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Karma ir
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cēlonis
visam
problēmas. Rietumu civilizācija nedod at‑
bildes uz cilvēkam būtiskiem jautājumiem;
tā nepiedāvā orientierus, pēc kuriem vadī‑
ties savā dzīvē. Savukārt Austrumu zinā‑
šanas mums var sniegt visu nepieciešamo,
lai sakārtotu savu dzīvi. Tāpēc tās ir guvu‑
šas atsaucību arī Rietumu sabiedrībā – ne
tikai Latvijā, arī daudz kur citur Eiropā un
Amerikā.
Taču ir arī tāds uzskats, ka Austrumu ticības, piemēram, hinduisms,
domātas tikai attiecīgā reģiona iedzīvotājiem, tāpēc rietumnieks nav spējīgs tajās līdz galam iedziļināties. Vai
jūs tam piekrītat?
Tas ir ļoti maldīgs uzskats. Vēdiskās zi‑
nāšanas ir ļoti senas; tās nāk no laikmeta,
kad vēl nebija valstu un šī zināšanu sistē‑
ma bija izplatīta visā pasaulē. Tāpēc šīs zi‑
nāšanas ir pieejamas visiem: gan Indijā, gan
Amerikā, gan Latvijā un Krievijā.
Latvijā par tradicionālu tiek uzskatīta kristīgā kultūra, bet arvien
vairāk cilvēku meklē ko citu, aizraujas ar ezoteriskām idejām. Kā šajos meklējumos nenoklīst no ceļa, jo
katrs sludinātājs apgalvo, ka īstā patiesība ir atrodama tieši pie viņa?
Es tā nekad neesmu teicis un neteikšu.
Šivas centram reklāma nav vajadzīga; cil‑
vēki, kuriem vajadzēs mūsu palīdzību, paši

atradīs ceļu pie mums. Karma viņiem palī‑
dzēs sameklēt īstās durvis. Karma ir cēlonis
visam, tā ir mūsu dzīves atspoguļojums.
Cilvēki nereti izvēlas arī negatīvas lietas, piemēram, pārāk aizraujas
ar alkohola lietošanu vai atstāj visu
naudu spēļu zālē. Vai arī tas notiek
karmas ietekmē?
Protams, karma ietekmē visu, kas no‑
tiek mūsu dzīvē. Cilvēka uzvedības cēlo‑
ņi ir meklējami viņa apziņā. Tas ir līdzīgi kā
skatīties DVD diskā ierakstītu filmu – ek‑
rānā redzamais ir tikai procesa sekas, cēlo‑
nis ir meklējams ierakstā. Tāpat ir ar cilvē‑
ku – dzīve līdzinās karmiskai filmai, kurā
mēs spēlējam galveno lomu. Taču reālā dzī‑
ve nav nekāds kino, un arī karma ļoti atšķi‑
ras no cilvēku vēlmēm. Pārsvarā karma ir
negatīva, tāpēc mūsu uzdevums ir to mai‑
nīt. Cilvēki vēlas būt laimīgāki, turīgāki, ve‑
selāki un slaidāki, bet viss ir atkarīgs no kar‑
mas. Ja vēlies ko mainīt savā dzīvē, vispirms
jāmaina karma.
Bet jūs minējāt piemēru ar DVD
ierakstīto filmu – es kā vienkāršs
skatītājs taču nevaru to mainīt, man
jāskatās tas, ko piedāvā filmas režisors un scenārija autors. Vai savu
karmu es varu ietekmēt?
Tas ir iespējams, bet karmas mainīšana
ir vesela zinātne. Cilvēkam jāsasniedz īpašs
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iva par sevi ir radījis diezgan no‑
slēpumaina guru tēlu; ar presi
viņš runā reti un apgalvo, ka ne‑
kāda īpaša reklāma viņam nav
vajadzīga, jo cilvēki, kuriem va‑
jadzēs viņa palīdzību, paši atradīs ceļu uz Ši‑
vas centru. Mēs tiekamies vēlā piektdienas
vakarā, kad Šiva beidzis vadīt kārtējo no‑
darbību. Par viņu tiek runāts kā par cilvēku,
kurš konsultējis gana turīgus un ietekmīgus
ļaudis, un to netieši apstiprina uz galda no‑
vietotais cenrādis: par 20 minūšu ilgu kon‑
sultāciju jāmaksā 60 eiro, bet stundu ilga sa‑
runa izmaksās jau 180 eiro.
Šiva pret ciemiņiem izturas laipni, cienā
ar ājurvēdisko tēju un runā raitā latviešu va‑
lodā. Viņa galvenais bizness ir cilvēku kar‑
mas mainīšana. Pieprasījuma netrūkst, jo
pārsvarā cilvēki nav apmierināti ar savu dzī‑
vi. Bet kā ar viņu pašu? “Esmu gana apmie‑
rināts,” nosmaida Šiva.
Kāpēc Latvijā ir tik liela interese par Austrumu zināšanām un reliģijām?
Austrumu zināšanu sistēma cilvēkiem
sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem
un piedāvā informāciju, ko viņi nevar at‑
rast nekur citur. Pašlaik mēs dzīvojam ļoti
sarežģītā laikā – kali jugas laikmeta pēdējā
posmā. Cilvēku dzīves režīms ir ļoti inten‑
sīvs, viņiem nākas risināt daudz un dažādas

Austrumu mācību
pasniedzējs un Šivas
centra vadītājs, kuru viņa
skolnieki tā arī dēvē –
par Šivu, – stāsta, kā
iemīlēt sevi, sasniegt
augstāku līmeni seksā un
uzlabot savu karmu.

“Es mācu cilvēkiem,
ka vispirms viņiem
jāiemācās mīlēt
pašiem sevi. Un tikai
tad jūs varēsiet sniegt
mīlestību citiem.”
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apziņas stāvoklis, viņam jābūt gatavam pār‑
maiņām. Tas nav vienkārši, jo nepieciešams
apgūt daudz jaunu zināšanu, kas Rietumu
cilvēkam sākotnēji var šķist nesaprotamas.
Bieži vien ir tā, ka cilvēki vēlas savā dzīvē
kaut ko mainīt, bet ne vienmēr viņi ir gatavi
ieguldīt darbu, lai rosinātu šīs pārmaiņas.
Kāpēc mūsdienās ir tik daudz nelaimīgu, vientuļu cilvēku?
Kali jugas laikmetā, kurā mēs pašlaik
dzīvojam, 75% no visas karmas ir melnā,

Jūs esat teicis: “Kas nemīl sevi,
tas nespēj mīlēt arī otru.” Kā iemācīties mīlēt sevi? Vai to vispār var
iemācīties?
Cilvēki domā, ka attiecības būs viņu lai‑
mes avots, bet šis uzskats ir ļoti maldīgs. Ne‑
viens cits nevar aizvietot mīlestību, kas cilvē‑
kam būtu jāmeklē sevī pašā. Ja cilvēks meklē
mīlestību kādā citā, agri vai vēlu viņam nāk‑
sies piedzīvot lielu vilšanos. Jā, sākumā viss
būs skaisti, būs kaisle un aizraušanās, bet tam

“Kāpēc mūsdienās tik daudz runā par seksu un
mīlestību? Tāpēc, ka cilvēku dzīvē nav ne seksa,
ne mīlestības. Ja cilvēkiem kaut kā pietrūkst, viņi
par to daudz runā.”
negatīvā karma. Baltā karma ir sastopama
ļoti reti. Negatīvā karma visvairāk koncen‑
trējas attiecību jomā, tāpēc arī ir tik daudz
attiecību ar sliktu iznākumu, pozitīvu pie‑
mēru ir ļoti maz. Karmas uzdevums ir cil‑
vēkam kaut ko iemācīt, bet visefektīvāk tas
notiek nelaimē. Diemžēl ir tā, ka laime cil‑
vēkam neko jaunu nevar iemācīt, to da‑
ra ciešanas. Tāpēc arī attiecību jomā cilvē‑
kiem ir visvairāk problēmu.
Tad varbūt labāk atmest visam ar
roku un dzīvot katram par sevi, bez
attiecībām?
Nē, tas nav iespējams, jo cilvēki tāpat
meklēs ceļu viens pie otra. Tas ir instinkts,
ko nav iespējams apslāpēt.
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visam kādreiz pienāk beigas. Otrs cilvēks ne‑
varēs kompensēt tavu mīlestības deficītu. Es
mācu cilvēkiem, ka vispirms viņiem jāiemā‑
cās mīlēt pašiem sevi, tikai tad varēs sniegt
mīlestību citiem. Situāciju, kurā jūs vispirms
gribat sagaidīt mīlestību no otra cilvēka,
varētu salīdzināt ar divu nabagu satikšanos –
abi domā, ka otrs palīdzēs nodrošināt viņu
vajadzības, bet patiesībā neviens no viņiem
nav spējīgs otram kaut ko dot.
Ko vispār nozīmē mīlēt sevi? Tas no‑
zīmē mīlēt Dievu, jo Dievs ir visu lietu cē‑
lonis. Ja jūsu apziņā būs Dievs, jums būs
arī iespēja pieslēgties dievišķās mīlestības
avotam. Šivas centrs tieši ar to nodarbojas:
mēs palīdzam cilvēkiem iegūt dievišķās zi‑

nāšanas un izmantot tās savā dzīvē. Tā ir ļoti
sena zinātne, kas izturējusi laika pārbaudi.
Cilvēkus, kuri ir iemīlējušies sevī, nereti sauc par egoistiem. Viņi ir
tik ļoti pārņemti ar sevi, ka pat attiecības viņiem īsti nav vajadzīgas.
Jā, vārdam “egoists” parasti ir negatīva
pieskaņa. Bet kas īsti ir egoists? Tas ir cil‑
vēks, kuram ir ego. Tas ir pilnīgi normāli, vi‑
siem cilvēkiem ir ego, tā ir daļa no mūsu ap‑
ziņas. Ja cilvēks mīl sevi, tas ir ļoti labi. Slikti
ir tad, ja cilvēks nemīl sevi, bet pieprasa, lai
citi mīlētu viņu. Šāds cilvēks patiešām ir
egoists šā vārda sliktākajā nozīmē. Mīlestī‑
ba ir enerģija; cilvēks bez tās nevar dzīvot. Ja
es nemīlu pats sevi, man jāmēģina šo ener‑
ģiju iegūt no citiem.
Ko jūs vispār domājat par vārdu
savienojumu “otra puse”? Vai tas nenozīmē, ka cilvēks nav viens vesels?
Ja cilvēks nejūtas pašpietiekams, viņš
meklē kādu, uz kuru varētu atbalstīties.
Sievietēm šī vēlme ir pilnīgi dabiska un
normāla, bet mūsdienās mēs redzam, ka tā

ir raksturīga arī daudziem vīriešiem. Cilvē‑
ki meklē “otru pusi”, lai atrisinātu savas pro‑
blēmas ar kāda cita palīdzību. Attiecībās
vislielākās nesaskaņas rodas tad, ja mēs šo
otru cilvēku sākam uztvert kā savu īpašu‑
mu. Tas nav iespējams, jo jebkurā gadīju‑
mā tas ir cits cilvēks, kuram ir pašam sava
karma un enerģija. Vīriešiem un sievietēm
ir pilnīgi atšķirīga enerģija, ko iespējams ap‑
vienot ar mīlestības un seksuālās tieksmes
palīdzību. Tie ir pamati, uz kuriem jābūvē
attiecību māja. Ja seksuālās saderības jomā
nebūs ielikti noturīgi pamati, arī attiecību
ēka nebūs droša un stabila.
Vai mūsdienās vēl var runāt par
vīriešiem kā par stipro dzimumu?
Varbūt stiprais dzimums patiesībā ir
sievietes, kuras uzņemas arvien vairāk pienākumu gan darbā, gan ģimenes dzīvē?
Diemžēl jums ir taisnība. Kali jugas laik‑
metā viss ir apvērsies otrādi – mēs redzam
vīriešu vājumu un sieviešu stiprumu. Taču
tas ir pret dabas likumiem, tāpēc daudziem,
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it īpaši sievietēm, par to nākas maksāt ar sa‑
vu veselību. Tas arī ir viens no iemesliem,
kāpēc mūsdienās ļoti izplatītas ir ginekolo‑
ģiskās un onkoloģiskās saslimšanas.
Jūs esat teicis, ka daudzas slimības, piemēram, vēzis, rodas no mīlestības trūkuma. Kā cilvēkam rast
sevī spēju mīlēt?
Ja cilvēki mīlētu sevi, pasaulē nebūtu ne
vēža, ne daudzu citu slimību. Taču tā ir uto‑
pija, jo karmas stāvoklis tikai pasliktinās.
Kāpēc mūsdienās lielākā daļa
laulību tiek šķirtas? Vai arī tas notiek sliktās karmas dēļ?
Kā jau minēju, attiecību jomā koncen‑
trējas sliktā karma, tāpēc šajā jomā ir tik
daudz problēmu.
Savukārt daudzas sievietes, kurām nekādi neizdodas atrast dzīvesbiedru, ir pārliecinātas, ka viņām
uzlikts lāsts vai bezlaulības vainags.
Vai jūs ticat, ka cilvēkam var uzlikt
šādu lāstu?
Es neticu lāstiem, es ticu karmai. 99,99%
gadījumu problēmas mūsu dzīvē ir skaidro‑
jamas ar negatīvo karmu. Taču to ir iespē‑
jams mainīt.
Runājot par seksuālo saderību, jūs esat teicis, ka tradicionālais
sekss nozīmē enerģijas zaudēšanu,
bet tantriskais sekss – enerģijas vairošanu. Vai tas nozīmē, ka visiem pāriem tagad būtu jāpārorientējas uz
tantrisko seksu?
Tantriskais sekss nav domāts visiem, ti‑
kai tiem, kuri tam ir gatavi. Vispirms ir ne‑
pieciešams apgūt daudz jaunu zināšanu, lai
sasniegtu attiecīgu apziņas līmeni. Tā nekad
nebūs masveida parādība. Patlaban mēs re‑
dzam, ka attiecību jomā daudzas problē‑
mas ir skaidrojamas tieši ar seksuālo nesa‑
derību. Raugoties dziļāk, kļūst skaidrs, ka
sievietes nav apmierinātas ar savu seksuā‑

skaidrs, ka agri vai vēlu tās radīsies arī citās
jomās. Piemēram, seksuālā neapmierinātī‑
ba var izpausties kā vardarbīga izturēšanās
pret partneri.
Vai jūs varētu tādā parasto cilvēku valodā izskaidrot jēdzienu “tantriskais sekss”?
Vispirms būtu jāsāk ar to, ka tantris‑
kais sekss nemaz nav domāts “parastiem”

nikām iespējams sasniegt vislielāko baudu,
ģenerēt maksimālo enerģiju. Taču vispirms
nepieciešams strādāt ar savu apziņu, lai to
attīstītu līdz noteiktam līmenim, kurā var sākt
domāt par tantriskā seksa praktizēšanu.
Padomju laikā bija tāds lozungs:
“Padomju Savienībā seksa nav”, tikai bērni nez kāpēc dzima daudz vairāk nekā tagad. Mūsdienās sekss ir

“Bieži vien ir tā, ka
cilvēki vēlas kaut ko
mainīt savā dzīvē,
bet ne vienmēr viņi ir
gatavi ieguldīt darbu, lai
rosinātu šīs pārmaiņas.”
lo dzīvi, jo vīrieši nav spējīgi sniegt viņām
patiesu baudu. Tas nav fizioloģiski iespē‑
jams, jo šajā jomā sieviete ir daudz stiprāka
par vīrieti, un vidējais vīrietis nekad neva‑
rēs apmierināt visas viņas vajadzības. Tā‑
pēc rodas negatīvas emocijas: vilšanās, bai‑
les, naids. Ja pārim rodas nesaskaņas seksā,
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cilvēkiem. Tas domāts cilvēkiem, kuri ir ga‑
tavi iedziļināties šajā sistēmā. Parastais sekss
nozīmē enerģijas tērēšanu, bet tantra ir ceļš
uz enerģijas attīstīšanu. Tantra ir sistēma, kas
izstrādāta enerģijas vairošanai. Ar īpašām
tantriskā seksa tehnikām cilvēks var arī at‑
tīstīt apziņu, uzlabot savu karmu. Ar šīm teh‑

visur, bet dzimstība ir daudz mazāka. Kā jūs skaidrotu šo tendenci?
Ļoti labs jautājums. Kāpēc mūsdienās
tik daudz runā par seksu un mīlestību? Tā‑
pēc, ka cilvēku dzīvēs nav ne seksa, ne mī‑
lestības. Ja cilvēkiem kaut kā pietrūkst, viņi
par to daudz runā. Padomju laikā bija daudz

Kali jugas
laikmets
Indiešu garīgā literatūra
apraksta kali jugas laikmetu
kā pēdējo no četriem cikliem,
caur kuriem nācies iziet
cilvēcei. Šis cikls sācies
3102. gadā pirms mūsu ēras,
un tā ilgums tiek lēsts ap
432 000 gadu. Kali jugas
posms pasaules vēsturē tiek
aprakstīts kā dēmonu jeb
nemieru laikmets, kad cilvēcei
nāksies izturēt dažādus
pārbaudījumus, jo cilvēki
ir pārāk attālinājušies no
Dieva. Hinduisti šo laikmetu
salīdzina ar vērsi, kurš
sākotnēji stāvējis uz četrām
kājām, bet ar katru ciklu
zaudējis pa kājai un tagad
palicis tikai uz vienas kājas.
Tāpēc šajā laikmetā vērojama
garīguma lejupslīde, cilvēki
biežāk ļaujas kārdinājumam
ieslīgt grēkā un izvirtībā.

mazāk izklaides iespēju, tāpēc to trūkums
tika kompensēts ar seksu. Tagad mums ir
tik daudz dažādu variantu, kā pavadīt brīvo
laiku, ka cilvēkiem vajadzētu būt ļoti laimī‑
giem, bet notiek tieši pretējais – lielā izvē‑
le padara viņus nelaimīgus. Arī seksualitātes
jomā tagad it kā ir tik daudz iespēju, izpaus‑
ties, taču cilvēki ir apjukuši, nezina, ko ar to
visu iesākt. Viņiem trūkst zināšanu un iz‑
pratnes par šo jomu. Sekss ir visur, visi par
to runā, bet realitātē seksa nav. Kāpēc nav?
Jo cilvēki nezina, kā ar to nodarboties.
Mīlestība pret sevi galvenokārt ir
garīga koncepcija, bet, runājot par
tīri fizisko, seksuālo līmeni, vai pašapmierināšanās ir grēks, kā to apgalvo dažu reliģisko dogmu paudēji?
Tā drīzāk ir negatīva parādība, jo tādē‑
jādi cilvēks zaudē enerģiju, dzīves vielu. Tā
var rasties dažādas psiholoģiskas problē‑
mas. Seksa jomā vispār daudzas problēmas
rodas no tā, ka cilvēkam nav ar ko dalīties
mīlestībā, nenotiek enerģijas apmaiņa.
Vai piekrītat uzskatam, ka nauda ir materializēta enerģija? Daudzi
bagāti cilvēki pie naudas tikuši ar ne
pārāk godīgiem paņēmieniem, sliktas enerģijas palīdzību.
Nauda ir enerģijas atspoguļojums. Cil‑
vēkiem, kuriem ir daudz naudas, ir vairāk
enerģijas nekā pārējiem. Galvenais cēlonis,
kāpēc vieniem cilvēkiem ir nauda, bet ci‑
tiem tās vienmēr pietrūkst, ir atšķirīgā kar‑
ma. Bagātajiem cilvēkiem ir labāka karma
naudas jomā.

Esat kritiski izteicies par kredītiem, proti, ka tie nozīmē vēl nenopelnītas enerģijas tērēšanu. Vai tad
vēlme uzlabot savas dzīves apstākļus
ir uzskatāma par sliktu?
Diemžēl mūsdienās to ir grūti risināt bez
kredītu palīdzības. Taču šajā dzīvē nekas ne‑
tiek dots par velti, un arī par kredītu būs dārgi
jāmaksā. Pirmkārt, ar naudu, jo galu galā jūs
bankai samaksāsiet daudz vairāk par mājok‑
ļa patieso cenu. Otrkārt, ar stresu, uztrauku‑
miem, veselības pasliktināšanos.
Šivas centrs ir izvērsis darbību arī
internetā, piemēram, piedāvā konsultācijas arī Skype. Vai interneta
vide būtu jāuztver kā drauds vai kā
iespēja?
Mūsu laikmetam ir raksturīgs ļoti liels
dzīves ātrums. Internets un mobilie tālru‑
ņi palīdz to nodrošināt, bet vienlaikus pa‑
lielina stresu. Paši par sevi šie rīki nav ne la‑
bi, ne slikti; tas ir līdzīgi kā ar nazi, ko var
izmantot gan maizes griešanai, gan cilvēka
nogalināšanai. Viss ir atkarīgs no tā, kādiem
nolūkiem mēs izmantojam tehnoloģiju pie‑
dāvātās iespējas. Diemžēl daudzi internetu
izmanto galvenokārt muļķīgām izklaidēm.
Viņiem pietrūkst gudrības, bet ar internetu
šos trūkumus nav iespējams aizpildīt.
Vai cilvēkiem ir jābaidās no nāves? Vai arī to var uztvert kā pāriešanu citā apziņas stadijā?
Cilvēki baidās no nāves, jo viņi par to
neko nezina. Taču nāve patiesībā ir pāreja
no viena dzīves posma citā.
Statistika liecina, ka Latvijā katru
gadu no dzīves labprātīgi šķiras simtiem cilvēku. Ko varētu darīt, lai samazinātu pašnāvību skaitu?
Ja cilvēks izdara pašnāvību, tas nozīmē,
ka viņš nav redzējis jēgu savai turpmākajai
dzīvei. Tas notiek gadījumos, kad cilvēks
nav atradis Dievu. Dzīve viņam nav sniegu‑
si nekādu gandarījumu. Pašnāvība arīdzan
liecina, ka cilvēki zemapziņā ir pārliecinā‑
ti – būs vēl kāda dzīve, jo pretējā gadīju‑
mā, ja viņi domātu, ka šī ir pēdējā dzīve un
nekādas citas vairs nebūs, kāda jēga taisīt
pašnāvību?
Daudzās ticībās pašnāvība tiek
uzskatīta par grēku.
Jā, tas ir grēks, jo liecina, ka cilvēks nav
sapratis dzīvi. Dzīves jēga ir atrast Dievu,
nevis koncentrēties uz dzīves apstākļiem. Ja
cilvēks izdarījis pašnāvību, viņš nav varējis
atrast sev vietu dzīvē. Viņš nav mīlējis sevi,
un neviens cits viņu nav mīlējis.
Ko cilvēkiem vajadzētu darīt, lai
viņu nākamā dzīve būtu labāka par
tagadējo?
Strādāt ar savu apziņu, lai atklātu Dievu.
Tas ir dzīves galvenais uzdevums. Dievs ir
mūsu apziņā, bet daudzi par to nenojauš. Ja
tev ir izdevies atrast Dievu, visa dzīve mai‑
nīsies uz labo pusi.

