aišku, kad nereikia planuoti vedyb su žmogumi,
kurio planai nesutampa su tavaisiais. Argi mergina tek s už vaikino, kurio
vedybinio gyvenimo vaizdis jai visiškai svetimas?
Autorius: Pažinties metu jaunuoliai šiam faktoriui paprastai neteikia didesn s reikšm s. Jiems svarbiausia – patikti vienas kitam. Apimti meil s kvaitulio,
jie lengvai pasiduoda agitacijai ir be jokio s žin s graužimo prisižada puosel ti
vienas kito planus. Pradžioje visada atrodo, kad suderinti interesus bus nesunku, nors jie ir labai skirt si, tačiau gyvenimas visk sud lioja kitaip.
Be abejo, ilgainiui situacija gali pasikeisti, ir jeigu sutuoktiniai elgsis teisingai, visai manoma, kad jie prisitaikys prie vienas kito interes , tačiau tai
gana skausmingas procesas, kai vyksta nepabaigiamas santyki aiškinimasis, lydimas nuolatin s nervin s tampos.
7. O dabar pakalb kime apie žmogaus mityb ir dienos režim .
7.1. Tie, kurie nuoširdžiai siekia tobulumo, stengiasi maitintis pagal
šventrašči nurodymus, yra vegetarai, valgo tik pašventint maist ir griežtai
laikosi vis nurodyt pasnink bei mitybos režimo. Keliasi anksti, maždaug
ketvirt valand ryto, meldžiasi, kartoja šventus Dievo vardus ir medituoja.
Dien užsiima veikla, skirta pasitarnauti Dievui, o vakarais kalbasi dvasin mis temomis ir skaito šventraščius. Gulasi devint -dešimt valand vakaro.
Su tokiais žmon mis galima kurti šeim , kurios tikslas bus tarnyst Dievui
ir pažinimas.
7.2. Žmon s, siekiantys gyventi dorybingai, stengiasi maitintis neužterštu maistu, tačiau gerai nežino vis tokios mitybos taisykli . Pavyzdžiui,
nesupranta, kaip svarbu pašventinti maist ir pagaminti j su meile Dievui.
Griežt pasnink jie nesilaiko ir maist sau riboja saikingai. Tuo pat metu
jie labai domisi vairiais sveikos, organizm apvalančios mitybos metodais.
Keliasi ne anksčiau penki valand ryto, o gulasi, kaip taisykl , dešimt valand vakaro. Laisvu laiku jie dažnai dirba su savo charakteriu.
7.3. Žmoni , siekianči valdžios, mitybai b dinga ištaiga bei rainuotumas. Jie labai r pinasi, kad maistas pad t palaikyti ger sveikat , tod l
laikosi visoki diet , kurios tačiau neatsižvelgia psichines ir dvasines maisto ypatybes, didžiausi d mes skirdamos jo cheminei sud čiai. Šie žmon s
gulasi 10-11 valand vakaro ir keliasi maždaug šešt . Laisvu laiku jie perži 70

rin ja koki nors dokumentacij ar detektyvinius ilmus. M gsta ištaigingas
progines iškilmes arba burtis kokiam nors elitiniame draug ratelyje.
7.4. Žmoni , siekianči komfortinio gyvenimo, maistas pasižymi ryškiai išreikštais skoniais (aštrumu, r gštumu, s rumu etc). Ypatingai m gsta
paukštien ir vairius m siškus delikatesus. Koks nors dienos režimas juos
nelabai jaudina. Gulasi ne anksčiau vienuoliktos ir keliasi tik po septyni .
Laisvu laiku smakso visokiausius teleserialus ir klauso žinias.
7.5. Palaid gyvenim m gstantys žmon s nepaiso joki režim – nei
dienos, nei mitybos. Pagrindinis maistas – m sos patiekalai. Laisvu laiku g rin ja, kortuoja ar prasimano kit panašaus pob džio malonum . Paprastai
juose jau nuo jaunum s pasireiškia žalingi pročiai.
Jis: Jeigu paprastas bendravimas su žmogumi leidžia pažinti j kaip nulupt , kam gilintis astrologinio suderinamumo punktus, kurie m s laikais
sunkiai prieinami? Be to, kiekvienas psichologas ar astrologas turi savo asmenin nuomon .
Autorius: Aš jau ne kart sakiau, kad pačiam labai sunku blaiviai vertinti nusiži r t žmog , nes trukdo vis labiau stipr jantis potraukis. Tod l savo
santykius su juo reikia nuo pat pradži kruopščiai analizuoti, ir tada ilgainiui
taps aišku, koki karm su tuo žmogumi reik s atidirbin ti. Jeigu paaišk ja,
kad bendri interesai yra apatini psichini centr lygyje, vadinasi, mums
reik s patirti labai sunki karm . Tai n ra gerai, nes dideli sunkumai vedybiniame gyvenime gali ilgam laikui palaužti m s tik jim laime. Tod l nors
likimas nepermaldaujamai veda nes kmingas vedybas, vis tik š egzamin
galima s kmingai išlaikyti, studijuojant laimingo gyvenimo d snius. Gautos
žinios pad s išvengti nepalanki vedyb ir pasirinkti tinkam partner . Tik
nereikia pervertinti savo galimybi , kitaip rizikuoji likti vienišiumi.
Ji: Matote, aš buvau teisi, rizika pasilikti vienam visada išlieka.
Aš nesuprantu j s žodži , kad bjauriausias dalykas – tai bendri interesai
žemutini , o ne viršutini psichini centr lygyje. Man atrodo, kad nesvarbu, kokie centrai duoda t bendrum , žmon s vis tiek bus kažkiek laimingi.
Tod l blogiausia pad tis tur t b ti tada, kai tarp b sim sutuoktini iš viso
n ra nieko bendro.
Autorius: J s teisi, jeigu mes link pasitenkinti bent kokia vedybinio gyvenimo laime. Tarp kitko, taip galvoja visi, kurie renkasi ne žmon ar vyr , o
partner malonum ieškojimui. Jiems didžiausia laim – seksas, o apie kok
nors tobul jim – savo, partnerio ar vaik – tokie žmon s visai negalvoja.
Taip mes atveriame kelius savo gyvenim blogam likimui.
Ji: Jeigu čia slypi tokie pavojai, tai, logiškai galvojant, pirmiau reikia
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gerai „išsiplev suoti“, o jau po to surimt ti ir vesti. Ar ištek ti. Kas čia blogo,
jeigu žmogus kur laik nesiekia vedyb , o nori pagyventi savo malonumui?
Autorius: Be abejo, nuo tokio malonaus gyvenimo abu partneriai greitai
degraduos. Tačiau jeigu tarp j visai nebus nieko bendro, jie greitai pasimes
ir nesuks vienas kitam galvos.
Ji: Kuo daugiau j s klausau, tuo labiau nesuprantu. Anksčiau gyvenimas atrod toks paprastas, o dabar jis darosi vis sud tingesnis. Vadinasi, dauguma žmoni elgiasi neteisingai, ir tik mes čia žinome, kaip reikia gyventi.
Susidaro sp dis, kad j s mus mokinate vaikščioti užminuotu lauku, nes visur tyko pavojai. Kokios gi čia žinios apie laiming gyvenim ?
Autorius: Nesidom damas teisingo gyvenimo d sniais, žmogus ilgainiui
pasuka paklydim keliu, kuris visuotinai pripažintas vieninteliu. Tik žinios
nurodo tikr j , teising keli ; mada ar visuotinai priimtas gyvenimo b das
nepad s atrasti laim .
Ji: Koks gi jums rodosi eilinio žmogaus, kuris nesidomi šventrašči
tiesomis, gyvenimas? Nejaugi ten vienos problemos? Žinau daugyb toki
žmoni , kurie visai gerai gyvena.
Autorius: Nesuprasdami, koki pavojing viet mes patekome, paklaidinti savo iliuzini plan , žmon s paprasčiausiai nesupranta, kad j gerov
tik laikina ir gali greitai baigtis. Neb na taip, kad vis gyvenim tik sekt si.
Gerov keičia kančios – toks karmos d snis. Dauguma žmoni nesupranta,
kad kančios materialiame pasaulyje neišvengiamos, dar daugiau, jos reikalingos – kad prablaiv t galvos ir b t galima pagalvoti apie tikr sias žmogaus gyvenimo vertybes.
Ji: Ar šventraščiuose irgi taip atvirai smerkiamas paprastas gyvenimas,
kai žmon ms neskauda galvos d l galim sunkum ateityje? Juk jeigu nuolatos galvosi apie tai, kad gal jau visai greitai prisieis kent ti, tai gali gauti
koki nors neuroz .
Autorius: Ateities bijoti nereikia. Aš tik sakau, kad žmon s anksčiau ar
v liau susipainioja gyvenime, jeigu nesistengia pažinti jo prasm .
M s b t materialiame pasaulyje Vedos palygina su gyvenimu pavojingose džiungl se, kai tavo laim bet kada gali praryti piktas likimas. Apie
tai kalbama viename iš svarbiausi vedini traktat Šrimadbhagavatam
(5.14.1-2):
O karaliau, pirklys nuolatos galvoja, kaip tur ti daugiau pinig . Kartais
jis užeina mišk apsir pinti pigiomis prek mis – malkomis, moliu, dar kažkuo, kad paskui visa tai gal t pelningai parduoti mieste. Taip ir s lygota
siela ateina š pasaul , nor dama kažkokios materialios naudos. Nukly72

d s toli mišk , pirklys ne visada randa keli atgal. Panašiai ir tyra siela,
patekusi material pasaul , atsiduria Viešpaties išorin s energijos sukurt d sni valdžioje ir tampa j belaisviu. Bandydamas b ti nepriklausomu,
žmogus klaidžioja po materialios b ties mišk , vengdamas bendrauti su tais,
kurie pasišvent tarnauti Viešpačiui.
Aps sta k niško gyvenimo (laim s) supratimo, s lygotoji siela gauna
vairiausius k nus, kuriuos savo trimis atmainomis (doryb s, aistros ir neišmanymo gunos) takoja materiali energija. Keisdama vien k n po kito,
siela patenka vairias planetas – rojines, Žem s tipo ar demoniškas. Kartais
ji sik nija aukštesn se gyvyb s formose, kartais – žemesn se. Tačiau kiekviename k ne jai prisieina kent ti.
K niškos kančios yra proto veiklos rezultatas. Siela, nor dama pažinti j
supant pasaul , naudojasi protu ir penkiais jusli organais, ir ši veikla apsprendžia, kokiame k ne ir kokiose s lygose ji atsidurs. Tokiu b du, pasiduodama išorin s energijos diktatui, s lygotoji siela savo veikloje naudojasi jusli organais ir patiria materialios egzistencijos kančias. Ji nes kmingai bando
j išvengti, nors kartais dideli pastang d ka b va laikini palengv jimai.
Nekontroliuojamos jusl s panašios pl šikus materialios k rinijos miške. Kartais žmogus dal savo pajam nor t panaudoti dvasiniams reikalams, siekdamas pasitarnauti Dievui, tačiau jusl s savo nežabotais norais
sugriauna tuos kilnius siekius, ir žmogus lieka be nieko. Jusl s j priverčia
švaistyti sunkiai uždirbtus pinigus, stengiantis patenkinti reg jimo, skonio,
klausos, uosl s ir lyt jimo užgaidas. Iš tikr j pinigai uždirbami tam, kad
b t tenkinami dvasiniai poreikiai, bet pl šikiškos jusl s juos atima.
Jeigu žmogus pradeda tarnauti Dievui, tai tas pats likimas, kuris j taip
skriaud , dabar imasi globoti. Tokiam žmogui jau nebegresia netik ta degradacija. Ir jeigu šiame kelyje jis nori tur ti paspirt , turi išsirinkti tinkam
gyvenimo palydov .
Ji: Deja, aš dar nepasiruošusi atsižad ti paprast materiali džiaugsm ir
tarnauti Dievui. Tegu jau vienuoliukai tuo užsiima.
Autorius: Kiekvienam reikia stengtis savo elgesiu, kiek manoma esamomis s lygomis, tarnauti tiesai. Tik tada gyvenimas bus tikrai laimingas.
Vedybiniame gyvenime taip pat galima tobul ti, neb tina visk mesti ir užsidaryti vienuolyne. Pradžiai tereikia tinkamo bendravimo ir stengtis praktikuoti laimingo gyvenimo d snius, kuriuos pateikia šventraščiai.
Išvada: Norint pasirinkti tinkam gyvenimo palydov , pirmiausia reikia
vertinti jo intelekto stiprum ir švar , jo elgsen . Bet tai manoma tik tada,
kai dar n ra stipraus prisirišimo. Steb kite, kaip jis bendrauja su kitais žmo73

n mis, ypač su vyresniais ir jaunesniais, kokie jo draugai ir kuo jie užsiima,
kaip jis leidžia laisvalaik , kaip ir apie k kalba vairiomis aplinkyb mis, k
planuoja veikti ateityje, kaip sivaizduoja b sim vedybin gyvenim , koks jo
dienos ir mitybos režimas.
Jeigu jau atsirado didelis noras pateisinti bet kok b simo sutuoktinio
elges , reikia kreiptis pagalbos t vus, išmintingus žmones, kvaliikuotus astrologus ar psichologus, kad jie vertint jo charakter .
Pasirinkus tinkam gyvenimo palydov , vis gyvenim bus galima pasišv sti aukščiausios tiesos pažinimui ir pad ti kitiems eiti šiuo keliu. Priešingu atveju vis laik teks eikvoti santyki aiškinimuisi. Taigi, renkantis
sutuoktin , reikia tur ti kuo daugiau blaivaus proto ir kuo mažiau sentiment
ir naivumo.
Psichiniai žmogaus polinkiai
Prat siant pokalb apie tai, kaip susirasti žmog , kurio interesai atitikt
m siškius, reikia nepamiršti ir psichini ypatum , kurie mus lydi nuo pat
gimimo. Jau kalb jome, kad kiekvienas žmogus š pasaul atsineša didžiul
karmin našt , kuri apsprendžia, kokioje šeimoje mes gimsime ir kokius tur sime polinkius. O jie v liau išsivysto potrauk kokiai nors veiklai. B va,
kad žmogus gimsta šeimoje, kuri visai neatitinka jo polinki . Šiuo atveju
t vai nesusigaudo, ko mokyti tok vaik , ir tai trukdo jam teisingai vystytis.
Čia irgi pasireiškia karmos d snis. Taip nepalenkiamas likimas mus verčia
kent ti.
Pagal tai, kokia veikla užsiima žmon s, Vedos juos skirsto keturias
grupes.
Pirmoji. Tai mokslininkai, arba žmon s, nuo jaunum s link mokytis
patys ir mokyti kitus. Jie siekia žini ir sugeba jas perteikti kitiems. Kai kurie
dar vaikyst je d mesingai klauso, kas jiems sakoma, ir jeigu kit žodžiuose
žvelgia sveik m stym , gautas žinias stengiasi patikrinti praktiškai.
J charakteryje daug ger bruož . Jie stengiasi ugdyti savyje paprastum , vengti prievartos, kritikos ir pykčio, b ti teisingais, yra dosn s, ram s,
gailestingi, kukl s, ryžtingi ir sugebantys atsižad ti. Jaunyst je, priži rimi
dvasini autoritet , studijuoja šventraščius ir paprastai tuo metu šeimos nekuria. Baig mokslus, jie ugdo savyje asketiškum , net jei turi šeim . Jeigu senatv je atsižada pasaulietinio gyvenimo, jie greitai atsikrato visoki
baimi ir siekia dar aukštesni dvasini žini . Svarbiausias j charakterio
bruožas – tiesos troškimas. Nuo mažens jie patiria dideles problemas, jeigu
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neišsitenka kažkokius koncepcinius r mus, kuriuos jiems perša t vai.
Antroji. Šie žmon s link vadovauti, ginti, kontroliuoti. B dingos savyb s – kryptingas užsibr žto tikslo siekimas, polinkis visiems ir visk atleisti,
tvirtumas. Jie m gsta r pintis kitais žmon mis ir burti juos apie save bendrai
veiklai, siekiant tobul jimo; stengiasi užsiimti labdara, turi didel savitvard ir polink aukoti dal savo pajam kitiems. Tai žmon s, kurie nuolatos
kalba, kaip reikia elgtis teisingai ir siekia, kad visuomen je b t tvirtintas
teisingumas. J vieta – vairiose valdymo strukt rose, šalies ar gamybos, priklausomai nuo intelekto išvystymo laipsnio. Jie link politin veikl ar bent
jau politikavim , taip pat kurti gerus santykius vairiose žmoni grup se.
Siekiant dvasinio progreso, jiems reikia kovoti su savosiomis ydomis.
Trečioji. Tai žmon s, link užsiimti prekyba ir kine veikla. Jie turi didel
troškim b ti turtingais. Jeigu j s mon vystoma teisinga kryptimi, j santykiai su kitais žmon mis darosi vis labiau nesavanaudiški. Nor dami, kad j
veikla b t s kminga, jie turi išmokti visada laikytis savo žodžio ir b ti dosniais. Jiems b dingas praktiškumas, ekonomiškumas, naudos siekimas, tod l
jie nuolatos ir aktyviai užsi m veikla, nukreipta ekonomin progres . Dvasiniame kelyje šiems žmon ms reikia atsikratyti gobšumo ir žaling proči .
Ketvirtoji. Šie žmon s m gsta meistrauti, užsiimti konkrečiais praktiškais darbais ar k ryba. Patys nelabai link ilosofuoti, bet su malonumu
vadovaujasi išmanančio žmogaus poži riu. Jiems reikia ugdytis darbštum
ir paklusnum . Dvasiniame gyvenime jie turi atsikratyti pavydo jausmo ir
nuolatos kovoti su žalingais pročiais bei tinguliu.
Vis min t grupi žmon s turi vairius polinkius, bendravim , gyvenimo b d , kalb sen , laim s supratim , psichoizin konstitucij , mityb ,
šeimyninius santykius etc.
Ji: Visa tai mes prisimename iš pokalbio apie tai, kaip skirtingai žmon s
supranta laim . Man aišku, kad partner reikia pasirinkti tik iš pirmosios grup s, kitaip bus problemos.
Autorius: Problemos bus tada, kai pasirinksime žmog , kurio psichoizin konstitucija skirsis nuo m s .
Jis: Atleiskite, bet andai j s sak te, kad reikia siekti dvasini žini , vadinasi, reikia išsirinkti žmog b tent iš pirmos grup s, nes jis tur s daug ger
charakterio savybi . Tik reikia, kad jo tik jimas b t toks pat, kaip ir m s .
Autorius: Aš sakiau, kad reikia išsirinkti žmog , siekiant dvasinio pažinimo. O kad gyvenimas su juo b t kuo harmoningesnis, jis tur t užsiimti
ta pačia dvasine praktika, kaip ir mes. Tačiau kol žmogus nepasiek dvasini aukštum , pas j yra daug materiali poreiki , kurie s lygoja jo mate75

rialias pareigas. Ir Vedos sako, kad poros, planuojančios bendr gyvenim ,
turi užsiimti panašia dvasine praktika, tur ti panašius materialius poreikius
bei pareigas ir maždaug vienodai sivaizduoti, koks yra teisingas vedybinis
gyvenimas. Kitaip bus problemos.
Ji: Tikriausiai tai reiškia, kad sutuoktiniai turi dirbti tam pačiam darbe ar
bent jau tur ti panašias specialybes.
Autorius: Visai ne, jiems reikia tur ti panašias psichoizines konstitucijas ir panaš vedybinio gyvenimo vaizd .
Jis: Aš kol kas nesuprantu, kas yra ta psichoizin konstitucija. Anksčiau
j s trumpai užsimin te, kad žmogaus pareigos priklauso b tent nuo tos konstitucijos, išvien citavote šventraščius, bet apie žmoni , turinči skirtingas
psichoizines konstitucijas, bendr gyvenim mes dar nekalb jome.
Autorius: Gerai, aiškinkim s, tik persp ju, kad tai gali b ti gana sunkiai
suprantamas klausimas.
š pasaul mes ateiname su jau susiformavusiais polinkiais. Buvusiuose
gyvenimuose visi užsi m me tam tikra veikla, ir dabar mes neatsitiktinai pasirenkame vien ar kit specialyb , draugus. Visa tai mes gauname pagal karmin dirb . Praeituose gyvenimuose mes tur jome tam tikras paži ras ir tam
tikr pad t visuomen je, vyst me konkrečius charakterio bruožus ir galb t
pasiek me neblog rezultat . Kaip manote, ar bus protinga, jeigu šiame gyvenime mes užsiimsime visai kita veikla ir lavinsime charakterio bruožus,
neatitinkančius m s dabartin s psichoizin s konstitucijos? Ir ar bus lengva
gyventi su žmogumi, pas kur kitas veiklos pob dis, kiti charakterio bruožai
ir kiti interesai?
Jis: Atsakau. Sakykim, esu jaunuolis, ir štai prieš mane mergina, kurios
laim s supratimas atitinka man j , tod l tarp m s atsiranda tam tikri santykiai. Pavadinkime juos meile. Ir tada tegu jos charakterio bruožai skiriasi
nuo man j , tegu m s veikla skirtinga, aš vis tiek jai pasipiršiu. Man ner pi, koks jos veiklos pob dis; svarbiausia – kad žmogus b t geras.
Autorius: Šaunu. Man belieka pasakyti, kad tokiu atveju judviej bendrame gyvenime gali greitai atsirasti didel s problemos.
Jis: Bet kod l? Argi žmon s nepapildo vienas kit savo doryb mis? Kod l j polinkiai kažkokiai veiklai turi b ti panaš s? Juk taip ir gyventi bus
ne domu!
Ji: Aš irgi taip manau. Artimas žmogus turi b ti kažkiek m slingas.
Autorius: J s abu teis s. Vyras ir moteris savo charakteri bruožais visada vienas kit papildo. O jeigu jie turi vienod bruož , tai pas vyr ir moter
jie pasireiškia absoliučiai skirtingai. Ir šie skirtumai nuostabiu b du vienas
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kit papildo. Tod l vyro ir moters santykiuose vienu metu pasireiškia ir harmonija, ir m slingumas.
Jis: domu, kaip atrodo tie skirtumai?
Autorius: Pavyzdžiui, protingumas. Pas vyr jis pasireiškia atsakomyb s jausmu, pas moter – nuolankumu. Vyro geraširdiškumas pasireiškia
griežtumu, moters – jautrumu. Vyro nuolankumas pasireiškia sugeb jimu
bet kokiomis aplinkyb mis atlikti savo pareigas, o moters – bet kokiomis
aplinkyb mis pad ti jam atlikti tas pareigas. Bebaimis vyras visada stengiasi
nugal ti; bebaim moteris visada tiki jo pergale. Lygiai taip pat skirtingai
reiškiasi ir kiti vienodi charakterio bruožai, gražiai vienas kit papildydami.
Tod l vyro ir moters santykiuose nusistovi harmonija ir tuo pat metu gl di
tam tikras paslaptingumas.
Bet jeigu vyriškis turi kažkok charakterio bruož , kuris pas moter neišvystytas, tai jis nesugeb s jos tinkamai vertinti. Taip b va netgi tuo atveju,
kai ji turi daug kit ger savybi , nes vyrui jos lieka nesuprantamos. Mergina
irgi – jeigu vyriškis turi jai nesuprantamas savybes, vargu ar ji labai už tai j
gerbs. Dar blogiau, jeigu jie turi skirtingas psichoizines konstitucijas.
Jis: Bet j s pats sak te, kad nebus joki konlikt , jeigu jie užsiima dvasine praktika. Kod l, esant skirtingiems psichoiziniams b viams, jiems sunku kartu gyventi? Juk jie ir myli vienas kit , ir kartu siekia dvasini dalyk .
Autorius: Kol jie kartu užsiima dvasine praktika, dideli problem greičiausiai nekils. Idealiu atveju, jeigu jie labai panir dvasin gyvenim , jokie
charakteri skirtumai nesudrums j laim s. Tačiau daugumoje sutuoktiniai,
net jeigu jie užsiima dvasine praktika, negali b ti tokie ideal s, nes vedybinio gyvenimo speciika dažnai verčia atsid ti sunkiai materialiai veiklai, o tai
daugiau ar mažiau atsiliepia žmogaus dvasiniam lygiui. Iškilusios problemos
slegiančiai veikia sutuoktinius ir verčia mažinti dvasinio gyvenimo intensyvum , o jeigu j dar ir psichoizin s konstitucijos skirtingos, tai net tarp gerai
dvasiškai pažengusi žmoni prasideda dideli nesutarimai. K jau bekalb ti
apie jaunuolius, kurie dar patys sav s gerai nepaž sta! Tod l esminiai skirtumai tarp j psichoizini konstitucij ilgainiui gali sugriauti šeimynin laim
ir netgi pakenkti j dvasinei pažangai.
Ji: Paaiškinkite, kas tai yra – esminiai skirtumai?
Autorius: Aš tik noriu jums išaiškinti, kad reikia išsirinkti žmog su
tokia pačia psichoizine konstitucija. Idealus atvejis, kai tuokiasi tos pačios
grup s žmon s. Jeigu pirma grup tuokiasi su antra, antra – su trečia, ir trečia
– su ketvirta, tai n ra labai palanku. O jeigu pirmos grup s žmon s tuokiasi
su trečia ar net ketvirta grupe, arba antros – su ketvirta, – tai jau visai negerai.
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Tokie nepalank s derinukai išprovokuoja konliktus netgi tada, kai sutuoktinius vienija panaš s ir pakankamai dvasingi tikslai.
Jis: Atrodo, aišku. Mintyse aš visus jaunuolius suskirsčiau keturias psichoizines grupes:
1. Šventik , mokytoj , aukl toj , psicholog , astrolog ir gydytoj vaikai;
2. Vadov , valdinink , direktori , kariški , politik ir policinink vaikai;
3. Verslinink ir vis t , kurie tiesiogiai susij su prekyba ir žemdirbyste,
vaikai;
4. Darbinink ir žmoni , dirbanči izin darb bei esančius pavaldžioje
pad tyje, vaikai.
Visi jie gyvenimo palydovo turi ieškoti savo grup je, ir tai bus geriausia
– tiek jiems patiems, tiek visuomenei.
Autorius: J s išvados teisingos, tik praleistas vienas labai svarbus niuansas – psichoizin konstitucij apsprendžia ne žmogaus kilm , o jo polinkis tam tikr veikl . Jeigu žmogus gim darbinink šeimoje, tai dar nereiškia, kad jis negal s tapti, sakykim, mokslininku. Renkantis gyvenimo draug
pagal jo kilm , galima rimtai susigadinti b sim gyvenim . Juk toli gražu ne
visada žmogus, gim s vienoje ar kitoje grup je, tur s polink veiklai, kuri
b dinga tos grup s atstovams. Žinoma, pagal t v veikl kažkiek galima
charakterizuoti j vaikus, tačiau svarbiausias kriterijus vis tik yra pači vaik
polinkiai tam tikram užsi mimui.
Tačiau t vus ir tai, kaip su jais elgiasi vaikai, reikia atkreipti rimt d mes . Svarbus faktorius yra t v dorybingumo lygis, kuris nepriklauso nuo
psichoizin s konstitucijos. Dorybingose šeimose, neži rint, kuriai grupei
jos priklauso, ir vaikai užauga dorybingi.
Jis: Vadinasi, šeimose, kuriose praktikuojamas dvasingumas, gim vaikai v liau sukuria tvirtas šeimas?
Autorius: Taip, nors ir čia b va išimči .
Ji: Mano vienos draug s s nus aplamai nežino, kuo jam gyvenime užsiimti. Kuriai grupei jis priklausyt ?
Autorius: Yra dar vienas, nevedinis psichoizin s konstitucijos tipas, kai
žmogus nežino, kuo jam užsiimti ir ko gyvenime siekti. Jis nesuvokia savo polinki ir visuomenini pareig . Tokie žmon s vadinami bedaliais. Jie priversti
nešti likimo užkraut kryžel , bent jau iki tol, kol neateis savo pareig suvokimas. Didžiausi d mes jie tur t skirti vienos charakterio savyb s vystymui
– tai noras tarnauti visuomenei, aplinkiniams žmon ms – ir šitaip apsivalyti
s mon . O tada, anksčiau ar v liau, jie atras ir jiems tinkant užsi mim . Bet
jeigu jie nieko neveiks ir tik lauks likimo malon s, tai gerai nebus.
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Ji: Kaipgi toks vaikas gali save atrasti, jeigu bet kok jam si lom užsimim jis vertina kaip pasik sinim jo prigimt . Ta mano draug sako, kad
jos vaikis nieko nenusitveria, nes jis yra ypatinga asmenyb , ir tod l labai
sunku atrasti jam tinkanči veikl .
Autorius: Svieto juokinimas, ir tiek. Jeigu d l koki nors priežasči vaikas netinkamai aukl jamas, tai v liau jam bus labai sunku susigaudyti, kuo
užsiimti. Tai liečia ir tingius bei nuod mingus vaikus. Pas juos pernelyg užteršta s mon , tod l tokiems jaunuoliams geriau užsiimti tuo, kas naudinga
visuomenei, kas jiems labiau prieinama ir praktiška, tik jokiu b du nedykin ti. Aktyviai darbuodamiesi, jie greičiau suvoks sav sias pareigas.
Ji: O kaip jiems dar greičiau apvalyti savo s mon ?
Autorius: Aš tai sakiau daug kart , bet galiu pakartoti: pats greičiausias s mon s valymo metodas – tai švent Dievo vard kartojimas. Bet tam
reikalingos tokios savyb s, kaip paklusnumas, nuolankumas, pastovumas ir
atidumas. O jeigu kam nors Dievas nepriimtinas, jis gali nuoširdžiai link ti
visiems laim s. Geriausiai ryte ir vakare, garsiai arba tyliai susikaupus kartoti: „Aš linkiu visiems laim s!“ Tai pad s atsirasti pozityviam m stymui, ir
tai bus pradinis s mon s valymo etapas.
Jis: Paaiškinkite, prašau, kaip pažinti, kokiai grupei priklauso jaunuoliai,
jeigu jie dar nedirba, o tik mokinasi? Jau prasta, kad merginoms tenka rinktis gyvenimo draug iš dar nebrandži vaikin .
Autorius: Deja, tai dažnas atvejis. Vedos rekomenduoja tek ti už tokio
žmogaus, kuris daugiau mažiau atrad s savo viet gyvenime. Tačiau kiekvienos grup s atstovai dar mokydamiesi jau elgiasi saviškai.
Pirma grup linkusi mokslus. Mad nesivaiko, bet rengiasi tvarkingai.
Nedalyvauja bendraamži pasilinksminimuose. Jie neturi daug draug , yra
tvarkingi, paklusn s ir teisingi, juos gerbia vyresnieji. Netuščiažodžiauja,
gerai mato supančias problemas, kantriai pakelia bendraamži patyčias. Nepasižymi dideliu apetitu ir tvirtu k no sud jimu, bet yra ištvermingi, tod l
gali išk sti bad , šalt ir kitus nepatogumus. Nors vaikyst je jie gerai atsiima
nuo bendraamži d l savo kuklumo ir protingos išvaizdos, tačiau, b dami
studentais, jie užsitarnauja visuotin pagarb d l didelio žini bagažo. Jeigu jiems pasiseka išvystyti tokius charakterio bruožus, kaip teisingumas bei
nuolankumas, ir pasirenka dvasiškai brand glob j , jie greitai žengia tobul jimo keliu. Šiai grupei dažniausiai priklauso, kaip j s min jote, vaikai
iš šventik , pedagog , psicholog , jurist ir gydytoj šeim , tačiau nereti
atvejai, kai jie b va gim ir kitose grup se.
Antra grup – polinkis teisingum ir tvark . Nepakenčia, kai skriau79

džiami silpnesni, ir nedelsiant puola juos ginti. Ištvermingi ir asketiški, tod l
noriai gr dinasi ir sportuoja, taip pat laikosi dienos režimo. Paklusn s vyresniems, o bendraamžiai juos arba gerbia, arba prisibijo. Pasižymi geru apetitu,
kartais net nesugeba jo kontroliuoti, bet, reikalui esant, sugeba ir pakent ti.
Greitai užsiplieskia, jeigu j akivaizdoje kažk žeidin ja. Rengiasi gerai ir
draugauja su tais, kurie juos gerbia.
Trečiai grupei b dingas polinkis aktyv bendravim . Jie lengvai užmezga pažintis ir draugiškus santykius su aplinkiniais žmon mis, nuo mažens
kažk kolekcionuoja, m gsta azartinius žaidimus, kartais, nor dami tur ti
graž k n , užsiima izkult ra. Sportas ir askez s vardan šlov s juos nelabai
domina. Mityboje pirmenyb teikia vairiems delikatesams. M gsta mokytis kalb ir visko, kas siejasi su verslais. Studij tikslas – gauti kuo geresn
diplom . Nuo jaunum s link kaip nors užsidirbti pinig ar prašyti j pas t vus. Rengiasi madingais, akis krentančiais darbužiais, kompanijoje elgiasi
laisvai ir nepriklausomai.
Ketvirta grup – polinkis lankyti vairius užsi mimus, kur galima gauti
praktini g dži . Su malonumu daro visk , ko j paprašo. Jie ištikimi draugai ir paprastai laikosi visuotinai priimt elgesio norm , per daug nesukdami
galvos, kam tai reikalinga. Lengvai sutinka prisid ti prie kažkokios veiklos,
bet sunkiai prisiverčia daryti k nors svarbaus. Nem gsta per daug gilesni
moksl , o studijuodami stengiasi kuo greičiau gauti diplom ir sidarbinti.
Ir taip, psichoizin konstitucija griežtai apsprendžia, kokia veikla turi
užsiimti žmogus. Renkantis sutuoktin , reikia gerai pažinti sav j konstitucij ir bet kokiu atveju atmesti t kandidat r , kuri neturi polinkio sav s pažinimui ir nuolatos galvoja, kaip geriau „prasisukti“ materialiame gyvenime.
Reikia nuo jaunum s sis moninti, kad pirmiausia žmogaus pareiga – siekti
dvasin s laim s pažinimo. Be šito vargu ar manomas laimingas vedybinis
gyvenimas, nors mes b tume kil iš pači inteligentiškiausi šeim .
Ji: Ar ne perdaug kategoriška? Paž stu ne vien tvirt šeim , kur žmon s
neužsiima dvasine praktika, tačiau labai gražiai sugyvena.
Autorius: Taip, yra toki šeim , tačiau vedybiniame gyvenime pastebimas toks dalykas, kai ilgainiui tarp sutuoktini sikeroja vis didesnis egoizmas ir familiarumas, o tai jau kelia gr sm tarpusavio santykiams. B tent d l
to žmon s turi nuolatos dirbti su savo charakteriu. Kitaip net tvirtose šeimose
santykiai ilgainiui blog ja.
Ji: Kod l vedybiniuose santykiuose pasireiškia vis daugiau egoizmo ir
familiarumo, o ne pagarbos ar meil s? Kokie nuostab s tie laimingo gyvenimo d sniai!
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Autorius: Žinoma, visiems norisi laim s ir meil s, bet vedybiniai santykiai pagal savo speciik yra egoistiški. Tod l reikalingos pastangos, kad
juos paverstume nesavanaudiškais. Kiekvienas žmogus po vedyb gyja
teis naudotis šalia esančiu priešingos lyties sutuoktiniu. Ir žmon s mielai
naudojasi šita teise, užuot vienas kitam tarnav . Tokia s mon neturi nieko
bendro su nesavanaudiškumu ir tik padeda išveš ti egoizmui bei familiarumui artim žmoni santykiuose.
Jis: O kas b va, kai susituokia skirting psichoizini tip žmon s?
Autorius: Gerai, panagrin kime vairius atvejus.
Jaunuolis priklauso pirmai grupei, mergina – antrai.
Mergina greičiausiai gerbs savo vyr už jo mokytum , bet ne stengs perprasti jo charakterio. Jai atrodys, kad jam tr ksta vyriškumo ir praktiškumo,
kad jis nesugeb s jos apsaugoti nuo gyvenimo negand . O vyrui ji atrodys
per daug ambicinga ir temperamentinga, pernelyg linkusi prabang ir pasaulietišk bendravim ; jis šalinsis jos paž stam ir draug . J suderinamumas bus tik truput aukštesnis už vidutin .
Mergina priklauso pirmai grupei, jaunuolis – antrai.
Situacija šiuo atveju truput blogesn , nes mergina nesugeb s tinkamai
vertinti jaunuolio intelekto, tod l bus gana užsidariusi. Jai atrodys, kad vyras su ja elgiasi šiurkštokai, o jos problemas vertina paviršutiniškai. Ji vengs
bendrauti su jo paž stamais ir draugais. Jaunuolis mergin laikys tylene ir
pernelyg rimta. Jam atrodys, kad ji nepaiso mad , neturi jumoro jausmo
ir yra „l t apsisukim “. Jam bus sunku suprasti, kod l ji nuolatos bando
j traukti pokalbius ilosoin mis temomis, j erzins pernelyg mokyti jos
draugai. J suderinamumas bus truput žemesnis už vidutin .
Jaunuolis priklauso antrai grupei, mergina – trečiai.
Mergina savo vyr gerbs d l jo riterišk savybi , tačiau jos elgesys jo
atžvilgiu bus šiek tiek lengvab diškas ir net nelabai rimtas. Jai atrodys, kad
jis pernelyg r stus ir griežtas, o su ja elgiasi per daug šiurkščiai. Jo draug
rate ji jausis nejaukiai. Jaunuolis mergin laikys per daug smulkmeniška ir
nerimta. Jam nepatiks, kad ji dažnai liežuvauja ir nepakankamai pagarbiai su
juo elgiasi, o bendravimas su ja atrodys pernelyg sunkus. J suderinamumas
bus truput aukštesnis už vidutin .
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Mergina priklauso antrai grupei, jaunuolis – trečiai.
Merginai vyras atrodys nelabai rimtas. Savo kalba ir elgesiu ji bandys
dominuoti šeimoje, o tai labai nepalanku vystytis normaliems vedybiniams
santykiams. J poži ris vaik aukl jim labai skirsis. Vyras j gerbs, bet vis
tik laikys j per daug ambicinga ir manys, kad ji per daug iš jo reikalauja.
Jis prisibijos jos pykčio ir tvirto charakterio. J suderinamumas bus truput
žemesnis už vidutin .
Mergina priklauso trečiai grupei, vaikinas – ketvirtai.
Vyras merginai atrodys nelabai nuovokus ir be iniciatyvos, taigi nepatikimas partneris jos plan realizavimui. O vaikinui ji atrodys per daug komunikabili ir gudragalviaujanti. Jam nepatiks jos pernelyg aukšti reikalavimai
apsirengimui ir poilsiui. Jis privengs jos draug ir labai jau apsukri draugi .
J suderinamumas bus truput žemesnis už vidutin .
Vaikinas priklauso trečiai grupei, mergina – ketvirtai.
Mergina vyr gerbs, nors ir nelabai supras, koks tai žmogus. Jai atrodys,
kad jis didelis slapukas, kad per daug laiko praleidžia darbe ir su draugais.
Jai nepatiks didelis išlaidavimas vairiems malonumams ir išvaizdos palaikymui. Vyrui mergina atrodys nelabai nuovoki ir netinkama jo bendraminči
ratui. Be to, jis nejaus jos palaikymo, realizuojant savo tikslus. Tačiau jos
pagarba jam kažkiek sušvelnina judviej neatitikim . J suderinamumas bus
truput aukštesnis už vidutin .
Visos kitos vedybos tarp skirting grupi žmoni yra nepalankios, tod l
apie jas nekalb sime.
Ji: Pasteb jau vien d sningum . Atvejai, kai mergina yra iš aukštesn s
grup s, negu vaikinas, kažkod l visada blogesni už tuos, kai aukštesnei grupei priklauso vaikinas.
Autorius: Kai žmona gerbia vyr , o jis jos ne, šeim lengviau išsaugoti,
negu tada, kai žmona vyro negerbia. Taip yra tod l kad santykiai šeimoje labiausiai priklauso nuo moters. Nuo vyro priklauso santykiai už šeimos rib .
Atsižvelgiant tai, skirting psichoizini tip santuokose vyras tur t b ti
grupe aukštesnis už moter .
Jis: Anksčiau sak te, kad jeigu sutuoktiniai intensyviai užsiima dvasine
praktika, tai net esant labai dideliam skirtumui tarp j psichoizini tip , j vedybinis gyvenimas darysis vis laimingesnis. Nesuprantu, kaip tai manoma?
Autorius: manoma, bet tokios šeimos – didel retenyb . Ten žmon s
pakyla dvasini santyki lyg , ir tada psichoizin konstitucija jau nebeturi
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reikšm s. Tačiau dvasin praktika – nepigus dalykas. Toki žmoni reta. Jie
pasižymi didele ištikimybe dvasiniam mokytojui, nuolankumu, nuolatiniu
susitelkimu mald ir šventraščius ir tuo, kad niekada nieko nekritikuoja.
Jis: Vadinasi, jeigu sutuoktiniai skiriasi savo psichoizin mis savyb mis,
pad ti jiems gali tik intensyvi dvasin praktika?
Autorius: Taip.
Ji: Man dar nevisai aiški ta psichoizin konstitucija. Dabar retai sutiksi
žmones, kurie atitikt j s duotas keturi grupi charakteristikas. mon s
vadovas dažnai ne tik vadovauja, bet ir dar kažkuo užsiima. Žmogus, vis
gyvenim prastov j s prie stakli , netik tai tampa verslininku. Netgi mokslininkai meta savo laboratorijas ir imasi verslo plan . Kaip nustatyti toki
žmoni psichoizin tip ?
Jis: Aš palaikau žmonos nuomon . Vien tik pagal specialyb tos konstitucijos nenustatysi.
Autorius: J s teis s, psichoizinio tipo nustatymas – rimtas reikalas.
Aplinkyb s kartais verčia žmones keisti savo veiklos pob d ir užsiimti visai
ne tuo, k jie tur t daryti. Jeigu, pavyzdžiui, vaikinui sunku nustatyti savo
merginos tip , tai pirmiausia jam reik t ištirti jos elgsen , interesus, charakterio bruožus, kokioje aplinkoje ji gyvena, ir tada b t nesunku pamatyti,
koki veikl ji turi polink .
Pasitaiko ir mišr s psichoiziniai tipai. Tokiu atveju reikia orientuotis t
veikl , kuria jis tuo metu užsiima.
Aplamai, svarbiausias kriterijus, nustatant psichoizin konstitucij – tai
kiek žmogui patinka jo nuolatinis darbas. Jeigu jis užsiima veikla, kuri neatitinka jo prigimtini savybi , tai vargiai kada nors bus laimingas. Apie tai
pasakyta Bhagavadgytoje (3.33, 3.35):
Net ir išmanantis žmogus elgiasi pagal savo prigimt , kuri jis gavo iš
trij gun . Tai k gi laim si, slopindamas savo prigimt ?
Daug geriau, nors ir nevykusiai, atlikti savo pareigas, negu puikiai –
svetimas. Geriau patirti nes km , atliekant savo pareigas, negu vykdyti svetimas, nes eiti svetimu keliu pavojinga.
Taigi tam, kas trokšta laim s, nelabai tinka toks gyvenimo palydovas,
kuris užsiima ne savo veikla.
Priminsiu – jeigu sunku nustatyti žmogaus psichoizin konstitucij , atkreipkite d mes , su kuo jis bendrauja. Jeigu pas tuos žmones vyrauja koks
nors veiklos pob dis, vadinasi, pas j irgi tas pats psichoizinis tipas. Tačiau
svarbiausia – nustatyti, kaip jis supranta laim . Ir jeigu j s konstitucijos
panašios, o laim s vaizdis pakankamai sudvasintas, tai galite dr siai m ginti
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sujungti savo likimus.
Išvada: nustatant, ar b simas sutuoktinis atitinka j s psichoizin tip ,
svarbiausia atsižvelgti jo veikl . Pagal jos pob d Vedos žmones suskirsto
keturias grupes.
Pirmoji – tai mokslininkai, o taip pat tie, kuri turi polink mokslus ir
kit mokym . Svarbiausias j charakterio bruožas – tiesos pažinimas.
Antroji – žmon s, link valdyti. J paskirtis – vadovauti, ginti, r pintis.
Svarbiausi charakterio bruožai – atlaidumas, tvirtumas, atkaklus užsibr žto
tikslo siekimas.
Trečioji – žmon s, užsiimantys prekyba ir žem s kiu. Pagrindinis charakterio bruožas – praktiškumas.
Ketvirtoji – žmon s, turintys polink kažk daryti savo rankomis, atlikti
konkrečius praktiškus darbus, užsidirbant pragyvenimui. Pagrindiniai charakterio bruožai – darbštumas ir paklusnumas. Nor dami dvasiškai progresuoti,
jie turi atsikratyti pavydo jausmo ir nuolatos kovoti su žalingais pročiais.
Renkantis b sim sutuoktin , reikia atsižvelgti ne tik tai, kaip jis sivaizduoja vedybin gyvenim , bet ir jo psichoizin konstitucij , kitaip bus problemos. Bet ši taisykl netaikoma tiems, kurie pasišvenčia dvasinei praktikai.
J santykiai vystomi dvasiniame lygmenyje, o tai reiškia, kad n ra jokio reikalo gilintis psichoizines j savybes.
Karma vedybiniame gyvenime
Viena iš daugelio vedybinio gyvenimo problem – tai naujos šeimos k rimas po skyryb .
Ji: Man atrodo, kad vyrams šis klausimas nelabai aktualus. Jiems kas
– sipyko viena žmona, numetei j kaip pirštin ir susiradai kit . Užtat moteriai, ypač jeigu ji lieka su vaikais, situacija keblesn .
Autorius: Taip, po skyryb moters pečius užgula daug sunkesn našta,
tod l ji tur t ypatingai stengtis išsaugoti šeim . Nors vyrui irgi ne visai lengva – juk jis išsiskiria ne tik su žmona, bet ir su vaikais.
Ji: Ir v l neteisyb ! Ištek jus už netikusio žmogaus, moteriai sunku su
juo gyventi, o išsiskyrus irgi ne pyragai! Aš nežinau...
Autorius: Šio klausimo aptarim nor čiau prad ti pokalbiu apie vedybin karm . Tai tur t b ti aktualu jaunuoliams, kurie nelabai r pinasi savo
ateitimi. J vedybinis gyvenimas dažnai b va chaotiškas ir neprotingas.
Taigi Vedose pasakyta, kad gyvenimas moteriškame k ne skirtas karmos
atidirbimui, kitaip sakant, atsiimti praeities veiklos rezultatams, o vyriškame
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k ne kaupiama nauja karma. Tod l vyrai arba greitai degraduoja, arba greitai
tobul ja. O moterys, atidirbusios savo netikusi karm , išlieka daugiau mažiau stabilioje b kl je.
Ji: Koks nuostabus vyr gyvenimas – jie užverda vis koš , ir jiems nieko, tik karma kaupiasi, o putr sr bti prisieina moteriai.
Jis: Tu nesupratai, žmona srebia ne vyro, o savo karm . Vyras yra tik
rankis jos likimo rankose.
Ji: Bet pasiži r k, kas darosi pas m s kaimyn : vyras geria iki s mon s netekimo, o kenčia tai jo žmona. Kokias nuod mes ji gal jo padaryti,
kad dabar susilaukt tokio gyvenimo? Ne ži riu jokio teisingumo karmos
d sniuose! Juk jeigu ji išsiskirs, vyras nesunkiai susiras kit , o jai prasid s
naujos problemos.
Autorius: Teisyb tokioje situacijoje vis d lto yra, nors ji ir nepastebima
iš pirmo žvilgsnio. Vedose pasakyta, kad moteris nuo girtuoklio vyro kenčia
tod l, kad praeitame gyvenime pati buvo girtuokl .
Ji: O tai kuo tada buvo jos vyras?
Autorius: Jis buvo moteriškame k ne, atidirbin jo savo karm ir vargo
taip pat, kaip j s kaimyn . Dabar jie susikeit vaidmenimis. Nieko nepadarysi, taip jau gamtos sur dyta: moteriškas k nas skirtas karmos atidirbimui,
vyriškas – jos kaupimui.
Ji: Taigi karmos d snis veikia tokiu b du, kad mes, nieko ne tardami,
vien gyvenim darome nuod mes, o kit gyvenim už jas atsiimame. Ar ne
geriau b t , jeigu šie procesai sutilpt vien gyvenim ?
Autorius: Bet tam reikia, kad k nus keisti vien kit mes gal tume
tame pačiame gyvenime. Deja, tai ne manoma.
Ji: Bet kas trukdo atidirbti karm vyriškame k ne?
Autorius: Pats k nas. Kaip tigro niekas negali sudraskyti (tam reikia,
kad jis b t elnio k ne), taip ir vyr kent ti už savo poelgius nelabai priversi.
Tačiau b va ir taip, kad karma nelaukia ir susidoroja tiek su tigru, tiek ir su
nenaud liu vyru. Ir kai vyrai ima atidirbin ti savo netikusi karm , j laukia
kal jimai, karai arba ligonin s iki grabo lentos.
Ji: Bet ir moteris už savo nuod mes kenčia daug ilgiau, nei reik t . Kada
likimas susidoros su mano vargš s kaimyn s vyru?
Autorius: Moterys intuityviai jaučia, kad už visk teks greitai atkent ti,
tod l jos daugumoje stengiasi gyventi dorybingiau. Mes juk matome, kad
padori moter yra daugiau, nei padori vyr .
Ji: Kaimyn yra tikrai labai padori moteris, ji jau visk suprato, atgailauja ir nori b ti laimingesn . Kur jai dingti nuo savo girtuoklio?
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Autorius: Taip, moterims dažnai n ra kur dingti. Jos stabilesn s, tod l
joms sunku k nors keisti savo nenusisekusiame vedybiniame gyvenime; išsiskyrus vienas problemas pakeičia kitos; be to, jos supranta, kad vaikai neteks
t vo. Tod l moterims reikia žinoti, kaip taisyti pašlijusius santykius šeimoje.
Taip jos greičiau ir mažiau skausmingai atidirbs blog vedybin karm .
Kai žmones užgula sunki karma, jiems atrodo, kad pasaulyje viešpatauja
neteisyb . Tokios mintys daugiausia apninka moteris, kurioms nepalankias
situacijas likimas sukuria dažniau nei vyrams. Tarp kitko, d l šios priežasties
moterys taip pat dažniau nei vyrai kreipiasi pagalbos Diev ir persiima giliu
tik jimu, o tai iškart palengvina j gyvenim .
Aš manau, protingas žmogus niekada nepatik s, kad pasaulis sutvertas
neteisingai. Kokia prasm buvo kurti netobul pasaul ? Jus tik paži r kite,
kaip mes gyvename, kiek aplink žiaurumo: karai, skerdyklos, abortai... Argi
už tai neturi b ti atpildo? Tod l gyvenimas dažnai mus veja kamp ir prisieina kent ti.
Ji: Ir, žinoma, dangiškasis teisingumas reikalauja, kad daugiausia kent t moteris.
Autorius: Vyriškas k nas labiau dinamiškas, tod l žmogus jame veiklesnis ir turi galimyb prisidirbti daugiau karmos, kuri sekančiame gyvenime
atidirba stabilesniame moters k ne. Jeigu j s kaimyn , kaip j s sakote, visk
suprato ir netgi atgailauja, tai likimas jai greitai sudarys galimyb b ti laimingai. Tačiau atgailauti už nuod mes ir visk suprasti n ra taip paprasta. Norint
žinoti, kada likimas bus mums maloningesnis, reikia išsiaiškinti, kaip elgiasi
ir k galvoja tikrai atgailaujantis ir savo paklydimus suvok s žmogus.
Imkim j s kaimyn . Pirmiausia ji turi sis moninti, kuo gyvenimas moteriškame k ne skiriasi nuo gyvenimo vyriškame k ne. Tada ji nustos galvoti, kad likimas su moterimis elgiasi neteisingai.
Tokia jau moters prigimtis – jai sunku suprasti karmos d sni poveik
savo k nui, tod l sielos gilumoje ji nelaiko sav s kalta ir už tai kenčia. J s
kaimyn nesupranta, kad jeigu likimas jai ištais tok gyvenim , tai ji nei
kiek ne geresn už savo miel girtuokl l . Vienintel išeitis tokiu atveju –
keisti m stym .
Ji: Nejaugi visos šeimynin s problemos taip lengvai sprendžiamos – suvokus savo likimo teisingum ?
Autorius: Tai faktas. Tegu ji bent teoriškai supranta, koks teisingas šis
pasaulis, ir tada ateis suvokimas, kad d l vis savo b d kalta ji pati ir n ra
ko labai tik tis laimingo vedybinio gyvenimo. Norint galutinai neprarasti
vilties, tokiu metu pats laikas kreiptis Diev ir paprašyti Jo pagalbos. Ir tada
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likimas j s kaimynei taps maloningesnis.
Ji: Vadinasi, aš turiu jai patarti prašyti Dievo malon s?
Autorius: Taip, tik neturi b ti jokio dirbtinumo. Dievas gerai mato, kas
tikrai visk suprato ir atgailauja, o kam tai tik kaimyn s išrašytas receptas,
kur reikia išm ginti, nors ir nelabai norisi.
Jis: Vadinasi, norint permaldauti likim , reikia: 1) suvokti jo teisingum ;
2) gail tis savo nuod mi ; 3) prašytis Dievo prieglobsčio ir 4) aktyviai užsiimti dvasine praktika. Ar to pakanka?
Autorius: Yra dar vienas požymis, rodantis, kad likimas greit keisis
ger j pus . Jeigu j s kaimyn tikrai pripaž sta savo kaltes ir pasiruošusi
priimti likimo sm gius, ji nustos neapk sti savo nelaim lio vyro ir netgi prad s žvelgti jo geruosius bruožus.
Jis: Taigi prie t keturi s lyg pridedam penkt – reikia visiškai atleisti
savo vyrui jo kaltes.
Ji: Bet tai ne manoma! Pamatytum t j ...
Autorius: Na, k j s, aišku, manoma. Galima paprasčiausiai kartoti sen
vedin užkeikim : „Aš linkiu visiems laim s“. Kuo dažniau. O jeigu tikite
Diev , tai dažniau melskit s. Tokio kartojimo ar maldos rezultatus mintyse
paskirkite vyrui, ir palaipsniui širdyje susikaupusi neapykanta išnyks. Moteris nusiramins ir nustos galvoti apie savo kančias, nes paprasčiausiai j
nebejaus. Užtat po kiek laiko karma visu sunkumu užguls jos vyrel .
Ji: Tokiai moteriai dar gyvai esant reikia pastatyti paminkl . O kas tam
nenaud liui atsitiks?
Autorius: Vien kart išsipagirioj s jis atkreips d mes , kad pasikeit
žmonos elgesys, kad pas j jaučiasi didel vidin ramyb ir su juo apsieina geranoriškai, nors ir griežtai. Jis pajus jai pagarb ir pasidyg jim savo niekingu
gyvenimu, tačiau girtuokliauti dar nemes. Alkoholizmas yra labai sunki proto
liga, ir su ja susidoroti ne taip paprasta net prie geriausi nor . Tur s praeiti kažkiek laiko, kol jis galutinai susivoks, kaip neteisingai gyvena. Galimas
daiktas, kad eilin kart pasig r s, jis sumanys patikrinti, ar tikrai jo žmona
pasikeit , ir prad s jai prikaišioti veidmainiškum ir neištikimyb . Žmona nekreips tai d mesio ir toliau ruošis po namus. Galiausiai ateis didi diena, kai
jo širdyje pasireikš visiška atgaila, ir jeigu žmona tikrai atleis jam visas kaltes,
kas yra ne taip paprasta, tai vyras greičiausiai po kiek laiko pames g r s.
Ji: O jei ne?
Autorius: Taip irgi gali b ti. Bet žmona iš visos širdies jam atleido
skriaudas, o tai reiškia, kad ji jau atidirbo savo blog karm , ir dabar galimos
skyrybos arba gyvenimas atskirai be skyryb . Galimas atvejis, kad j užgrius
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visokios nelaim s, kurios arba privers j pamesti savo žaling prot , arba
kažkokiu b du, gal net mirtimi, pašalins j iš šeimos. Tačiau bet kuri situacija
suteiks moteriai palengv jim .
Jis: Matau, kad vedybin karma nejuokauja. Vyr net mirtis gali ištikti?
Autorius: Taip, prisimenu atvej , kai moteris buvo atlaidi ir nesmerk
savo girtuoklio vyro, nuolankiai kent jo išsidarin jimus ir aktyviai užsi m
dvasine praktika. Nepaisant to, vyrelis toliau kamavo ši vargš moter , kol
pagaliau pateko avarij ir galutinai suved s skaitas su gyvenimu.
Tačiau b va ir taip, kad moteris vyro nekenčia vis gyvenim , tod l jos
vargas nepaliaujamai did ja.
Ji: Ta avarija... Nejaugi moteris link jo savo vyrui tokio galo?
Autorius: Žinoma, ne. Kitaip ji neb t atidirbusi savo blogos karmos.
Bet jeigu žmona savo vyrui linki mirties ar koki nors nelaimi , tai reiškia,
kad jos laukia tolesn s kančios. Kaip sako Vedos, šeimos paskirtis – ne vien
tik džiaugtis vedybine laime, bet ir atidirbti pači sunkiausi karm .
Jis: Kas atsitinka tiems, kurie išsiskiria, nesp j kartu atidirbti blogos
karmos?
Autorius: Vyrui dažnai baigiasi li dnai: po skyryb jis, nor damas atsigriebti, ima pernelyg laisvai gyventi ir paprasčiausiai degraduoja. Arba susiranda laisvo elgesio drauguž , kuri galiausiai j apgauna ir pameta.
Kartais vyras stengiasi elgtis dorybingai ir s žiningai neša sav j kryžel ,
stengdamasis tikti savo nemeiliai žmonai, tačiau moterys toli gražu ne visada sugeba tinkamai vertinti tok elges . Galiausiai jie išsiskiria, ir vyras gana
greitai sukuria nauj , daugiau mažiau tvirt šeim .
Jis: O kas atsitinka su moterimis, kurios po skyryb pasilieka su vaikais?
Autorius: Jau kalb jome, kad jai lengviau neb va, nes vienas problemas
pakeičia kitos. Likusi viena su vaikais, ji jaučia neturinti jokios apsaugos nei
išeities. Nevedus ir ger žmog susirasti sunku, o kit kart ir karma neleidžia. Ji pradeda susitikin ti su nerimta publika, kurie j apgaudin ja ir nesiruošia prisiimti kokios nors atsakomyb s prieš j ir vaikus. Supratusi, kad
čia nieko nepeš, moteris užpainioja vedus , bet patikim vyr , kuris j lanko,
beg diškai apgaudin damas savo žmon . Taip ji ir gyvena savo nuod ming
gyvenim , ne stengdama k nors pakeisti. B va dar blogiau, kai šitaip suviliotas vyras palieka žmon . Taip nelaim l prisišaukia dar didesn varg .
Kartais išsiskyrusios moterys vaikus palieka t vams, tik damosi, kad gyvenimas su nauju vyru bus s kmingesnis. Tačiau likimo neapgausi, ir ateityje
jai tenka patirti suaugusi vaik abejingum .
Vis d lto pasitaiko, kad išsiskyrusi moteris susiranda ger vyr , tačiau jai
88

teks gerai padirb ti su savo charakteriu, kol susiklostys geri santykiai tarp jos
vaik ir naujo vyro, o šeimoje sivyraus taika bei ramyb .
Ji: Taip, nelengva m s dalia, panašu, kad šeima – tai didelis išbandymas.
Autorius: Aš pasakyčiau, kad tai labai didelis išbandymas. Netgi didžiausias. Tod l Vedos rekomenduoja nuo mažum s mokyti mergaites, kaip
teisingai išsirinkti vyr , kaip elgtis su vaikinais iki vedyb ir kokie turi b ti
santykiai su vyru. Be tokio paruošimo mergina po vedyb dažnai patenka
sunki situacij . Netur dama žini , ji galvoja, kad bet kada gal s išsiskirti ir
pails ti, tačiau po skyryb gyvenimas tampa dar sunkesnis.
Ji: Norite pasakyti, kad gavusi reikiam išsilavinim , ji b t laiminga su
netikusiu vyru?
Autorius: Reikalingos žinios palengvina vedybinio gyvenimo sunkumus.
Net sunkiausiais atvejais jos naikina blog karm ir netik tai atneša laim .
Ji: Aš nesuprantu, kod l moteris su vaikais b tinai turi patirti kažkokias
problemas naujoje šeimoje. Argi ji negali myl ti ir nauj vyr , ir savo vaikus
nuo pirm vedyb ?
Autorius: Ne moteryje reikalas, ji myli visus. Tačiau tarp vaik ir naujo
vyro atsiranda nat ralus antagonizmas, kuris ir sukelia problemas.
Jis: O tai k , jis nesugeba su vaikais elgtis kaip tikras t vas?
Autorius: Jeigu jis nuo pat pradži bando su jais elgtis t viškai, tai sukelia dar didesn vaik priešiškum . Šiuo atveju susiduria du šeimyninio egoizmo tipai.
Jis: Kas tai – šeimyninis egoizmas?
Autorius: Tai vis šeimos nari jungtinis egoizmas. Moters egoizmas
negali greitai pasikeisti, tačiau jeigu ji myli savo nauj vyr , tai palaipsniui,
per kelet met , prie jo prisitaiko, ir j santykiai l tai, bet stabiliai ger ja.
Su vaikais sud tingiau. Kadangi j egoizmas daug glaudžiau susij s su
tikruoju t vu, jie negali taip paprastai priimti nauj j . Tam reikalingi ne vieni
metai sisteminio darbo, kuriant teisingus santykius. Nieko apie juos neišmanydamas, naujasis vyras iš vaik reikalaus greito pripažinimo, kas jiems
tiesiog iziškai ne manoma. Jis gali m ginti išsikovoti vaik autoritet , mokydamas juos teisingai gyventi, arba griežtumu, bet visa tai sukels dar didesn konfrontacij .
Teisingiausia b t su vaikais užmegzti draugiškus santykius, prisiimti
vyresnio draugo rol ir neb ti griežtam, bet geranoriškam. Tik po to vaikai
nauj mamos vyr prad s laikyti vyresniu ir gerbtinu žmogumi. Tačiau net ir
naudojantis teisinga taktika, praeis ne vieni metai, kol vaikams prabus gilesni jausmai ir jie pripažins j savo t čiu.
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Dažniausiai viskas b va atvirkščiai. Naujasis t vas greitai ir ilgam susigadina santykius su vaikais, kas labai skaudina moter , kuri myli ir vaikus, ir
nauj vyr , ir galiausiai atsiduria tarp dviej ugni .
Ji: Kaip vedin išmintis gali pad ti moteriai, sprendžiant vedybinio gyvenimo sunkumus?
Autorius: Vedos sako, kad vyras b va laimingas, atlikdamas savo visuomenines pareigas. Taigi sav j karmos našt jis atidirba daugiausiai už
šeimos rib , tod l j labiausiai domina tai, kas susij su jo darbu ir visuomenine veikla. Jis labai pergyvena, jeigu šioje sferoje kas nors sutrinka. O
moteris laimingiausia, bendraudama su vyru, vaikais bei gimin mis, taigi ir
savo sunki karm atidirba šeimos rate. Šeimyniniai santykiai yra gilesni ir
glaudesni, tod l ir moters dalia daug sunkesn , negu vyro.
Vediniais laikais moteris nuo mažens ruoš taip, kad jos sugeb t kurti
teisingus santykius šeimoje. Aplamai mergait s turi gauti special išsilavinim , daugiau d mesio skiriant šeimynini santyki psichologijai. Tačiau
dabartin je visuomen je berniukai ir mergait s mokinami vienodai, nesuteikiant jiems žini apie teising vedybin gyvenim .
Negana to, šiuolaikin s moterys, persiimdamos vyr paži ra šeimynin
gyvenim , pasidav baisiai provokacijai. Užuot gynusios pamatines šeimos
normas, dabar jos nirtingai gina savo teis nevaržom seks , prisidengdamos tokiais keistais terminais, kaip „emancipacija“ ir „seksualin revoliucija“.
Laim jimai akivaizd s – šeimyninis gyvenimas tapo nesaugus. Šeimos suyra
daug greičiau, negu anksčiau, tod l moterims tenka papildomos kančios.
Ji: Na, žinoma, v l nukenčia tik moteris. Vyras, aišku, nekaltas.
Autorius: Kalti abu, tik paskui moteriai lieka vaikai be t vo ir nesaugus
bei skurdus gyvenimas, tuo tarpu kai atkut s vyras ima žvaliai zylioti.
Jis: Moteris irgi taip gal t pasielgti – mesti vaikus ir laisvai gyventi.
Autorius: D l vairi priežasči moters prisirišimas prie vaik daug didesnis, negu vyro, tod l ji negali palikti j likimo valiai. Jai tai sukelia dideles kančias. Tokiu b du, seksualin revoliucija j neišvadavo iš vedybin s
karmos gniaužt . Valstyb tur t imtis rimtos šeimynini tradicij globos ir
kovoti su tokiomis kvailyst mis kaip seksualin revoliucija.
Jis: Atrodo, kad šioje srityje jau rimtai dirbama. Šiuolaikin psichologija
rekomenduoja didesn intymi santyki laisv iki vedyb . Manoma, kad tai
pad s jaunuoliams gauti praktin patyrim , kuris pravers vystant tarpusavio
santykius po vedyb . Be to, paskutiniu metu atsirado tendencija gyventi kartu nesusituokus. Beje, kažkada j s tokius santykius neužtarnautai supeik te.
Juk čia nieko blogo, tiesiog jaunuoliai per daug vienas kitam ne sipareigoja
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ir turi galimyb geriau vienas kit pažinti, taigi išvengia neapgalvot sprendim . Ir jeigu po keli bendro gyvenimo met jie sitikina, kad j pasirinkimas teisingas, jie gali dr siai susituokti ir užsikrauti vis šeimyninio gyvenimo našt .
Autorius: Žinoma, tai, k dabar pasak te, j s rekomenduosite ir savo
dukraitei?
Jis: Hm... Na, aš nor čiau rasti jai pador vaikin , gerai j pažinti, o jau
paskui iškelti normalias vestuves. Tada man b t ramu.
Autorius: Nusiramintum t, vadinasi? Suklysti nebijot?
Jis: Žinoma, geriau ji su vaikinu pagyvent dar be vedyb , o jau paskui...
Bet vis tik b t ramiau, jeigu jie susituokt iš karto.
Autorius: Jeigu viskas daroma teisingai, tai nekils joki r pesči . Jeigu
bendras gyvenimas be vedyb yra gera naujov , tai jums, aišku, reikia ja pasinaudoti. O savo asmenin nuomon šiuo klausimu geriau sikišti kišen .
Ji: O aš nenoriu, kad mano dukra gyvent su vyriškiu nesusituokus. Kas
bus, jeigu staiga atsiras mažas? Vyrelis, aišku, dings, o mergiotei ant sien lipti? Ne, tegu jau susituokia ir gyvena kaip žmon s. O k Vedos apie tai sako?
Autorius: Ved nuomon šiuo klausimu dar kategoriškesn nei j s .
Bendras gyvenimas nesusituokus, kaip ir palaidas gyvenimas, neišvengiamai
privers jaunuolius kent ti. Apie tai mes jau kalb jome.
Jis: Kalb jom, taip, bet tai rimtas nusistov jusios tvarkos nepaisymas.
Tikiuosi, j s gerai argumentuosite savo pareiškim ?
Autorius: Aš ne politikas ir joki pareiškim daryti nesiruošiu. Žmon s
visada gyvens taip, kaip nulemia j karma – gera ir bloga. Dirbtinai, lozung
ir pareiškim pagalba nieko nepakeisi. Tik moralinis ir dvasinis atgimimas
gali pakyl ti žmones doryb s gun ir tokiu b du palengvinti j dali . Taigi
m s užduotis – detaliai išnagrin ti ši tem ir pasidaryti išvadas.
Palaidas ikivedybinis gyvenimas pirmiausia kenkia moteriai. Ji labai prisiriša prie vyro, su kuriuo tur jo pirmuosius lytinius santykius, ir šis jausmas
neužg sta daugel met . O vedybinio gyvenimo stabilumas labai priklauso
nuo moters s mon s, nuo jos prisirišimo prie vyro. Taigi nat ralu, kad jei
žmona negali užmiršti savo pirmojo, jos prisirišimas prie dabartinio vyro
n ra labai stiprus ir ji nesugeb s ilgai išlaikyti j prie sav s.
Ji: O kod l jinai turi j laikyti prie sav s? Gyvenime vyrai b gioja paskui
moteris, o ne atvirkščiai!
Autorius: Iki vedyb vaikinas prie merginos prisiriš s daug stipriau,
negu mergina prie vaikino. Tod l vyrai iki vedyb ir b gioja paskui merginas. Tačiau, prasid jus intymiems santykiams, vyro prisirišimas ima greitai
91

bl sti, o moters prisirišimas taip pat greitai stipr ti.
Vyras, pamil s moter , stengiasi sukurti šeim , o moteris stengiasi j palaikyti, išsaugoti. Toks d snis. Tod l dorybingai moteriai noras patikti vyrui
ilgainiui vis stipr ja, o ne silpn ja. B tent ši aplinkyb ir leidžia išsaugoti
tvirtus bei stabilius šeimyninius santykius.
Jis: Na, ir puiku, tegu išsiplev suoja, kol jauni, o paskui gali rištis vienas
prie kito.
Autorius: Blogiausia, kad min tas efektas, kai prisirišimas stipr ja, nepasireiškia pas merginas, kurios iki vedyb gerai pagastroliavo. Dar daugiau,
širdies gilumoje jos ilgai negali pripažinti savo vyr artimu žmogumi. Jos
ži ri j kaip draug ar, geriausiu atveju, kaip savo vaik t v .
T pat galima pasakyti ir apie vaikinus, kurie išpaž sta laisv meil . Jie
labai neprisiriša prie merginos ir net po ilgai trukusio bendravimo nerodo
didesnio noro jai pasipiršti. Mergina pati turi prašytis, kad jis j vest . Tokie
dangaus keršto besišaukiantys dalykai – didel kli tis kurtis tvirtoms šeimoms, nes kol vaikinas nenori prisiimti atsakomyb s d l šeimos k rimo,
mergina tur t laikytis su juo atsargiai, o nesulaukus rimt ketinim , nedelsiant nutraukti bet kokius santykius.
Ji: Vadinasi, noras patikti savo vyrui ir laikyti j vieninteliu bei nepakartojamu ir yra ta cementuojanti j ga, kuri šeim daro stabilia ir tvirta?
Autorius: Taip pasakyta Vedose.
Ji: Man šios mintys patinka d l savo originalumo. Nežinodami, kaip
teisingai elgtis, gyvenime mes pridarome aib kvailysči . Vis d lto nor čiau
koki nors tikinam argument tam faktui, kad pirmasis moters prisirišimas yra stipriausias, nes tai gali iš pagrind pakeisti jaunimo vaizd apie
ikivedybin gyvenim .
Autorius: Vedos sako, kad moteriai j g , energijos ir potrauk stabilumui bei ramiam gyvenimui duoda M nulio planeta. Tod l moteris ramiai ir
saugiai jaučiasi tik tada, kai šalia yra vyras, kuriuo ji visiškai pasitiki. Jaunai
mergaitei toki psichin apsaug duoda t vas, bet kai ji susiranda vaikin ir
tarp j prasideda intym s santykiai, ji patenka didel psichin priklausomyb nuo jo, kuri kas dien vis labiau stipr ja. Gal gale ta priklausomyb
tampa tokia gili, kad net ištek jusi už visai kito žmogaus, mergina savo subtiliame k ne išsaugo stipr ryš su pirmuoju partneriu.
Ji: Kaip galima rodyti, kad toks ryšys yra?
Autorius: Labai paprastai: vyro prad tas vaikas gali b ti labai panašus
kažkada myl t vaikin . Panašus fenomenas sutinkamas ne tik žmoni , bet
ir gyv n tarpe. Šiuolaikiniai mokslininkai j patvirtino dar devynioliktame
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amžiuje.
Jis: Nuostabu. Gal daugiau papasakokit.
Autorius: Maždaug prieš šimt met buvo pam ginta sukryžminti arkl su
zebru, tačiau nieko neiš jo: nei arkli , nei zebr pateli apvaisinti nepavyko.
Bandymus nutrauk , manydami, kad tuo viskas ir pasibaigs. Tačiau kumel s,
dalyvavusios bandymuose, v liau pastojo nuo veislini žirg ir m gimdyti...
dryžuotus kumeliukus! Apstulb mokslininkai š reiškin pavadino telegonija
ir nusprend ištirti, ar tas efektas liečia ir žmones. Po intensyvi iziologini ,
antropologini ir sociologini tyrim paaišk jo: liečia. Rusijoje po 1980-siais
vykusios olimpiados net metams pra jus gimdavo juodaodžiai vaikai.
Ji: Siaubas! Kod l pas mus tiek mažai informacijos šiuo klausimu?
Autorius: Bet kokiai informacijai turi b ti paklausa. Jeigu jaunimas prieš
vedybas nusiteik s gerai pagastroliuoti, o masin s informacijos priemon s
tai skatina, tai kas panor s rimtai užsiimti tokiais senamadiškais dalykais?
Ji: Li dna. O kaip nesantuokinis lytinis gyvenimas veikia vyrus?
Autorius: Ankstesniuose pokalbiuose mes jau liet me šit klausim . Tokie
jaunuoliai praranda atmint , ryžt siekti savo tiksl , o tai atsiliepia j mokymuisi ir kvaliikacijai. Dar daugiau, šie pernelyg anksti subrend vaikinai neturi nei
psichin s pusiausvyros, nei valios stipryb s, tod l lengvai papildo šlovingas
alkoholik ir narkoman gretas. Taigi rimtoms merginoms jie paprasčiausiai
ne dom s. Žinoma, ateityje visa tai atsilieps j šeimyniniam gyvenimui. Ved
jie elgiasi neatsakingai ir, progai pasitaikius, nuklysta pas kekšes.
Jis: Bet dabar praktiškai visi jaunuoliai iki vedyb gastroliuoja. Nejaugi
jie visi bus tokie, kaip j s pavaizdavote?
Autorius: Keistas klausimas! Argi nematote, koks dabar jaunimas? Kiek
tarp j girtuokli , narkoman ir šiaip morališkai žlugusi ! Pasidom kite,
kiek tarp j skyryb . Išanalizuokite šiuolaikin je visuomen je susidariusi
situacij , ir j s išvados mažai skirsis nuo man j .
Ji: Kod l ši problem nebuvo vedin je visuomen je?
Autorius: Paprasčiausiai vedin s tradicijos skirting lyči jaunuoliams
iki vedyb neleido aktyviai bendrauti ir slapčia susitikin ti.
Jis: Na, čia jau gal per griežtai.
Autorius: Nei kiek. Vedos ir net šiuolaikin psichologija sako, kad lytinis potraukis yra pats stipriausias, ypatingai jaunyst je, kai žmogus dar neturi nei moralinio, nei psichinio brandumo. Tod l pernelyg ankstyv lytini
santyki išdavoje kuriasi netvirtos šeimos ir gimsta nepageidaujami palikuonys, taigi daug ja blogai išaukl t jaunuoli , visuomen darosi nestabili ir
degraduoja. Tod l vedin je kult roje visuomen ir vyriausyb labai r pinosi
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jaunuoli apsauga nuo priešlaikini intymi santyki . Pavyzdžiui, buvo toks
statymas, kad vaikinai ir merginos turi b ti mokinami atskirai. Tod l mokyklose vyravo taika ir ramyb . Iki vedyb merginoms buvo griežčiausiai
draudžiama susitikin ti su vaikinais. Jeigu mergina tai darydavo paslapčiomis, niekas iš padori jaunuoli jau neimdavo jos žmonas. Indijoje ir kitose
Ryt šalyse, kur stiprios kult rin s tradicijos, pador s žmon s šio principo
laikosi ir dabar.
Jeigu vaikinas vesdavo, nebaig s mokyklos, jis užsitraukdavo g d ir tai
labai pakenkdavo jo tolesnei karjerai. Vaikinai mokydavosi iki sulaukdavo
23-25 met , mergait s – iki 15-17 met . Pra jus kiek laiko po mokyklos
baigimo, t vai vaikus supažindindavo, prieš tai gerai išsiaiškin , kiek jie atitinka vienas kit , ir jau po to keldavo vestuves. Taip nat raliu b du buvo
palaikomas optimalus sutuoktini amžiaus skirtumas – 6-10 met , ir tod l
santykiai šeimose buvo stabil s ir tvirti.
Jis: Kaip gi šiuolaikiniams jaunuoliams iki vedyb apsisaugoti nuo pagund ?
Autorius: Tai labai sud tinga ir vargu ar be t v , visuomen s ir valstyb s pagalbos manoma. Pirma, visiems reik t žinoti, kuo baigiasi palaidas
gyvenimas. Antra, net ir jaunuoliams, kurie tai žino, labai sunku savarankiškai susilaikyti nuo paklydim . Trečia, jie visi sitikin , kad „gyvenimas
mažytis, ir n ra ko varžytis“. Ketvirta, visos masin s informacijos priemon s
toki nuomon palaiko ir visaip skatina. Kaip tokioje atmosferoje susilaikyti
nuo pagund ?
Vedose nurodyta, kad jaunuoliai turi aktyviai užsiimti dvasine praktika
ir griežtai laikytis celibato; tik tada jie taps brandžiais ir protingais vyrais.
Norint tai realizuoti, reikia susirasti dvasin mokytoj . Merginoms reikalinga
dar didesn apsauga – t v ir visuomen s. Bet jei mergait namuose bus aukl jama griežtai, jai bus skiepijamas paklusnumas ir neleidžiama susitikin ti
su vaikinais, tai šito pakaks, kad ji iki vedyb išlikt dora ir skaisti.
Vedin je tradicijoje palankiausiomis vedybomis buvo laikomos tokios,
kai t vas pats ištekindavo dukter , suruoš s jai krait ir iš b simo žento nereikalaudamas jokios išpirkos. Toks t vo elgesys užtikrindavo gerus santykius
su naujais giminaičiais.
Ji: Vis d lto kod l negerai, kai jaunieji gyvena kartu nesusituok ? Kas
čia neatitinka Ved poži rio?
Autorius: Problema ta pati, nelengva moters dalia dar labiau pasunk ja.
Jeigu vediniais laikais vyrui išsiskirti buvo beveik ne manoma (daugiausia,
k jis gal jo padaryti – gyventi atskirai nuo šeimos), tai dabar, gyvendamas
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su mergina be tuoktuvi , jis aplamai neprisiima jokios atsakomyb s. Mergina, savo ruožtu, sielos gilumoje nelaiko jo savo vyru, tod l negali juo pasikliauti. Tokiose, atsiprašant, šeimose kaip taisykl gimsta nelaukiami vaikai,
kurie paskui savo t vams suteikia begal r pesči .
Jis: Žinodami, kad prad s vaik , gal t ir susituokti.
Autorius: Baisiausia, kad tokiose „šeimose“ išvis neplanuojami vaikai,
nes abu supranta, kad bendras j gyvenimas gali ilgai netrukti. Tačiau likimo valia ir didesniam ar mažesniam t v nepasitenkinimui vaikai vis tik
gimsta. Pastojusi moteris bando ieškoti savo teisi , tačiau vyras, nusivyl s
savo likimu, kuris jam žada nepageidaujam vaik , dažnai j palieka ar ima
gastroliuoti su kita moterimi net nesisl pdamas nuo žmonos.
Jis: Nesuprantu, kaip atsiranda vaikai, jeigu j neplanuoja? Dabar juk ne
akmens amžius ir yra visokiausi apsisaugojimo priemoni .
Ji: Na, argi vyrai intymi santyki metu sugeba save kontroliuoti?
Jis: Tu teisi, aš tik noriu išgirsti Ved poži r š klausim .
Autorius: Tai mes galvojame, kad gyvenime visk galima susiplanuoti.
Bet tai ne manoma, matant tik t ledkalnio dal , kuri yra virš vandens. Supraskite – daug kas atsitinka be m s žinios. O lytiniai santykiai tarp vyro
ir moters pritraukia dar vien siel , kuri subtiliame k ne laukia, kada gal s sik nyti. Ji turi savo nuomon apie b simus t vus ir daro jiems stipr
psichin poveik . Tod l t vai kartais užmiršta pasinaudoti kontraceptin mis
priemon mis, ir gimsta vaikas, nors ir nepalankiose s lygose. B va, kad nelaukiamas vaikas netgi netampa aborto auka, nes n ščia moteris, veikiama
k dikio psichikos ir savojo likimo, didžiai vyro nuostabai staiga griežtai atsisako žudyti dar neišnešiot vaik . Vyras pajunta, kad tokia situacija jam
nieko gero nesi lo. Šeimoje dar labiau paaštr ja ir taip tempti santykiai, ir
viskas baigiasi dideliais konliktais ar net išsiskyrimu. Visi šie vykiai labai
nepalankiai atsiliepia vaiko psichikai.
Ji: Nejaugi tokiose šeimose viskas tik taip ir baigiasi?
Autorius: Ači Dievui, ne. Kartais jaunuoliai atsipeik ja ir susituokia,
tačiau moteris turi gerai pasistengti, kad vyras j pripažint tikra žmona.
Geru apsi jimu ji turi sukelti vyrui tok pasitik jim savimi, kad jis pagaliau
sutikt su ja susituokti.
Ji: Geriau jau gyventi vienai, o ne susid jus!
Jis: Vadinasi, viskas atsiremia parašus metrikacijos biure?
Autorius: Taip tik atrodo.
Jis: Tada vis d lto kuo skiriasi bendras gyvenimas nesusituokus nuo oicialiai užregistruot vedyb ? Kod l pirmuoju atveju vyras negali prisiimti
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atsakomyb s už šeim ?
Autorius: Jeigu jis nor t prisiimti atsakomyb , tai pats tempt žmon
bažnyči ar valdišk kontor . Tarp kitko, kalbant apie skirtumus, tai pačios
geriausios vedybos b va tada, kai atliekamos religin s apeigos.
Jis: Bet juk tada nereikia joki paraš . Kažkaip nerimta.
Autorius: Nespurd kite, tuoj visk paaiškinsiu. Vedos sako, kad šeimynin karma yra sunkiausia. O didžiausi sunkumai pasireiškia tuo, kad sutuoktiniams norisi visk mesti ir b gti skirtingas puses. Tačiau tai niekam
nenaudinga – nei jiems patiems, nei j t vams, nei vaikams. Tod l vedin je kult roje yra tradicija, numatanti vyro ir moters santyki pašventinim .
Apeigos vyksta šventykloje, prieš altori , kitaip sakant, Dievo ir liudinink
akivaizdoje.
Jis: Kam tai Dievui demonstruoti?
Autorius: Apeigos – tai ne pasirodymas Dievui, jos simbolizuoja kreipim si aukščiausias galias, kad b sima šeima gaut dievišk j apsaug .
Jaunuoliai prisiekia Dievui, kad jie bet kokiomis aplinkyb mis stengsis išsaugoti ištikimyb vienas kitam ir b ti kartu iki mirties. Dievas, savo ruožtu,
prižada, kad Jis suteiks t apsaug .
Jis: Ir Dievas tikrai duoda toki apsaug ?
Autorius: Žinoma, kitaip Vedos nerekomenduot t apeig . Praktiškai tai
atrodo taip: kada jau niekas nebegali pad ti išsaugoti šeimos, sikiša apvaizda
– Pats Dievas, ir visk sutvarko. Pavyzdžiui, jeigu vyras užsinori pagastroliuoti, ir d l to v liau gali iširti šeima, tai apvaizda jam nesudaro joki galimybi susirasti meiluž , kad ir kaip jis stengt si. Dauguma moter intuityviai
jaučia, kad tokios vedybos jas apsaugos, tod l padorios merginos tvirtai pasiryžusios savo tuoktuves teisinti ne tik parašais, bet ir religin mis apeigomis.
Ji: Prieš tai j s kalb jote apie b tinum užregistruoti santuok civiliniame metrikacijos biure. Vadinasi, tai irgi duoda kažkoki apsaug ?
Autorius: Taip, šeima gauna valstyb s, visuomen s ir gimin s apsaug .
Tod l geriausia santuok teisinti ir pasaulietiškai, ir religin mis apeigomis,
taip bus patikimiau.
Jis: Panašu, kad gyvendami be tuoktuvi , žmon s pasikliauna tik abipusiais pažadais, o santykius tikisi susitvarkyti savo j gomis.
Autorius: Taip, o paskui d l tokio pernelyg didelio pasitik jimo gri va
tas j nelaimingas bendras gyvenimas, kenčia vaikai, o labiausiai moterys.
Ji: J s sak te, kad moterys intuityviai jaučia, jog vedybas reikia tinkamai
forminti. Tai kod l jos sutinka gyventi nesusituokusios?
Autorius: Tod l, kad joms tr ksta padorumo. Palaidai gyvendamos, jos
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visiškai praranda pasitik jim vyrais, tačiau gyventi ramiai ir saugiai joms
vis tiek norisi. Nesitik damos b ti labai jau ištikimos, moterys pačios pasi lo b tent tok gyvenimo b d , šitaip visai susigadindamos savo likim .
Ji: Vau! Gal ir mudviem su vyru eiti prie altoriaus, gal dar ne per v lu?
Autorius: Neskub kit, tai rimtas ir atsakingas žingsnis. Bet dabar mes
jau visk aptar me ir galima suvesti balans .
Išvada: gyvenimas moters k ne skirtas daugiausia karmos atidirbimui,
o vyro k ne – naujos karmos kaupimui. Tod l vyrai arba greitai degraduoja,
arba greitai tobul ja. Moterys vis gyvenim išlieka daugiau mažiau stabilios, o savo blog j karm dažniausiai atidirba vedybiniame gyvenime, kur
joms tenka daugiau sunkum , negu vyrams.
Aukl jant mergaites, didžiausias d mesys skiriamas išmokyti jas teisingai elgtis vedybiniame gyvenime, ir tai kažkiek palengvina j dali . Tačiau
šiuolaikin visuomen reikiamos r pybos neužtikrina nei moterims, nei vaikams, tod l tiek daug iširusi šeim . Po skyryb moteris susiduria su dar
didesniais sunkumais, nes jai vienai reikia išlaikyti vaikus ir save pači . Ištek jusi antr kart, moteris dažniausiai nepajunta palengv jimo, nes tarp jos
vaik ir antro vyro ilgainiui siliepsnoja nesantaika.
Šeimos apsaugai nuo blogos karmos Vedos t vams rekomenduoja mokyti mergaites teisingo elgesio vedybiniame gyvenime, skirti daugiau d mesio
moraliniam s n aukl jimui, o jaunimui pataria iki vedyb negastroliuoti.
Kiekvienas jaunuolis turi žinoti, kad bendras gyvenimas nesusituokus yra
labai nepalankus j likimui. Tik užregistravus santuok civiliniame metrikacijos biure ir pašventinus j religin mis apeigomis, galima tik tis laimingo
vedybinio gyvenimo.
Vedyb r šys
Prat sime pokalb apie vairius vedybinio gyvenimo aspektus. Vienas iš
j – daugpatyst .
Jis: Kod l šis aspektas toks vienašališkas? Juk galimas ir kitas variantas
– kai moteris turi ne vien vyr .
Autorius: Moteriai ir prie vieno vyro sunku prisitaikyti, k jau kalb ti
apie kelis. Aš jau nekalbu apie santykius tarp t dviej vienos moters vyr .
Jie užsimušt vienas kit .
Jis: Tačiau b kime s žiningi ir atviri. Argi j s nežinote, kad ir moterys
labai noriai apgaudin ja savo vyrus, sitaisydamos meilužius? Ir kuo skiriasi
situacija, kai moteris turi meiluž , nuo situacijos, kai ji tur t du vyrus?
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Autorius: Dalinai j s teisus. Vedos sako, kad kiekvienas vyriškis, su
kuriuo ji pergul jo bent vien kart , automatiškai tampa jos vyru. Tokie
santykiai laikomi pačiais nepalankiausiais ir neverti žmogiškosios gyvyb s
formos. Nors j metu vaik gali ir neb ti, tačiau lytini santyki metu tiek
vyras, tiek moteris savo blog karm papildo blog ja partnerio karma. Kitaip
sakant, j karmin našta tampa daug sunkesn , nes pas abu atsiranda atsakomyb dar už vien žmog . Tod l šie santykiai ir vadinami vedybiniais.
Ji: Kaip baisu! Vadinasi, dauguma jaunuoli iki vedyb gerokai prisirankioja netikusios karmos.
Autorius: Taip, ir visa tai vyksta tod l, kad šiuolaikin je visuomen je
lytiniai santykiai laikomi efektingiausia malonumo forma. Mes užmiršome,
kad seksas pernelyg suartina žmones, tiesiog prikausto juos vien prie kito,
o rezultate – nepavyd tinas likimas.
Jis: Išvardinkite, prašau, visas Vedose minimas santuok r šis.
Autorius: Yra septynios pagrindin s r šys:
1. T vai išpuošt , dorybing dukr su visu kraičiu perduoda jaunajam,
nereikalaudami jokios išpirkos – tai geriausios vedybos.
2. Ištekindamas savo dorybing dukter , t vas šventikui, atliekančiam apeigas, kažk paaukoja. Tai irgi labai palankios sutuoktuv s.
3. Nuotakos t vas iš jaunikio gauna nedidel išpirk .
4. Nuotakos t vas iš jaunikio gimini gauna didel išpirk ir atiduoda
jiems dukr , kurie j , savo ruožtu, perduoda jaunikiui.
5. T vas po religini apeig atiduoda dukr be kraičio ir nereikalaudamas
išpirkos.
6. Vedybos iš meil s, kai jaunieji susituokia be t v leidimo, tačiau su
religin mis apeigomis.
7. Vedybos, nuotak pagrobiant arba j laim jus jauniki varžybose.
8. Pačios bjauriausios vedyb formos – kai žmonos turi meilužius, o vyrai – meilužes. Taip pat išprievartavimai.
Ji: Išprievartavimas užsiskaito kaip vedybos!?
Autorius: Deja, vediniu poži riu – taip, nes lytiniai santykiai tarp vyro
ir moters kiekvieno j karm papildo partnerio karma, tod l tai laikoma
vedybomis.
Jis: O svetim žmon grobimas?
Autorius: Tai irgi vedybos, bet nepalankios.
Jis: Jeigu dukros n ra padorios merginos, kaip su j vedybomis?
Autorius: T vai jas irgi iškiša, bet tai jau nesiskaito autoritetingomis
vedybomis.
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Jis: D l ko dorybingos nuotakos pagrobimas laikomas palankiomis vedybomis?
Autorius: Tokiu b du vedini laik kariai nuotakos t vams demonstruodavo savo šaunum . Tuo metu vyrams, priklausantiems kari luomui, buvo
didel garb pagrobti nuotak arba laim ti j varžybose. Jeigu nuotaka buvo
to paties luomo, ir vienu, ir kitu atveju ji jaut si laiminga.
Jis: Bet j s vis tiek neatsak te mano klausim : kuo situacija, kai vedusi
moteris turi meiluž , skiriasi nuo situacijos, kai ji turi du vyrus?
Autorius: Tokiai moteriai reikia b ti vienodai ištikimai abiems vyrams, o
tai, kaip sakiau, tiesiog ne manoma. Kai moteris turi meiluž , tai ji, iš vienos
pus s, su juo susieta nuod mingiausia vedyb r šimi. Iš kitos pus s, ji jau n ra
ta ištikima žmona, kuri gal t tik tis jai lemtos vedybinio gyvenimo laim s.
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad j s min tos situacijos iš esm s vienodos.
Tačiau tuo atveju, kai ji neištikima savo vyrui, ji jaučia kažkoki ištikimyb
meilužiui, ir tod l tuo metu yra laiminga. Faktiškai ši moteris tikruoju savo
vyru laiko tik t meiluž . Štai ir visas skirtumas. Jeigu ji abudu laikyt savo
vyrais ir stengt si abiem b ti ištikima, gyvenimas jai tapt nepakeliamas.
Jis: Ir kiek trunka jos laim su tuo... alfonsu?
Autorius: Tokia laim yra žeidžiama tikrajam vyrui, tod l moteris greitai praranda vis savo dorybingum , tuo pačiu ir galimyb patirti tikr j laim . O meilužis jai greitai sipyksta, tačiau atsirad s prisirišimas neleidžia jai
išsiskirti su juo. Štai tada prasideda kančios. Kol ji laiminga gastroliavo, jei
užteko j g mulkinti savo vyr ir vaidinti ištikim žmon , bet kai atsiranda
problemos su meilužiu, ji patenka tarp dviej ugni , nes reikia aiškintis santykius su abiem partneriais. Vaidybai j g nebeužtenka, ir ji ne stengia nusl pti
savo priešiškumo vyrui. Tada vyrui palaipsniui aišk ja, kur šuo pakastas, ir
moteriai prisideda papildomi sunkumai. Jeigu vyras vis dar myli žmon , jis
bando jai siteikti ir kaip nors pripratinti prie sav s. Tačiau tai ne manoma,
nes žmona pernelyg stipriai prisirišusi prie kito, ir jos niekuo nesugundysi pamesti savo aistros objekt . Galutinai tuo sitikin s, apimtas nevilties ir
pykčio, vyras pradeda grasinti skyrybomis. Dorybinga moteris išsig st gresiančios vienatv s ir nusileist , tačiau puolusi moteris, jausdama meilužio
palaikym ir nesuvokdama, kas jos laukia ateityje, vyro grasinimams lieka
abejinga, ir jis pagaliau neapsikent s j pameta. Kartu su vaikais.
Jis: Nejaugi tai vienintelis scenarijus?
Autorius: Galimos variacijos. Jeigu vyras silpnavalis, tai jis ir toliau gyvens su nežinia kieno žmona. Tačiau visais atvejais išlieka vienas d sningumas: pradžioje neištikima žmona b va laiminga su savo meilužiu, paskui
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tas medaus m nuo baigiasi ir prasideda jos vargai. Kadangi geri santykiai
šeimoje pasibaigia, bet kuris vyras supras, kad žmona jam jau nebeištikima.
Jis: O jeigu ji susiras kit meiluž ir v l kur laik bus laiminga?
Autorius: Neištikimos žmonos taip ir daro. Kas joms belieka? Nor dama
atsikratyti grisusio meilužio ir kaip nors sutur ti iš rank slystanči laim , ji
karštligiškai ieško kito. Ilg jant meiluži s rašui, pamilti juos vien po kito darosi vis sunkiau. Gal gale moteriai iki gyvo kaulo atsipyksta tokio pob džio
laim , ir ji patiria didel depresij . Dabar ji nemyl s nieko, išskyrus save.
Ji: Ach, baikim š nelemt klausim . Geriau papasakokite, kaip Vedos
vertina daugpatyst . Daugelyje Ryt kult r ji pripaž stama.
Autorius: Gerai, tik prieš tai padarysiu nedidel ekskurs . Atsimenate
m s pokalbius apie materialios gamtos gunas? Ten buvo minimi keturi laiko ciklai, kurie nuolat kartojasi visatoje ir atitinka keturis m s met sezonus. Gal jums bus keista, bet jie tiesiogiai susij su daugpatyste.
Pagal vedin astrologij dabar pra jo truput daugiau kaip 5100 met tos
epochos, kuri galima pavadinti visatos žiema arba degradacijos era. Sanskrite ji vadinama kali-juga, kas reiškia „vaid amžius“. Vedose sakoma, kad
kali-jugoje daugpatyst nepriimtina, tačiau ankstesniuose amžiuose ji buvo
leidžiama.
Ji: Nejaugi anksčiau moterims patiko b ti tam žmon pulke, kur susirinkdavo vienas vyras?
Autorius: Spr skite pati. Sakykim jums, netek jusiai moteriai, si lo du
variantus. Pirmasis: j s vyras bus paprastas, eilinis žmogelis, bet jam j s
b site vienintel ir nepakartojama. Antrasis: j s vyras bus galingas išminčius su nuostabiu charakteriu, jis valdys vis Žem ir nesuskaičiuojamus turtus. Ir jis prad s su jumis s n , kuris perims jo sost . Vienintelis galb t nepatogumas, kad jis, apart j s , tur s dar kelias žmonas, ir visas jis daugmaž
vienodai myl s. Taigi, kur variant renkat s?
Ji: Na, koks j s... Man tiesiog prieš vyr nepatogu. Aplamai man sunku
atsakyti š klausim .
Autorius: O vediniais laikais neištek jusioms merginoms, kurias nuo
mažens mokino, kad svarbiausia j gyvenimo misija – pagimdyti b sim
švent j , šiuo klausimu nekildavo joki abejoni . Gerai žinodamos savo pasirinkimo pasekmes, jos dr siai tek davo už švent karali bei didži išminči , ir jau šitame gyvenime patirdavo nežemišk laim . O po mirties jos
gaudavo toki palaiming b t , kuri mums negal t prisisapnuoti gražiausiame sapne. Dar daugiau, kada mirdavo j vyras, jos savanoriškai žengdavo
lauž , kur b davo deginamas jo k nas, ir kitame gyvenime v l tapdavo jo
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žmonomis, tik jau rojin se planetose.
Jis: Susidegindavo! Ir Vedos tai pateisina!?
Autorius: Dabar ne. Šioje epochoje tiek daugpatyst , tiek susideginimo
apeigas Vedos smerkia ir laiko nuod me.
Jis: Bet senais laikais buvo leidžiama! Argi tai ne barbariškumas – priversti moter susideginti? Gird jau, kad panaš s dalykai Rytuose vyksta ir
šiais laikais. Aš sitikin s, kad tai pati tikriausia žmogžudyst .
Autorius: Teisingai. Už tai turi b ti baudžiama.
Jis: Tai kod l Vedos toleravo toki prievart ?
Autorius: Koki prievart ? Susideginimo apeigos niekada nebuvo prievartin s.
Ji: Norite pasakyti, kad žmona pati šokdavo lauž ?
Autorius: Ne šokdavo, o eidavo, b dama giliame transe ir nepatirdama jokio skausmo. Sekanči akimirk ji atsidurdavo rojin se planetose kartu su savo
šventu vyru. Jeigu moters vyras nebuvo šventasis, neb davo ir ši apeig .
Patvirtindamas savo žodžius, paskaitysiu ištrauk iš Garuda Puranos
(42-45): Kai moteris degina savo k n kartu su vyro k nu, tai ugnis praryja
tik k nus, nesukeldama kanči ir skausmo ten buvusioms sieloms. Panašiai
kaip išlydytas metalas apsivalo nuo priemaiš , taip ir moteris sudegina savo
nuod mes šventoje ugnyje. Žmogus su tyra s mone nenukenčia nuo ugnies,
net jeigu j paliečia kaitintas metalas. Taip ir moteris, nepalikdama savo
vyro, niekada nesudega. Mirties metu j sielos susijungia.
Autorius: Kadangi šiuolaikin s moterys nesugeba eiti transo b sen , o
ir apeigas atlikti n ra prasm s, nes juk n ra švent vyr , tai m s epochoje jos
draudžiamos. Be to, ir tyros, išaukštintos sutuoktini meil s visai nebeliko.
Ji: Tačiau daugpatyst ir dabar praktikuojama. Paži r kite, kas Rytuose
darosi! Kiek moter nuo to kenčia!
Autorius: J s teisi, daugpatyst m s laikais klesti, ypatingai musulmoniškose šalyse. O ar moterys nuo to kenčia, ar ne, geriau paklausti j pači . Tačiau aš link s jums pritarti. Ved nuomon irgi tokia. Jos aiškina, kad
vyras gali tur ti tiek žmon , kiek j stengia pakyl ti dvasiškai ir padaryti
laimingomis šiame ir sekančiame gyvenime. Tai reiškia, kad savo žmonoms
jis turi b ti ne tik vyru, bet ir dvasiniu mokytoju. Tam tikslui visoms žmonoms jis turi perduoti savo dorybingum ir viskuo jas apr pinti, skaitant ir
materiali laim .
Daugpatyst kali-jugoje uždrausta d l to, kad dabar n ra toki vyr , kurie gal t b ti dvasiniais vedliais daugiau negu dviem žmonom.
Jis: Kaip praktiškai atrodo tas dorovingumo perdavimas žmonai?
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Autorius: Reikia paprasčiausiai prisiimti atsakomyb už žmon . O kiek
ji stengs persiimti vyro dorovingumu, priklausys nuo jos atsidavimo jam.
Jis: Vadinasi, m s laikais vyro dorovingumo ištekli užtenka tik vienai
žmonai?
Autorius: Šiuolaikiniams vyrams t ištekli dažnai net ir vienai neužtenka. Tod l jiems po vedyb b va striuka.
Jis: Argi jums neteko sutikti turting vyr , kurie išmaitint abi žmonas
su visais vaikais?
Autorius: Taip, yra toki vyr , bet mes kalbame ne apie pinigus, o apie
dvasin aspekt . Dabar norint b ti savo žmonai ne tik vyru, bet ir dvasiniu
mokytoju, reikia atlikti dvasin žygdarb .
Jis: Maniau, kad didžiausi reikšm čia turi inansinis aspektas, tačiau
j s kalbate apie kažkokias dvasines problemas. Ir kokie čia sunkumai laukia,
jeigu yra dvi ar daugiau žmon ?
Autorius: Artimas vyro ir moters bendravimas neskatina dvasinio progreso, atvirkščiai, nežabotas seksas verčia greitai degraduoti. Tod l jau ir
senais laikais tur ti daugiau negu vien žmon buvo rizikinga. J s sivaizduokite, kaip turi b ti sunku vyrui kontroliuoti savo jausmus, kai su juo koketuoja iš karto kelios žmonos. Tod l dvasiškai progresuoti šeimoje, kur yra
kelios žmonos, yra nepaprastai sunku. Tai sau gal jo leisti tik šventieji išminčiai ir karaliai. Dabar, kai daugelis vyr net patys nesugeba daryti dvasin s
pažangos, nei apie joki daugpatyst negali b ti kalbos.
Ji: Š klausim j s nušviet te kažkaip vienašališkai. Nieko nepasak te
apie tai, kaip tos žmonos viena su kita bendraut . Man atrodo, kad jos viena
kitai jaust didel priešiškum .
Autorius: Dabar žmona net su anyta negali susigyventi viename bute, o
jeigu dvi žmonos su anytomis? Baisu net pagalvoti, kas ten daryt si.
Ji: Negi senais laikais j santykiai buvo kitokie?
Autorius: Žmonos buvo nepaprastai artimos ir myl jo viena kit kaip seserys. Mahabharatoje aprašytas atvejis, kai po karaliaus Pandu mirties jo dvi
žmonos ginčijosi, kuriai susideginti kartu su vyru, o kuriai likti auginti vaikus.
Abidvi verž si lauž , tačiau po ilg ginč pas vyr nu jo jaunesn žmona.
Ji: Sunku patik ti tokiu pasiaukojimu.
Autorius: Supraskite, kad mums t laik žmon s – kaip iš kitos planetos. Paprasčiausiai paži r ti svetim vyrišk toms nepaprasto dorovingumo
moterims buvo nenuplaunama g da, d l kurios j gyvenimas prarasdavo bet
koki prasm . Kur j s dabar rasite tokias žmonas? Mes gyvename ryškiai
išreikštos degradacijos epochoje. Pasiži r kite, kaip beg diškai jaunuoliai
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bendrauja tarpusavyje. Net visai neseniai, m s jaunyst s laikais, tokio ištvirkimo nebuvo. K jau kalb ti apie tai, kas vyko prieš 5000 met . Tada
žmonos savo šventuosius vyrus laik vos ne Dievu ir buvo bet kuri akimirk
pasiruošusios už j atiduoti gyvyb . Tokiu elgesiu jos per vien gyvenim
apsivalydavo visas nuod mes.
Ji: Ir kuo mums, nusid j liams, dabar pasikliauti?
Autorius: Mes turime b ti realistais, suprantančiais, kaip greitai degraduoja žmonija. Tačiau net ir dabar dvasini žini pagalba galima atkurti dvasin kult r ir sudaryti galimyb žmon ms tobul ti.
Norint šeimoje kultivuoti dvasines žinias, pirmiausia reikia prad ti gyventi dorybingai. Tačiau k mes matome aplinkui? Išsigimus lytin gyvenim vietoj vedybin s ištikimyb s, ir tai tiesiausias kelias visišk degradacij .
Aš kalbu apie homoseksualus, lesbietes ir kitus iškryp lius, kuri orientacija
kai kuriose šalyse jau teisinta.
Jis: O k daryti valstybei, jeigu žmon s taip degradavo, kad vyrai tuokiasi su vyrais, moterys – su moterimis? Ar tokie dalykai buvo senov je, ar tai
tik kali-jugos produktas?
Autorius: Žinoma, panaš s reiškiniai aprašyti Vedose. Tokie iškrypimai
buvo ir anksčiau, bet tik žemutin se visatos planetose. Taip elgiasi, pavyzdžiui, rakšasai, kurie, be minim dalyk , dar m gsta pasmaguriauti kitomis
žmogiškomis b tyb mis ir poruotis su savo vaikais.
Ji: Vadinasi, tie rakšasai dabar gimsta Žem je? Nes visi šitie dalykai –
lytiniai santykiai su savo vaikais, homoseksualizmas, kanibalizmas – dabar
labai populiar s.
Autorius: Vedose išpranašauta, kad kai tik siteis s gyv n naudojimas
žmoni gastronominiams poreikiams, tuoj pat prasid s degradacija. Kad
rakšasai gims žmoni k nuose ir pripirš jiems savo laisvos meil s ir nevaržomos prievartos kult r . Ir dabar visa tai vyksta.
Ji: Aš niekada nesuprasiu, kaip galima b ti laimingu, taip gyvenant.
Autorius: Žmon s taip nesielgt , jeigu nejaust laim s, kuri dabar jie
teisino kaip normal reiškin .
Jis: Paaiškinkite karmin ši reiškini priežast .
Autorius: Tiesiog žmon s dabar gimsta su didžiule praeituose gyvenimuose neatidirbtos vedybin s karmos našta. Pavyzdžiui, jeigu moteris buvo
neištikima savo vyrui, tai šiame gyvenime ji gauna vyro k n , tačiau kaip
tikras vyras elgtis negali, nes jos protel labai takoja gausyb nuod ming
nor , užsilikusi nuo praeito gyvenimo.
Jis: Nesuprantu. Jeigu ji neatidirbo savo moteriškos karmos, tai kod l jai
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dabar duodamas vyriškas, o ne moteriškas k nas?
Autorius: Paprastai dorybinga moteris kit gyvenim gimsta dorybingu
vyru. Bet jeigu ji b va labai atsidavusi vyrui ar aplamai apie juos negalvoja ir
gyvena kaip vienuol , tada kit gyvenim ji v l gimsta moters k ne. Vienuol , nejausdama prisirišimo prie vyr , atgimsta dorybinga moterimi ir toliau
eina dvasiniu keliu.
Jis: O kaip b va su ištvirkusia moterimi, kuri, žinia, be vyr negali
gyvent?
Autorius: Tok prisirišim kontroliuoja apatiniai psichiniai centrai. Jeigu
moteris nesistengia sudvasinti savo santyki su vyru, kit gyvenim jai teks
gimti ne dorybingu, o degradavusiu vyru, kuris bus neatidirb s savo moteriškos karmos.
Ji: Kiek suprantu, šito neatsitiks, jeigu žmona savo santykius su vyru
pakyl s iki viršutini centr lygio.
Autorius: B tent. Tokia yra Ved rekomendacija.
Jis: O aš taip ir nesupratau, kod l moteris gimsta vyru su moteriškais
charakterio bruožais.
Autorius: D mesio, paaiškinsiu dar kart , smulkiau. Jeigu žmona neatlieka savo moterišk pareig ir šiurkščiai, visai ne moteriškai elgiasi su vyru, kit
gyvenim ji gimsta vyru, kuriam tenka neatidirbta moteriška karma. Kitaip
sakant, tai vyras su moterišku charakteriu. Visas šis spektaklis suruoštas tam,
kad jis gaut žmon su vyrišku charakteriu, kuri jam gerai atseik t už pra jusio gyvenimo nedorybes. Toliau. Jeigu šis vyras ignoruos savo vyriškas pareigas ir ištvirkaus su kitomis moterimis, jo bloga karma dar labiau pablog s.
Ji: Argi tokiu subob jusiu vyru gali susivilioti kokia nors moteris?
Autorius: Tai vienas iš degradacijos požymi , kai puolusioms moterims
vienodai rodo, su kuo užsiimti seksu.
Ir taip, tur damas moterišk charakter ir prisirišim prie moter , jis visiškai ignoruoja savo vyrišk karm ir kit gyvenim gauna moterišk k n
su neatidirbta karma žemutini psichini centr lygyje. Ši moteris jaučia potrauk tos pačios lyties atstov ms, su kuriomis ji elgiasi labai vyriškai. D l
šios priežasties kit gyvenim ji v l gimsta moterimi su dar didesne neatidirbtos karmos našta. Prisirišimas prie moter išlik s, bet dabar ji su jomis
elgiasi kaip moteris. Taip atsiranda lesbiet s.
Kai vyras neturi valios, ištvirkauja ir ignoruoja savo vyrišk karm , kit
gyvenim jis gauna moterišk k n , kuriame atidirbin ja t karm . Kitaip
sakant, elgiasi kaip vyras ir neatidirbin ja savo moteriškos karmos, tod l kit
gyvenim gimsta vyru. Dabar j traukia prie vyr , su kuriais jis elgiasi kaip
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moteris. Toliau jis v l gimsta vyru, j v l traukia kiti vyrai, su kuriais dabar
elgiasi kaip vyras. Taip atsiranda homoseksualistai.
Jis: Vadinasi, pilnai šie iškrypimai pasireiškia trečiame sik nijime po to,
kai žmogus pasidav nuod mingam gyvenimo b dui?
Autorius: Taip, jeigu jis ištvirkauja ir neatlieka savo šeimynini pareig ,
tai jau trečiame sik nijime pasireiškia rimti lytiniai nukrypimai. O ketvirtame jie dažniausiai gauna kokio nors gyv no k n .
Ji: Kaip tai atrodo, kai moteris elgiasi vyriškai?
Autorius: Pradžioje tiesiog šiurkštus charakteris. Kitame gimime neatidirbta karma pasireikš neteisinga lytine orientacija.
Ji: Nel skim kitus sik nijimus, o pakalb kime apie moter , kuri dabar, šiame gyvenime elgiasi vyriškai. Kuo ji skiriasi nuo tos, kuri elgiasi moteriškai?
Autorius: Dora moteris visus klausimus su vyru sprendžia iš savo lyties
silpnumo ir nuolaidumo pozicij . Tokia elgsena b va patenkinti tiek vaikai,
tiek vyras, ir šitaip ji apvalo savo b t . Jeigu moteris elgiasi vyriškai, netur dama supratimo, kas tai yra nuolaidumas, tai šeimoje vyrauja nepalanki
atmosfera, o ji neatidirba savo moteriškos karmos ir kit gyvenim gimsta
vyru su moteriškais charakterio bruožais.
Ji: O kod l ji turi gauti b tent tok k n ? Kokia čia logika?
Autorius: Taip veikia teisingumo d snis – kiekvienas gauna tai, k jis
dav kitiems. Jei moteris su vyru elgiasi neteisingai ir verčia j kent ti, tod l
kitame gyvenime gauna vyro k n su moterišku charakteriu. Tas vyras gaus
žmon su vyrišku charakteriu, kuri su juo elgsis taip, kaip jis elg si praeitame gyvenime, b damas moteriškame k ne. sid m kite, kad jeigu moters
elgesys neatitinka jos lyties, tai kitame gyvenime ji pateks toki situacij ,
kokioje buvo jos vyras praeitame gyvenime.
Ji: Koks čia teisingumas! Sakyčiau, kerštas...
Autorius: Taip veikia karmos d snis. Ir tai labai teisinga, kitaip žmogus
niekada nebus laimingas.
Ji: Bet jeigu pas vyr moteriški charakterio bruožai, tai ar manoma su
juo elgtis nuolaidžiai?
Autorius: Vadinasi, jo žmona tur s vyriškus charakterio bruožus, ir
abiem bus sunku teisingai elgtis. Atidirbant karm , lengvo gyvenimo nereikia tik tis. Tiesiog moteris turi išmokti elgtis pagal savo moterišk prigimt ,
vyras – pagal savo. Tik tai jiems pad s apvalyti savo s mon ir susikurti
laiming vedybin gyvenim – šit ir sekant .
Jis: Kiek supratau, jeigu vyras gerai padirb s su savimi, jis išmoks elgtis
vyriškai, ir tada kitame gyvenime jis gims moterimi su puikiu moterišku cha105

rakteriu ir ištek s už vyro, kuris tur s nemažiau puik vyrišk charakter .
Autorius: Teisingai. O moteris gims tikru vyru, kuris gaus tikr moter ,
o ne kažkok hibrid .
Ji: Kaip galima b ti laimingai, turint vyr , kuris elgiasi kaip moteris?
Argi jis vertas, kad žmona su juo b t nuolanki, švelni ir meili? Nuo tokio
apsi jimo jis pasidarys visiška mazgote!
Autorius: Atvirkščiai, jis pasidarys tikru vyru. Atliekant šeimynines
pareigas, nereikia r pintis ir sverti, kas, ko ir kiek vertas, ir tada artim j
s mon prad s keistis. Pirmiausia jie pajus pagarb tokiam žmogui, o paskui
ir nor juo sekti.
Ji: Nors užmuškit, bet aš vis tiek nesuprantu, kaip žmona, toleruodama
netikus vyro elges , pad s jam pasidaryti tikru vyru.
Autorius: Tiesiog ji neskatina vyr taip elgtis, tik stengiasi nepasteb ti
jo išsidarin jim . Tik kai jis visai atleidžia vadžias, jinai j guodžia: „Brangusis, tu juk visai ne toks, kaip dabar atrodai. Tu juk tikras vyras“. Ji duoda
suprasti, kad juo pasitiki. Be to, sugeba sukurti tokias situacijas, kai vyras
pats turi priimti sprendim . Šiaip jau tikrai moteriai spr sti problemas už
vyr yra žeminantis dalykas. Demonstruodama savo pasitik jim juo, žmona
palaipsniui pažadina jame vyriškas savybes, ir už tai vyras jai bus d kingas
vis gyvenim .
Ji: Visa tai atrodo labai gražiai, bet iš kur žmonai semtis j g tokiai kilniai misijai – iš mazgot s padaryti tikr vyr ?
Autorius: Sutinku, kad pas moter su vyrišku charakteriu toki j g
n ra. Žmogui pirmiausia reikia apsiginkluoti žiniomis apie tai, kaip teisingai
elgtis. Sužinoj s, kokios yra nuod mingo gyvenimo pasekm s ir kad dorybingas gyvenimas veda laim , jis sikvepia laikytis šventraščiuose duot
nurodym . Tik jimas šviesesne ateitimi ilgainiui jam suteikia pakankamai
j g dirbti su savo charakteriu ir atlikti sav sias pareigas. Atsiranda potraukis gyventi dorybingai, ir tada pareig atlikimas iš sunkios naštos virsta,
vaizdžiai kalbant, lengvu pasivaikščiojimu.
Ji: Na, ir kas, kad Vedos taip rekomenduoja, man vis tiek toks elgesys atrodo per daug žeminantis. Argi reikia save taip prievartauti? Kokia čia laim ?
Autorius: Taip, reikia prisiversti teisingai elgtis! Tai ir yra tikrasis kelias
laim . Pirmiausia tai reikia daryti iš pareigos jausmo. Žmogus, kuris patik jo šventrašči tiesomis, sitikin s, kad bus laimingas tada, kai vadovausis
j , o ne savo nuod mingo proto nurodymais.
Ji: Kiek laiko reikia taip žeminančiai elgtis, kad vyras prad t keistis
ger pus ?
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Autorius: Moteriškas elgesys nežemina žmonos. Atvirkščiai, pas j greitai atsiranda savasis vert s pajautimas, ir visi j ima nuoširdžiai gerbti.
Netik s artim j elgesys su mumis pasibaigs tada, kai išnyks m s likime susikaupusi nuod minga vedybin karma.
Ji: Gal b t paprasčiau apsieiti be ši titanišk pastang , o paprasčiausiai kukliai palaukti, kol ta karma pati pasibaigs. Štai tada bus daug lengviau
elgtis taip, kaip reikia.
Autorius: B tent taip galvoja dauguma žmoni : „Kada anas prad s su manimi tinkamai elgtis, tada ir aš... nusileisiu, tiek jau to“. Tačiau šitaip situacija
niekada nepasikeis. Karm reikia atidirbti, tik tada ji išnyks. O su tokia egoistine nuotaika šeimoje blogos karmos kaupsis dar daugiau, kol pagaliau viskas
baigsis skyrybomis. O suk rus nauj šeim , ji v l pasireikš, džiugindama mus
vis naujomis problemomis, arba, tiksliau sakant, užmirštomis senomis.
Ji: Bet k daryti, jeigu artimieji savo veiksmais verčia mus elgtis netinkamai?
Autorius: Taip elgtis verčia m s silpnavališkumas. Tačiau už šeimynin laim reikia pakovoti! Nepaisant sivaizduojam pažeminim , turime
mokytis elgtis teisingai.
Ji: Intuicija man sako, kad j s kalbate teisingai, bet, o varge, kaip save
pakeisti, kai tiek met elgeisi neteisingai? Manau, kad tai bet kokiam žmogui
yra labai sud tinga, ir tod l mums dar daug k reikia suprasti.
Autorius: Taip, šeimynin karma pati sunkiausia. Ir kova su ja prasideda
nuo žini .
Jis: Gal dabar gr žkime prie žini , liečianči m s dabartin tem . Pavyzdžiui, k j s galite pasakyti apie tok iškrypim , kaip lytiniai santykiai
tarp t v ir vaik ?
Autorius: Tai labiausiai išsigimusi lytini santyki forma, kuri sukuria pači bjauriausi karm . Vaikai neturi nei matyti, nei žinoti kokias nors smulkmenas apie t v lytinius santykius. Kadangi vaiko psichika lengvai pažeidžiama,
tokio pob džio informacija visiškai sunaikina jo dorybingumo atsargas. K
jau kalb ti apie tuos atvejus, kai t vai seksualiai išnaudoja savo vaikus.
Ji: Už tai pirmiausia reikia pad koti masin ms informacijos priemon ms,
kuriose pilna per j n , propaguojanči tok gyvenim .
Autorius: Taip, vyriausyb tur t pasir pinti, kad vis pirma vaikai b t
apsaugoti nuo tokios informacijos ir jos pasekmi – neišvengiamos degradacijos. sivaizduojate, koks likimas j laukia?
Jis: Ne sivaizduojam. Mes juk nežinome, k reiškia žodžiai: vaikas praranda savo dorybingum .
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Autorius: Potraukis seksui, prabud s nesutvirt jusioje vaiko širdyje, turi
tokias pasekmes:
1. Atima atmint apie savo dvasin prigimt ;
2. Vaikas tampa silpnavaliu;
3. Prasideda depresijos;
4. Vaikas tampa gobšiu ir nepasotinamu;
5. Greitai degraduoja;
6. Atsiranda polinkis masturbacij ir narkotikus;
7. Dingsta nat ralus vaiko polinkis mokintis;
8. Atima ner pesting ir laiming vaikyst ;
9. Išsivysto neteisingas poži ris tiek gyvenim aplamai, tiek vedybin
gyvenim išskirtinai.
Ypatingai ryškiai ir labai greitai šie požymiai pasireiškia tada, kai vaikas
tampa iškryp li t v auka.
Ji: Kas tokiu atveju labiau nukenčia – berniukas ar mergait ?
Autorius: Žinoma, mergait , nes tai sugriaus jos b sim vedybin gyvenim .
Ji: Kokia tokio t v elgesio priežastis?
Autorius: Mes apie tai jau kalb jome. Jeigu žmogus vedybiniame gyvenime laim s semiasi tik iš sekso, tai anksčiau ar v liau pas j atsiras kažkokie
nepageidautini lytiniai nukrypimai.
Ji: O kaip j s vertinate vedybas tarp artim gimini ? Tai irgi nuod m ?
Autorius: Tokios vedybos nepraktiškos, nes artim gimini ir karma labai panaši. Susituokus problem labai padaug ja, ne be reikalo tokiose šeimose dažnai gimsta silpnapročiai ar išsigim vaikai. Vedos artimiems giminaičiams nerekomenduoja tuoktis.
Jis: O seksas su tikra seserimi – nuod m ar tik kažkas nepraktiško?
Autorius: Jeigu brolis nekalba apie vedybas, o nori su sesute tik pasismaginti – tada tai yra vienas iš bjauriausi iškrypim , kuris visiškai sugriaus b sim vedybin gyvenim . Dar baisiau, kai suaug s brolis tvirkina
mažamet seser .
Ji: K daryti t vams, jeigu jie pastebi tokius savo vaikeli žaidimus?
Autorius: Bausm s nieko nepad s, paprasčiausiai reikia vien iš vaik
apgyvendinti kitoje vietoje, pavyzdžiui, pas gimines. Geriau t , kuris vyresnis. Jeigu jie ir toliau gyvens kartu, viskas kartosis.
Jis: O kokios problemos laukia vaik asmeniniame gyvenime?
Autorius: Jiems bus sunku sukurti normalias šeimas. Potraukis iškrypusiems santykiams liks ir po vedyb , ir jis labai trukdys dorai gyventi. Jeigu
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tie neteis ti santykiai pasireišk ankstyvoje jaunyst je, tai dabar po vedyb
pasireikš ir visi aukščiau išvardinti asmenyb s degradacijos požymiai.
Jis: Kokios priežastys, kad vaikai užsiima tokiais dalykais?
Autorius: Pirmiausia tai j bloga karma. Jeigu jie praeituose gyvenimuose to nor jo, tai dabar vyksta t nor išsipildymas. Ir kita priežastis – legalizuotas žmoni tvirkinimas, kuriuo užsiima masin s informacijos priemon s.
Ji: Ir kas už tai atsakys?
Autorius: Vedos sako, kad už tai atsiims tie, kurie leidžia tai daryti, kurie
pritaria ir kurie tai gyvendina.
Išvada: siekdamos perduoti žinias apie teising šeimos k rim , kad jaunuoliams susidaryt geros galimyb s dvasiškai tobul ti, Vedos apsak visas
palanki vedyb r šis.
Jeigu žmon s šias žinias ignoruoja, j laukia vis blog janti šeimynin
karma, ir gyvenime atsiranda vair s lytiniai iškrypimai, kas reiškia pusiau
gyvulišk b t šiame gyvenime, o sekančiame – gimim gyv n k nuose.
Daugpatyst dabar nerekomenduojama. Kai kurie vyrai galvoja, kad galima tur ti tiek žmon , kiek sugeb si j išlaikyti inansiškai. Tačiau Vedos
sako, kad m s laikais daugpatyst je laim s nerasi, nebus ir dvasinio tobul jimo. Kartais vyras veda po kelias žmonas ir sukuria toki nepilnavert
šeim , kurioje jis nebeišgali sukontroliuoti savo jusli nei jausm , ir taip j
pasmerkia kančioms.
Nor dama sulaikyti neteisingo poži rio vedybas vystym si, visuomen
turi mokytis teisingo šeimos k rimo ir palaikymo princip . Nors dabar jaunimas aukl jamas neteisingai, tačiau kiekvienas žmogus turi pats stengtis
siekti dvasinio tobul jimo, studijuodamas šventraščius. Tur dami teising
žmogaus gyvenimo prasm s suvokim , jaunuoliai lengviau veiks vedybinio
gyvenimo sunkumus.
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Charakteris – tai vairi savybi komplektas. Savybes tam tikrose ribose galima keisti, vienas – sustiprinti, kitas – sumažinti, bet visiškai pakeisti
charakter praktiškai ne manoma – juk j suformavo t kstančiai praeit gyvenim . Mums atrodo, kad gim s vaikas iš viso neturi charakterio arba jis
kažkoks nesuprantamas, bet jis nuo pat gimimo turi visiškai susiformavusias
savybes. Toliau viskas priklauso nuo to, kokias vaiko charakterio savybes
j s ugdysite. Vedin je kult roje žmon s, nor dami užtikrinti vaikui teising
aukl jim ir vystym si, visada tiksliai nustatydavo jo charakterio tip .
Tipiški charakteriai
Vedos sako, kad yra keturi tip individai.
Pirmas tipas – tai mokslininkai arba žmon s, turintys polink studijoms
ir tyrin jimams. Jie ne tik patys siekia pažinimo, bet ir stengiasi šviesti kitus.
Jie nuo vaikyst s siekia teisingumo, nori kažko mokytis, atidžiai išklauso
tai, kas jiems sakoma. Jiems b na labai sunku, kai jie nesuvokia koki nors
dalyk , kuriuos jiems bando teigti t vai. Svarbiausias ši žmoni bruožas
– s žiningumas. J ne manoma papirkti. Jeigu vaikui šis bruožas n ra b dingas ir jis gali leistis nelabai aiškius kompromisus, tai reiškia, kad jis yra
kitokio tipo individas.
Antras tipas – žmon s, link valdyti, vadovauti, k nors ginti arba primesti savo gyvenimiškas nuostatas kitiems. Jie bet kokia kaina stengiasi
sukurti teising gyvenim , dažnai užima vadovaujančius postus arba kaip
nors kitaip randa sau viet valdžios strukt rose. Pagrindinis j charakterio
bruožas – teisingumas ir gailestingumas. Jeigu žmogus siekia teisingumo ir
mano, kad turi visus priversti elgtis teisingai ir pats stengiasi taip elgtis, tai
jis priklauso b tent šiam tipui. Jie turi ryškiai išreikšt nor ginti silpnesnius
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ir dažniausiai siekia užimti kok nors post valdžioje, nuo policininko iki
prezidento, priklausomai nuo savo intelekto lygio, nuo s mon s lygio. Jie
taip pat m gsta politin veikl , narplioti kolektyve susiklosčiusius santykius
ir turi stipr atsakomyb s ir pareigos jausm . Jeigu iš tokio vaiko mes nor sime padaryti akademik , tai jis gyvenime susidurs su dideliais sunkumais.
Trečias tipas – žmon s, link
prekyb ir kin veikl . Svarbiausi j
bruožai – dosnumas, noras praturt ti ir praktiškumas. Jie taup s ir m gsta,
kaip dabar priimta sakyti, daryti bizn . Dar b dami vaikais, jie mainikauja
žaislais, kažk kolekcionuoja ir stengiasi pasižym ti kokioje nors veikloje.
Jie visaip siekia naudos.
Ketvirtas tipas – žmon s, kurie m gsta meistrauti, daryti kokius nors
konkrečius ir praktiškus darbus. Visk nori daryti savo rankomis. Užsi m
m gstamu darbu, jaučia didel pasitenkinim . Jie neturi bent kiek didesnio
noro daryti bizn ar siekti valdžios, nesiekia ir didesnio pažinimo. Svarbiausias charakterio bruožas – darbštumas.
Dar yra penktas tipažas, bet jis neatitinka vedini standart . Jis atsiranda
tada, kai t vai neišsiaiškina gimusio vaiko charakterio arba v liau nuslopina
jo polinkius. Reikia pažym ti, kad tokie atvejai jau b na nulemti. Rezultate
pozityvios vaiko charakterio savyb s užgniaužiamos ir suaug s jis nežino,
kuo jam užsiimti. Jis nesusigaudo, kokius turi polinkius ir koks jo gyvenimo
tikslas. Šios kategorijos žmon s laikomi nevyk liais, o j dalia – ieškoti savo
vietos gyvenime. Tokie žmon s labai kenčia.
Tod l svarbiausia t v užduotis – sužinoti, koks vaiko charakterio tipas,
o j pareiga – nuo mažens visokeriopai ugdyti geriausius jo bruožus ir polinkius. Tai truput skiriasi nuo m siškio supratimo apie t v pareig vaikui
– leisti j prestižin mokykl , surasti turting žmon ir t.t.
Vaik aukl jimo b dai
Keturis charakterio tipus atitinka keturi aukl jimo b dai.
Pirmasis b das – dorybingas aukl jimas. Jis manomas, kai su vaikais
bendradarbiaujama, kas jau savaime yra doryb . Tai atvejis, kai t vai supranta, kad prieš juos asmenyb , o ne daiktas ar iškritusi j k no dalis; kad tai yra
ne j nuosavyb ir net ne “m s mažuliukas”, o savarankiškas individas, kuris jau pragyveno daugyb gyvenim ir dar nežinia kiek pragyvens, visai j
nepasigesdamas. D l persipynusi likim jis panašus dabartinius t vus, bet
nereikia jo laikyti savo kopija. Jeigu šeimoje vyrauja toks supratimas, t v
ir vaik bendravimas bus teisingas, j santykiuose bus daugiau jautrumo ir
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delikatumo. Vaikas savaime pripaž sta t v autoritet , jaučia jiems pagarb
ir yra paklusnus.
Antras b das – aukl jimas aistroje. Jis vyksta pagal princip : aš – tau, tu –
man. Kitaip sakant, jei b si geras vaikas, skolingi neliksim, o jei neklausysi –
tai nieko ir negausi. Tai aukl jimas iš materialaus suinteresuotumo pozicij .
Trečias b das – aukl jimas neišmanyme, kai prieš vaik naudojama prievarta arba kai jis lepinamas.
Ketvirtas b das – kai t vai vaik visai nekreipia d mesio: “Kaip nori,
taip tegu ir gyvena. Visi vaikai taip užaugo ir nieko baisaus. Visi r ko, visi
išgeria”.
Skirtingo aukl jimo priežastys
Trys paskutiniai aukl jimo b dai – neteisingi. Jie atsiranda, kai t vai vaik laiko tam tikru sav s pratesimu, kuris negali egzistuoti pats savaime ir
yra j nuosavyb . Tokiu atveju teisingas aukl jimas ne manomas, tai nulinis
variantas. Netikras vaiko ego b tinai sukils prieš t v vali . Tai vyksta automatiškai, neži rint, norim mes to ar ne.
Panagrin kim smulkiau, kokios neteisingo aukl jimo priežastys kiekvienu atskirai paimtu atveju.
Aukl jimas aistroje atsiranda, kai t vai nuoširdžiai tiki, kad vaikas k
nors darys tik tada, kai jis bus materialiai suinteresuotas, priešingu atveju jis
nieko nedarys. Tokios koncepcijos šaknys – nenoras bendrauti, na, o jeigu
jau prisieina tai daryti – reikia b tinai gauti kažkoki naud . Šiuo atveju vaiko asmenyb t v nedomina, jiems tik r pi, kad jis k nors daryt . Sakykim,
j tikslas – priversti j ruošti pamokas. Kaip tai padaryti? Paprasčiausias variantas – vaikui už tai kažk pažad ti. Tokio aukl jimo priežastis paprasta – jie
nevertina vaiko kaip asmenyb s, jiems r pi tik rezultatas.
Aukl jimas neišmanyme – tai atvejis, kai t veliai v lgi nuoširdžiai tiki,
kad vaiko asmenyb galima keisti, panaudojant prievart . Pati koncepcija,
kad galima palaužti kažkieno vali ir priversti vykdyti savo norus, yra neišmanymas. Toki t v m stysena nelabai originali: “Kadangi tu mano vaikas,
tai niekur nedingsi, galiu iš tav s tyčiotis, kiek patinka. Galiu pastatyti kamp , apšaukti asilu, iškeikti, o galiu ir prilupti, nes dar nesi tiek suaug s, kad
reik t su tavimi skaitytis”. Jie nesupranta, kad kiekviena gyva b tyb , taip
pat ir j vaikas, turi dvasin prigimt . Tačiau bet koks vaikas – visiškai skirtinga asmenyb , kuri pateko m s rankas karmos d sni , arba likimo valia.
Jo atžvilgiu mes turime tam tikras pareigas. Jeigu j nevykdome, sekančiame
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gyvenime automatiškai gauname tok pat likim , kok mes paruoš me savo
vaikui. T vams jis yra kaip ir Dievo atstovas, tik jis dar mažas ir negali mums
labai pasipriešinti. Kaip mes su juo elgsim s, taip paskui ir gyvensime. Retai
apie tai susim stome, užtat ateina kitos mintys: kod l visi man s nekenčia, o
vyras irgi skriaudžia? Reikia pasiži r ti, kaip mes elgiam s su tais, kurie nuo
m s priklauso, ir tada viskas paaišk s.
Aukl jimo aistroje pasekm s
Jeigu vaikui nuolatos tvirtinama: padaryk t ir an , už tai tu gausi štai k ,
– reiškia, meil darbui jam absoliučiai neskiepijama. Vietoj to jis pratinamas
prie rezultat , ir čia gali b ti du variantai.
Pirmasis – kai vaikas inteligentiškas, jis panor s b ti mokslo pirm nu.
Jis supras, kad šiam tikslui visai neb tina labai gerai mokytis, užtenka gyti
mokytoj pasitik jim , arba nusirašin ti, ar dar k nors sugalvoti – b d
užtenka. Vaikas mokysis tik d l pažymi , tod l v liau greitai visk užmirš.
Taip sur dyta m s atmintis: žmogus ilgai prisimena tik tai, k jis daro su
meile. Tod l, gav s raudon diplom , jis netur s jokio praktinio supratimo
apie savo specialyb . Jis mokinosi tik d l diplomo ir dom josi tik pažymiais.
Viso to rezultate susiformuoja charakteris, kurio pagrindinis bruožas – savanaudiškumas. Jis skirsto – šita mokytoja gera, paraš man dešimt bal , o
štai ši – velnio pus , vos penkis išspaud . Taip atsiranda pyktis, godumas,
egoizmas, apgaul . Ir pirmieji, kurie tai patiria savo kailiu, yra t vai. Kai
toks s nus užauga, jis t vams pareiškia: “K gero j s man padar te? Nieko!
Tod l ne taip jau baisiai aš prie j s prisiriš s”. Taigi k pas si, t ir pjausi.
Yra laikas m tyti akmenis ir laikas rinkti akmenis.
Antrasis variantas – vaikas gyja gudrumo ir tam tikros diplomatijos.
“Mama, t ti! Aš baigsiu mokykl dešimtukais, o j s man už tai – motocikl !
Sutariam?” Jis pats si lo tokius santykius, ir čia jau negali b ti jokios kalbos
apie koki nors meil – darbui ar t vams. Vaikas darosi šaltas ir abejingas
savo santykiuose su artimaisiais, b sima žmona. Visk užgožia naudos siekimas. Toks žmogus pasmerktas kančioms.
Aukl jimo neišmanyme pasekm s
Čia irgi galimi keli atvejai. Pirmuoju atveju t vai vaiko visiškai nekontroliuoja, nes galvoja, kad taip geriausia, arba tiesiog neturi laiko juo užsiimti. Vaik aukl ja gatv , ir jis gali užaugti nevaldomas.
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Antruoju atveju t vai labai prisiriš prie rezultat . Jeigu vaikas kažk padaro ne taip, jo pradeda nek sti, mušti ir visaip engti. Taip vyksta tod l, kad
t vai nemato asmenyb s, o tik tai, ko jie nori iš vaiko. Šiuo atveju pagrindinis aukl jimo metodas – prievarta. T vai sitikin , kad galima palaužti vaiko
vali , ir jis bus paklusnus. Jie nežino, kad tikr j paklusim duoda intelektas,
ir bando veikti vaiko egoizm , o tai yra ned kingas darbas. Jeigu žmogaus
netikras ego vis d lto pal žta, jis pradeda sirgti chroniškomis ligomis ir atsiranda koks nors nepilnavertiškumo kompleksas. Vaikai nuo toki santyki
dažnai suserga apendicitu. Kai jiems nuolatos tvirtinama: “Negalima, negalima ir dar kart negalima”, – kenčia žarnynas, kurio b kl priklauso nuo žmogaus veiklos. Jeigu vaikui nieko neleidžiama daryti, tai j ištinka apendicitas
– žarnyno uždegimas, ir jis gali net numirti. Mirtis ištinka d l draudimo, o ne
d l to, kad jam nepasisek . Faktiškai tai žmogžudyst , ir žmogus, j vykd s,
b tinai bus nubaustas.
Impersonalistinio aukl jimo pasekm s
Šiame degradacijos amžiuje vyksta žmoni susvetim jimas. J santykiai
darosi vis šaltesni, jie jau negali suprasti, koki didžiul laim gali teikti
mus supantys žmon s, kokia bendravimo prasm . Prarandamas asmeniško
bendravimo noras. T vai galvoja, kad su tuo vaiku – vienos problemos. Koks
skirtumas, ar j aukl si, ar ne, jiems tai tiesiog neegzistuojantis objektas. Gerai ar blogai pasielg – nesvarbu. “Šiandien aš gavau dešimt bal !” – “Gerai.” – “O šiandien man nepasisek …” – “Uhu”.
Yra tokia istorija. Viena mergina sutiktiems žmon ms m dalinti ženklelius
su užrašu “Tu man reikalingas!” Ženkliuk ji prisegdavo žmogui prie kr tin s,
ir duodavo jam dar vien tok pat , persp dama, kad jis j turi atiduoti artimam
žmogui kartu su kitu, paties padarytu ženkliuku, kur tas, savo ruožtu, turi duoti
dar kitam žmogui. Ir taip toliau, supratote? Visa tai ji dar už ači . Vien kart
ji teik tok ženklel kažkokiam jaunuoliui, o tas sav j , paties padaryt , padav savo viršininkui. Jaunuolis buvo perspektyvus darbuotojas, ir viršininkas jo
poelgio nesuprato: “Kam tu man j davei, juk aš tave ir taip gerbiu?” Jaunuolis
atsak , kad aš jus vertinu ne tik kaip savo viršinink , bet ir kaip žmog , tod l
– priimkite, prašau. Tas nusisteb jo, bet ženkliuk pa m ir namuose atidav j
s nui. S nus apsiverk , o nusiramin s paaiškino: “Rytoj aš b čiau nusižud s,
nes tu per vis gyvenim nekreipei mane jokio d mesio. Bet dabar aš to nepadarysiu”. Tai nuasmenint , taip vadinam , impersonalistini santyki , pavyzdys. Jie vis labiau plinta visuomen je, ir ne tik tarp artim žmoni .
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Kaip nustatyti vaiko polinkius
Gr žkime prie asmenyb s tip . Kaip jau min jome (ir tai labai svarbu
sis moninti), juos praktiškai ne manoma pakeisti. Ar žmogus b t mokslininkas, ar politikas, ar prekeivis, jis toks ir liks vis gyvenim . Žmon s,
bandantys pakeisti asmenyb s tip , yra neišmanyme. Tie, kurie nekreipia
d mesio asmenyb s tip , yra aistroje arba neišmanyme. Kai t vai galvoja,
kad j vaikas turi gauti b tent toki specialyb , tai reiškia, kad j nejaudina
jo polinkiai. Vaikas pal žta, nes jis nenori daryti to, kas jam nurodoma. Jis
dar neturi pakankamai intelekto ir tod l negali tinkamai nuspr sti ar apginti
savo paži ras, ir jam belieka tik aikštytis ir galiausiai – paklusti. Taip nuo
vaikyst s laužomi žmoni likimai.
Vedin je sistemoje vaiko polinkiams skiriamas nepaprastai didelis d mesys. Juos nustato, kai vaikai dar visai maži. B davo suruošiama kaip ir
nedidel švent su tam tikru ritualu. Prieš vieneri -trej met vaik pad davo knyg , paprastai kok nors šventrašt , pinig ar brangakmen , kok nors
darbo rank , sakykim, plaktuk ir ginkl ar jo imitacij , pavyzdžiui, žaislin
pistolet . Kiekvienas iš j turi tam tikr , subtili energij , priklausom nuo
daikto paskirties ar nuo to, kokiam tikslui jie buvo naudojami. Toks mažas
vaikas daiktus suvokia ne protu, o intuityviai, jis nesupranta, kas tai ir kam
jie reikalingi. Bet jam malonu kažkokius daiktus čiupin ti, apži rin ti. Jis
nesuvokia, kad knyg reikia skaityti, tik jaučia, kad ji skirta jam, kad joje
yra kažkokia gili prasm . Tas jausmas kyla iš praeit gyvenim patyrimo, iš
juose buvusi prisirišim ir atitinkamos veiklos. Šie prisirišimai vadinami
skoniu, potraukiu kažkam.
O min tas ritualas atliekamas taip. Visus keturis daiktus sudeda prieš vaik taip, kad jie b t toliau vienas nuo kito, kad jis negal t paimti du daiktus
iš karto. Dabar vaikas turi galimyb kažkur iš j pasirinkti, k jis ir padaro.
Pagal pasirinkt daikt ir sprendžiama apie asmenyb s tip . Ritual galima
pakartoti kelis kartus, bet rezultatas bus tas pats, ir tai reiškia, kad vaikas gyvenime užsiims atitinkama veikla. Nustačius polinkius, juos reikia steb ti.
Sakykim, vaiki kštis išsirinko plaktuk . Vadinasi, didžiausia tikimyb ,
kad gyvenime jis užsiims iziniu darbu. Jeigu j s jam nupirksite konstruktori ir kalad les su raid mis, jis žais su konstruktoriumi, nekreipdamas d mesio raides. Jam bus ne domu su vaikais žaisti kar , jis geriau k nors meistraus. Kar žais tas vaikas, kuris iš min t keturi daikt išsirinks pistolet .
Jis taip pat m gs vadovauti savo bendraamžiams, eiti imtyni ir paprasčiausiai pasipešti.
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Taigi asmenyb formuojasi priklausomai nuo polinki . T vai padeda vaikui vystytis reikiama kryptimi ir iš anksto galvoja, kok išsilavinim jam
duoti, kuris atitikt jo charakter .
Aukl jimas ir charakteris
T vai galvoja, kad svarbiausia – duoti vaikui ger išsilavinim , sudaryti
jam s lygas tapti turtingu bei takingu žmogumi, ir panašiai. Bet jie klysta.
Svarbiausia – r pintis jo ger savybi ugdymu ir kad jis tapt kokios nors
srities specialistu, bet b tinai pagal savo polinkius ir asmenyb s tip . Kitaip
nebus progreso. Kai jau yra dvi rankos, trečia niekaip neišauga. Taip ir polinkiai. Aukl jimas s kmingas, kai suvokiami tokie dalykai. Sutinkamai su
karmos d sniu, jeigu j s nesudarote s lyg tinkamam vaiko vystymuisi, tai
sekančiame gyvenime susidursite su ta pačia problema – jus maž irgi taip
aukl s. Teisingai aukl jant vaikus, kitame gyvenime pas jus išsivystys geriausi charakterio bruožai.
Jeigu vaikas, atitinkantis ketvirt asmenyb s tip , taps paprastu, bet kvaliikuotu darbininku, turinčiu geriausius charakterio bruožus, tai jo gyvenimas bus labai laimingas. Gali b ti, kad jis netur s nei mažiausio valdžios
troškimo, jo nedomins mokslai ar dar kas nors. Žinoma, žmogus kartais turi
kok nors hob , bet tai mažai takoja jo pagrindin gyvenimo krypt , kaip ir
mažas upeliukas negali pakeisti didel s up s vagos.
Jeigu žmogus nuo vaikyst s link s bizn ir j teisingai šia kryptimi aukl jo, tai jis irgi tampa šio reikalo specialistu ir dosnia asmenybe. Jis yra naudingas visuomenei, gerbiamas ir laimingas žmogus. Jam labai svarbu ugdyti
tokias savybes, kaip nesavanaudiškumas, gailestingumas, o jau tada savaime, tiksliau, iš praeit gyvenim patirties, atsiras sugeb jimas daryti pinigus.
Jeigu jis nebus nei dosnus, nei gailestingas, tai turtai neatneš jam laim s. Jau
greičiau jis kent s d l kit žmoni pavydo ir meilikavimo.
Jeigu žmogus turi polink nurodin ti, komanduoti, jame reikia ugdyti teisingumo jausm ir nor ginti kitus. Mokyti vadovauti nereikia, t jis moka
ir pats. Tokie žmon s nuo pat gimimo siekia nugal ti priešininkus ir apginti
savo ar kit interesus. Jis visur vedin ja savo tvark . Jeigu jis netur s teisingumo jausmo ir nesir pins jam pavaldžiais žmon mis, tai visur ir visiems jis
neš tik nemalonumus.
Vaiko, turinčio polink mokslus, nereikia versti ruošti pamokas – jis
daro jas pats ir su apetitu. Jame reikia ugdyti s žiningum ir… “Nesvarbu,
kokius pažymius tu parneši. Svarbiausia, vaikeli, kad tu visk darytum su
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meile ir ne d l sav s, bet d l kit ”.
Aukl jant pirmo tipo vaikus, jiems reikia duoti žinias. Šiam tikslui reikia
rasti tinkam žmog . Reikia žinoti, kad toks žmogus – ne tas, kuris žino
šimt kalb ir visas enciklopedijas, o tas, kuris turi geriausias charakterio savybes ir praktin žinojim , kas reiškia, kad jis yra ekspertas kokioje nors srityje. Skirtingai nuo dabartin s visuotinai priimtos švietimo sistemos Vedos
nurodo, kad svarbiausia – išaukl ti ne specialist , o žmog , turint ger sias
savybes ir nor savo žinias perteikti kitiems žmon ms.
Antro tipo vaikus reikia mokyti teis s, vadybos, kartu duodant supratim ,
k reikia ginti, koks vadovavimo tikslas, kaip r pintis pavaldiniais ir kaip siekti
tikslo. Tikras vadovas nuolatos galvoja, kaip savo pavaldinius padaryti laimingais, jis nesiekia juos išnaudoti. Reikia, kad visuomen je b t tvarka, tada bus
klest jimas ir visi bus laimingi. Šiuo atveju vaiko aukl jimui taip pat reikalinga
asmenyb , turinti savybes, kurios j galina vesti paskui save žmones.
Trečio asmenyb s tipo vaikams ugdomos savyb s s žiningai, be apgaul s daryti bizn , taupiai naudoti l šas ir, svarbiausia, teisingai jas panaudoti –
didesniam visuomen s labui. Juos taip pat reikia mokyti pad ti neturt liams,
aukoti ir panašiai.
Linkusiems paprastus darbus vaikams reikia suteikti galimyb išvystyti
savo darbinius sugeb jimus, mokyti juos kuo geriau atlikti tai, k jie m gsta.
Jiems reikia pirkti visokius konstruktorius, kad jie gal t meistrauti, kiek
jiems patinka. Labai svarbi detal – vaiko polinkius apib dina ne tai, k jis
nori padaryti sau, o tai, k jis nori padaryti d l kit . Nereikia j versti daryti
tai, kas priešinga j prigimčiai. Taip aukl jant, vaikai irgi užauga žmon mis,
pasižyminčiais kažkokioje darbo srityje.
Paklusnus vaikas
Svarbiausias aukl jimo principas labai paprastas. Jeigu vaikai j s klauso ir daro išvadas, tai reiškia, kad jums sekasi juos aukl ti. Visa kita vyks
automatiškai. Klausymosi metu informacija pasiekia intelekt , o b tent jis
atsakingas už žmogaus valingum ir psichik . Š princip galima apibr žti ir
taip: k j s bedarytum t, bet jeigu vaikas j s nesiklauso, aukl jimo rezultatai lyg s nuliui. K tai reiškia – klausyti? Jeigu j s klauso, vadinasi, jumis
pasitiki, laiko jus autoritetu ir stengiasi elgtis taip, kaip sakot j s. Kaip to pasiekti? Apie tai yra ištisas mokslas, kaip reikia bendrauti su žmon mis, tam
tarpe, su vaikais. Jeigu žmogus nepraktikuos šio vedinio mokslo nurodym ,
jis visiškai nesugeb s b ti vaikui autoritetu. Kiekvienos gyvos esyb s širdy117

je yra taip vadinama Supersiela – tam tikras Dievo aspektas, kuris, be viso
kito, žmogui duoda supratim , kas yra teisinga, o kas ne. Mes tai vadiname
intuicija. Jeigu t vai apgaudin ja, ar kalba su pykčiu, vaikas negal s j klausyti. Jeigu mama liepia vaikui b ti paklusniu, bet pati prieš t t nerodo jokio
paklusnumo, vaikas v lgi jos neklausys. Taigi, supraskite, jog t vai turi taip
elgtis, kad vaikas j klausyt . Tai padaryti ne taip paprasta. Be bendradarbiavimo ir darbo su savimi nieko nebus. Jeigu su svetimais žmon mis, kuri
mes galb t daugiau ir nepamatysime, stengiam s b ti kult ringi ir pagarb s
(kiek tai mums manoma), tai šeimoje, su artimaisiais, kur praleidžiam vis
gyvenim , mes visiškai atsipalaiduojam ir atitinkamai – palaidai – elgiam s.
Iš kur šita savyb ? Juk pats didžiausias pavojus – tai netinkamas elgesys su
artimaisiais, o ne su tais, kuriuos mes pamatom gal tik kart gyvenime. Jeigu
mes manom, kad namiškiai – savi žmon s ir galima per daug nesiceremonyti, kad jie supras ir nepadyvins, tai ilgainiui pradeda kauptis kažkokios
problemos, pasibjaur jimas, pyktis, prasideda isterikos, apsižodžiavimai ir
skandalai. Artimuosius reikia gerbti, tai yra, b ti išaukl tam, kult ringam
ir atsargiam. Reikia labai gerai žinoti savo ir giminaiči pareigas, kurios tačiau sugalvotos ne m s , o išplaukia iš vyro, moters, motinos, t vo, seneli
prigimties. M s rol gyvenime apsprendžia tam tikri d sniai, ir mes turime
pagal juos gyventi. Sutinkamai su gimini elgesio taisykl mis, tinkamai elgtis reikia ir su savo vaikais. Negalima leisti, kad vaikas pamatyt j s kok
nors nervin priepuol arba kai j s perdaug nusireng s. Pamačius, kad klostosi nepalanki situacija, vaik reikia labai švelniai ir taktiškai išprašyti iš tos
vietos. Labai svarbu elgtis nepriekaištingai. Tai ne manoma suvaidinti kaip
kine, reikia savyje ugdyti atitinkamas savybes. Dorybing savybi ugdymas
reikalauja nuolatinio darbo su savimi, ir tai, savo ruožtu, ir vaik skatina
daryti t pat . Vaik noras pam gdžioti t vus visada stipresnis, negu noras
išpildyti kok nors j prašym . Bet labai svarbu, kad jie klausyt . Vedin je
literat roje yra visi atitinkami nurodymai, tereikia j laikytis.
Labai svarbus dar vienas momentas: jeigu j s pasak te vaikui, kad kažk
darysite – b tinai turite tai padaryti. Ir jeigu j s reikalaujate iš vaiko tam
tikro elgesio, tai ir pats turite taip elgtis.
Dar vienas santyki aspektas: negalima su vaiku gudrauti, apgaudin ti
j . Jis klausia, koks kinas bus vakare, o mes atsakom, kad nebus jokio kino,
marš gulti. Jam iš jus, visi sus da ži r ti ilm , tačiau vaikas nemiega ir
girdi, kad kinas yra ir t teliai j ži ri, ir jam pasidaro labai skaudu. Vaikas iki
septyni met pagrindin d mes kreipia ne t v žodžius, bet j poelgius.
J s j apgavot, ir jis pasidaro išvad : vadinasi, apgaudin ti galima ir reikia.
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Toki pat išvad jis pasidaro, kai j s vienaip sakote, o kitaip darote.
Jeigu mes su vaiku kalbam grubiai, jis reaguoja ne tai, kas pasakyta,
bet grubum . Netikras vaiko ego suveikia kaip veidrodis, ir jis galvoja, kad
reikia b ti grubiam. Vaikas nesupranta žodži prasm s, bet iki septyneri
met jis jautrus tik tam, kas slypi už t žodži . Jeigu pas t vus negeros mintys, tai vaikas, nors ir nesupranta, apie k jie šneka, bet jaučia t negerum ,
jaučia, kad darosi kažkas neteisingo, ir verkia. Verkia ne d l to, kad jis paprasčiausiai kaprizinasi, bet kad jaučia neteisyb . Jis nežino, kas yra teisinga
ar neteisinga, bet jaučia.
Tod l reikia suprasti, kad klausymas – svarbiausias procesas. Ir dar –
reikia skirti klausym , paklusnum nuo klausymosi. Tai skirtingi dalykai.
Vaikas dažnai paklusta tik tam, kad išvengt bausm s. O jeigu jis klausosi
– vadinasi, nori suprasti tai, kas jam sakoma, ir atitinkamai elgtis. Kai j s
pasieksite tok bendravim su vaiku, tai nebus jokio reikalo griebtis dar koki nors priemoni – tikin jimo ar bausm s. Vaikas turi visišk laisv pats
apsispr sti, k jam daryti, ir jeigu jis kur nors padarys klaid , reikia labai
delikačiai nurodyti, k jis daro ne taip, kas iš to išeis ir kaip reikia daryti, kad
b t geriau.
Vaiko laisv
Vaikui reikia duoti veiksm laisv . Tai išplaukia iš principo, kad žmogus negali gauti žinojimo iš teorijos. Vedos sako, kad žinojim galima gauti,
klausantis žmogaus, turinčio praktin patyrim , ir paskui j realizuoti per sav j praktik . Tikrasis žinojimas ateina per praktik . Ir jeigu vaikas kažkur
padaro nedidel klaid , reikia tik dži gauti, o ne bartis, nes mes gaunam
galimyb paaiškinti jam ne tik ši klaid , bet ir rimtesnius dalykus, remiantis
jo paties tik k gautu patyrimu. Bet jeigu j s prieš tai j apr k te ir pasak te,
kad jis nedr st taip daryti, tai dabar jis galvos, kad t velis buvo blogas, tod l
aš susinervinau ir padariau klaid . Vaikas nesupras, kad suklydo d l to, kad
elg si neteisingai. Jeigu vaikui draudžia kažk daryti, jis galvoja, kad vis
d lto tai galima, tik reikia, kad t vai nesužinot . Jis nepasidaro išvados, kad
taip daryti negalima. Vaikas dažnai nesusim sto apie savo poelgius, vietoj to
jis galvoja apie t v prievart jam. Bet jeigu jis pasielg blogai ir tai pajuto,
tai reikia jam b tinai išaiškinti, kod l taip atsitiko.
Labai gera priemon – sumodeliuoti vairias situacijas, o paskui jas paaiškinti. Sakykim, t tis kyšteli rank ugn ir pavaizduoja, kaip jis d l to
kenčia. Paskui jis labai rimtai sako: “Matai, kaip pavojinga žaisti su ugnimi”.
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Vaikas, atidžiai steb j s visas t čio evoliucijas, taip pat rimtai pritaria – taip,
taip, supratau. Vaikui žaidimas yra realyb ir praktinius g džius jam galima
perduoti, bendraujant su juo b tent toje realyb je.
Berniuk ir mergai i aukl jimo ypatumai
Pagal vedin koncepcij skirting lyči vaikai ir aukl jami visiškai skirtingai. Berniukui reikia skiepyti atsakomyb prieš visuomen , savo b sim
žmon , b simus vaikus ir ugdyti jo intelekt . Mergait aukl jama taip, kad
ji tapt ger ja nam dvasia, puikiai išmanančia visus šeimyninius reikalus ir
santykius. Vedin je kult roje mergait aukl davo namuose mama, kuriai dažnai pad davo jos draug s, nusimanančios vairiuose moteriškuose darbuose.
Kasdien jas matydama, mergait perimdavo j elgsen , charakterio savybes.
Berniukus nuo penki met atiduodavo dvasin mokykl , kur jais užsiimdavo dvasinis mokytojas – žmogus, turintis pačias dorybingiausias savybes. Baisiausias dalykas vaikui b davo ne neišmoktos pamokos, o atsikalbin jimas prieš dvasin mokytoj ir nepagarba jam. Čia labai svarbu suprasti,
kad aukl jimas yra didelis mokslas, o ne nurodymai kažk padaryti. Vaikas
visada link s sekti tuo žmogumi, kuriame išvystytos dorybingos savyb s: s žiningumas, atsakomyb , gerumas, paprastumas, nuolankumas, erudicija, asketizmas, charakterio tvirtumas ir panašiai. Vaikas, patek s toki terp , kur
kultivuojamas praktiškas bei realizuotas žinojimas, jau nuo vaikyst s darosi
panašus savo dvasin mokytoj . Jo poelgiai rimti ir apgalvoti, jis supranta,
kas yra s žiningumas ir pareiga, kuo vyras skiriasi nuo moters, supranta, kad
turi globoti moter ir dar daug k . Dvasin je mokykloje vaikas b davo aukl jamas iki dvidešimt penkeri met . Ten jis gaudavo visas jam reikalingas žinias ir profesij pagal savo individualias savybes. Kadangi j mokydavo labai
siauroje srityje, jis tapdavo pirmaklasiu specialistu. Baig s dvasin mokykl ,
dvidešimt penkeri met vyras b davo pakankamai brandi asmenyb .
Jeigu žmogus po lytinio subrendimo neturi nereikaling santyki su
priešinga lytimi, tai pas j greitai formuojasi teigiami charakterio bruožai.
Jam pačiam patinka ugdyti savyje dorybingum ir kitas panašias savybes.
O jeigu iki vedyb tarp priešing lyči yra patys artimiausi santykiai, tada
žmoguje subujoja neigiamos charakterio savyb s. Tai susij su tuo, kad nuo
trylikos iki dvidešimt penki met berniukai nepaj g s kontroliuoti savo lytin potencij . Jie siekia pasim gauti priešinga lytimi ir tokiu b du sudarko
savo dorybingum . Tod l vaikus nuo penki met atskirdavo – berniukai
dvasin mokykl , mergait s lieka namuose – ir jie augdavo kiekvienas savo
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rate, netur dami progos bendrauti tarpusavyje. Vaikai b davo mokinami,
kaip elgtis su kitos lyties atstovais, su b sima žmona (vyru), kaip kalb ti,
kontroliuoti save ir panašiai.
Vyrai vesdavo maždaug dvidešimt penkeri met , mergait s ištek davo
nuo keturiolikos iki aštuoniolikos met , ne v liau. Pagal vedin koncepcij ,
moteris bus gera žmona ir motina tik tuo atveju, jeigu ji išteka už vyro, su
kuriuo ji pirm kart gyvenime artimai susipažino. Reikia atkreipti d mes
tok dalyk , kad lytin potencija pas moter stipr ja iki aštuoniolikos, pas
vyr – iki dvidešimt penki met , o po to pradeda silpn ti. Tod l tuo metu
pas moteris troškimas tur ti šeim ir myl ti yra pats stipriausias, joms formuojasi stiprus prisirišimas prie vyro. Jeigu ji neišteka šiuo pačiu palankiausiu laiku, jos noras tur ti gyvenime užtar j silpn ja, o šeimyninis gyvenimas praranda savo svarb . Vedin je visuomen je buvo laikomasi taisykl s,
kad žmona b t septyniais-dvylika met jaunesn už vyr . Matydama jame
jau pilnai subrendusi asmenyb , turinči teigiamas charakterio savybes,
moteris jaut potrauk jam paklusti ir tarnauti. Tokia šeima b davo tiesiog
ideali. Jeigu moteris jaučia nuolatin glob bei r pinim si, kasdien mato geriausi vyro savybi pasireiškim , tai ji didžiuojasi juo, o savo gyvenim
laiko laimingu ir apsaugotu nuo negand . O vyras mato namuose jaun ir
graži ypat , irgi kupin geriausi savybi , nesugadint , švelni ir ištikim .
Tarp kitko, moteris negali b ti ištikima, jeigu ji kažkada toki galimyb jau
išband . Tačiau jeigu ji nepažino neištikimyb s skonio, tai ji net nepagalvos,
kad galima taip elgtis.
Taip Vedos nurodo paprast ir lengv keli šeimynin laim ir harmonij .
Bausm s
Kaip viena iš aukl jimo priemoni , bausm s irgi b na vairios. Sakykim,
bausm , pasitelkiant prievart – j irgi reikia kartais panaudoti. Kiekvieno
vaiko gyvenime pasitaiko negatyvi dalyk , ir jis turi suprasti, kad jiems
pasireiškus, jis gaus atitinkam atsakym . Yra vair s vaikams draudžiami
dalykai, kuri pasekm s b na labai skaudžios ir už kuriuos t vai turi bausti.
Paplitusi bausm – pliaukštel jimas per užpakal – n ra labai baisi, tik
reikia atsiminti, kad toje k no vietoje yra žmogaus užsispyrimo centras, kuris toki bausm reaguoja vairiai. Baudžiant dešine ranka, centr persiduoda emocija, su kuria j s tai darote. Jeigu tuo metu j s jam jaučiate gailest
ir švelnum , visa tai persiduoda vaikui, ir jis iš karto sušveln ja, nusiramina
ir jis nenustos j s gerb s. Jis ramiai pakl sta. Tačiau jeigu j s emocijos
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tuo metu bus negatyvios, tai ir rezultatas bus neigiamas – vaikas ims pykti,
r kti ir ožiuotis. Taip aukl jant, galimi du variantai: vaikas susirgs arba ims
j s nek sti. Jis arba paklus ir atsiprašys, arba susirgs, bet neatsiprašys, kartu
užgniauždamas savo pykt jums iki geresni laik .
Taigi, prievartos kilm gali b ti dvejopa: iš pareigos jausmo bei meil s,
ir iš pykčio.
Yra kito pob džio bausm – tobulesn . Tai atsisakymas bendrauti. J galima taikyti visiems šeimos nariams. Tokia bausm reiškia, kad kažkur šeimos nar visiškai nustojamas kreipti d mesys. Su juo nutraukiamas bendravimas, tačiau – labai svarbus momentas! – jis nepatiria savo adresu pykčio,
juo r pinamasi ir toliau. Ši bausm efektyvi tik tada, kai vykdoma be joki
kompromis , nes vaikas visokiais b dais stengsis suminkštinti t vus, tuo pat
metu visai neatgailaudamas d l savo netikusio poelgio, už kur su juo dabar
nebendraujama. J s užduotis – nenusileisti, kol jis pagaliau nepaklaus, kod l gi tu nenori su manimi kalb ti. Tada j s jam švelniai ir taktiškai paaiškinate, kod l taip elgiat s. Vaikas išklauso ir pasidaro reikiamas išvadas. Toks
aukl jimas ugdo vaiko intelekt .
Vaiko intelekto ugdymas
Šiaip jau visas vaiko aukl jimas susiveda jo intelekto ir blaivaus proto ugdym . Intelektas – kai viskas matoma realioje šviesoje, iš esm s, taip,
kaip yra iš tikro. Tai supratimas, kas yra kas. Blaivus protas – tai egoizmo
nebuvimas, kai žmogus gyvena ne d l savo poreiki , o jausdamas b tinum
darbuotis kit labui. Vaikas nuo pat gimimo yra išbaigtas egoistas – jis gyvena tik d l sav s. Vedos aiškina, kad šis bruožas b dingas intelektui, esančiam
neišmanyme. Su tuo reikia skaitytis ir palaipsniui laisvinti vaiko intelekt iš
neišmanymo, gražiai jam aiškinant, kur jis neteisus. Žinokite, kad po bausm s, kai su vaiku nebendraujama, visada turi sekti išsamus išaiškinimas, kas,
kaip ir d l ko. Antraip gausite neigiamus rezultatus. Aplamai, taip bausti gali
tik žmogus, sugebantis veikti savo susierzinim , o tai labai sunki užduotis.
Žmogus, kuris n ra geranoriškas kitiems, nieko gero jiems negali duoti. Gailestingumas ir geranoriškumas – aukl jimo pagrind pagrindas. Mes tinkamai išaukl sim vaik tik tada, kai jausim jam pagarb ir gailestingum . Jeigu
mes j nelabai mylim ir esame jam abejingi, aukl jimas virsta ne gyvendinama užduotimi ir galima net nesivarginti. Tegu tuo užsiima tas sutuoktinis,
kuris palankesnis vaikui.
Dar vienas svarbus aukl jimo aspektas: vaikas iki trylikos met tik ima
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tai, k mes jam duodame, po trylikos – gr žina. Jeigu iki vaiko lytinio subrendimo mes j visaip – tyčia ir ne – kankiname, tai, sulauk s trylikos, jis
mus kankins, ir atseik s mums kanči lygiai tiek, kiek jis atsi m nuo m s .
Paskui jis apsiramins, o m s santykiai taps sausi ir šalti. Esant teisingam
aukl jimui, vaikas taps m s gyvenimo užvad liu. Gyvenimo pradžioje jis
b na bej gis, bet po trylikos met gyvybin s energijos jis turi daugiau, negu
mes. Pas j dar mažai gyvenimiško patyrimo ir daug kvailo užsispyrimo, ir
pirmu min tu atveju, esant netikusiam aukl jimui, jis t užsispyrim panaudos prieš mus, d l to galite b ti ramus. Prisieis atkent ti. Jeigu aukl jimas
buvo teisingas, jo užsispyrimas virs atkaklumu ir entuziazmu, su kuriuo jis
stengsis mums pad ti, nors kartais per jaunum pridarys ir nes moni . Bet
tai normalu ir nesudaro dideli problem . Jis pats pergyvens d l to, kad jam
kažkas nepasiseka. Tokie tai gero aukl jimo rezultatai.
Skatinimas
Paskatinimai yra dviej r ši , ir jie priklauso nuo to, kokie santykiai susiklost šeimoje. Jeigu šie santykiai nesikeičia, tai esam skatinimo sistem
ne manoma pakeisti kita, net ir labai stengiantis.
Pirmo tipo skatinimai didina egoizm . Mes jau kalb jom apie tai: jeigu
darysi, kaip aš sakau, gausi t ir t . Tokie santykiai b na šeimoje, kurioje
aukščiausia ilosoija – k nors gauti sau. Tokioje šeimoje ir vaikas auga
egoistas, tai yra, jo intelektas bus neišmanyme. Sakykim, t vai supranta, kad
su vaiku taip elgtis negalima ir pataria jam pašv sti savo gyvenim visuomenei ar Dievui. Bet visiškai aišku, kad vaikas tokioje šeimoje pats prad s
piršti t vams egoistinius santykius. Vaiko egoizmas br sta šeimoje, ne kur
kitur. Tokia šeima niekada nebus laiminga, net jeigu t vai gerai žino, kaip
reikia elgtis jos rate. Laim – tai gyvenimas d l kit gerov s, gyvenimas
Dievui ir visuomenei. Ir kai žmogus taip gyvena, jam praeina noras ieškoti
laim s kažkur kitur, nes ji ateina pati, visai jos neieškant. Pagalba reikalinga
visiems, tod l gyventi d l kit daug lengviau, negu susirasti laim j s skaita. Reikia ugdyti savyje sugeb jim tarnauti, tod l labai svarbu praktikuoti
Dievo garbinim .
Jeigu mes perkam vaikui daugyb nereikaling daikt , tai n ra labai teisingas skatinimas. Vaikas kažko užsigeidžia, ir j s perkate. Jis užsigeidžia
– j s perkate. Ir taip – en kart . Supraskite – j s s kmingai ugdote jame
egoizm . Šiaip jau pati motyvacija yra gera – j s norite padaryti vaikui malonum , tod l perkate, perkate, perkate… Bet tai tas pat, kaip girdyti pienu
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gyvat – nuo to jos nuodai darosi dar stipresni. Ir nors pienas yra pats nuostabiausias maisto produktas, bet jeigu juo išmaitinta gyvat jums kas, j s
vargiai liksite gyvas.
Kaip gi vis d lto vaik reikia skatinti? Skatinimas turi stiprinti jo nor
tarnauti. Jam galima k nors nupirkti, tiktai neaišku – k ir kaip tai atrodys.
Pavyzdžiui, vaikas nori pistoleto. Gerai, joki problem . J s klausiate jo: “O
tu ginsi su juo savo t vyn , šeim , moteris ir vaikus?” Jis atsako: “Ginsiu!”
J s nuperkate pistolet ir paskui su vaiku žaidžiate, tai yra, ginate t vyn ,
nuskriaustuosius ir visus kitus. Tuo pačiu j s ugdote jame dorybingus principus, nor k nors apginti ir nugal ti neteisyb . Tokiu atveju pirkite jam
pistolet . Jeigu vaikas užsiman mašinos, j s irgi j nuperkate, bet jis turi
teisingai j panaudoti, pavyzdžiui, statyti namus benamiams vaikams arba
vežioti juos po ekskursijas. Jeigu jis tik šiaip stumdo mašinik , j s jam turite
priminti, kad reik t nuvežti reikalingas medžiagas štai t viet ir dar k
nors pastatyti vaik labui. Tai vis žaidimai, bet jie ugdo j s vaikui gailestingum ir atsakomyb . Tod l kiekvienas pirkinys vaikui turi ugdyti jame
kokias nors dorybingas savybes, ir tai yra pirmasis skatinimo principas.
O antrasis skamba taip: j s vaiko daiktai neturi b ti geresni, kaip pas
kitus vaikus. Jeigu jis žaidžia su draugais ir jo žaislai geresni už j , reiškia,
j s maitinate gyvat pienu. Daug kas čia ne žvelgia nieko blogo ir net nori,
kad j vaikas kažkuo b t pranašesnis už kitus. Bet viskas turi b ti kaip tik
atvirkščiai, vaikui reikia ugdyti kuklum ir sugeb jim gyventi, apsieinant
be dideli išlaid ir išorinio blizgesio. O noras tur ti daugiau už kitus žmogui
žada tik nemalonumus. Kukliai gyvenantis žmogus nesuka galvos, kaip jam
apsirengti, kur nors einant. Jis žino, kad svarbiausia – rengtis paprastai, švariai ir tvarkingai. Jeigu žmogus neprat s gyventi kukliai, tai jis net iš nam
negali ramiai išeiti, neužsivilk s kažko nepaprasto ir nepasidar s ypatingos
šukuosenos. Toks gyvenimas – tikra kančia. Juk jeigu aš negal siu sigyti, ko
labai trokštu, tai aš taip ir kankinsiuosi, gal net vis gyvenim .
T v charakterio ir elgesio taka vaikui.
Subtilus ryšys tarp t v ir vaik
Vaik aukl jime reikia skaitytis ir su tokiu dalyku, kaip tarpusavio ryšiai
subtiliame lygyje. K tai reiškia? Pirma: mes galvojame, kad svarbiausia tai,
k mes sakome. Bet dar svarbiau, su kokia s mone mes tai sakome, kokios
emocijos – užsl ptos ar išreikštos – lydi m s žodžius. Jeigu mes kalbame
su meile – mus supras, piktai – liksime nesuprasti.
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Antra: m s žodžiai neturi skirtis nuo darb . Jeigu j s iš vaiko reikalaujate, kad jis nesikeikt , o patys darbe ir kitur aiškinat s rusiškais daugiaaukščiais žodžiais, tai toji m s psichin b kl ir j lydintys veiksmai ir žodžiai
subtiliais energetiniais kanalais persiduos ir vaikui. Šis ryšys tarp t v ir
vaik išlieka visam gyvenimui. Kai t vai susensta, jie patys tampa priklausomi nuo savo vaik charakterio, bet kai vaikai dar nesubrend , jie perima
t v b d . Nors vaikas ir negirdi j s keikiantis, bet tie žodžiai pasiekia jo
s mon , vaikui nieko net ne tariant. Bet štai jis kur nors, gal visai iš pašalini žmoni , išgirsta tuos pačius keiksmažodžius ir staiga pajunta, kad tie
žodžiai jam savi ir artimi. Jis negali paaiškinti – kod l, bet ima galvoti, kad
gyvenime jam ši žodži ir tetr ko. O visa tai tod l, kad j s paruoš te jiems
palanki dirv , kuri gali sodinti bet kas ir tai suveš s. Vaikas pajunta didel
kv pim juos kartoti. Taip atsiranda problema. Lygiai taip pat, tais pačiais
subtiliais kanalais, vaikui persiduoda visi m s poelgiai, ir paskui visi stebisi, iš kur pas j visa tai. Kai aš mokinausi institute, mane labai juokindavo,
kai kaimyn r kdavo ant dukters, k ji atsigim , kad tokia kvaila.
Vaikas gimsta, tur damas didesn ar mažesn panašum t vus. Kai vyksta apvaisinimas, siela, kuriai reikalingas naujas k nas, patenka pas žmones,
kuriems likimo skirta tapti jos t vais. Kaip teigiami ir neigiami kr viai traukia vienas kit , taip ir gyvas esybes vien prie kitos traukia panaš s likimai.
Toks yra karmos d snis, kuris nulemia tai, kad t v s mon apvaisinimo
metu pritraukia prie j gyv esyb su panašia s mone.
Yra kai kurie ypatumai. Subtilus berniuko k nas labiausiai panašus
subtil mamos k n , o mergait s – t vo. Tod l charakterio bruožais s nus
nuauga motin , o mergait – t v . Bet tai nereiškia, kad t vas turi aukl ti
dukr , o motina – s n . Ne, vyras aukl ja vyr , moteris – moter . O kaip
su galima skirting charakteri priešprieša? Viskas gerai, jeigu šeimoje yra
bendradarbiavimas, tarpusavio supratimas ir meil . Jeigu mama vis tik myli
t t , tai s nus irgi j myl s, nes mamos ir s naus subtil s k nai persidengia,
taigi mamos jausmas persiduoda s nui. Jeigu vyras gerbia ir vertina savo
žmon , tai vaikai jaus t pat . Čia neb na joki kompromis , ir nuo šit d sningum niekur nepab gsi.
Jeigu t vai tarpusavyje nesugyvena, tai reiškia, kad jie neteko vaik ir su
jais ger santyki netur s. Jie gali bandyti gerai išaukl ti vaikus, bet d l savo
netikusi santykius bus nubausti: tarp j ir vaik nebus bent kiek didesnio
artumo. Likimas negailestingas.
domu pažym ti, kad nepriklausomai nuo to, ar vaikas j s klauso ar ne,
toli nuo j s ar arti, j labai takoja j s elgsena. Jis gali nežinoti, kaip j s
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elgiat s, bet perims visus charakterio bruožus, kuriuos j s demonstruojate
savo poelgiais. Ir teisingas aukl jimas – tai vis pirma darbas su savimi,
savosios s mon s keitimas. Žmogus, linkintis gero savo vaikui ir nor damas
pakoreguoti jo charakter , niekada nenaudos prieš j prievartos, o pagalvos,
kaip pasikoreguoti pačiam.
Pavyzdžiui, kaip padaryti, kad dukt sukurt graži šeim , kurioje viešpataut meil ir santarv ? Labai paprastai – mama turi myl ti savo vyr ir
klausyti jo, kol dukt dar maža. K daryti, kad s nus išaugt kilniadvasiškas,
prisiimt atsakomyb už vaikus ir žmon , gerbt ir r pint si pasenusiais t vais? Vyras turi gerbti savo žmon ir visokeriopai r pintis tiek ja, tiek vaikais, tiek savo ir žmonos t vais. Šitaip t vai užsitikrins sau rami senatv ,
nes vaikai tada jais irgi r pinsis.
Aukl jime, kaip ir visur, gali b ti išimtys. Kai vaikas tiek paauga, kad
jau gali pamatyti visišk t v gyvenimo beprasmiškum , jis gali pam ginti
kovoti su jame susikaupusiu blogiu ir ugdyti savyje dorybingas savybes. Bet
pročiai gaj s ir pradžioje galima nemažai prisivaidinti. Jis intuityviai ieško,
kaip reikia teisingai gyventi, k daryti, kad visi b t laimingi, bet dažnai
b na nepaklusnus ir priešiškai sutinka visus t v bandymus pad ti jam. Toks
žmogus ilgainiui gyja daug teigiam savybi ir susiranda savo viet visuomen je. Tai reti atvejai, bet taip b na, kai žmogus su bloga karma gimsta tam
tikroje šeimoje. Br sdamas jis atidirba t savo karm , tai yra, atsiima visus
jam priklausančius likimo antausius, ir galiausiai pamato, kad toks gyvenimas, kur jam si lo t vai, yra beprasmiškas. Jis pradeda gyventi intensyv
vidin gyvenim . Dažniausiai tokius vaikus t vai ne itin myli, jie nesupranta,
kad bando sunaikinti j idealus, ir vaikas tik dar labiau nutolsta nuo j . Dabar tai vardinama kaip susvetim jimas. Dar viena toki santyki priežastis
– egoizmas. Ji pasireiškia daug dažniau, tod l m s laikais vaikai ir t vai
nuolatos konliktuoja. Mes jau kalb jome apie egoistinius santykius šeimoje.
Sulauk s trylikos met , vaikas tampa išbaigtu egoistu ir pradeda savarankišk gyvenim , ignoruodamas sav sias s naus ar dukros pareigas t vams.
Vaiko individualyb s išsaugojimas
Dabar gr žkime prie vieno aukl jimo momento, kur mes anksčiau pamin jome tik puse l p , ir panagrin kime j nuodugniau. Mes tada sak me,
kad t vams reik t sisavinti tok dalyk , kad vaikas n ra j nuosavyb , kad
jis yra individualyb , tik jo likimas panašus t v likim . Bet t vai visada,
daugiau ar mažiau, yra egoistiški vaik atžvilgiu, ir tokio poži rio b tinai
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reikia atsikratyti. Mes kalbame kaip savininkai: “Aš tavo motina, ir tod l tu
darysi taip, kaip aš pasakiau”, “Aš tau neprivalau nieko aiškinti, nes tu dar tik
varl ”. Skambant panašaus pob džio pareiškimams, vaik ir t v santykiai
degraduoja. Vaikas juk puikiai supranta, kad jis n ra nuosavyb , kad jis – individualyb su savuoju pasaulio supratimu. Jis taip pat suvokia, tegu dar nes moningai, kad gyvena šioje šeimoje d l tam tikr aplinkybi , o greitai bus
visai savarankiškas. Blaivus protas sako, kad n ra jokio reikalo taip jau labai
klausyti t v , jeigu jie tokie egoistai. Ir vaikas nuo pat maž dien visaip
priešinasi t v valiai. Vienintel to priežastis yra ta, kad mes juos laikome
savo nuosavybe. J s turite atsisakyti nuostatos, kad “tai mano vaikas”.
O iš kur ji atsiranda? Iš noro m gautis savo vaiko k nu. Jo k nelis teikia
mums džiaugsm , ir mes laikome j savo egzistencijos dalimi. Bet kada šis
k nas pradeda elgtis kaip individualyb ir ne visai taip, kaip tik jom s, mes
pasimetame. Prasideda isterijos, atsiranda pyktis, nes m s prisirišimas prie
vaiko nepateisino m s l kesči . Jeigu jums b dingi žemiau išvardinti požymiai, vadinasi, pas jus yra šis nelemtas nuosavyb s jausmas.
1. Jeigu jaučiate vaikui pykt , kai jis kažk daro ne taip, tai reiškia, kad
pas jus k niškas prisirišimas ir noras laikyti j savo nuosavybe. Tai yra tam
tikra prievartos forma.
2. Jeigu j s vaik nuolatos ni kiate, tai reiškia, kad j s neteikiate reikšm s jo žodžiams ir darbams, ir nesuprantate, kad vaikas gali pasakyti ir padaryti kažk svarbaus. Net kai jis visiškai subr sta, tampa kokiu nors rimtu
specialistu, užima pad t visuomen je, j s vis tiek galvojate, kad be t v jis
bej gis.
3. Polinkis neteikti reikšm s vaiko žodžiams reiškia, kad j s nenorite jo
suprasti ir kartu spr sti bendras problemas. Pavyzdžiui, vaikas išd sto kokio
nors savo nelabai vykusio poelgio priežastis, bet motina karštai užginčina:
“Ne, ne, tu tai padarei, nor damas mane apgauti. Nesiginčyk, aš tavo motina
ir paž stu tave kaip nulupt ”.
Visi šie požymiai rodo m s polink nervuotis, pykti, varžyti vaiko laisv ir t.t.
Mes jau kalb jome, kad pagrindinis aukl jimo principas – suteikti vaikui
pakankamai laisv s, kad jis gal t gauti pamokas iš j supančio pasaulio. Bet
t vai b na taip prisiriš prie savo vaiko k no, kad nelink jam duoti n mažiausios laisv s net smulkmenose. Pavyzdžiui, vaikas, gr ž s iš parduotuv s,
stropiai bando suskaičiuoti gr ž . Jis nori sitikinti, kad jau moka skaičiuoti,
bet kažkas iš t v atima iš jo pinigus, atseit, tu vis tiek blogai suskaičiuosi.
Arba, gal b t, jam neleidžia net parduotuv nueiti. Visa tai neskatina pripa127

žinti vaiko individualyb ir atmeta bet koki aukl jimo galimyb , nes vaikas
visaip priešinsis.
Reikia d ti pastangas, kad š visai nat ral prisirišim prie vaiko k no
pakeist pareigos jausmas. Ir nors motina b na prisirišusi prie s naus, bet
pareigos jausmas neleis jai j lepinti, ji bus su juo griežta ir niekada nesiims
pati spr sti jo problem , o si s pas t v . Lygiai taip pat t vas turi elgtis su
dukra. Šitaip transformuoti reikia visus tuos šeimyninius prisirišimus, kurie
neatveda prie gero, o tik pas ja nesantaik šeimoje. Pavyzdžiui, mama bara
dukr , ir sikiša t vas, atseit, negalima su vaiku taip griežtai. Arba motina
kišasi, kai t vas aukl ja s n . Aukl jimo procese tai irgi reikia atsižvelgti.
Pasakysiu metod , kaip tikinti save, kad j s vaikas – individualyb , kad
jis ne j s k no dalis ir, tuo labiau, ne j s nuosavyb . Taigi pas jus atsirado
mažut lis, kur j s glaudžiate prie širdies ir galvojate: “Jis mano. Toks mažas
ir bej gis, bet – mano”. O dabar pagalvokite, kad gal tik prieš metus tai buvo
koks nors sukrioš s senolis, kuris ir gyveno galb t visai netoli j s . J s gal
net pažinojote j , kartu arielk g r te. Galiausiai jis tiek suseno, kad m ir
numir , ir gavo nauj k n j s šeimoje. Ir dabar jisai – “m s mažut lis”!
Reikia pagaliau suprasti, kad jis jau milijardus kart buvo ir mažas, ir senas,
ir visoks, tod l n ra jokio reikalo j laikyti kvailu ir bej giu. Tai tik laikina
b kl , paaug s jis jums dar parodys, bet dabar jam reikalinga j s pagalba.
Kaip ir maža, neišsiskleidusi raudona rož niekada netaps balta, nors ji ir
auga tarp balt roži , taip ir vaikui nustatytu laiku pasireikš jo individualios
savyb s, o ne j s . Nors d l panaši likim vaikai b na panaš s t vus.
Vaik saugo Paramatma, arba Supersiela – tam tikras Dievo aspektas,
esantis vis gyv esybi širdyse. Ji priži ri, kad žmogus gaut savo likim .
Vedos sako, kad žmogui nieko neatsitiks ir jis nemirs, kol neateis Dievo skirtas laikas. J s galite palikti maž vaik gatv je ir nueiti sau, bet jis nenumirs
iš bado, jeigu tai nenumatyta jo likime. Vaikui likimas atseik ja lygiai tiek,
kiek jam skirta, nei daugiau, nei mažiau. T vai galvoja, kad tai jie r pinasi
vaiku, bet jie tik atlieka savo pareig . Jeigu motina užmiršta savo pareig
vaikui ir palieka j likimo valiai, ji už tai bus nubausta, o vaikas gaus visk ,
k jis užsidirbo praeituose gyvenimuose, nepriklausomai nuo to, kas juo dabar r pinsis. Tod l nelaikykite sav s labai svarbia persona šio vaiko atžvilgiu. Atseit jis visiškai nuo man s priklauso ir be man s jis – nulis. Vaiku visu
šimtu procent r pinasi Dievas, kuris yra jo širdyje. Tai Jis nustato, kada
gims vaikas, ir tai nepriklauso nuo m s nor . Tai Jis t v širdyse žiebia
meil vaikui, ir Jo d ka motinos kr tin je atsiranda pieno vaikui pamaitinti.
Jeigu mes bent kiek pasidom sime astrologija, tai pamatysime, kad vykiai
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t v gyvenime labai priklauso nuo vaiko horoskopo. Jeigu vaikui likimo
skirta b ti turtingu, tai gimus jam kažkokioje šeimoje, ji kokiu nors b du
gaus turtus. Kol vaikas gyvens šeimoje, t vai irgi klest s, bet tegu tik vaikas
šeim palieka – ir ji greitai nuskurs. Taip gali keistis t v gyvenimas, takojamas vaiko likimo. Kadangi suaugusieji turi pasirinkimo laisv , o vaikai dar
ne, tai Dievas jais labiau r pinasi, negu t vais. B tent d l šios priežasties
visi taip myli vaikus bei r pinasi jais. Tai – Dievo malon , tod l nereikia pag jusiems vaikams priekaištauti, kad, štai, aš tavimi r pinausi, kai tu buvai
mažas, o tu dabar… ir t.t. Nereikia laikyti savo nuopelnu Dievo duot t višk
pareig . Užaugusiems vaikams Dievas taip pat skiria atitinkamas pareigas
t v atžvilgiu. Visas šias pareigas mes tuojau apsvarstysime, o šio skyrelio
išvada – nereikia laikyti save reikšmingesniu už vaik ir p stis prieš j .
T v ir vaik pareigos
Pagrindin t v pareiga – išauginti vaik kuo tobulesne asmenybe. Reikia r pintis ne tuo, kad jis b t turtingas ir tur t ger post , bet kad jis b t
s žiningas ir doras, myl t žmones ir, aplamai, – gyvent taip, kaip Dievas
nurod . Klaidinga manyti, kad sukurdami vaikui materialin gerov , mes
atliksime savo pareig ir padarysime laimingais j ir save. Šiam tikslui mes
negailime nieko, bet vaikams tai neatneša laim s. Jie greitai užmiršta m s
pastangas, o tada ir mes tampame nelaimingi. Jeigu vaikui likimas numat
ger gyvenim , tai jis, b kit ramus, taip ir gyvens, be ypating pastang iš
m s pus s. M s pastangos turi b ti skirtos ger j vaiko ypatybi ugdymui, o visa kita ateis savaime. Be joki ypating m s pastang jis gaus visk , kas jam priklauso. Žinoma, jeigu jau yra kažkokie turtai, tai tegu suaug
vaikai jais naudojasi. Bet žmon s neskiepija vaikams dorybing savybi , o
tuščiai eikvoja laik , stengdamiesi duoti jiems kuo daugiau materiali g rybi . Rezultatas visiškai priešingas – jie apvagia savo vaikus. Vaikas nemoka
tinkamai elgtis su nuosavybe, kuri jis gavo veltui. Greičiausiai jau pirmaisiais savarankiško gyvenimo metais jis visk paleis v jais ir liks basas ir be
dorybing savybi . Taip pat nereikia galvoti, kad pratinant vaik prie savo
šykštumo, jis užaugs dosnus.
Kokios gi vaik pareigos? Pagrindin – r pintis susenusiais t vais. S nus
sanskrito kalba – putra. Kita šio žodžio reikšm – “tas, kuris išvaduoja iš
pragaro”. Tai reiškia, kad jeigu t vai po mirties už savo nuod mes patenka
žemutines planetas, tinkamai išaukl tas s nus, atlikdamas tam tikras apeigas
ar tik melsdamasis, ištraukia juos iš ten. Jeigu dukra šito negali padaryti, tai
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ji gali pagimdyti s n , kuris išvaduos ne tik senelius, bet ir j pači . Tiek dukra, tiek s nus turi savo pareigas t vams. Jie gali visaip j purtytis, bet atlikti
jas tur s – jei ne šitame, tai kitame gyvenime. Ar dar kitame. Toks d snis.
Jeigu vaikai gyvenimas po gyvenimo atkakliai nevykdo savo pareig t vams
ir susikaupia didel skola, tai viename iš gyvenim j vaikais gali tapti buv
t vai. Kai nei vieni, nei kiti nevykdo savo pareig , tai dažnai pasikeičiama
rol mis. Šiame gyvenime – aš t tis ir lupu savo vaik kaip šun , arba atvirkščiai – lepinu j be saiko, ir jis užauga tikru demonu. Sekančiame gyvenime
aš jau s naus rol je, o buv s s nus – dabar mano t tušis, kuris su kaupu gr žina man visk , k kažkada gavo iš man s. Matyt, tokie pamokantys dalykai
vyksta gan tinai dažnai.
Šeimynini santyki k rimas
T v pareiga – suži r ti, kad vaikai neužaugt egoistais. Yra tam tikros
taisykl s, kaip tai daryti. Jos susij su šeimos pajamomis, nuo kuri , savo
ruožtu, labai priklauso m s mityba. Jeigu valgydami j s nieko nevaišinate,
vadinasi, šeimoje vyrauja egoistinis gyvenimo b das, ir vaikai taip pat užaugs egoistais. Kai šeima nus da stal , b tinai reikia dar kažk pamaitinti,
jeigu yra tokia galimyb . Gal gale, pavaišinkite bent žvirblius. Arba pasikvieskite kok nors šalimais gyvenant senuk . Nuo toki vaiši j s nenubiedn site, tik pelnysite daug laim s. Stenkit s daryti tai kuo dažniau, ir j s
vaikai tikrai nebus egoistai. Kadangi visa m s veikla susiveda pragyvenimo l š ieškojim , o pati svarbiausia j dalis skiriama mitybai, tai skirdami
dešimtin nuo savo stalo kažkam pamaitinti, mes kaip ir pasieksime savo
veiklos kulminacij .
Vedin je visuomen je buvo tokia elgesio norma – žmogus, ruošdamasis
valgyti, turi kažk pamaitinti. Visi žinojo, kad priešingu atveju jo vaikai nebus labai dorybingi. Vaikas turi akivaizdžiai susidurti su principu: jis negali
valgyti, kol jo t tis neprad s valgyti. Jis turi pamatyti, kad t tis, savo ruožtu,
prieš s sdamas už stalo, pirma kažk pamaitina. O mama irgi nevalgo anksčiau už t t , ji r pinasi, kad kiti pavalgyt . Ir kai vaikas visa tai mato, jam
ugdomas noras duoti, o ne imti.
Jeigu vaikui duodama kokia nors dovan l , ir jis nepasidalino ja su draugais, t vai j ima laikyti žlugusiu žmogumi ir tuoj pat liaujasi su juo bendrav , nes akivaizdu, kad jeigu vaikas taip elgiasi, tai t vai senatv je tur s
problem . Jie juk nori, kad vaikas jais tada r pint si.
Teisingas vaik aukl jimas išvysto juose gailestingumo jausm , kurio
130

d ka jie netgi klausys j s . Sakykim, šeimoje pašlyja santykiai tarp t v
ir vaik . Motina bando juos kažkaip sureguliuoti, ir jeigu šeimoje nebuvo
egoistini santyki , vaikai bus link ne tik išklausyti jos patarim , bet ir atitinkamai elgtis. Motina tur s tak net suaugusiems vaikams. Visiškai priešingas vaizdas, jeigu šeimoje veš jo egoizmas. Motina, ypač jeigu ji gyvena
atskirai, tampa svetimu žmogumi, ir vaikai ne tik neklausys jos, bet ir nesir pins ja. Ir kai ji prisimins, kiek j g atidav savo vaikams, ji pajus begalin
kanči . Tai neišvengiamas rezultatas, kai šeimoje puosel jamas šykštumas,
o ne polinkis tarnauti visuomenei ir Dievui.
Šis klausimas turi dar vien aspekt . Vedin je šeimoje paruoštas maistas visada ir pirmiausiai pasi lomas Dievui. Visi kartoja tam tikras maldas,
kurios reiškia, kad Viešpats turi pavalgyti pirmutinis. Maist taip pat aukoja
šventoms asmenyb ms, kaimuose – dar ir karv ms, nes karv laikoma motina. Pagal vedin tradicij žmogus turi septynias motinas ir penkis t vus, ir
su tomis asmenyb mis reikia elgtis kaip su savo t vais. Kartais visai neb na
galimyb s k nors pamaitinti, bet Viešpat pamaitinti galima visada. Maistas,
pasi lytas Dievui, tampa sudvasintas, ir Vedos teigia, kad jis sudegina žmogaus nuod mes. Tod l labai palanku tokiu maistu vaišinti kitus.
Nesavanaudiškumas
Dar vienas principas – nesavanaudiškumas aukl jime. Tai reiškia, kad
t vus nelabai domina, kuo bus j vaikas, bet užtat jiems labai svarbu, koks jis
bus žmogus. Nesavanaudiškumas reiškia, kad t vai netrukdo vaikui eiti tuo
keliu, kuris jam skirtas. Savanaudiškumas – kai iš vaiko atimama pasirinkimo teis . Tada jis gyvenime b na arba nelaimingas, arba gobšus.
Apie k kalbame, kai sakome – vaikui reikia leisti pasirinkti pačiam?
Čia reikia skirti du dalykus. Pirma, negalima skatinti vaiko elgsenos, kuri
nulemia jo egoizmas, antra, reikia skatinti tai, kas jam nulemta likimo. Kaip
atskirti, kur pirmas atvejis, o kur antras? Jeigu vaikas kažko prašo sau, tai
egoizmas, jeigu jo prašymo tikslas – pad ti kitiems, tai tokie vaiko žodžiai
t vams turi b ti kaip direktyva, kuri b tinai reikia vykdyti. Toks vaiko noras – pad ti kitiems – yra pareiga, kuri jam skyr likimas ir šiuo atveju j s
turite jam visokeriopai pad ti. Jeigu jis domisi kažkokia tema ir nori imtis
veiklos ta kryptimi, taip pat reikia pad ti. O jeigu jis nori, kad kiti d l jo darbuot si, tai šito skatinti nereik t .
Sakysim, vaikas prašo j s pagalbos, bet iniciatyvos jums neperleidžia.
J s tik padedate, o jis visk organizuoja. J s turite paklusti. Arba dukra už131

sidega pad ti mamai skalbti, bet mama nepatenkinta atremia: “Atstok, n r
kada man čia su tavimi”. Mamos poelgis aiškiai neteisingas, ir gyvenime
ji už tai atsiims. Juk jeigu toks bendravimas šeimoje prastinis, tai vaikas
užaugs nelaimingas. O štai, kai dukra prašo mamos leisti prisimatuoti jos
suknel , tai čia dukr jau reikia sudrausti.
Kantrumas
Aukl jime reikia atsižvelgti tai, kad žmogaus charakteris keičiasi labai
l tai. Nesistenkite iš savo vaik padaryti kažk nepaprasto. Jie jau pragyveno
daugyb gyvenim , kurie suformavo juose atitinkam charakter . Jeigu matote, kad normaliomis pastangomis j s negalite ženkliau pakeisti kažkoki
vaiko savyb , tai palikite j ramyb je. Jeigu vaikas išsiblašk s, tai jis vis
gyvenim toks ir pasiliks. Paprasčiausiai b kite atlaidus šiam jo bruožui.
Nor dami b ti atlaidus, j s turite suprasti, kad tai j s likimas – tur ti tok
vaik . Jeigu pas j bloga atmintis, jeigu jis nesupranta kažkoki moksl , jeigu jis toks ir anoks, – galima bandyti pakeisti esam pad t , bet jeigu nieko
neišeina – duokite jam ramyb . Vadinasi, tos savyb s jame – dar iš praeit
gyvenim . Geriau pad kite vaikui vystytis ta kryptimi, kuri jis link s. Tai
ir bus nesavanaudiškumo principas, arba gilus supratimas, kad charakteriai
keičiasi taip pat l tai, kaip epochos keičia viena kit . Bendrai pa mus, t vai
negali pakeisti savo vaiko charakterio. Visa, k jie gali – tai pad ti pasireikšti
toms dorybingoms savyb ms, kurios jame jau yra. Sulauk s trylikos met
vaikas pats prad s keistis. Jeigu j s sivaizduojate, kad esate jo likimo kalvis
ir vis atsakomyb prisiimate sau, tai b site nuviltas, nes vaikas iki trylikos
met neturi jokio atsakomyb s jausmo, kuris pad t jam keisti savo charakter . Taigi, turite pasikliauti tik tais g rio daigeliais, kurie jame jau yra ir
pad ti jiems suveš ti. Taip j s paruošite vaikui deram startin platform jo
iš jimui gyvenim .
Vedose sakoma, kad žmogus gyvenim ateina su penkiais požymiais,
kurie apsprendžiami prad jimo metu ir kuri pakeisti ne manoma. Tai gyvenimo trukm , profesija, turtingumas, mokytumas (arba talentas) ir mirties
laikas. Geriau ir nebandykite kur nors iš j keisti, o susikoncentruokite
savo pareig – išauginti vaikus paprastais ir dorais žmon mis.
Čia buvo užsiminta apie atsakomyb s jausm . Jeigu moteris turi išvystyt atsakomyb s jausm , ji yra dorybinga ir ištikima, jai b dingos tokios moteriškos savyb s, kaip šiluma, atjautimas, nuolankumas, sugeb jimas apsieiti
su vyru ir daug kit . Vyras, sulauk s dvidešimties met , turi sugeb ti sava132

rankiškai orientuotis gyvenimiškose peripetijose, siekti dvasinio pažinimo ir
tuo pat metu b ti praktiškas, sugebantis prisiimti atsakomyb žmogus.
K pas si, t ir pjausi. Jeigu šeimoje propaguojamas neveiklumas, vaikas
bus dykaduonis. Jeigu t vai grub s vienas kitam, vaikas bus chamas. Jeigu
šeimos nariai nesidomi vienas kitu, tai ir vaikas niekuo nesir pins.
Išdidumas
Pati svarbiausia priežastis, d l kurios degraduoja santykiai šeimoje – tai
išdidumas. Jeigu moteris didžiuojasi, kad ji moteris, vyras – užtat, kad jis
vyras, tai ir vaikučiai nuo j neatsilieka. Visa šeima skamba išdidžiai, o normaliai bendrauti n ra kam. Tod l vedin je visuomen je išdidumas buvo laikomas kvailumo kulminacija.
Bet žmog puošia nuolankumas. Vyras turi nuolankiai elgtis su žmona
ir tuo pat metu nenusiimti atsakomyb s d l visko, kas vyksta šeimoje. Žmona irgi turi b ti nuolanki su vyru, tačiau ji dar ir šeimos lyderis ir nuo jos
priklauso atmosfera, vyraujanti šeimoje. Taigi, žmona diriguoja santykiams
šeimos viduje, vyras – už jos rib , o vienas kito atžvilgiu elgiasi nuolankiai ir
pagarbiai, bet žmona turi klausyti savo vyro. Jeigu šeimyniniame gyvenime
ji nori kažk pakeisti, tai turi veikti ne iš j gos pozicij , bet nuolankiai skatindama vyr . Pavyzdžiui, ji nuolankiai nurodo problem , bet j spr sti palieka
vyrui: “Mielasis, ar tikrai gerai tai, k tu darai? Paaiškink, aš nesusigaudau”.
Bet kuris vyras, jeigu jis neteisus, tok nuolank klausim atsakys: “Jo, gali
b ti, kad tai nelabai gerai, bet dabar aš pam ginsiu kitaip”. Kai moteris gerbia vyr , pastarasis prieš j tampa nuolankiu vaiku. Tod l moteris turi žinoti,
kaip elgtis su vyru, nes b tent ji nustatin ja šeimyninius santykius, ir vyras
čia yra bej gis. O vyras privalo atminti, kad jeigu jis grubiai nurodin s savo
žmonai, k ji turi daryti, tai jai bus labai sunku vykdyti tokius nurodymus,
ir ji pastoviai isterikuos. Bet jeigu jis švelniai ir nesimaivydamas paklaus:
“Širduk, kaip manai, ar nevert t padaryti štai taip?”, ji su malonumu tai padarys. Moteris pati supranta, kad ji yra pavaldi vyrui, jos nereikia versti tokia
b ti. Tada ji gerbia savo vyr kaip didžiai proting žmog , su kuriuo vis tik
galima gyventi. Ir jeigu moteriai ko nors reikia, nekyla joki problem . Bet
jeigu jie susiruoš b ti išdiduoliais, tai šeima tampa panaši šunid , kur visi
vienas ant kito amsi.
Taigi, aukl jimo pagrindas šeimoje – visapusiška pagarba vienas kitam. Tai
manoma, tik ugdant nuolankum savyje, o ne aplinkiniuose. Prad ti reikia nuo
sav s. O jeigu šeimoje nebus pagarbos, tai nebus ir tinkamo vaik aukl jimo.
133

Vyro ir moters charakteri skirtumai
Motin l gamta taip sutais , kad vyro ir moters savyb s šeimoje yra visiškai skirtingos. Tod l moteris niekada negal s iki galo suprasti, kod l jos
vyrelis pyksta ir nebrangina jos, o vyras irgi nebus paj gus tinkamai vertinti
ir suprasti žmonos kaprizus. Pavyzdžiui, vyras gr žta iš darbo ir žmona jam
kažkuo pasiskundžia. Jis tiesiai šviesiai pasako, k reikia daryti, bet žmona
labai užsigauna, nors puikiai žino, kad jis teisus. Savo pasib dojimu ji tenor jo sulaukti iš vyro truput daugiau d mesio – glamon s, paguodos, o ne
kažkoki kvail patarim . Patarin ti ji pati moka. Galb t ji padarys, kaip jis
sak , bet jai daug svarbiau pajusti jo prielankum jai ir taip užsitikrinti vidin
ramyb .
Kitas variantas, kai vyras dar nuo slenksčio pareiškia, kad darbe turi problem ir nežino, kaip su jomis susitvarkyti. Žmona atsako: “Tu iš tikr j esi
kažkoks… varnal ša. Argi nesupranti, kad reikia daryti taip ir taip”. Vyras
tuoj pat supyksta ir… visa kita aišku. Žmona neturi tokios pareigos – žeidin ti savo vyr . Savo elgesiu ir žodžiais ji turi suteikti jam tvirtyb s ir pasiryžimo veikti sunkumus.
Sutuoktiniams reikia gerai pažinti vienas kito charakterio ypatumus ir
atitinkamai elgtis.
T v tarpusavio santykiai
Reikia laikytis tam tikr princip , kurie neleis griauti santyki arba pad s juos atstatyti. Pirma, b kite ištikimi vienas kitam. Antra, neapkalbin kite
vienas kito prie pašalini žmoni . Negalima nei šaipytis, nei paprasčiausiai
aptarin ti. Trečia, vyras neturi atvirauti, kad jo žmona negraži, o žmonai
nereik t visiems skelbti, koks jis nepaprastai kvailas. Kur tada jos pačios
protas, jeigu ji ištek jo už tokio žmogaus? Jeigu vyras pirštu rodo žmonos
tr kumus, tai toks elgesys ne tik kvailas, bet ir nepadorus. Ir taip pat neaišku,
kod l jis j ved ? Gal jis šalia jos mažiau jaučia sav j kvailum ? Aplamai,
tokiomis kalbomis vyras ir žmona pirmiausia kompromituoja patys save.
Žinokite, kad sutuoktinius, be viso kito, dar jungia ir tam tikri subtil s
ryšiai, kuriais persiduoda m s neišsakytos mintys ir nuotaikos, tod l geriau
vienam apie kit blogai ne tik nekalb ti, bet ir negalvoti.
Jeigu vyras galvoja, kad moter reikia gerbti už jos dalykines savybes, tai
jis turi prad ti galvoti iš naujo – moter reikia gerbti už moteriškum . Dalykin s savyb s – geras dalykas, niekas nesako, bet jos antraeil s. O jeigu mo134

teris galvoja, kad vyr reikia gerbti už jo emocionalum , jautrum , vadinasi,
ji nesupranta tikrosios vyro rol s. Tai vis m s neišmanymas.
Kokie tikrieji vyro ir moters vaidmenys? Vyras atsakingas už šeimos ryšius su j supančiu pasauliu, už jos išlaikym , jis sprendžia, kur jie gyvens
ir dirbs, kur mokysis vaikai ir t.t., ir pan. Jis taip pat atsakingas už dvasin
šeimos gyvenim . Žmona planuoja vidin šeimos gyvenim .
Dar vienas principas: moteris turi gerbti vyr už tai, kad jis vyras, o vyras
moter už tai, kad ji moteris. Jeigu laikysit s šitos taisykl s, tai pamatysite,
kad žmona savaime, be joki j s pastang , gyja moteriškas savybes, užtenka to, kad j s j gerbiat. Ji netgi pagraž ja. Tas pats darosi ir su vyru, kai
jis jaučia žmonos pagarb jam. Vyksta abipus s nuostabios transformacijos,
tod l tiesiog n ra jokios prasm s negerbti vienas kito. Sutuoktiniams nieko
daugiau ir nereikia, tik išreikšto vyriškumo ir moteriškumo.
Vaik lavinimas
Labai rimta tema – išsilavinimas. Šiuolaikin s švietimo sistemos klaida
yra ta, kad visas d mesys sutelktas specialist ruošim , o ne charakterio
ugdym . Tod l t vai turi patys tuo užsiimti, didžiausi d mes skirdami vaiko charakterio savyb ms ir pad dami pasireikšti jo dalykin ms savyb ms.
Specialistu vaikas taps pats, mums tereikia tik priži r ti ir retkarčiais ne kyriai pad ti. Paprastai žmogus, kelet gyvenim iš eil s užsiimantis ta pačia
veikla, lengvai sisavina tai, kas jam domu. Prigimtin s savyb s visada paims virš . Negalima vaikui j ga brukti profesijos, kurioje jis netur s jokio
patyrimo, atsinešto iš praeit gyvenim .
Pagrindin lavinimo sfera – dorybing savybi ugdymas – m s visuomen je visiškai apleista. Absoliučioje daugumoje viet , kur aukl jami vaikai, pedagogai nesir pina netgi savo charakterio bruožais. Jie tiesiog stengiasi išmokyti vaikus, k reikia daryti, norint gauti tam tikr rezultat . Apie
dorybingum , moral , meil darbui kalbama tik tiek, kiek to reikia, norint
priversti vaikus kažk daryti. Tod l kas daugiau, jei ne t vai, turi užsiimti
vaik charakterio ugdymu.
Kod l tai taip svarbu? B na, kad žmogus turi mokslinius titulus, turtus,
visi j gerbia, bet kaip asmenyb jis – absoliutus nulis. Egoistas, išdid lis,
chamas, apgavikas ir tuščiagarbis.Jis niekur – nei šeimoje, nei darbe, nei visuomen je – neras laim s. O kad jis mokslininkas – ne jo ar jo t v nuopelnas. Tai tik likimo dovana. Jeigu t vai d jo dideles pastangas, kad jis tapt tuo
mokslininku, tai jos buvo visiškai beprasmiškos. Jis ir taip b t juo buv s.
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Papasakosiu apie vien žmog . Jis gyveno tais laikais, kai viskas buvo
pajungta vienai id jai – mokytis, mokytis ir dar kart mokytis. Šiuo principu
vadovavosi žemesn se ir aukštesn se mokyklose – j s turite gauti aukšt j
išsilavinim , o ne rausti žem . Šitaip visuose lygiuose buvo ugdoma niekinama paži ra paprast darb . To žmogaus t vai taip pat nor jo, kad s nus
stot institut , nes jis jau baigin jo mokykl . Bet visi pasteb jo, kad tas jaunuolis turi auksines rankas. Jis gal jo padaryti bet k , bet štai mokytis jis nenor jo. T vai galvojo, kad nieko, mes j palenksim, ir labai j spaud : “Tu k ,
nori vis gyvenim juod darb dirbti?” Tada buvo formuojama b tent tokia
visuomenin nuomon – arba tu juodadarbis, arba žmogus. Tas jaunuolis
pasiduodavo spaudimui ir kartais prad davo kažk daryti ta kryptimi, bet po
kiek laiko neatlaikydavo prigimtini savybi takos ir visk mesdavo. T vai
dar labiau pykdavo ir dar stipriau j spausdavo. Gal gale jis baig mokykl
ir… sidarbino vairuotoju. Atsisak instituto ir tokiu b du met išš k – t vams ir visuomenei, visiems. Tačiau ši priešprieša j traumavo, ir jis prad jo
išg rin ti. J išmet iš darbo. T vai m dar labiau j kontroliuoti, draud
kur nors eiti. Tada jis j akyse iššoko per lang . Laimei, nieko neatsitiko, jie
gyveno antrame aukšte. Galiausiai t vai j apvesdino, bet šeimyninis gyvenimas po savait s pasibaig skandalu, jis primuš žmon . Prad jo dar labiau
gerti, iš vis darbovieči j išmesdavo, ir greitai jis pri jo liepto gal – girtas
sušalo. Tokia tai li dna istorija.
Neprisirišimas prie veiklos rezultat
Kaip tinkamai pad ti vaikui, jeigu jis klysta? Šiuo atveju geriausia b ti
neprisirišusiam prie vaiko veiklos rezultat , kai svarbiausia ne tai, ko siekia
vaikas, bet tai, ko jis išmoks toje veikloje, gyvenimiškos pamokos. Mok s
jis matematik ar ne – neturi jokios reikšm s. Jeigu jam kada nors gyvenime
prireiks tos matematikos, jis j per penkias dienas išmoks. Svarbiausia, kokiu
žmogumi jis išaugs. Toks m stymas ir yra vardinamas kaip neprisirišimas
prie rezultat . Pavyzdžiui, vaikas nenu jo mokykl . T vams pasidom jus,
kas gi atsitiko, vaikas gražiai paaiškina, kad nieko tokio, jis paprasčiausiai
nenori mokytis. “Na, gerai, nesimokink, tik susimildamas pasakyk, kod l?”
Vaikas v l paaiškina, kad jam mokykloje nepatinka tas ir anas. “Gerai, neik,
jeigu jau taip”. Ir viskas. Vaikas kuičiasi namuose, santykiai šeimoje išlieka
tie patys, t vai apie mokykl n neužsimena, bet štai iš jo pradeda šaipytis
vaikai, atlekia aiškintis klas s aukl tojas. Vaikas pajunta nerim ir tamp , ir
kai psichologin nuotaika darosi nepakeliama, sikiša t vai ir pradeda aiškin136

ti, kod l reikia mokintis. Tegu jis dvi savaites n jo mokykl , bet užtat gavo
ger gyvenimo pamok . Vaikas padar išvadas ir pats nusprend mokytis.
T vai, žinoma, nori, kad jis b t išsilavin s žmogus, bet to ne manoma pasiekti be jo paties noro. Noras atsiranda, kai yra pasirinkimo laisv . Pasirinkimo laisv vaikas gauna, kai t vai neprisiriš prie jo užsi mim rezultat .
Tokie t vai siekia, kad vaikas nuo mažum s mokyt si iš vairi gyvenimišk
situacij , o j rezultatai – dešimtas reikalas. Tuo atveju, kai t vams svarbiausia rezultatai, jie labai “gano” vaik : to negalima, taip negalima. Vargšas
užauga, visai netur damas praktini g dži .
Bendravimas
T vai turi kontroliuoti, su kuo bendrauja j vaikas, nors daugelis t v
mano, kad tai nesvarbu. Tai svarbus aukl jimo principas, nes mes automatiškai perimame charakterio bruožus iš t žmoni , su kuriais bendraujame. Pasteb jus, kad vaikas turi netinkamus draugus, jam reikia pasi lyti pasirinkti:
arba mes, arba tavo draugai. Nes blogoje kompanijoje m s aukl jimo vaisiai greitai sunyks, ir vaikas degraduos kaip asmenyb . Tod l ir pasirinkimas
– arba mes, arba jie. Vedin se šeimose ir dabar yra tokia taisykl , leidžianti
t vui išvyti vaik iš nam . Ir niekas neturi teis s kištis. Jeigu vaikas nenori
paklusti, nenori gyventi kaip žmogus, tai t vai jam duoda visišk laisv : “Eik
kur nori – tavo reikalas”. Vaikas, išvytas iš nam , jau nelaikomas žmogumi.
Visi jo projektai apie šviesi ateit pasibaigia. Vedin je visuomen je visi vaikai labai bijojo tokios perspektyvos. T vai tokiais atvejais buvo nepalenkiami. Ir tai buvo dar viena priežastis, d l kurios vaikai gerb t vus. Žinoma,
mes taip elgtis negalime, nes n ra harmoningos visuomen s, kuri r pint si
šeima. Tačiau vaiko bendravimui reikia teikti pirmaeil reikšm . Tik nereikia isterik . Reikia bausti tyl jimu, neprisirišti prie rezultat ir pad ti vaikui
suprasti, su kuo jis turi bendrauti.
Nepriklausomyb
Sekantis principas – nepriklausomyb , arba tam tikras atsiribojimas nuo
necivilizuotos visuomen s. Tai reiškia, kad t vai, aukl dami vaikus, turi b ti
nepriklausomi nuo t moralini norm , kurios dabar vyrauja visuomen je.
Pirmiausia reikia nepriklausyti nuo masini informacijos priemoni , kuri
pagalba mums diegiama sugedusi moral . T vai turi ryžtingai kontroliuoti
vaiko bendravim su taip vadinama žiniasklaida, neleisti jam ži r ti dabarti137

ni multiilm ir kito panašaus jovalo, kuris mums bruka prievart , chamiškum , grubum , ištvirkavim ir kitas grožybes. Geriausia, k galima padaryti šiuo atveju – tai nupirkti videomagnetofon ir kruopščiai atrinkti, k vaikas
gali ži r ti. Reikia b ti labai kritiškam ir griežtam. Pavyzdžiui, pasaka apie
Maugl – nuostabus ilmas, kuris moko vaikus, k ir kaip reikia ginti, kas yra
tikras draugas, kas yra mokytojas, kaip gintis nuo prieš . Toki ilm yra labai daug, juos reikia rinkti ir aptarin ti su vaiku. Jeigu vaikas ži r s tik tokio
pob džio ilmus, jis tur s žymiai daugiau šans užaugti normaliu žmogumi.
Tokia šio principo esm – nepriklausymas nuo valstyb s. J s patys turite
suži r ti savo vaik , o ne ta nelaiminga valstyb . Jeigu ji dabar propaguoja
tokius negardžius dalykus, tai nereiškia, kad ir mes turime tai daryti.
Kod l visi taip prisiriš prie televizoriaus? Tod l, kad daugumoje žmon s
užsiima ne ta veikla, kuri jiems skirta, tod l negauna reikiamo pasitenkinimo. Jie kaip ir nepatiria pilnaverčio gyvenimo, tod l kompensuoja tai televizoriumi, kur dabar dr siai galima priskirti prie didžiausi narkotik . Žmon s televizoriuje randa tai, ko jie nori, bet neturi. Kažkam reikia prievartos,
kažkam – sekso, dar kažkam – muilo oper , ir visk jie randa televizoriuje.
Reikia suprasti, kad tai realus pavojus. Vis dabartin progres m s planetoje inspiruoja pernelyg tamsios j gos. Vedos aprašo civilizacijas vairiose
planetose, su kuriomis mes neturime kontakt d l pernelyg didelio s mon s
lygio skirtumo. Yra trys pagrindiniai lygiai, ir mes esame viduriniame. Žemiau m s yra planetos, kuriose gyvena technologiškai išsivysčiusios civilizacijos. Jos labai smarkiai mus pralenkusios mokslo ir technikos srityse, bet
ten nepaprastai žemas dvasinis lygis. Metalo muzika, kompiuteriniai žaidimai su tamsiais koridoriais, nesibaigiančiomis žudyn mis ir begaline kova,
– visa tai maždaug atspindi t civilizacij gyvenimo b d . Dabar jos labai
takoja m s planet , tod l pas mus did ja technokratija ir maž ja dvasingumas. Ši taka labai negatyviai paveikia m s s mon ir perduodama per
masines informacijos priemones. Jeigu j s norite kaip nors apsaugoti savo
vaikus nuo šio siaubo, nesudarykite jiems s lyg laisvai naudotis televizoriumi. Drausti beviltiška, nes narkomanija negydoma, atimant kvaišalus, tik
vaikui reikia parinkti tok repertuar , kuris b t domus ir naudingas.
Pabaigai galvos kis: ar galima vaik vesti vaik daržel ? Čia jau kaip
pasiseks. Jeigu j s vaikas gali išlikti savimi, bendraudamas su kitais vaikais,
– veskite. Bet jeigu pasteb jote, kad vaikas iš darželio parsineša netikusius
pročius, tada geriau mesti darb ir s d ti su juo namie. Arba pasisamdyti
tinkam privat aukl toj .
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Klausimai ir atsakymai
Klausimas: J s sak te, kad t vai visada takoja vaikus. O kaip b na tuo
atveju, kai t vas pameta šeim ?
Atsakymas: Motina turi žinoti, kad t vo taka vis tiek niekur nedingsta. Ji
privalo atsiliepti apie j pagarbiai ir nepliurpti nes moni , kad t vas – niekš
niekšas, nes s nus tokiu atveju irgi užaugs niekšas. Kai vaikas mintyse nekenčia t v ir juos žeidin ja, tai jis perima visas blog sias j savybes. O jeigu
motina kalba, kad t tis, žinoma, geras žmogus, tiesiog taip susiklost aplinkyb s, kad jis tur jo išeiti, tai tada susidaro prielaidos pozityviam vaiko kontaktui su t vu, ir jis perims iš jo ger sias savybes. Kontaktas visada išlieka.
Klausimas: O jeigu su motina pasilieka dukra?
Atsakymas: Esant negatyviam kontaktui su t vu, ji v liau neapk s savo
vyro, kuris jai asocijuosis su t vu.
Klausimas: O jeigu vyras iš tikr j blogas?
Atsakymas: Šeimoje retai kada b na taip, kad vienas blogas, o kitas geras. Paprastai žmon s pam gdžioja vienas kit . Reikalas tame, kad moters
savyb s labiau užmaskuotos, nes jos prigimtis tokia – pasyvi. Vyro savyb s
paprastai b na ryškiai išreikštos, nes jo prigimtis aktyvi. Moteris pasirenka
tok vyr , kuriame pasireiškia savyb s, esančios jos pasyve, o paskui nuo j
kenčia, nors išsirinko tai pati. Žmones vienus prie kit traukia j panašumai.
Jeigu moteris nelinkusi išg rin ti, tai girtuoklio vaizdas neiššauks joje pykčio, o tik pasigail jim . O jeigu j s m gstate praleisti burnel , tai girtuoklyje j s pamatysite sav sias savybes, ir j s pajusite jam pykt . Tod l nereikia
apmaudauti d l netikusi vyro ar žmonos savybi , nes jos yra ir jumyse.
Kovokite su jomis, veikdami išvien, ranka rankon, koja kojon. Tod l nereikia vaikui pasakoti, kad jo t vas blogas žmogus, nes tai vis pirma reikš, kad
j s pats blogas.
Klausimas: Ar galima, nustatin jant mergait s polinkius, prie j s išvardint keturi daikt prid ti dar ir l l ?
Atsakymas: Geras klausimas. Mergi kšt , žinoma, pasičiups l l ir kitus daiktus nekreips d mesio. Esm ta, kad šeima, vaikai – moters dalia. Nereikia l l s, ir ji tada išsirinks kažk iš t keturi daikt . Jeigu ji, pavyzdžiui,
pasirinko plaktuk , tai nereiškia, kad j reikia mokinti kalti vinis. Tai reiškia,
kad ji gaus tok vyr , kuris mielai ir su užsidegimu tai darys, o mergait reikia pratinti prie paprastos darbinink šeimos gyvenimo.
Klausimas: O jeigu vaikui daugiau kaip trys metai?
Atsakymas: Tas pat – tegu renkasi. Bet jeigu vaikas jau pusbernis ar
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pusmerg , tai nieko nebus. Pasirinkimas daugiau negu aiškus – “Žinoma, aš
imu pinigus!”
Klausimas: Mergait m gsta ži r ti ilmus, kuriuose šaudo ir gaudo. Ar
tai gerai?
Atsakymas: Vadinasi, ji iš prigimties jau nori kažk ginti, tai yra, ji bus
linkusi ištek ti už tokio žmogaus. O kokius ji ži ri ilmus? Jeigu siužetuose
akcentuojami teigiami charakterio bruožai ir poelgiai, tai viskas gerai, ži r ti
galima. Bet jeigu ten laksto kažkokie išsigim liai ir be paliovos šaudo, tai
kas bus jos galvoje? Tikriausiai vietoje smegen – skyl nuo patrankos, kuri
vadinama televizoriumi.
Klausimas: O jeigu mergait s užsiima kov menais?
Atsakymas: Nieko baisaus. Vedin je sistemoje karaliaus ar kario žmonai
buvo leidžiama valdyti kovos men , ir jeigu jos vyras nenugal davo priešininko, j veikdavo jo žmona. Arba kaip nors kitaip pad davo vyrui.
Klausimas: Ar gali pas žmog pasireikšti du charakterio tipai?
Atsakymas: Taip, žmogus gali tur ti, sakykim, ir šventojo, ir valdovo
savybes. B tent tokie valdovai – šventieji karaliai vediniais laikais vald
pasaul . Daugumoje žmon s turi vairi charakteri bruožus, bet vienas tipas vis tiek dominuoja. Pagal j galima spr sti, per kokius žmogaus centrus
(čakras) realizuojama jo karma. Pas t , kuris turi polink paprast darb ,
labiausiai aktyv s žemutiniai centrai. Tai nereiškia, kad darbininkui reikalingas tik seksas. Pas j yra tam tikra karmin užduotis susidoroti su savo
žemais instinktais. Pas mokslinink aktyv s viršutiniai centrai, o jo karmin
užduotis – perteikti savo žinias kitiems. Pas valdininkus ir prekijus aktyv s
viduriniai centrai. Valdininko užduotis – nugal ti savo pykt ir žiaurum ,
prekijas turi tapti nesavanaudiškas.
Klausimas: Ar yra toks d sningumas, kad žmoni su kažkokiu charakterio tipu gimsta daugiau, o kito tipo – mažiau?
Atsakymas: Yra. Palyginkite, kiek yra mokslinink ir kiek darbinink .
O švent j tiesiog tragiškai mažai. Tai panašu kaln : apačioje jis plačiausias – tai darbinink sluoksnis, j ir turi b ti daugiausia, aukščiau kalnas
siauresnis – biznieriai, toliau jis dar siaur ja – valdininkai, ir pagaliau nedidel aikštel pačioje virš n je – mokslinink ir švent j vieta.
Klausimas: J s sak te, kad žmogaus gyvenimo trukm yra konstanta.
Bet Vedose sakoma, kad jeigu žmogus labai nuod miauja, tai jo gyvenimo
trukm gali sutrump ti. Kaip tai paaiškinti?
Atsakymas: Kalbama apie aktyvaus gyvenimo trukm . Kai žmogui baigiasi aktyvusis periodas, jis gali dar ilgai gyventi. Ir atvirkščiai, jeigu jis numir ,
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dar nesibaigus aktyviam periodui, tai jis ir toliau gyvens ten, kur jam skirta, bet
tik subtiliame k ne, kaip vaiduoklis. Kai ateis laikas, jis gims naujame k ne.
Klausimas: Kaip sužinoti, ar žmogus gali b ti muzikantu?
Atsakymas: Asmenyb gali pasireikšti vairiai. Vienas muzikuoja d l
pinig , kitas – nor damas suprasti gyvenimo tiksl ir prasm , trečiam paprasčiausiai tai patinka, ketvirtas nori vadovauti orkestrui. Pati profesija neturi reikšm s, svarbiausia, kaip tu joje pasireiški. Galima b ti mokslininku ir
kartu biznieriumi, kaip dabar dažnai b na. Galima valdyti šal ir tur ti pirklio
manieras. Galima b ti šventuoju ir vadovauti visuomenei.
Klausimas: Ar vaikai gali tur ti daugiau t v ?
Atsakymas: Gali. Vedos nurodo juos ir ragina su jais elgtis, kaip su gimtaisiais t vais, tai yra, atlikti vaik pareigas. Taigi, k vaikas turi laikyti savo
t vu? Žmog , kuris j prad jo; dvasin mokytoj ; t , kuris j mokina profesijos; žmog , kuris par pina jam maisto; taip pat t asmen , kuris j apsaugo
nuo dideli pavoj .
Vaiko motinos: ta, kuri j pagimd ; jo mokytojo žmona (kalbama apie
tikr mokytoj , o ne apie t , kuriam šios pareigos – tik pragyvenimo šaltinis);
šventiko žmona (v lgi – jeigu tai tikras šventikas); žmona to žmogaus, kuris
valdo šal ir turi visus valdovo bruožus. Jo žmona laikoma visos šalies gyventoj motina ir su ja reikia atitinkamai elgtis. Bet vargiai kas nors iš m s
mat tikr valdov ; žindyv , jeigu tokia yra; Žem , kurioje mes gyvename ir
kuri duoda visk , kas mums reikalinga. Žem – tai irgi asmenyb , tiksliau, j
priži ri tam tikra asmenyb , kurios mes nematom ir nežinom, ir kuri tačiau
suteikia mums galimyb čia gimti; septintoji motina – karv , kuri žmon ms
duoda pat puikiausi maist visatoje – pien .
Klausimas: Jeigu žmogus žino, kaip reikia gyventi ir nori, kad visi taip
gyvent , kod l jis negali panaudoti prievartos? Kaip tada žmones išmokyti?
Atsakymas: Norint, kad visi gyvent pagal kažkok model , reikia juos
kv pti savo asmeniniu pavyzdžiu, pačiam taip gyventi. Jeigu norite tai padaryti kit s skaita, naudojant prievart , reiškia, kad turite egoistinius polinkius. Aukl jant negalima versti kit žmog daryti tai, ko j s norite. Reikia tai
daryti pačiam, o kitam palikti pasirinkimo laisv . Toks principas. Kitaip jus
prad s nek sti, ir jokios gerov s nei sau, nei kitiems j s nesukursite.
Klausimas: K galite pasakyti apie mieg dienos metu?
Atsakymas: Dien galima miegoti tik s dint. Jeigu žmogus miega atsigul s, jis nustoja sveikatos, atminties, darbingumo ir t.t. O jeigu miega
užsikniaub s ant stalo, tai nieko tokio nebus ir ilgai jis nemiegos. Su vaikais
kitas reikalas. Jie turi miegoti tada, kai nori. Versti nereikia, tegu miega, kada
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nori ir kiek tik lenda.
Klausimas: O studentai?
Atsakymas: Studentai turi miegoti nakt ir mokintis dien , o ne atvirkščiai. Vakare tegu užsiima kokiu nors m gstamu darbu, tada atsiguls su tinkama miegui s mone. Studentai turi žinoti, kad daugiau, negu jiems skirta
likimo, jie vis tiek neišmoks. Jie neturi manyti, kad reikia mokytis tik gerais
pažymiais. Daugiau d mesio reikia skirti disciplinoms, kurios patinka, ir
mažiau likusioms. Studentas turi laiku ir teisingai maitintis, b tinai valgyti
saldumynus ryte ir sočiai papietauti. Taip maitinantis, pager s jo atmintis
ir mokslai eis kaip iš pypk s, j visi gerbs. Žinokite, kad studento pažymiai
penkiasdešimčia procent priklauso nuo to, kiek j gerbia d stytojai. Jis gali
blogai žinoti dalyk , bet jeigu yra vis gerbiamas ir turi daug ger savybi ,
tai spragas jo žiniose d stytojas ži r s atlaidžiai ir parašys daugiau ar mažiau normal pažym . Gal b t, kito studento s skaita, kuriam rašo blogesn
pažym , nors jis dalyk žino geriau, bet neturi reikiam savybi ir n ra gerbiamas. Išvada tokia, kad jeigu žmogus gyvena teisingai, tai jam n ra ko
bijotis.
Klausimas: Koks optimaliausias minimalus mitybos racionas vidutiniam
žmogui? Nurodykite kok nors variant .
Atsakymas: N ra pasaulyje tokios b tyb s, kaip vidutinis žmogus. Kaip
n ra ir vidutinio k no organo, kuriam b t gaminamos tablet s. Reikia žinoti, kaip maitintis pačiam, kokios savyb s b dingos vieniems ar kitiems
produktams, koks maistas jums palankiausias. Norint teisingai maitintis,
svarbiau suprasti, kad valgyti reikia laiku, o ne tai, k valgyti. Jeigu valgai
maist , kuris pagal visus duomenis tau tinka, bet valgai j ne laiku, vadinasi,
jis veikia kaip nuodai. Tai didelis mokslas. Visiškai neteisinga galvoti, kad
jeigu kažkur surašyta, kiek kalorij žmogui reikia suvartoti, tai ir yra mokslas. Ajurveda apie kalorijas net neužsimena. Žmon s, kurie galvoja, kad tai
ajurveda ir apie tai rašo, iš tikr j kalba apie vakarietišk medicin su ajurvediniais terminais.
Klausimas: Ar manoma mokinti ir gydyti žmog , jam miegant?
Atsakymas: Miegas yra neišmanymas. Kai žmogus miega, jis yra neišmanyme. Ir gydyti, ir mokinti tokioje b kl je galima, bet tai bus pasyvus
gydymas ir pasyvus mokinimas, kai žmogus iš to nieko negauna. Čia mes v l
susiduriame su tuo, kas svarbiausia – charakterio savyb s. Kai žmogus pats
dalyvauja gydymo procese, jis ugdo savyje tam tikrus charakterio bruožus, ir
liga pasitraukia, nes apsivalo protas. Kai žmogus mokinasi miegodamas, jis
gali galv susid ti daug žini , bet pats nepasikeis nei per nago juodym .
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Klausimas: Kaip paaiškinti mutant gimim ?
Atsakymas: Kok k n žmogus užsitarnauja, tok sekančiame gimime
ir gauna.
Klausimas: Kaip vaik atpratinti čiulpti pirštuk ?
Atsakymas: Tai reiškia, kad jo maiste kažko tr ksta. Jis nori patenkinti
savo skonio poj t , nes jam tr ksta pranos. Parinkite vaikui tinkam maist ,
ir jam nereik s maitintis savo pirštu.
Klausimas: Ar gali vien siel pakeisti kita, žmogui esant klinikin s mirties b kl je?
Atsakymas: Maža tikimyb , nes siela labai prisirišusi prie k no. Tai pats
didžiausias m s prisirišimas. Kai žmogus miršta, siela dar visaip bando pasinaudoti k nu ir palieka j tik tuo atveju, kai jis jau visiškai niekam netinkamas. Ir tada nepadeda jokia reanimacija. K n be sielos atgaivinti ne manoma,
nes kartu su siela pasitraukia ir subtilus k nas, kuris verčia funkcionuoti vis
organizm . Jeigu tok k n bandyt užimti kita siela, tai galima b t palyginti
su tuo, kad ji atsisako naujut li apartament ir nori apsigyventi tualete, netgi
išviet je, atleiskite už palyginim . Senas k nas niekam nereikalingas, ko ten
l sti? Tod l mažai tik tina, kad kokia nors siela juo susiviliot .
Klausimas: Kaip si lyti maist mirusiems?
Atsakymas: Pirmiausia maist reikia pasi lyti Dievui, o jau paskui visiems kitiems. Toks maistas mirusiems artimiesiems teikia didel naud , nes
tada jie net iš pragaro gali patekti tiesiai rojines planetas. Ši sistem , aprašyt Vedose, praktikuoja daug kas. Tarp kitko, tai tiesiogin s naus pareiga
mirusiems t vams – maitinti juos maistu, kur jau paragavo Viešpats. T vai
savo mirusiems vaikams turi daryti t pat .
Papasakosiu vien atvej . Pas mane at jo moteris ir praš paaiškinti, kas
darosi su jos mirusia dukra, kuri ateina pas j sapne ir vis skundžiasi, kad
ji alkana, kad jai blogai ir prašo pad ti. Paži r j s mirusio žmogaus fotonuotrauk , aš galiu pasakyti, kas su juo atsitiko po mirties. Iš mergait s
nuotraukos aš supratau, kad ji kaip ir ne visai numir , tai yra, ji toliau gyvena
šalia m s subtiliame k ne ir negali užgimti naujai. Taip kartais atsitinka, kai
žmogus miršta miegodamas, kai mirtis j ištinka netik tai. B tent taip buvo
ir šiuo atveju – mergait miegojo mašinoje, kuri pateko avarij . Mes prad jom ieškoti b d , kaip jai pad ti ir pagaliau radom sprendim . Viešpačiui
pasi lytu maistu šeima pamaitino t kstant žmoni , ir t pači nakt mergait
at jo paskutin kart , pad kojo, atsisveikino ir daugiau nesirod . Taip ji užbaig savo gyvenim toje šeimoje. Taigi matom, kad Vedos – tai praktinis
žinojimas, tik ne visada suprantamas m s grubiam protui.
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Klausimas: Ar kas nors vyksta, si lant maist Dievui? Gal prana keičiasi?
Atsakymas: Ne, prana nesikeičia. Čia yra du variantai – valgyti d l sav s ir d l Viešpaties. Kai žmogus valg skiria sau, jis ugdo savyje egoizm .
Jeigu jis valgo, nor damas patenkinti Viešpat , tai palanku jau vien d l to,
kad jis galvoja apie Diev , be to, jis dar ugdo savyje dorybingum . Kai žmogus si lo maist Viešpačiui, Jis apvalo t maist nuo nuod ming reakcij
ir užpildo Savo energija, kuri duoda mums stipryb s gyventi ne tik sau. Tai
yra dvasin energija ir neturi jokio ryšio su prana, kuri yra nors ir subtili, bet
materiali energija. Kai žmogus gyvena d l kit , jis tampa nenuod mingas.
Visa tai, k mes čia kalb jom, neliečia gyvulinio maisto, nes tokio maisto
si lyti Dievui negalima, ir jeigu tu nudobei gyvul , tai tik d l sav s. Dievas
tokio maisto nepriima, tod l jo ne manoma apvalyti nuo nuod ming reakcij . Su visomis iš to išplaukiančiomis pasekm mis.
Klausimas: Ar galima išmesti maist , pasi lyt Viešpačiui?
Atsakymas: Vedin je tradicijoje laikoma, kad jeigu žmogus nors dal
tokio maisto išmeta, tai jis laikomas nevertu jo, ir sutinkamai su karmos d sniu, ateis toks laikas, kai jis neteks tiek maisto, kiek jo išmet . Taigi, ne stengus visko suvalgyti, likučius reikia atiduoti kitiems gyviems padarams,
kad ir žvirbliukams ar kirminams žem je. Taip j s padarysite daug naudos ir
sau, ir gyv nams. Vedos teigia, kad siela, esanti gyv no k ne, gali iš karto
gauti žmogišk k n , savo dvasinio vystymosi kelyje išvengdama daugyb s
sik nijim kitose gyvuliškose formose, ir tai tik tod l, kad valg maist ,
pasi lyt Viešpačiui. Nesigilinsime ši tem , dabar svarbiau suprasti, kad
žmogus neturi valgyti tik d l sav s ir tik pats. Pas mus senais laikais irgi
buvo toks etiketas, kai sus dus šeimai valgyti, pirmasis maist paragaudavo
šeimos galva, t vas, o jau paskui likusieji. Taip jam išreikšdavo pagarb .
Esm ta, kad maistas pirmiausia b davo kam nors pasi lomas. Žmogus perimdavo savybes to asmens, kuriam jis si lydavo maist . Ir jeigu jis si lo
maist Viešpačiui, tai gyja dieviškas savybes. Kadangi Dievas yra m s širdyse, jis mato, kaip mes si lome Jam maist , su kokia nuotaika, ir tada Jis
išvaduoja mus nuo egoizmo.
Klausimas: Maist , paaukot mirusiems artimiesiems, paskui galima pačiam suvalgyti?
Atsakymas: Jokiu b du. J s turite atiduoti j gyv nams. O mirusiems galima duoti ne tik maist , bet ir savo poelgius. J s užsiimate kokia nors dorybinga veikla ir mintyse pasakote: “Aš noriu, kad šitos veiklos rezultatai tekt
mano mamai”. Jeigu j s to labai norite, tai taip ir vyksta. Savo poelgi rezultatus galima atiduoti bet kam ir nepriklausomai nuo to, ar jis gyvas, ar mir s.
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Klausimas: O jeigu mirusysis ateina sapne ir paprašo konkretaus maisto?
Atsakymas: Vadinasi, reikia kuo skubiau j pagaminti ir pasi lyti – šventykloje ar namuose. Neb tina kažkur eiti – šventykl l galima sirengti ir
namuose. Pasistatykite altor l ir tarnaukite Dievui. Žmogus apsivalo nuod mes, jeigu jis tarnauja Dievui. K tai reiškia – tarnauti Dievui? Tai reiškia,
kad visa m s veikla nukreipta Diev , kad mes stengiam s gyventi pagal jo
nurodymus. Tik tada b sim laimingi, ir m s vaikai užaugs ne savanaudžiai,
o jeigu gyvenam, tenkindami tik savo poreikius – kent sim. Tai – vedin kult ra. Bet jeigu j s nenorite tarnauti Dievui, tai tarnaukite žmon ms. Žmona
tarnauja vyrui, vyras – šeimai. Šeima tarnauja visuomenei. Toks gyvenimas
garantuoja s km , laim , progres ir gilesn pasaulio suvokim . Reikia daryti tai, k jau supranti. Jeigu nesuprantate, kas yra Dievas, tai pasistenkite
suprasti, kas yra dora, teisingumas. Jeigu žmogus nenori ir šito suprasti, kam
tada jis gyvena? Tai jau ne gyvenimas, o nes mon .
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PRIEDAI
Moters dorovingumo svarba
Nepaisant didelio moral s nuosmukio, visuomen tebeliko reikli moterims nepriklausomai nuo j amžiaus. Pasileid l , kuri vartoja alkohol , r ko
ir ištvirkauja vienodai su vyrais, vertinama kaip neleistinas reiškinys ir gauna paleistuv s status .
• Kaip paaiškinti t fakt , kad moter elgesys vertinamas griežčiau,
negu vyr ?
• Kas labiau takoja visuomen s degradacij : vyrai ar moterys?
• Kod l, pažeidus moralines normas, moterims darosi labai sud tinga
išsirinkti sutuoktin ?
• Ar faktas, kad didesn dalis moter yra moraliai puolusios, susij s
su kitu faktu, b tent, kad pus j neturi vyr ?
Dar tik prieš nepiln šimt met vaikinas buvo laikomas pagedusiu, jeigu
jis, nesulauk s aštuoniolikos met , g rin jo svaigalus, r k ir lengvai keit
moteris. Carin je Rusijoje dar griežčiau buvo ži rima moteris. Pagedusiomis laik netgi tas, kurioms nepasisek su pirmosiomis vedybomis. Išsiskyrusi niekas ne m žmonas.
Toks priekabumas nebuvo tuščia m s senoli užgaida ir išsidarin jimas,
bet apsauga nuo nepilnaverči palikuoni . Vyrams reikalavimai – tiek iziniai, tiek moraliniai – nebuvo tokie griežti, nes j rol vaik atsiradimo procese ne tokia svarbi. Juk ne jie, o moterys išnešioja vaisi ir tiesiogiai takoja
jo kokyb . Tod l visuomen moteriai, kaip b simai motinai, kelia padidintus
reikalavimus. Tačiau dauguma gražiosios lyties atstovi tai vertina kaip diskriminacij savo atžvilgiu, nesuprasdamos, koks pavojus gresia joms ir j
b simiems vaikams, kai vyrams ir moterims taikomi vienodi standartai. Kai
moteris pažeidin ja jai priskirtas moralines normas, ji tuo pačiu patologin
pus keičia aplink iziologiniame ir informaciniame-energetiniame lygyje,
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kurioje vystysis b simasis vaikas. Pavyzdžiui, informacija apie moters pasidarytus abortus, kuriuos galima vardinti kaip žmogžudystes, visam laikui
užsiiksuos jos organizme ir takos vairias besivystančio vaisiaus patologijas – nuo asmenyb s deformacijos iki izini negali . Tos pačios pasekm s
ir nuolatos keičiant seksualinius partnerius. Tokios laisvo elgesio moterys
– o toki dabar nemažai – netur t steb tis, gimus sunkaus charakterio ar
ligotam vaikui. Tai viso labo normalus moralini -dorovini norm pažeidin jimo rezultatas.
Atpildas neišvengiamas, nes palaidas gyvenimo b das negatyviai takoja
netgi genetin kod , arba genetin moters program , kuri ji perduoda savo
palikuonims ir kuri juos „apdovanos“ patologiniu elgesiu bei ligomis. Štai
su tokiu kraičiu reik s kurti savo likim – s kmingai arba ne. Vien r kymas
moters genetin kod gali taip pakeisti, kad vargiai ji gal s tik tis pagimdyti
sveik vaik . Medicinin s statistikos duomenimis ketvirtadalis moter , sur kanči iki pakelio cigareči per dien , turi neblogus šansus gimdymo metu
apleisti ši ašar pakaln arba netekti k dikio. Gal k sudomins ir tai, kad
taboka yra tokia stipri sterilizuojanti priemon , kad r kor gali likti nevaisinga. Šio kvaišalo platintojai Rusijoje caro Michailo Fiodorovičiaus laikais
(1630-1649 m.m.) pirm kart pagauti gaudavo šešiasdešimt sm gi lazdomis per padus, o antr kart jiems nupjaudavo nos ir ausis.
Žalingas tabako poveikis susij s su tuo, kad sur kius vien cigaret ,
moters organizm patenka maždaug keturi t kstančiai vairi chemini jungini , iš kuri daugelis yra nuodingi. Tai ir ciano vandenilis, griaunantis
centrin nerv sistem , ir nitrobenzolas, sukeliantis negr žtamus pokyčius
kraujagysl se, ypač smegen , ir antracenas, sukeliantis reg jimo, kv pavimo
tak ir gimdymo organ sutrikimus bei trukdantis normaliam svorio prieaugliui. Pavojingas ir acetonas, kurio garai neleidžia smegenims gauti pakankamai deguonies. Žudančiai veikia ir kancerogenin s medžiagos. Jos ne tik
skatina v žini l steli vystym si, bet dar papildomai apšvitina organizm .
Moteris su d mais traukia ir tokias radioaktyvias medžiagas, kaip silicis,
titanas, stroncis, talis, polonis ir kt. Vienas pakelis cigareči duoda tok spinduliavim , kuris tris-penkis kartus viršija Tarptautinio susitarimo nustatytas
radiacijos normas.
Štai taip r kanti moteris paruošia savo organizm , viet , kurioje bus
išnešiojami jos b simieji vaikai. Jeigu ji dar ir ištvirkauja su paleistuviais
vyrais, negatyviai veikiama ir jos genetin programa. Toks gyvenimo b das subtilaus k no strukt rose kaupia negatyvi informacij , kuri genetin je programoje išryškina neigiamas savybes, b dingas kiekvienam individui
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d l jo evoliucinio netobulumo. Teigiamos savyb s, taip pat esančios programoje, lieka neišvystytos. N ra nei vieno atvejo, kad laisvo elgesio moteris
pagimdyt moraliai ir iziškai sveikus vaikus. O jeigu jie atrodo normal s,
vadinasi, paveld ti defektai yra gilesniuose sluoksniuose ir v liau pasireikš
gyvenimiškomis dramomis.
Laisvo elgesio moterims labai sunku susirasti sau antr j pus santuokiniam gyvenimui, nes vyr genetiniame aparate yra tam tikra apsauga, sukelianti antipatij tokio pob džio damoms. domu, kad nuo toki moter
gimusioms mergait ms pasirinkimas b na dar sunkesnis. Ši problema susijusi su ta aplinkybe, kad minimos moterys labai apriboja visuomen s papildym vyrais, kurie sugeb t s kmingai atlikti vyro ir t vo pareigas. Štai kod l
moterims moralin s normos yra griežtesn s, negu vyrams – jos labiausiai
takoja visuomen s vystym si tobul jimo ar degradacijos linkme. Tai labai
žymu Amerikoje, kur jau kelis dešimtmečius paminami krikščioniški tabu
homoseksualizmui ir kitiems lytiniams iškrypimams. Bažnyčia juos kvaliikavo kaip nusikaltimus dieviškai žmogaus prigimčiai, o tokius iškryp lius
savo laiku bausdavo mirtimi.
Dabar Amerikoje sudarytos visos manomos s lygos bet kokiam pasileidimui, tod l ten klestint vaik pornobizn kasmet traukiama 600 t kstanči
vaik nuo trij iki aštuoniolikos met . Paaugliai turi tok seksologin patyrim , kad j jau nepatenkina prastos lytini santyki formos, tod l griebiasi
nauj , kaip kolektyvinis seksas, oralinis ir pan. Sulauk dvidešimties met ,
daugelis keičia seksualin orientacij , tai yra, tampa homoseksualistais ar
biseksualais. Kai kurie pagalb pasitelkia net chirurgij ir keičia savo lyt .
Toks gyvenim lis negali neiššaukti abej lyči genetin s programos pažeidim . Amerikiet s tokioje tragiškoje b kl je, kad jau ketvirtadaliui šios šalies
pilieči reikalinga nuolatin psichiatr pagalba.
Visišk dorovin laisv išpaž stančios amerikiet s gyventoj skaiči didina individais su aiškiai išreikšta patologija: geriausiu atveju – tinginiais,
blogiausiu – nusikalt liais. Dirba tik kas antras darbingas žmogus. Nuolatos did ja prievartautoj skaičius. FTB duomenimis, išprievartaujama kas
ketvirta mergait iki dvylikos met . Tai reiškia, kad ketvirtadalio moter
genofondas nepataisomai sužalotas brutalios prievartos. O juk sutinkamai
su telegonijos d sniais, pirmasis vyras moters gyvenime dal savo genetin s
programos perduoda jos b simiesiems vaikams, ir visai neturi reikšm s, ar ji
pastojo po pirm j santyki , ar ne.
Dar viena Amerikos dorovinio palaidumo pasekm yra ta, kad milijonai mergaiči , nor damos be joki suvaržym m gautis seksu, savanoriškai
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sterilizuojasi, tod l negali tur ti palikuoni . Ar bereikia steb tis, kad jau ketvirtadalis suaugusi Amerikos gyventoj yra homoseksualistai ir lesbiet s?
Tokie dalykai labai skatina visos tautos išsigimim .
Po viso to ar galima sakyti, kad griežtesni moralini norm taikymas
moterims yra neteisingas, kai jos taip stipriai takoja visuomen s vystym si
viena ar kita linkme? Tai jos gimdo vyrus, kurie nesugeba atlikti savo pareig šeimyniniame gyvenime. Štai kod l dorovin keli pirmiausia reikia
gr žinti moteris.
Nekaltyb s reikšm
Niekam ne paslaptis dorovinis Amerikos nuosmukis, kur beveik 30% gyventoj yra homoseksualistai ir lesbiet s. Tuo netik tesn buvo informacija,
kuri pateik radiostotis „Svoboda“, – kad šalyje did ja lytinio gyvenimo
nepatyrusi mergin paklausa. Kas tai: kuriozas ar tendencija? Jeigu tendencija, tai ar galima laukti, kad amerikiečiai atkurs dorovinio gyvenimo normas? Ir ar pasuks tuo keliu kitos Vakar šalys, turinčios tas pačias dorovines
problemas?
Vis d lto ši tokia savotiško pob džio paklausa nekaltoms merginoms toli
gražu ne kuriozas. Jau perdaug dramatiškos pasekm s, kuri susilauk Amerika d l dorovinio (lytinio) gyvenimo palaidumo, – vien tik narkoman ten
yra 55 milijonai. Jas paryškina kiti skaičiai: d l vairi priežasči nedirba
pus darbingo amžiaus gyventoj , o intelektualin šio reikalo pus gražiai
pailiustruoja tas faktas, kad v lgi pus šalies gyventoj nesugeba parašyti
net laiško.
„...Keturiasdešimt keturi milijonai suaugusi amerikieči nesugeba paskaičiuoti, kiek jie išleidžia pinig supermarketuose, palyginti produkt kain
skirtumus, ar suprasti tekst , esant kitoje paprasčiausio dokumento pus je“.
Tokio nuopuolio fone aukščiau min t paklaus galima vertinti kaip apsaugin visuomen s reakcij išsigimimo gr sm , kuri artinasi siaub keliančiu greičiu. Tai b t pirmas žingsnis, siekiant atstatyti tautos genofond . J nul m vis gaus jantys išsigim liški siurprizai, kuri motina Gamta
negaili antievoliuciniu keliu einantiems amerikiečiams. Moralei smukus iki
tokio lygio, kai persisotinusios ikivedybinio sekso merginos paskui gimdo
visokius degeneratus, amerikiečiams (kaip ir kitoms tautoms) gresia ne tik
visiška degradacija, bet ir, sutinkamai su gamtos d sniais, susinaikinimas.
Pasaulyje gerai žinomo daktaro Kvinsi duomenimis, 37 milijonams amerikieči reikalinga psichiatro pagalba, o daugiau kaip pus viet Amerikos
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ligonin se užima žmon s su psichiniais sutrikimais.
Sunku prognozuoti, kokie vykiai lyd s t paklaus nekaltybei ir kaip greitai ji did s, bet tai suteikia vilči . Jas sutvirtina teigiami anksčiau suvoktos b tinyb s rezultatai: paskutiniais metais r kym met 40% amerikieči (skirtingai nuo rus , kurie, paskutiniais
duomenimis, r ko pusantro karto daugiau už vakariečius). Tai labai
svarbus žingsnis, siekiant izinio ir moralinio visuomen s atgimimo.
Bet kaip mergin nekaltyb takoja tautos genofond ? M s prot viai nemok jo moksliškai paaiškinti šio klausimo, bet jie iš praktikos žinojo, kokius
netikusius vaikus gimdo laisvo elgesio moterys. Jos buvo laikomos netinkamomis vedybiniam gyvenimui.
Genofondo priklausomum nuo moters dorov s paaiškino genetikai, atrad , kad svarbiausias faktorius, apsprendžiantis, kokie bus palikuonys, yra
pirmasis vyras moters gyvenime. B tent nuo jo, o ne nuo vaik t vo, priklauso kiekvienos moters genofondas, neži rint, kada ir nuo ko ji gimdys. B tent
jis, at m s nekaltyb , tampa kaip ir vis b sim moters vaik geniniu t vu.
Ar merginoms, pradedančioms lytin gyvenim , reikia tai žinoti? Be abejo. Daugumoje atvej šiuo klausimu yra visiškas neraštingumas, tod l tas
pirmasis vyriškis, švelniai kalbant, neb na labai idealus – nei moralin mis,
nei izin mis savyb mis. Jis nedoras jau vien tod l, kad savanaudiškai pasinaudojo jaunos mergait s patiklumu ir gyvenimo patirties stoka. Iš esm s,
jis pasielg kaip gyvulys, patenkin s gamtos duot instinkt ir paskui savo
aistros objekt palik s likimo valiai. Tokia mergina visai teis tai buvo laikoma sugadinta, nes tas vyriškis, paprastai ne pats geriausias savo r šies
atstovas, paruošdavo bjauriausi genetin pagrind jos b simiems vaikams.
Tod l m s prot viai niekino nekaltyb praradusias merginas ir savo s nums
neleisdavo j vesti.
Prieš 150 met buvo bandoma sukryžminti m s kumeles su zebr patinais, tačiau nei viena kumel nepastojo, ir bandymai buvo nutraukti. Niekas j neb t prisimin s, jei už poros met neb t atsitik nepaaiškinami
dalykai. Kumel s, kažkada dalyvavusios tame eksperimente, staiga prad jo
gimdyti... dryžuotus kumeliukus! Nesuprantama – jos gi buvo suporuotos su
grynaveisliais eržilais. Mokslinis pasaulis buvo šokiruotas, o nuostab reiškin pavadino telegonija. Savo knygoje Individas, evoliucija, paveldimumas
ir neodarvinistai j apraš Ledantekas.
V liau mokslininkai rod , kad telegonijos efektas pasireiškia ir žmoni
tarpe, be to, daug ryškiau, nei pas gyv nus. Tuoj po to telegonija buvo slaptinta, nes ji atskleid daug neviešinam dalyk paprast ir žymi žmoni
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likimuose. Buvo sugalvota ir tokio slaptumo priežastis: atseit, telegonijos
teorija nepasitvirtino.
Bet štai paradoksali situacija: apie š reiškin , taip susijus su pilnaverči
palikuoni atsiradimu, gerai žino gyvulininkyst s specialistai. Kitaip Rusijoje
neb t pačios geriausios kilm s žirg , pienini karvi ar sabal su geriausiais
pasaulyje kailiais. Kai tuo tarpu Amerika, atmetusi moralinius statymus ir telegonij , gali „džiaugtis“ bauginančios apimties ir išsigimim pasireiškimais.
Tod l ir atsirado nekaltyb s paklausa, nes at jo laikas gelb ti taut .
Šie gr smingi reiškiniai tapo ir kit valstybi rykšte. Jeigu prieš tris metus
Rusijoje buvo tik 30 t kstanči narkoman , tai dabar j yra penki milijonai.
Sparčiai auga vagi , prievartautoj ir visoki iškryp li gimstamumas, o j
netik s paveldimumas tik didina toki negatyvi aritmetik . Galima prisiekti,
kad viena iš dorovin s kriz s priežasči yra ta, kad moterys ignoruoja dvasin s moral s statymus. Rezultate žmon s, paveld j iš savo genetini t v
nedorybingas savybes, prasimuša vadovaujančias vietas ir dezorganizuoja
visuomen s gyvenim . Tod l d sninga, kad vis gil ja dvasin moralin kriz ,
turinti aiški tendencij peraugti visišk žmonijos susinaikinim . Šia prasme
labai charakteringa situacija, susidariusi viename iš Smolensko internat .
Jaunas direktorius (kaip paskui paaišk jo – homoseksualistas) savo asmenine iniciatyva aukl jimo program trauk seksualinio paruošimo pamokas. Kiekvienoje patalpoje buvo televizoriai ir videomagnetofonai, o
privalomas telemeniu visiems internato aukl tiniams, neži rint j amžiaus,
visiškai atitiko patologinius direktoriaus polinkius: „aukl jimui“ buvo parenkami pornograiniai ilmai su labai nat ralistin mis scenomis. Po trij met
internate apsilank psichoterapeut ir seksolog komisija. Jie buvo apak :
pirmaklasiai užsiimin jo oraliniu seksu, šeštokai prievartavo jaunesni klasi mokinius, antraklasiai demonstravo savo lytinius organus mergait ms...
Direktorius gavo septynis metus kal jimo.
Kas laukia toki moralini iškryp li , kurie, sutinkamai su telegonijos
d sniu, pasmerkti tur ti patologinius palikuonis? Telegonijos reiškinys egzistuoja ir baudžia tuos, kurie, nor dami patenkinti savo gyvuliškus instinktus, ignoruoja paveldimumo d snius. Tod l merginos, lengvab diškai pasiruošusios pirmiems, ir dažniausiai nesantuokiniams lytiniams santykiams,
turi žinoti: pirmasis j vyriškis b tinai paruoš genofond kažkada b siantiems vaikams, ir neturi reikšm s, kas bus j t vas. Ir šitas pirmasis tikrai
nebus dorybingas žmogus, vadinasi, ir ateities vaikai netur s ger savybi .
Dar daugiau, specialistai, tarp j ir žymiausias devyniolikto amžiaus mokslininkas Lombrozo, ištyr daugelio žmoni geneologinius „medžius“, nusta151

t : teigiamos t v savyb s (ypatingai intelektualin s ir dvasin s) paveldimos
daug rečiau, negu neigiamos. O pastarosios, skaitant ligas, savo ruožtu, perduodamos progresuojančiomis formomis. Šiuo metu, kai vyksta visuotinis ir
planingas tautos prasig rimas, merginom ypatingai svarbu žinoti, kokios pasekm s lydi pasimyl jim su kaušusiu vyriškiu. Net vienintel išgerta taurel
gali b ti lemtinga b simiems palikuonims, taigi neturi reikšm s, ar mergina
priims savo gl b truput išg rus bendraklas , ar kok nors alkoholik . Galimi atvejai, kai vaikai išvengia motinos nuosmukio pasekmi , bet tada tie
lengvab diški lytiniai santykiai jai atsir gsta senatv je tam tikro pob džio
an kais – epileptikais, idiotais, nevispročiais... D l alkoholio takos Lombrozo pateikia tipišk pavyzd : „...girtuoklis Maksas Juk dav pradži giminei,
kuri per septyniasdešimt penkis metus gyventoj skaiči papild dviem šimtais vagi ir žmogžudži , dviem šimtais aštuoniasdešimt neregi , idiot ir
džiovinink bei devyniasdešimčia prostituči . Dar ten buvo trys šimtai be
laiko mirusi vaik ...“
Alkoholio poveik paveldimumui mokslininkai tyrin jo daugelyje kit šeim – pasekm s visur buvo vienodos. Bet kuris atsitiktinis vyras, tap s merginai pirmuoju, gali jai „padovanoti“ daug panaši pasekmi aukščiau min t ,
o jos gyvenime atsiras nuod m s elementas. Toki atsitiktini vyr daugiausia yra labiau išsivysčiusiuose visuomen s sluoksniuose, nes j atstovai turi
daugiau laiko visokiems malonumams, tam tarpe ir patologiniams, kas neišvengiamai veda psichikos sutrikimus.
Bet kokia patologija paveldima, ir anksčiau ar v liau jos poveikyje gimin
išmiršta. Lombrozo pateikia nemažai pavyzdži , kai garsios šeimos išnykdavo per kelis šimtus met . Sakykim, iš 487 šeim , kurios priklaus Berno
miesto buržuazijai, liko tik 168. Labiausiai tai paliet tas šeimas, kuri atstovai tuokdavosi su turtingomis aukštuomen s damomis, turinčioms daugiau
laiko pramogoms, taigi ir seksualiniams malonumams.
Toki pavyzdži , patvirtinanči palaido gyvenimo ryš su nepilnaverči palikuoni gimimu, yra daugyb , tod l galima dr siai tvirtinti, kad bet kurios
tautos gyvybingumo atstatymas neatsiejamas nuo moralini norm atk rimo.
Neišsprendus šio uždavinio, ne manoma išeiti iš pasaulin s kriz s, iš tos mirtinos aklaviet s, kurioje atsid r žmonija. (Labai akivaizdus faktas: Antrojo
pasaulinio karo metais vokieči gydytojas, tikrin s 16-20 met merginas, atvežtas iš Soviet S jungos Vokietij darbams, paragino Hitler nedelsiant
prad ti taikos derybas su rusais. J nustebino, kad 90% mergin nebuvo praradusios nekaltyb s, ir jis paraš iureriui, kad nugal ti toki doroving taut
ne manoma).
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