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Ievads 
 
Šis materiāls ir tapis tādēļ, ka diezgan strauji pieaug dažādas nekontrolējamas 

izpausmes kristīgajās baznīcās, kuras tiek dēvētas par Svētā Gara ierosinātām. Piedzēruša 
cilvēka uzvedība, krišana, vārtīšanās, kratīšanās, histēriski smiekli vai raudāšana, dzīvniecisku 
skaņu izdvešana utml.. Pastiprinātu uzmanību izraisa fakts, ka tās sāk aizēnot Dieva Vārda 
lasīšanu un skaidrošanu, uzsvaru liekot uz fiziskām sajūtām, izpausmēm un garīgiem 
piedzīvojumiem.  

Par pamatu ir ņemta Endrjū Stroma (Andrew Strom) dokumentālā videofilma 
„Kundalini brīdinājums”[1,2,3]. (Ir izdota arī grāmata „Kundalini warning”). Stroma kungs 
pats apliecina, ka ir bijis dziļi iesaistīts šajā garīgumā 11 gadus un liecina, ka pirmo reizi 
šodien novērojamā uzvedība ir sākusies 1994. gadā, Rodnija Hovarda Brauna (Rodney 
Howard Browne) kalpošanā. Brauns ar roku uzlikšanu „iznesis šo svētību” tālāk lielākajās 
ASV draudzēs. Šīs kustības turpinātājs lielos apmēros ir Tods Bentlijs (Todd Bentley) – 
Leikvudas atmoda. Rendijs Klarks (Randy Clark), Riks Džoiners (Rick Joyner), Pīters Vāgners 
(Peter Wagner), Bils Džonsons (Bill Johson) – šie ir tikai daži vārdi, kas ir dziļi saistīti ar šo 
garīgo kustību. 

Kundalini spēka izpausmes, kā jau Endrjū Stroms uzsver, ir pilnībā identiskas tai 
uzvedībai, kura īpaši novērojama to kristiešu vidū, kuri to dēvē par „Toronto svētību” 
(Toronto blessings”), „svētajiem smiekliem” („holy laughter”) vai „piedzērusies godība” 
(„drunken glory”).  

Amerikā daudzas lielās atmodas draudzes ir pakļautas šim garam. Arī Latvijā ir iesākta 
šī „īpašā gara” kustība. Vai tas ir Svētais Gars vai maldi? 

Šajā darbā ir iekopēta pasaulīgo mediju informācija par kundalini un diskusiju forumā 
iegūtās liecības tepat Latvijā. Kā arī, ko par to un Svēto Garu un izpausmēm, varam atrast 
Dieva Vārdā. Rakstuvietas noteikti nav vienīgās, bet īsumā atbilstošākās. Ja kādam ir 
nepieciešamas pilnīgākas atbildes, esat laipni aicināti tās meklēt vēl dziļāk Bībelē un 
lūgšanās.  
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1. Kundalini kopsavilkums (prezentācijas slaidi Nr. 3;4;5): 
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Kundalīnī enerģija - tā ir garīgā enerģija, kas dus mūsu astes kaulā. Kundalīnī - tas ir 
"čūskas" spēks jeb dusoša čūska, kas saritinājusies trīsarpus apļos un guļ mulādhāra čakrā, 
mugurkaula pamatnē. Kad Kundalīnī Enerģija atmostas, ceļas pa kanālu, kas iet caur 
mugurkaulu pie galvas (sušumna), vienlaikus tā iekļūst čakrās, un sasniedz sahasrāra čakru. 
Pirmais šīs enerģijas atmodināšanas solis ir dažādu spēju ieguve (pārdabisku spēju). 
Kundalīnī, tāpat saukta par Kundalīnī Uguni. Turpmāk enerģija plūst pilnīgi caur visu 
ķermeni, caur galveno enerģijas kanālu (sušumnu), un iziet no sahasrāra čakras.  
Cilvēka enerģētiskā sistēma - tā ir ķēde, caur kuru mūsu iekšienē cirkulē enerģija. Šo 
enerģiju sauc dažādi, piemēram, Či, Ki, bioenerģija vai Sila. Katrā kultūrā terminoloģija, 
tradīcijas, mācība un valoda ir atšķirīgas, bet tie ir tikai dažādi viena enerģētiskā spēka 
nosaukumi. Šo spēku sauc par Kundalīnī. Kundalīnī ir mūsu galvenais dzīvības spēks, 
galvenais evolucionārais spēks, Absolūta drumsla, kas atrodas cilvēka ķermenī. Kundalīnī 
sauc par čūskas spēku, attēlo čūskas veidā, kas saritinājusies ar astes galu pie mugurkaula 
pamatnes. 

Atmostoties Kundalīnī, nostiprinās cilvēka enerģētiskās sistēmas kanāli, un ķermenis 
sagatavojas palielinātai Kundalīnī plūsmai. Kundalīnī meditācija stimulē vēl lielāku Kundalīnī 
aktivitāti, palielinot šī spēka intensitāti. Kad ķermeņa un enerģijas kanāli ir sagatavoti, 
cilvēks var tikt galā ar lielāku Kundalīnī aktivitāti. Kad apziņa kļūst spējīga labāk fokusēties un 
koncentrēt uzmanību, sāk plūst vairāk enerģijas. Kundalīnī pieaugums ir ilgstošs, vērienīgs 
process. Citiem vārdiem, Jūs varat virzīties ceļā pie Kundalīnī enerģijas palielināšanas, bet 
neesat spējīgi precīzi noteikt, kā un kad tas notiks. Tā kā Kundalīnī ir galvenais 
psihofizioloģiskais spēks, katrs kādreiz ir to jutis. Parasti tas notiek pēkšņas iedvesmas brīžos 
vai orgasma laikā. Sajūta, ka krīti tukšumā vai zaudē kontroli pār sevi, ekstāzes viļņi, kas 
rodas orgasma laikā - seksuālās Kundalīnī izpausmes. Saldkairu sapņu brīžos, kad pasaule 
liekas īpaši maģiska un brīnišķīga, arī tad sevi izpauž Kundalīnī. 
Vingrinoties, Jūs varēsiet palielināt savu spēju uztvert augošo Kundalīnī straumi un stimulēt 
šī spēka pieaugumu sevī. Čakras un galvenie enerģijas ceļi iegūs arvien lielāku dzīvības spēku 
un aktivitāti, katru dienu paveroties nedaudz vairāk, tai laikā, kad pieaugošā Kundalīnī 
straume cirkulēs jūsu ķermenī. 

Vēlme nodarboties un meditēt tāpat rodas Kundalīnī. Tieši šis spēks mūs virza uz 
priekšu, liek dzīties pēc ķermeņa attīrīšanas un apziņas nostiprināšanas. Līdz ar Kundalīnī 
palielināšanos daudz kas mainās. Jūs jūtaties daudz spēcīgāki, dzīvāki, palielinās jūsu sajūtu 
asums. Ēdiens kļūst garšīgāks, ir vieglāk uztvert smalkos aromātus, krāsas kļūst dzīvākas, 
pieskārieni jaušamāki, mūzikai parādās telpa un apjoms un tā tālāk. Pasaule kļūst dzīvāka, 
jutekliskāka.  
Līdz ar Kundalīnī enerģijas pieaugumu palielinās arī Jūsu vispārējais enerģijas līmenis, Jūs 
atklāsiet, ka varat paveikt sarežģītākus prāta uzdevumus ar mazāku piepūli. Bet, bez tam, 
Jūs, iespējams, atklāsiet, ka vienkārši ar gribas piepūli varat piesaukt papildus enerģiju, kad 
tas ir patiešām nepieciešams. Tāpat, līdz ar Kundalīnī plūsmas palielināšanos mainās miega 
režīms. Papildus tam, ka Jums, iespējams, būs nepieciešams mazāk laika gulēšanai, Jūsu 
sapņi kļūs neparasti skaidri vai pat pravietiski. Meditācijas nodarbības var atvērt Jums ceļu 
uz apzinātajiem sapņiem, kad jūs miegā apzināsieties, ka viss notiekošais ir sapnis. 
Ir klasiskas somatiskas parādības, kas bieži seko Kundalīnī kustībai, visbiežākās no tām ir 
siltuma sajūta mugurkaula pamatnē. Šī sajūta var būt visai patīkama, bet dažreiz Jums var 
likties, ka Jūs sēžat uz kaut kā karsta. Bieži šīm sajūtām seko ļoti spēcīga seksuāla vēlme. 
Kundalīnī meditācijas izpildes laikā bieži sastopas ar tādu parādību, kā mugurkaula 
vibrācijas. Mugurkauls sāk raustīties, mazām kustībām un ātri, kā vibrators. Beigu beigās, šīs 
parādības pilnībā beidzas. Viena no visaizraujošākajām ar Kundalīnī saistītajām parādībām, ir 
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pēkšņs enerģijas zibsnis, kas ceļas pa mugurkaulu, un kuru bieži pavada pieaugoša krāsu 
piesātinātība. Tā ir sava veida iekšējā uguņošana. Cilvēks šajā laikā parasti jūt prieku, apziņas 
paplašināšanās sajūtas un mieru. Tā ir brīnumaina sajūta. Kad tas notiek, ir jāsafokusē sava 
uzmanība, jāmeditē un jādara tā, lai tas nekļūtu Jums par kaut ko vairāk kā vienkārši sajūta. 
Rīkojoties tā, Jūs varat ar prāta piepūli ielūkoties Kundalīnī spēka iekšienē, uz ilgu laiku 
iegūstot apziņas skaidrības sajūtu, dzīvības spēku, sajūtu asumu un priecīgas dzīves slāpes. 

Kundalīnī atmodināšanas process, tāpat kā dziļa meditācija, saskalo neapzinātā 
nogulsnes un parāda cilvēkam tās psihiskās parādības, kuras viņš vismazāk spēj redzēt. 
Doma par to, ka Kundalīnī pieaugums spēj pacelt no apziņas dzīlēm netīrumus, ir pilnībā 
patiesa. Nodarbojoties ar Kundalīnī meditāciju, Jūs varat atklāt, ka lietas, kas iznirst Jūsu 
apziņā, nav visai patīkamas. 

Nav iespējams pilnībā atmodināt Kundalīnī spēku, neizbrienot cauri šiem apziņas 
purviem. Tas notiek tāpēc, ka mums visiem ir savas bailes, novirzes, samaitātības un dziļi 
apziņā aprakti labirinti, caur kuriem mums visiem nākas spraukties cauri. Kundalīnī sakuļ to 
visu, jo tā ir tīrās apziņas un enerģijas izpausme. Tā ir kā spilgta gaisma, kas apmirdz tumšu 
alu. Ja alā ir dubļi, tie kļūs redzami. Katram apziņā ir dubļi, no kuriem nepieciešams 
atbrīvoties, un, kad Kundalīnī aktivitāte Jūsos pieaugs, Jums nāksies sastapties ar Jūsu 
personīgajiem dubļiem. [7] 

 
KAS IR KUNDALINI? Ruth Angela 
Posted on Jūnijs 3, 2010  

… Neviens no šā vārda tulkojumiem nepārnes pilnu Kundalini jēgu. Ja cilvēks uzņemas 
pētīt senus jogas rakstus, to skaidrojums bieži ir mulsinošs un mīklains. Vai šāda parādība 
var būt cilvēku sugai vispārēja, ja par to ir zināms tik maz, un tā pat nav sastopama daudzu 
kultūru vārdnīcās un jēdzienos? Atbilde ir “Jā”.  

Tā ir vispārēja parādība un kļūst arvien plašāk izprasta, jo Kundalini atmodas gadījumi, 
kaut gan agrākos laikos reti, kļūst arvien vairāk izplatīti. Tā cēloņi ir ārpus šīs esejas, bet 
tagad ir daudz rakstu, kas skaidro planētas atmodu (piemēram, Barbara Hand Clow, Barbara 
Marx Hubbard, Greg Braden, Carl J. Calleman Ph.D., Barbara Marciniak, Ken Carey, un Neale 
Donald Walch). 

Šķiet, ka pašlaik psīhiatri vai psīhologi mēģina palīdzēt pacientiem, kuriem ir Kundalini 
atmodas simptomi. Diemžēl ārsti, kas mācīti tradicionālās psīholoģijas jomā, nedz zina, kas 
tas ir, nedz kā pret šo parādību izturēties. Tādējādi bezpalīdzīgi pacienti tiek kļūdaini 
diagnosticēti un nesaprasti. Var būt jauni cilvēki, kas eksperimentē ar narkotikām, augiem, 
bet var būt jogi, kam pamodusies Kundalini un kuri pamana, ka kermenis vai emocijas sāk 
izturēties patvaļīgi, izpaužot dīvainus karstuma uzplūdus un neizprotamas fiziskus, 
emocionālus, garīgus vai psīholoģiskus uzliesmojumus. 

Īstenībā nav neviena simptoma, kas definētu Kundalini atmodu, bet var identificēt 
simptomu kopumu, kas norāda uz tās iespējamību. Tomēr, spriežot pēc cilvēku skaita, kas 
izmisumā man raksta, daži no šiem simptomiem var būt mulsinoši un biedējoši pat 
izglītotam psīhologam vai attīstītam jogas skolotājam. Rietumu kultūrā ir pieejams ļoti maz 
līdzekļu, kas sniegtu skaidras ziņas par Kundalini atmodas parādību. 

Šo rakstu es piedāvāju, lai ienestu nedaudz gaismas šajā lietā. Esmu bijusi dziļi iesaistīta 
savas pašas pieredzējuma izprašanā kopš 1979. gada, un man ir bijusi pieejama mana guru 
apbrīnojama un labvēlīga palīdzība. Tomēr, tāpat kā iemīlēšanās nepakļaujas 
viennozīmīgiem vārdiem, tā arī Kundalini pieredzējums. Tas ir pieredzējums, un tādējādi to 
var izprast tikai kā dzīvu pieredzējumu. 

http://tencinu.wordpress.com/2010/06/03/kas-ir-kundalini-ruth-angela/
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Šeit ir izvilkums no manas grāmatas par dramatisku pieredzējumu, kāds man bija 
1979.gadā. 

1979.gada 13.jūlijā, piektdienā, mazā meditācijas centrā Havajas salā man notika 
Kundalini pamošanās, kas bija ļoti dramatiska un uzbudinoša. Es apmeklēju meditācijas 
centru Roba un Leas mājās. Līdz tam es nekad nebiju meditācijas centros bijusi. Es biju 
aizgājusi, lai atbrīvotos no lielās spriedzes, ko izjutu sakarā ar manu izirstošo laulību. Biju 
teikusi, ka vēlos tikai piedalīties, ļauties atslābināties, izbaudīt skaņas un sekot 
norādījumiem par mantras “Om Namah Šivaja” skandēšanu. 

Sākumā es izbaudīju skandēšanu, lai varētu atslābināties, un tad ar jaunu skaņas lenti 
sākās ļoti lēns, gandrīz bēru dziesmai līdzīgs “Om Namah Šivaja” skandējums. Šī lenta mani 
ievadīja meditācijā, šī “mantras” lente. 

Ēnainajā telpā es jutos viegli un ievēroju, ka stress un saspringums manā vēderā, kas 
bija mani atvedis šurp, pilnīgi nemaz nenodarbina manu prātu. Es pamanīju, cik ļoti 
atslābināta jūtos. Mans ķermenis sāka šūpoties, un dažbrīd es jutu krampjus, it kā kaut kas 
manos muskuļos pārkārtotos. Rokas sajutu vieglas, peldošas, apakšdelmi pakāpeniski kļuva 
savādi, bet es tos nevarēju pakustināt, jo biju pārāk atslābusi. 

Pēc 30 minūtēm lente apstājās, un iestājās klusums. Ikviens līdz šim bija ļoti kluss un 
mierīgs. Atcerējos norādījumu atkārtot šīs mantras zilbes klusībā pie sevis. Rokas un 
plaukstas jutu kā pamirušas, it kā asinis tajās būtu izsīkušas. Pakāpeniski mani pirksti kļuva 
stīvi, izstiepās it kā ārēja spēka vilkti. 

Mana elpa kļuva straujāka, un es aptvēru, ka viss iekšējais saspringums sāk izgaist. 
Manu iekšu spriedze burbuļoja augšup ārā pa muti kā gaiss ūdenī. Šī sajūta bija brīnišķīga. 
Tajā pat laikā mana galva atgāzās atpakaļ, lai ši burbuļi varētu uzpeldēt. Kādu brīdi bija 
uzjautrinoši sajust šos burbuļus nākam ārā pa muti. Bet tad es sāku skaļi šņukstēt. Nedaudz 
samulsusi un sevi apzinoties, es klusi izšņaucu degunu, mēģinot tumšajā telpā savas grūtības 
noslēpt. Tad es sēdēju sakrustotām kājām un atkal skandēju mantru “Om Namah Šivaja”. 

Pēkšņi mana galva tika spēcīgi parauta atpakaļ, it kā ar ļoti stipru rāvienu no 
aizmugures. Mans kakls tika izspiests pret griestiem un galva atspiesta atpakaļ vēl tālāk kā es 
to varētu iedomāties iespējamu, tā ka es domāju, vai kakls nepārlūzīs. Tik tikko spēju elpot. 
Vienlaicīgi mugurkauls sastinga kā nūja, tā ka es nevarēju atbrīvoties no spiediena uz manu 
galvu un kaklu. Spēks, kas to izraisīja, bija ārkārtējs un pilnīgi pārņēma mani savā varā. Es 
paliku nekustīgi sakrampējusies šajā pozā, kamēr saspringuma burbuļi turpināja pacelties, 
burbuļojot ārā pa manu kā zivij pavērto muti, manām krūtīm esot dziļās elsās un asarām 
tekot pa seju. 

Sastingusi šajā stāvoklī, nevaldāmi šņukstot es paliku vismaz 15 minūtes. Es varēju tikai 
redzēt un sajust savas rokas un stīvos izplestos pirkstus, saņemot no priekšpuses zilas 
elektrības viļņus. Man šķita, ka esmu ar rokām pieslēgta kādai ārkārtīgas enerģijas 
kontaktligzdai. Man nebija ne jausmas, no kurienes tas nāk. Tad tikpat ātri un negaidīti 
spriegums, kas turēja manu kaklu, atbrīvojās, un es sakņupu čupiņā un nekaunēdamās 
šņukstēju un šņukstēju. Manas sabiedriskās rūpes bija prom. Es izjutu tikai neticamu 
atvieglojumu, jo dziļā spriedze un saspringums, kāds man bija bijis atnākot, pazuda. Viscaur 
sajutu siltumu un miglainumu, mana galva reiba bezrūpībā un svētlaimē. 
Pēc kāda laika, kad spēju sevi nomierināt, Robs un Lea pateica, ka ir pamodusies mana 
Kundalini. Man nebija jausmas, ko tas nozīmē, bet zināju, ka jūtos lieliski. Es it kā peldēju 
gaisā, jūtoties augstāk par papīra pūķi. Vēlāk sāku pētīt, kas ar mani noticis. Biju saņēmusi 
no sava guru Šaktipat, un mana Kundalini šajā meditācijas centrā bija pamodusies. 
— 
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Kundalini pamodināšana ir garīga atmoda, nozīmīgākais solis Dievišķā apjēgas virzienā. 
Īstenībā tā ir diža labvēlība, diža svētība un noslēpumaina dāvana. Tikai pēc šīs atmodas 
tonakt es noteikti uzzināju, ka ar mani ir noticis kaut kas dievišķs. Šī svētība aizsāka pārveidi, 
kas bija ļoti iedarbīga nākošajos divos gados; tā turpinās līdz šai dienai daudz netveramākā 
veidā. 
Tagad, saskaņā ar Lee Sannella, psīhiatru, kas ir uzrakstījis aizsākošu darbu par to, ko viņš 
sauc par “psīhospirituālo enerģiju” (“Kundalini Šakti (Shakti)”, – tā acīmredzami ir 
“psīhospirituālas pārveides norise”, kas norit viscaur pasaulē, “pārsniedzot individuālās un 
kulturālās atšķirības” (23). Es biju piedalījusies cilvēku vispārējā pārpasaulīgā pieredzējumā. 
Saskaņā ar Sannellas pētījumu, Kundalini ir neatņemams Tibetas budisma, Ķīnas taoisma, 
dažu indiāņu cilšu un … pat Āfrikas bušmenu jēdziens. “Visrūpīgāk pētīts un jēdzieniski 
izstrādāts” tas ir Indijas hinduismā (8). 

Kaut gan vārds “Kundalini” daudziem lasītājiem var šķist dīvains, un tā jēdziens 
rietumnieka prātam pat neizprotams, īstenībā tas katram cilvēkam ir tuvāks kā viņa sirds. 
Kundalini kermenim ir tuvāka kā elpa, jo tā ir gan elpotājs, gan elpa. Savā apslēptajā veidā 
Kundalini ir visas dzīvības būtība. Tā ir visas kustības un rosības pamatenerģija. Saritinātā 
Kundalini (kā čūska) kopš dzimšanas guļ apslēpta katra cilvēka mugurkaula pamatnē, 
krustos, līdz kādu dienu tā tiek pamodināta, – tad tā paceļas pa mugurkaulu un netveramā 
ķermeņa netveramajiem nervu kanāliem, iztīrot un dzidrinot aizdambējumus ceļā uz 
galvvirsas vainaga enerģijas centru …, kur tā saplūst ar augstākās Esamības, augstākā ES 
enerģiju. Šī norise sajūdz Kundalini ar visuma enerģijas avotu, tā ka tā vairs nav nodalīts 
vienums, bet gan dievišķa visuma spēka pārvadītāja. 

Pamodinātajā veidā šis atritinātais spēks kļūst par Kundalini, kas indiešu rakstos tiek 
attēlots gan kā neaptverama spēka Dieviete, ko bieži sauc par “Kundalini Šakti,” gan kā 
čūska. Viņa ir visuma izpausme, un kad Viņa cilvēkā mostas, Viņa savā ārkārtīgajā 
uzliesmojumā aizrauj cilvēku augšup, lai atkalapvienotu ar Viņas Valdnieku, Šivu – 
neizpausto – lai tas atkal dejotu Viņa rokās. Tā sākas neprātīgs, brīnumains, neparedzams 
ceļojums kopā ar Dievieti, kur ķermeni, prātu un dvēseli vada Viņa, paceļoties caur ķermeni 
līdz galvvirsas enerģiju vainagam – Šivas mājoklim. 

Mūsu ķermenī mājojošas patvaļīgas čūskas jēdziens rietumnieka prātam šķiet 
apstulbinošs. Sagatavojot dzīvei, esam mācīti no čūskām baidīties un izjust pretīgumu pat 
pret to esamību. Tomēr rietumu kultūrā ir labi zināms simbols, kas attēlo Kundalini kā čūskas 
ķermenī. Medicīnas simbols un parasts slimnīcu simbols ir kaducejs, zizlis ar divām čūskām, 
kas apvijušās ap to. Zižļa galā ir lode ar diviem spārniem uz abām pusēm. Merkurija jeb 
Hermesa attēlos redzam to ar kaduceju rokā. Tiek apgalvots arī, ka kaducejs ir DNA 
dubultspirāles zīme. 

 
Kaduceja zizlis attēlo mugurkaulam līdzīgu centrālu kanālu fiziskā ķermenī, ko sauc par 

sušumnu (sushumna – sanskrita vārds, kam angļu valodā nav atbilstoša). Šo sušumnu kā 
fiziska ķermeņa daļu neatradīs neviens ķirurgs. Irvings apgalvo, ka “kundalini norise notiek 
tajā, ko dažkārt sauc par ēterisko jeb netveramo (ne fizisko) ķermeni …, – kas veidots no 
neredzamām nervu šķiedrām” (10). 

Izpaustajā (tveramajā) pasaulē mēs visi zinām zemes, ūdens, gaisa un uguns fizikālos 
aspektus. Bet piektā būtība, ēters, reti tiek identificēts ar fizikālu vielu. Manuprāt, tas ir 

http://tencinu.files.wordpress.com/2010/06/kaducejs.jpg
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zaudētā saikne starp vielisko un garīgo. Ēters ir vieta, kur notiek īstā pārveide, kad ir 
modusies Kundalini. Ēters ir cilvēka pieredzes sastāvdaļa, kas līdz atmodai ir bijusi miegā. 
Kad notiek atmoda, cilvēks apjēdz visas piecas savas būtības, kļūst viens vesels (holistisks) un 
pilnīgs. Tad viņš spēj sasniegt un sazināties ar visuma enerģijām un piekļūt savai 
daudzdimensiju Patībai, savam ES. Tas ir, cilvēks nav tikai ķermenis, nav tikai dvēsele, bet 
daļa no esamības daudzdimensiju telpas, kas ietver ne tikvien šo mūsu visumu, bet vēl 
daudzus citus visumus un sniedzas bezgalībā … par cilvēka darbības jomu kļūst dievišķais 
izplatījums pilnā apjomā. Pilnīgam, holistiskam cilvēkam piemīt neierobežotas spējas. 
Cilvēciska būtne ar pamodinātu Kundalini ir neuzvarams spēks visā kosmiskajā visumā. 
Kundalini – dzīvības pilnā spēka – atgriešanās esamībā ir zīme, ka tās ierobežotās dienas ir 
beigušās. Patiesi, tā ir atmoda no dziļa ciešanu, naida, baiļu un apjukuma murga. 
Sušumna, mūsu kaduceja zizlis, iet gar mugurkaulu no ķermeņa pamatnes līdz galvaskausa 
pamatnei. Tāpat kā mugurkaulam ir caura uzbūve, kas aizsargā centrālās nervu sistēmas 
mugurkaula nervu, tā arī sušumna ir ar cauru uzbūvi, kas veido kanālu Kundalini augšupejai. 
To var aplūkot kā kādu ēterisku, laistošos, mirdzošu šķidrumu ķermeņa netveramos kanālos. 
Sušumna tiek pielīdzināta planētai Merkurs, un tai tiek piedēvētas dzīvsudraba īpašības un 
nepastāvība. 

Cilvēki, kuri meditē, jogi, mistiķi, apjēguši skolotāji un tie, kuri vingrinās uz Či jeb Ki 
dibinātās Austrumu cīņas mākslās, spēj šo gaismu redzēt. Diži godājami jogas skolotāji ir 
spējuši Kundalini pacelšanā palīdzēt saviem mācekļiem (chelas), jo tie ir spējuši redzēt, kur 
tā ir aizturēta vai iestrēgusi, un virzīt savu psīhisko spēku, lai to atbrīvotu. Šķidrās gaismas 
pacelšanās ne vienmēr ir vienkārša vai viegla. Kā liecina mans pirmais pieredzējums, mana 
galva tika ļoti asi atgrūsta atpakaļ, lai atbrīvotu manus sastrēgumus, kas bija no manas 
nezināšanas par manu īsto dabu un maniem uzskatiem par to, kas es esmu. Kundalini iztīra 
aizsprostojumus garīgajos, emocionālajos, fiziskajos, psīholoģiskajos utt. aspektos. Viss tiek 
pakļauts caurskatei un iztīrīšanai. Kaut gan garīgajā jomā ir lieliski ieguvumi ar ilgstošas 
svētlaimīgas pacilātības reizēm, daudziem cilvēkiem tāda tīrīšana var līdzināties “ellei”. Šī 
atmoda daudziem cilvēkiem, kuru uzskats par to, kas viņi ir, dibināts uz meliem vai 
noliegumiem, var izmainīt dzīvi, būt tiem satricinoša, biedējoša un postoša. Kundalini to visu 
aizslauka un aizvieto ar mīlestību, patiesumu un dievišķu izpratni. Tāpēc apskaidrota 
skolotāja klātbūtne šā pieredzējuma gaitā ir ļoti nozīmīga, jo tas var noturēt līdzsvarā 
cilvēku, tam pārveidojoties par “patiesu cilvēcisku būtni”. 

Kaducejam ir divas čūskveidīgas caurules, kas viena pret otru trīsarpus reizes apvij zizli 
un savā augšupejā satiekas un sakrustojas ap sušumnu. Tās attēlo divus pamodinātas 
Kundalini enerģijas plūsmas blakuskanālus, ko sauc par “ida” un “pingala” (sanskrita vārdi, 
kam angļu valodā nav atbilstošu). Idas kanāls tiek pielīdzināts kreisajai, negatīvi uzlādētajai, 
sievišķajai ķermeņa pusei, un izbeidzas virs labās nāss un ir raksturīgs ar vēsumu kā 
mēnesim; kurpretim pingalas kanāls tiek pielīdzināts labajai pusei, pozitīvi uzlādētai, vīrišķai, 
un tas izbeidzas virs kreisās nāss un ir raksturīgs ar siltumu kā saulei (Avalon 110-112). 
Šie divi kanāli tiek aplūkoti arī kā saistīti ar simpatētisko un parasimpatētisko nervu sistēmu, 
kas ierosina ķermeņa orgānus (Beattie, “Alchemy” 27-29); tie ir saistīti arī ar elpošanu. Ja 
Kundalini paceļas tikai pa vienu no šiem kanāliem un pa otru ne, viegli var izraisīties neprāts. 
Gopi Krišnas stāsts viņa autobiogrāfijā “Dzīve ar Kundalini” (Living with Kundalini) ir baiga 
liecība par šādu sāpīgu pieredzējumu. Viņa pamodusies Kundalini pacēlās tikai pa pingalu, 
uguns kanālu, izraisot viņam bezgalīgas ciešanas. Tikai pēc lielām ciešanām, spējis atvērt idas 
kanālu, vēso pusi, viņš atjaunojās fiziski un garīgi. 

Kundalini ir divēja: viens aspekts izpaužas pasaulē, kādu mēs to pazīstam – ārējais jeb 
fiziskais veids, kas ir pervazīvs, caurstrāvojošs. Ķīnā to sauc par ārējo kosmisko enerģiju Či, 
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Japānā par Ki, Indijā par Prānu, un Rietumos tuvākais apzīmējums – Svētais Gars. Caur mūsu 
ķermeņiem plūst ierobežots Kundalini enerģijas veids, kas nosaka vai mēs esam rīcības 
spējīgi, jeb vai nespējam kustēties un dzīvot – tā ir “dzīvības spēks” vārda tiešā nozīmē. Tas, 
ko mēs redzam enerģiju meridiānos, ko izmanto akupunktūrā, ir šī ārējā enerģija. Šī enerģija 
ir tā, kas caurstrāvo un ierosina pasauli, kādu to redzam. 

Slēptais jeb iekšējais Kundalini veids parasti snauž mazā enerģijas “bumbiņā”, kas 
glabājas mugurkaula pamatnē. Saskaņā ar Bonnie Greenwell, (grāmata “Pārveides enerģijas” 
– Energies of Transformation): “… pēc tam, kad Kundalini nokļūst cilvēka embrijā un ierosina 
prānas sistēmu, pārējā enerģija trīsarpus vijumos apvijas ap mugurkaula apakšdaļu un pāriet 
snaudošā stāvoklī. Prāts tiek iesaistīts dzīvības procesos, un mēs identificējamies ar saviem 
ķermeņiem, savu ģenētisko mantojumu un savām prāta, sajūtu un emocionālajām norisēm, 
nodaloties no jebkādas savas Patības, sava īstā ES jeb Dvēseles vai esamības avota apjēgas; 
tomēr cilvēks vēlas to pazīt” (22). 

Tātad čūskas apvijas ap Kaduceja zizli trīsarpus reizes, līdz sasniedz augšgala lodi, kā arī 
brīnumainā Kundalini gaisma trīsarpus reizes atritinās, pirms sasniedz degunu. Tur 
čūskveidīgā gaisma ieplūst trešajā acī aiz uzacīm un caur čiekurveida dziedzeri (pineal body, 
epiphysis cerebri, epiphysis jeb “trešā acs”; rīsa grauda lieluma epithalamus sastāvdaļa 
smadzeņu vidū) saplūst ar visuma spēkiem. Tad Dieviete Kundalini saplūst ar savu Valdnieku. 
Tad kritušais cilvēks kļūst par cilvēcisku būtni, kas atkal pilnībā apvienojusies ar visuma 
skaņām un saskaņām. Tas ir līksmu svētku laiks. 

Kad iekšējā Kundalini ir modusies, tā atgriež mūs mūsu dvēselē un mūsu avotā – 
Dievišķajā. Tas ļauj mums atklāt, kas mēs esam, no kurienes nākam, un kur ir mūsu mājas. 
Tas ir īsta garīga ceļojuma sākums. Kā apgalvo Gopi Krišna, galvenais šīs tēmas aprakstītājs: 
“Cilvēka ķermenī ir psīhofizioloģisks mehānisms, ko sauc par Kundalini, un kas ir avots, no 
kura nāk iedvesma, atklāsme un medija talanti. Katram cilvēkam, kurš ir medijs, ģēnijs vai 
apskaidrots viedais, piemīt lielākā vai mazākā mērā pamodusies Kundalini” (Irving 179). 

Rādās, ka daži cilvēki tiecas pēc šā pieredzējuma, kamēr citi drīzāk izvairās no tā. Kā šī 
atmoda notiek, vēl ir noslēpums. Visbiežāk atmoda ir notikusi mugurkaula pamatnē (18). 
Pamodusies, iekšējā Kundalini atritinās un ceļas augšup kā čūska, kādēļ tā parasti tiek saukta 
par “čūskas spēku”. Šo Kundalini enerģijas bumbiņu var pamodināt ar dedzīgu nodošanos 
Dievam, dievbijīgu mantru skandēšanu un dažādiem jogas vingrinājumiem, un, kā manā 
gadījumā, ar Šaktipat (shaktipat) jeb Guru “pieskārienu”. 

Man, sēdot šajā meditācijas centrā, laimīga apstākļu sakrišana sniedza man šo atmodu. 
Es biju karmiski gatava, un es sasniedzu “iekšējā nobrieduma” stāvokli. Es skandēju mantru, 
klasisku līdzekli smadzeņu abu pušu līdzsvarošanai, un atrados meditācijas centrā, kur tika 
pielietotas mana skolotāja pamācības, un tika piesaukts tā gars. Tas notika piektdienā, 
1979.gada 13.jūlijā, kas vienmēr bijis mans laimīgais skaitlis! Es biju gatava iesvētīšanai jeb 
iniciācijai par apjēgušu būtni manas iekšējās un augstākās Patības jeb mana īstā ES mājokļos. 
Muktananda iesvētīšanu skaidro šādi: 

“Iesvētīšanas tradīcija pastāv katrā garīgajā ceļā un katrā sektā. Tomēr īsta iesvētība ir 
Šaktipat, iekšēja atmoda, kurā māceklis var gūt Visaugstākā virsapziņas redzējumu, un caur 
kuru viņš ar laiku nonāk līdz savas īstās Patības pielīdzināšanās Dievam pieredzējumam”(19). 

Svami Višnu Tirtha (Swami Vishnu Tirtha) teic, ka “Šaktipat ir cilvēka apgarošanās 
norise psīhiska spēka aizgādnībā … , ko nevajadzētu jaukt ar mesmerismu vai hipnotismu”, 
jo tā ir “mūžīga un pacilājoša” (77). Man ļoti veicās būt Svami Muktanandas, Indijas Satguru, 
Šaktipat saņēmējai, kurš septiņdesmitajos gados apceļoja Savienotās Valstis un pasauli. Man 
vairs nekad nebūs jākrāj karma un jāgriežas nebeidzamu pārdzimšanu ritenī. Svami Višnu 
Tirtha šo Kundalini pamošanos skaidro kā “dinamisku dzīvības likumu”, kas ir īsta cilvēka 
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izaugsme. Līdz atmodai cilvēks drīzāk ir pagrimuma, dekadences, deģenerācijas, nevis 
attīstības stāvoklī. Pagrimumu viņš redz kā nemitīgi atkārtotu statisku norisi, kamēr atmodas 
gadījumā notiek pakāpeniska psīholoģiska attīstība. Patiesā attīstības nozīme viņam (SVT) ir 
cilvēka pārveidē savā pilnīgā Dievišķajā Patībā (26). 

Kad Kundalini mostas, tā ir dzīvīgs pārveidojošs spēks, balta gaisma kā dzīvsudrabs, kas 
plūst ķermenī caur nadi – nervu kanāliem, paceļoties no krustiem, mugurkaula pamatnes pa 
sušumnu un griežot enerģijas centrus jeb čakras. Ļoti jutīgi cilvēki var īsti sajust un pat 
redzēt gaismas spēku paceļamies ķermenī. Reizēm šis pieredzējums var būt svētlaimīgs un 
erotisks, reizēm tas var izraisīt slēptas dusmas vai niknumu. Enerģijas centri jeb čakras ir 
krustojumi, līdzīgi tālākpārraides stacijām, kas vada nervus atbilstošajās ķermeņa daļās, un 
katram no tiem ir psīholoģiski atšķirīgi uzdevumi, (3.) jostasvietas (nabas) – manipura, (4.) 
muguras (sirds) – anahata un (5.) kakla – višudha (vishuddha) (Avalon 104). Virs kakla 
enerģijas centra, višudhas, ir adžna (ajna) čakra pie trešās acs jeb punkta aiz uzacīm, un 
sahasraras čakra atrodas galvasvirsas vainagā. 

Vairumā čakru sistēmas attēlojumu ir septiņi skaidri noteikti enerģijas centri, kaut gan 
pastāv vēl citi mazāki un daži ārpus ķermeņa. Katra zemāka čakra veido ieeju uz nākošās 
augstākās čakras enerģijām. Barbara Ann Brennan savā grāmatā “Gaismas rokas” (Hands of 
Light) sniedz skaidrus attēlus par čakru izvietojumu, izskatu, krāsām un to psīholoģisko 
ietekmi. 

 
Gaismas dzīvsudraba plūsmai griežot enerģijas centru riteņus (čakras), tā attīra 

iepriekšējās dzīves iespaidus (samskaras), Kundalini paceļas pa sušumnu, izraisot dažādus 
iepriekšējās un patreizējās dzīves traumu piedzīvojumus. 

“Sušumnā atrodas netverams nervu kanāls, nadi, ko sauc par čitrini (chitrini) – tas ir 
kanāls, pa kuru virzās Kundalini…. Jebkura cilvēka doma ir nākusi no šā galvenā nadi, un tajā 
mājo visas cilvēka daudzu dzīvju karmas un iespaidi”. (Muktananda, Kundalini 29). 
Tādā veidā šī attīrošā dievišķā gaisma līkumo pa savu ceļu augšup pa ķermeņa netveramām 
nervu šķiedrām un izdzen pagātnes tumsu, atraisot visas traumas, kas ir aizķērušās ķermeņa 
atmiņā, tā ka cilvēks pārstāj būt iepriekšējo dzīvju, patreizējās dzīves traumu un vecu domu 
aprobežots. Kundalini izdzen zemapziņas neķītrības un bailes, iepriekšējo dzīvju ciešanām un 
nelaimēm parādoties uz brīdi, pirms Kundalini pārvērš tās gaismā. Tā ir iespēja kļūt jaunam 

http://tencinu.files.wordpress.com/2010/06/cakras.jpg
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jeb atdzimušam. Spējas, ko džins sniedza māceklim brāļu Grimmu pasakās – pārvērst dzelzi 
sudrabā – ir šī spēja pārvērst pagātnes skumjas un ļaunumu gaismā un pārpasaulīgajā. Tas ir 
Filosofu akmens, alķīmiska norise cilvēkā. 

Tas var izskatīties kā svinams notikums. Tomēr attīrīšanās norises daba izraisa savādu 
uzvedību, kas varētu likt cilvēkam vairākas minūtes raudāt un smieties, likt viņam lēkt pār 
augstu žogu, mežonīgi griezties nezināmas mūzikas pavadījumā, vai pamest ērto dzīvi, 
pārceļoties uz dzīvi mežā; jaunatmodināts cilvēks var pārējiem šķist neprātīgs. Mēs varam 
novērot šādas uzvedības parādības pubertātes laikā un vēlāk vidējā vecumā. Kad Kundalini 
enerģija sastopas ar šķēršļiem (blokiem – plūsmas kavēkļiem), parādās dīvainas ķermeņa 
kustības vai emocijas, ko sauc par krijām (kriyas). Šīs krijas izraisa lielāko daļu grūtību 
atmodas laikā, un to dēļ tiek ieteikts padomdevējs. 

Atmodušamies dvēselei ir vajadzīgs padomdevējs, kas pats ir nogājis šo pašu ceļu un 
iznācis no tā paaugstinātas attīstības stāvoklī. Šis nav ceļš nesagatavotiem. Pilnveidošanās 
attīstība var būt paša veidota līdz kaut kādai pakāpei, bet kad aizrautība ar pārpasaulīgo ir 
dedzīga, dažkārt attīrīšanās pieredzējums nāk par ātru. Tad tas kļūst par “garīgu avāriju”, 
pārslodzes krīzi: par daudz, par strauju. Spriedumus veidojošais prāts un citi personības 
aspekti nespēj apstrādāt šo pieredzējumu un apjūk, kas var beigties pat slimnīcā. Dažkārt 
slēptas iepriekšējās dzīves slimības izpaužas īsā attīrīšanās laikposmā tikai, lai pazustu no 
netveramā ķermeņa uz visiem laikiem. Pieredzējis padomdevējs var to izskaidrot un 
atvieglināt nemieru. Diemžēl šo norisi var būtiski pārprast gan to pieredzošais cilvēks, gan 
tie, kuri uzņemas rūpes par viņu. Šeit parasti tiek iesaistīti ārsti psihiatri, kam nav izpratnes 
par grūtību cēloni, un tie apstāsies pie recepšu izrakstīšanas. Kristīna un Staņislavs Grofi ir 
izstrādājuši kaut ko, nosauktu par Garīgās attīstības krīžu tīklu (Spiritual Emergence Network 
– skat., piemēram, http://www.spiritualemergence.org.au/pages/what_is.html), kas var 
palīdzēt cilvēkiem, kuri piedzīvo šada veida traumas. 

Citas grūtības var rasties, kad cilvēks pamodina Kundalini nejauši, piemēram, 
dzemdībās. Kundalini var pacelties pa nepareiziem kanāliem. Tā var pacelties nevis pa 
sušumnu, bet pa pingalas vai idas kanālu, izraisot cilvēka pieredzējuma nelīdzsvarotību. Tāda 
notikuma novērtējumu var atrast Gopi Krišnas biogrāfijā “Living with Kundalini.” Kā viņš ļoti 
skaidri atceras, nav neviena, kam lūgt palīdzību. Neviens nespēj izprast neticamās sāpes un 
apjukumu, kas iestājas, kad tiek nodedzināti ego sadomājumi, aizsardzības un atkarības. 
Nevienam cilvēkam Kundalini pacelšanās nenotiek viegli, jo mūsu audos ir iepītas visu 
iepriekšējo dzīvju visas slēptās bailes, mokas, naids, utt., un tās tiks atlaistas ar šo plūstošo 
gaismu (Kundalini), lai cilvēks kļūtu “jauns” ~ burtiski jaunpiedzimis. 

Svami Muktananda sniedz ļoti dramatisku liecību par savu atmodas norisi savā “Play of 
Consciousness.” Gopi Krišnam ir viņa pieredzes mokošs novērtējums; arī daudziem citiem. 
Kundalini ir visvarenākā, nepārvarama, erotiska, biedējoša, tomēr arī vislieliskākā. Tās 
mīlestība ir “raupja” mīlestība, bez jutelības vai žēlastības. Tā ir mūsu negantā māte 
Dieviete. Es nevaru teikt, ka mīlu Viņu, jo tas nozīmētu divējību – ka esmu nodalīta no Viņas. 
Dieviete IR “es pati” tik cieši, ka es pat nejūtu to kā atsevišķu. Viņa ir manu pirkstu kustība 
pār datora taustiņiem un domas, kas nāk manā prātā. Man nav Viņu jāmeklē. Viņa ir 
vienmēr klātesoša. Viņa mīl patiesību un atsaucas tikai uz to. Viņa pārkausē manu patmīlību 
garaiņos, kas gan var notikt mokoši, tomēr ja es paļaujos uz Viņu, tā vienmēr nes man dižu 
mieru un līksmi. Viņa izšķīdina pasauli. Viņa ir mans radošums. Viņa ir manu acu daile. Viņa ir 
elpa, kas mani apdveš. Viņa ir visuma Cilvēks manī. Viņu nevar aprakstīt vārdos, jo Viņa ir 
tikai pieredzējums – to es novēlu katram no jums. 
No grāmatas The Awakened Goddess: Kundalini at Play – Ruth Angela © 2008. [6] 
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—————————————————— 
Avalon, Arthur. The Serpent Power: 
Beattie, Paul. “Alchemy and the Great Work.” Kundalini (Vol VII) 
Brennan, Ann . Hands of Light & Light Emerging 
Greenwell, Bonnie, Ph.D. Energies of Transformation : 
Grof, Stanislav M.D. and Christina Grof. The Stormy Search for the Self & other books 
Irving, Darrel. Serpent of Fire: 
Krishna, Gopi, Living with Kundalini & other books 
Mindell, Arnold. Working with the Dreaming Body & other books . 
Muktananda, Swami. Kundalini: The Secret of Life. & Play of Consciousness. 
Sannella, Lee, M.D. The Kundalini Experience: 
Tirtha, Swami Vishnu . Devatma Shakti (Kundalini): Divine 
http://kundalinicoach.com/Kawake.html 
 

Diskusija forumā: Ceļš pie sevis caur jogu *8] 

Inga* - 2011-10-20 01:35 
Jūs stāstāt, ka tas ir skaists ceļojums, piedzīvojums, brīvība, enerģija... Skaista un laimīga 
dzīve...  
Bet es atradu arī pavisam citu informāciju.... Ka atverot kundalini enerģiju, cilvēki var kļūt 
nekontrolējami - kratīties, raustīties, kaukt, riet, raudāt, histēriski smieties, būtībā zaudēt 
kontroli pār sevi...  
Ko jūs par to sakāt? Jo latviešu valodā ir ļoti maz informācijas par kundalini spēku.  
 
Tija* - 2011-10-20 04:54 
Ingu, kādu jogas avotu Jūs citējat? Mana pieredze rāda, ka ir jābūt patiešām uzmanīgam ar 
avotiem, kuri raksta par jogu un citām garīgajām praksēm. Ir vērts to ticamību pārjautāt 
kādam zinošam cilvēkam. Ir vērts izvēlēties tikai drošas, pārbaudītas lietas. 
Visi mani jogas skolotāji, kuru prakse mērāma garos gadu desmitos, vienmēr ir uzsvēruši, ka 
kundalini atmodināšanai nevajadzētu būt jogas prakses pašmērķim. Tieši tāpat kā 
pašmērķim nevajadzētu būt iziešanai ārpus fiziskā ķermeņa. Šīs pieredzes atnāk dabiski, 
neprovocējot.  
Manā prakses laikā, mācoties un uzturoties jogas ašramā, meistarklasēs un citos pasākumos, 
kur kopā ir simtiem praktizētāju, kā arī vadot grupu nodarbības, nav gadījies piedzīvot, ka 
kāds cilvēks sāktu riet vai kaukt. Bieži ir pieredzēts, ka atraisoties enerģijas plūsmai, cilvēks, 
pats to nejūtot, fiziski šūpojas vai fiziskais ķermenis griežas pa apli vai vibrē. Tās visas ir 
prāniskās enerģijas atraisīšanās izpausmes, kas parādās arī fiziskajā ķermenī.  
Jogas prakses laikā cilvēki patiešām šad tad spontāni smejas, raud, tādējādi tīrot zemapziņu 
un atbrīvojoties no seniem emocionāliem uzsārņojumiem. Iespējams, ka kāds arī varētu 
pakaukt, ja gribētos :) Man patīk arī šīs nopietnās lietas tvert nedaudz ar humora piegaršu, 
jo joga ir domāta dzīvei :)  
Kundalini atraisīšanās mirkļus cilvēki atstāsta dažādi – kā spēcīgas gaismas strāvas viļnus, 
karstuma viļņus mugurkaulā. Bieži šos stāvokļus pavada eiforiskas laimes sajūtas. Tas saistīts 
ar mirkli, kad kundalini caurstrāvo visu čakru sistēmu un spontāni atver pieeju smalkajam 
plānam.  
Manuprāt, ja jogas praktizētājs paliek kontaktā ar sevi, neļaujoties kāda pseido guru 
pavēlēm, pieredzes ir tikai un vienīgi skaistas un transformējošas.  
Un tādas, kam cilvēks konkrētajā periodā pats ir gatavs. Un šeit atkal ir nopietni jālūkojas, 
vai prakses vadītājs nav cilvēks, kurš vēlas realizēt savu varu vai ego.  

http://kundalinicoach.com/Kawake.html
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Joga praktizējama tikai un vienīgi tīrā Mīlestībā. Tad tajā nav nekādas bīstamības :)  
 
Inga* - 2011-10-20 06:44 
Paldies par tik ātru atbildi.  
Šeit uzreiz varu iekopēt šo saiti -  
http://tencinu.wordpress.com/2010/06/03/kas-ir-kundalini-ruth-angela/  
 
Tija* - 2011-10-20 07:07 
Jā, interesanta šīs sievietes kundalini atmošanās pieredze. Viņa jau pati arī min, ka katram 
tās izjūtas var rasties atšķirīgas.  
Manuprāt, tā bīstamība, kas rakstā arī ir minēta, ir bīstama tikai tad, ja kaut kas tiek 
provocēts apzināti. Ja pieredze ir spontāna, kaut arī nepatīkama, tad tur jau neko vairs nevar 
darīt. Tad tā tam vienkārši ir jābūt. Tas ir tāpat kā cilvēks, kurš iziet no mājas, nosacīti tiek 
„apdraudēts” piedzīvot ko nepatīkamu.  
Šajā aspektā tālāk iedziļinoties varētu būt nozīmīgi tas, ka mēs jau piedzīvojam tikai to, kas ir 
mūsos. Mēs pievelkam to, kas ir mūsos. Un, ja kādam jogas prakse izraisa agresijas lēkmes, 
tad pavisam mierīgi jāpieņem fakts, ka kādas apraktas dusmas, ego svarīguma apziņa vai 
aizvainojumi meklē ceļu uz āru.  
Tas patiešām notiek ļoti bieži – uzsākot jogas praksi, sākas arī zemapziņas un ķermeņa 
tīrīšanās procesi. Un tur katrs uzzinam to, kas mūsos iekšā sēž :) Un caur praksi paši sev 
palīdzam no tā atbrīvoties, attīrīties. Svarīgākais šajos periodos ir nezaudēt pacietību, 
turpināt praksi un nemeklēt vainīgos kaut kur ārpus sevis :)  
Jogas prakse darbojas kā pašterapija. Nupat kādā intervijā psihoterapeite, kas praktizē 
Vācijā, minēja, ka vienu mēnesi gara nepārtraukta jogas prakse retrītā (nometne, apvienota 
ar klusēšanas meditāciju) ir atbilstoši rezultatīva un dziedināšanas ziņā pielīdzināma 20 
gadus ilgai psihoterapijai.  
Jogas praktizētājs dziedina pats sevi :)  
 
Inga* - 2011-10-21 05:11 
Paldies par informāciju.  
Vēl tikai jautājums, kā lai zina, vai cilvēks, kas par šo lietu raksta vai stāsta ir zinošs? Kā arī, 
kā var zināt vai pasniedzējs ir īstais vai "šarlatāns"? Informācijas ir tiešām daudz un kā, lai 
kritiski izvērtē?  
 
Anonīms* - 2011-10-21 05:24 
Tija- tas tiešām ir interesanti par to retrītu un salīdzinājumu ar psihoterapiju un efektivitāti. 
Iespējams, tiešām, tiek ātri noņemti lielākā daļa psihes aizsardzības mehānismu, kas terapijā 
bieži vien prasa ilgu laiku un cilvēki piedzīvo garīgu atklāsmi, insaitu. Tikai tas ir nedaudz 
biedējoši, vai visi varētu būt tam gatavi. Jo tiešām, dažkārt uz āru var nākt ļoti spēcīgas 
emocijas, dusmas, tā pati kliegšana, raudāšana, kā cilvēks tiek ar to galā, vai jogas 
pasniedzējs un grupa kaut kā atbalsta viņu. Līdzīgi esmu dzirdējusi par reiki meditācijām, ka 
dažiem esot šoks, jo cilvēki tur smejas, raud, šūpojas no vienas puses uz otru, kas varētu 
šķist kā trako nama istaba un esot pat apsargi pie durvīm, lai cilvēki šādā stāvoklī neizietu uz 
ielas, kamēr nodarbība nav beigusies. Es nezinu, vai retrītos arī kas tāds notiek un kā ar to 
tiek galā? Varbūt es te nedaudz sabiezinu krāsas? 
 
 

http://pavasarastudija.1w.lv/3241-_Inga
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Tija* - 2011-10-21 06:34 
Ingai:  
Par skolotāja vai autora kvalifikāciju, ja rodas šaubas, ir iespējams pārliecināties, palūdzot 
viņa izglītības dokumentus. Priekš manis pašas „visdrošākā” literatūra ir tā saucamā jogas 
profesionālā lasāmviela, ko izmantoju tālākizglītībā. Es domāju, ka, ja šis ceļš nopietni 
interesē, līdzās vienmēr būs kāds, kam pajautāt padomu par konkrētajiem avotiem, jo to 
tiešām ir ārkārtīgi daudz. Un nenoliedzami pastāv arī šarlatānisms – kā literatūrā, tā praksē.  
Ir vēl kāds aspekts – mūsu dienās jogas skolotāja sertifikātu iespējams iegūt mēneša laikā, 
vietām pat vēl ātrāk. Es domāju, ka vienīgais drošais rādītājs, vai konkrētais skolotājs man ir 
saprotams, būs atbilde kaut kur sirds līmenī, sajūtās. Lai gan jogas saknes ir vienotas, to 
praktizēt var ļoti dažādi.  
Iesākot praksi, ir vērts apstaigāt vairākas vietas un sajust to, kur sirds vibrē un atsaucas uz 
nodarbībā notiekošo. Un tieši tā, kā Inese bieži saka un tepat arī bija raksts par 
profesionalitāti – neviens diploms neiedos to, ko cilvēks savā jomā veic, ja tā ir viņa misija, 
uzdevums, Dieva likts pienākums, ko Dvēsele realizē šajā dzīvē. Tas stāv pāri visiem 
diplomiem, lai gan, protams, ir ļoti daudz teorētiskas lietas, kas vienkārši ir jāapgūst un 
jāiemācās katram skolotājam. Un jāmācās visu mūžu.  
 
Anonīms:  
Jūs patiešām nesabiezinat krāsas :)  
Regulāro grupu laikā cilvēki patiešām ļoti spēcīgi transformējas, atšķiras katra dalībnieka 
temps. Piemēram, atverot sirds čakru caur fizisko ķermeni (atverot krūšu kurvi), cilvēki 
nodarbībās patiešām paraud, jo atveras arī emocionālais/ enerģētiskais sablīvējums, 
sabloķējums. Tas, kas man šajā ikdienas prakses procesā šķiet vissvarīgākais un 
pieņemamākais, ir tas, ka cilvēka transformācija netiek provocēta vai uzjundīta. Tā notiek 
tik, cik cilvēka zemapziņa tai brīdī ir gatava atreaģēt un pati sevi sakārtot. Nodarbība ir 
veidota tā, lai tās noslēgumā ieslēgtos visi psihes pašregulējošie mehānismi (dziļajā 
relaksācijā).  
Retrītos vai nometnēs attīrīšanās procesi notiek dziļāk, tajos ir tematiskās – piedošanas, 
mīlestības un citas meditācijas, kā arī savstarpējas pārrunas grupās, kas patiešām mēdz 
izsaukt ļoti spēcīgu emociju atreaģēšanu. Turklāt retrīti tiek apvienoti ar klusēšanas 
meditāciju (tās dalībnieki nesarunājas un nelieto medijus), kas izraisa ļoti spēcīgu 
konfrontāciju ar paša apraktajām emocijām. Tāds straujš ceļš pie sevis. Fiziskā plānā tas bieži 
izpaužas kā temperatūras paaugstināšanās, migrēna, vai, ja aprakto emociju (dusmas, 
aizvainojumi u.c.) ir daudz, arī saslimšana – pēkšņa „sasaldēšanās”, angīna u.c.  
Es nezinu, kā tas izpaužas, vai kā ar to tiek galā citi grupu vadītāji, bet man pašai ir tā, ka 
man ļoti palīdz psiholoģijas studiju laikā iegūtā informācija par to, kā funkcionē cilvēka psihe 
un informācija par grupu procesiem. Protams, palīdz pašas pieredzes psihoterapeitiskās 
grupās, kā arī pašpieredze garos retrītos.  
Jogas skolotāja uzdevums ir būt ar cilvēkiem ne tikai psihes un ķermeņa ietvaros. Joga, 
atšķirībā no zināšanām par psiholoģiju - ķermeni un psihi (psihosomatiku), ļoti spēcīgi un pat 
vēl vairāk ir saistīta arī ar virsapziņu, ar smalko plānu, ar dievišķā apziņu un pieredzi. Arī tajā 
nepieciešama dziļa pašpieredze un zināšanas.  
Protams, nenovērtējama ir zinošu kolēģu pieredze un atbalsts. Skolotājam patiešām IR 
JĀZINA kā „savākt” atpakaļ un atgriezt pie sevis cilvēkus, kas iziet spēcīgu emocionālu 
attīrīšanos jogas un meditāciju laikā. Jogas virsuzdevums ir – atrast, atcerēties un pa īstam 
palikt kontaktā ar sevi, ar savu Dvēseli.  
Par aizsardzību noņemšanu. Tas ir viens no jogas prakses brīnišķīgākajiem rezultātiem, ka 
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cilvēki, atraisoties ļaušanās un paļāvības izjūtai, uz ko kopumā ir vērsta jogas prakse, 
pamazām beidz aizsargāties pret dzīvi. Šīs transformācijas notiek dažādi – kādam spontāni, 
kādam tās ilgst gadiem. Ir neizsakāmi skaisti to redzēt, kā cilvēki caur praksi dziedina sevi un 
savas dzīves.  
.... 
Inga* - 2011-10-22 02:43 
Paldies par atbildēm.  
Tā kā ir ļoti daudz dažādi garīgu prakšu, arī jogu nosaukumi neskaitāmi, tad būtībā tas 
vienojošais ir tas, ka cilvēks "lien iekšā" sevī un mēģina sevi sakārtot, vai ne?! Es tā palasīju 
dažādus forumus un secināju, ka pa dažādiem ceļiem, dažādām mantrām, dažādos veidos 
var nonākt vienā un tajā pašā stāvoklī, pareizi? Izsacītajiem vārdiem, pozām, vingrinājumiem 
nav tik lielas nozīmes, kā pats fakts, ka cilvēks tic, ka caur to tiks dziedināts, sakārtots utml.? 
Pašiedvesma. Ticība. 
 
Tija* - 2011-10-22 11:48 
Ingu, katrs, kurš praktizē jogu, pastāstīs ko citu. Viens teiks – man beidzot ir enerģija, otrs 
teiks – es beidzot naktīs varu labi gulēt, trešais teiks - esmu kļuvis priecīgāks, nākošais sacīs – 
es vairs tik ātri neapvainojos un, ja noķeru sevī šīs jūtas, tad daudz ātrāk piedodu. Un vēl, vēl 
un vēl.... No fizioloģijas, psiholoģijas līdz pat enerģētikai.  
Manuprāt, pats nozīmīgākais jogā ir atgriešanās pie sevis. Kā vakar iesācēju kursa noslēgumā 
teica kāda brīnišķīga sieviete – es atkal jūtos kā bērnībā. Bērni parasti vēl ir ļoti dziļā 
kontaktā ar sevi, ar savu Dvēseli. Atgriežoties pie sevis, cilvēks atveras bezgalīgai Mīlestībai. 
Un Mīlestība ir jebkuras dziedināšanas „noslēpums” :)  
Tas, kādas tehnikas katrs izvēlas, protams, paliek mūsu katra paša ziņā. Jogas prakses 
ietvaros tās ir ļoti daudz un dažādas.  
 
Tija* - 2011-10-22 12:15 
Vēl par pašiedvesmu un ticību. Protams, ka domai ir neapšaubāmi liels spēks. Gan radošs, 
gan virzošs, gan transformējošs spēks.  
Jogas praksē liels uzsvars tiek pievērsts tam, ka mēs veltam uzmanību tam, kas šajā mirklī 
notiek - visos plānos. Tiek trenēta "šeit un tagad", klātbūtnes sajūta. Taču, kā rāda prakse un 
pētījumi - arī tie cilvēki, kas neko nezina vai nevēlas zināt par jogas iedarbību, to praktizējot 
sāk just visas pārmaiņas ko jogas atnes.  
Arī citējot kādu brīnišķīgu jogotāju - kad tu sāc praktizēt jogu, pārmaiņas notiks, vai tu to 
gribi vai negribi :) Tas ir ļoti trāpīgi teikts :) 
 
Inga* - 2011-10-27 08:21 
Tija, es vēl ko gribēju vaicāt.  
Paldies tiešām par atbildēm. Es tā vēlreiz pārlasīju to rakstu, ko iepriekš jau iekopēju jums.  
Pamanīju, lūk, šo:  
Par Kundalini Ķīnā sauc Či, Japānā Ki, Indijā par Prānu, Rietumos - Svētais Gars.  
Taču cik man zināms, Svētais Gars ir arī kristīgās Baznīcas elements. Kā to var savietot ar 
jogu vai citām garīgām praksēm?  
Esmu redzējusi un dzirdējusi, ka mūsdienu Baznīcā, tajās saucamajās harizmātiskajās 
Baznīcās, kuras pat par sektām dažkārt sauc, arī tiešām ir vērojamas šādas izpausmes - 
cilvēki krīt, smejas, raud... Kā jums šķiet, tas ir viens un tas pats?  
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Anonīms* - 2011-10-31 09:13 
Ingai:  
Parunāsim par prānu un kundalīni. Šajā jautājumā bieži ir neskaidrības. Manās zināšanās un 
praksē skaidrību reiz palīdzēja ienest viens no maniem skolotājiem Sukadev V. Bretz, kurš ir 
izveidojis un vada Yoga Vidya ašramu tīklu Vācijā un jogas centru tīklu visā pasaulē.  
Prāna ir tā pati enerģija, ko citās enerģētiskajās praksēs dēvē par kī, cī vai čī enerģiju. Prāna 
kā smalkā plāna matērija, kā enerģija īpaši daudz ir sastopama tīrā gaisā (skābeklī), dzīvā 
ūdenī, zemē, īpaši daudz – saules staros, svaigos dārzeņos, patiesībā – it visur. Prāna ir tā, 
kas nodrošina jebkuru kustību – vēju, viļņus, elektrību, asinsriti, domas utt. Saskaņā ar jogas 
mācību, cilvēka smalkajā ķermenī prāna gaismas veidā plūst pa enerģētiskajiem kanāliem un 
uzkrājas čakrās. Jo īpaši daudz tā mājo mūsu „enerģijas ģeneratorā” – saule pinuma čakrā. 
Praktizējot dažādas elpošanas tehnikas un citas jogas tehnikas, tiek tīrīti enerģētiskie kanāli, 
prāna plūst un tiek uzņemta pastiprināti, kā arī – tā tiek uzkrāta. Cilvēks, kurā ir daudz 
prānas, ir starojošs, enerģijas pilns.  
Kundalīni enerģija, savukārt, ir tā, ko mēdz dēvēt par Visuma enerģiju. Enerģētiski tās 
mājvieta cilvēka smalkajā plānā ir saistīta ar apakšējo čakru, ar asteskaulu. Tur tā jau ir un 
parasti „snauž” neatmodinātā veidā. Tas, ko Jūs un literatūra apraksta kā nekontrolētas 
ķermeņa kustības un skaņas, mēdz būt pavadošas parādības kundalīni atmošanās laikā. Taču 
tās patiesi nav primārās, un tās var arī nebūt.  
Pati nozīmīgākā kundalīni atmošanās pazīme ir spēcīga apziņas un ES transformācija, apziņas 
paplašināšanās, EGO transcendēšanās, milzīga svētlaime, visa vienotības un dievišķā apziņa. 
Kundalīni atmošanās ir saistīta ar bezgalīgu dievišķas Mīlestības plūsmas atraisīšanos cilvēkā, 
kas absolūti izmaina un transformē viņa pasaules skatījumu. Šo apziņas transformēšanos, 
atbrīvošanos jeb apgaismību var pavadīt karstuma viļņi mugurkaulā, tirpšana, durstīšanas 
sajūta ķermenī, bet arī tās šai procesā ir sekundāras un var nebūt.  
Redzot šo procesu no malas, fiziskās izpausmes var šķist svarīgākās, jo izskatās „dīvaini”, lai 
gan patieša nozīme šai brīdī ir garīgajai transformācijai, kas ir ārkārtīgi spēcīga un 
nepārprotama.  
Cilvēks, kurš it kā piedzīvo enerģijas pieplūdumu jogas prakses laikā, ir iztīrījis savus 
enerģētiskos kanālus un viņā spēcīgi cirkulē prāna. Taču, ja šis cilvēks paliek izteikti EGO 
centrēts, kundalīni atmošanās un pacelšanās nav notikusi, jo to vienmēr pavada milzīga, 
visaptveroša Mīlestības plūsma. Dzīves izmaiņās tā būs saistīta ar vēlmi mīlēt, dot, kalpot, 
piedot, izprast, saredzēt cēloņseku likumības, redzēt dzīvi tās garīgajā aspektā, izpratni par 
notiekošos smalkajā plānā. Iespējams, ka cilvēkā atmostas neizpaustas mākslinieciskas 
spējas, parādās spēja saskatīt auras un dziedināt ar savu klātbūtni.  
Nenoliedzami, kundalīni klātbūtne arī fiziskajā plānā izraisa spēcīgu vispārējās enerģijas 
pieplūdumu. Ir vēl kāds labs salīdzinājums par prānu un kundalīni. Ja iedomājamies atoma 
attēlu – kundalīni ir atoma kolols, bet prāna ir tā, kas riņķo ap kodolu – elektroni, kas 
nodrošina jebkuru kustību.  
Es nepratīšu Jums atbildēt par baznīcu un Svēto Garu, man šajā jautājumā trūkst zināšanu 
un es pati neesmu saistīta ne ar vienu no daudzajām pasaules reliģiskajām kustībām. Bet es 
pieļauju, ka cilvēki, kas saplūsmi ar dievišķo piedzīvo kādas reliģijas ietvaros, izjūt tieši to 
pašu, ko jogā sauc par kundalīni atmošanos.  
Tāpat arī mākslinieki, mūziķi, kas rada dievišķu mūziku, būtībā dara to pieslēdzoties 
smalkajam, dievišķajam plānam, jeb – ar atmodušos kundalīni :)  
 
Tija* - 2011-10-31 09:15 
Tā biju es, kas raksta kā Anonīms :) Tija :)  

http://pavasarastudija.1w.lv/3241-_Anon%C4%ABms
http://pavasarastudija.1w.lv/3241-_Tija
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2. Ko par to saka Dieva Vārds?  

 
Iepazīstoties ar kundalini, katrs kristietis, kurš ir lasījis un atzīst Bībeli, kā pilnībā 

patiesu, būs pārliecināts, ka tā ir okulta mācība, jo ir pilnīgā pretrunā ar Dieva Vārdā rakstīto. 
Čūskas spēks, Dzīvības Spēks, Dieviete, Gaisma utt.. 

Taču par to, ko Tija raksta, - ka viņa pieļauj, ka Sv. Gara un kundalini atmošanās 
izpausmes varētu būt vienādas. Šo identiskumu apstiprina arī kadri no E. Stroma 
videomateriāla, kadros var redzēt hinduistu „priesteri”, kurš uzliek rokas cilvēkiem un tie krīt 
atmuguriski, šūpojas, paralēli tiek rādīti kadri no dievkalpojumiem, kur notiek tas pats. Citos 
kadros „jogu tempļos” histēriski smejas un to pašu redzam arī draudzēs. Pirmajā brīdī tas tā 
varētu šķist un mēs vienkārši varētu palikt pie tā, ka svarīgi ir tikai tas, kāds Spēks aiz tā visa 
stāv. Nevienā reliģijā cilvēkam nav šaubu, ka cilvēks ir garīga būtne un to, ka ir neredzami 
„spēki”, „enerģijas”, kas vada mūs. Kristīgā Baznīcā Dievs, Jēzus, Svētais Gars, pārējiem 
katram savs. Tomēr, lūk, atbilde, kāpēc Sv. Gars un kundalini spēks NEVAR būt identisks 
izpausmēs.  

„Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības 
Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, 
jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos...” (Jāņa ev. 14:16-17) 

Pasaule nevar dabūt Svēto Garu, jo tā Viņu neredz un nepazīst. Šī rakstuvieta pierāda, 
ka kundalini un Sv. Gara izpausmes nevar būt vienādas, jo Dieva Vārds norāda, ka Dievs to 
sūtīs tikai Jēzus mācekļiem. Ar šo rakstuvietu būtu pietiekami, lai izdarītu secinājumus.  

Tomēr ir vērts no jauna ieskatīties Bībelē un saprast, kas ir Svētais Gars, kāds Viņš ir, 
kādi ir Viņa uzdevumi, kādas ir Viņa klātbūtnes izpausmes, lai nostiprinātu sirdī un prātā 
PATIESĪBU par To. 

 
Svētais Gars kopsavilkums (prezentācijas slaidi Nr. 6;7;8;): 
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Pirmkārt, Sv. Gars tiek apzīmēts, arī kā Patiesības Gars. Par kādu Patiesību ir runa? 

Varat izlasīt visu Jāņa evaņģēlija 14. nodaļu. Jēzus 6.pantā saka "ES ESMU ceļš, patiesība un 
dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” Tad Jēzus 15. pantā norāda: „Ja jūs 
mīlat Mani, turiet Manas pavēles.” Pēc šī norādījuma seko jau minētais pants par Aizstāvi, 
kas nāks. Ja jūs mani mīlat un paklausāt, tad Gars nāks pār jums. Vēl pēc pāris pantiem, no 
26. – 27. pantam Jēzus vēlreiz saka: „Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, 
Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis. Mieru Es jums atstāju, 
Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un 
neizbīstas.”   

Svētais Gars nāks, mācīs un atgādinās, liecinās par Jēzu!  
Marka evaņģēlija 13. nodaļā lasām par pēdējām dienām, viltus praviešiem, būšanu 

nomodā. Trīs reizes ir minēts vārds: būt modriem! 11. pantā atkal norādījums par Sv. Garu: 
„(...) kas jums tanī pašā stundā taps dots, to runājiet; jo jūs neesat tie, kas runā, bet 

Svētais Gars.”  
Svētais Gars – Aizstāvis – dod liecības un gudrības Vārdu! 
 
„Tāpēc, kā Svētais Gars saka: „šodien, ja dzirdēsiet Viņa balsi...”” (Ebrejiem 3:7) 
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„Svētais Gars aizrāda...” (Ebrejiem 9:8) 
„Svētais Gars mums liecina...” (Ebrejiem 10:15) 
Vēstules Ebrejiem autors jau atkal min tos pašus uzdevumus, kurus Jēzus minēja 

evaņģēlijos:  
Sv. Gars runā, aizrāda, liecina. 

 
„Tā Kunga Gars arī tevi pārņems, un tu nokļūsi kopā ar tiem pravietiskā aizrautībā, 

un tad tu pilnīgi pārvērtīsies par citu cilvēku.” (1. Samuēla 10:6) 
„Dievs pašos pamatos pārvērta viņa (Saula) sirdi;” (1. Samuēla 10:9) 
Sv. Gars maina. Sauls tika svaidīts par ķēniņu un viņā notika izmaiņas, jo pār viņu nāca 

Svētais Gars. Vēlāk, kad Dievs atstāja viņu, stāv rakstīts, ka viņu pārņēma ļauns gars un viņš 
kļuva par ļaunu cilvēku – vajāja Dāvidu, dusmās gandrīz nogalināja savu dēlu. 

 
„Dievs piešķīra šiem četriem jaunekļiem ieskatu un saprašanu visādās gudrībās un 

zinībās, bet Daniēlu apveltīja ar spēju saprast visādas parādības un sapņus. (...) Un, kad 
ķēniņš runāja ar tiem, tad izrādījās, ka no visiem jaunekļiem nebija neviena tāda kā 
Daniēls, Hananja, Misaēls un Asarja; tādēļ viņus arī uzņēma ķēniņa galma darbinieku vidū. 
Un visos gadījumos, kad ķēniņš griezās pie tiem, izrādījās, ka tie savās zināšanās, apķērībā 
un asprātībā bija desmitreiz pārāki par visiem gudrajiem un zīlniekiem visā viņa valstī. (...) 
Tāpēc ka viņā tiešām mājoja augsts gars, prāts un saprašana, kas parādījās viņa spējās 
sapņu un noslēpumu izskaidrošanā un mīklu uzminēšanā. Tas ir Daniēls...”  

(Daniēla gr. 1: 17; 19-20; 5:12;) 
Svētais Gars – Augsts Gars, pārāks par visu. 
 
„Tā Kunga Gars nāca ar spēku pār Dāvidu un palika arī turpmāk viņā.” (1. Sam. 16:13) 
Dāvida dzīve rāda, ka viņš bija apveltīts ar lielu gudrību un spējām. Svētā Gara spēkā 

sarakstīti psalmi – daudz pravietojumu par Jēzu.  
Svētais Gars – gudrības un liecības gars. 
 
„Jo viņš (Jānis Kristītājs) būs liels Tā Kunga priekšā, vīnu un stipru dzērienu viņš 

nedzers, un Svētais Gars viņu piepildīs jau no mātes miesām. Un daudzus Israēla bērnus 
viņš atgriezīs pie Tā Kunga, viņu Dieva. Un viņš ies Viņa priekšā Ēlijas garā un spēkā, 
piegriezdams tēvu sirdis bērniem un neklausīgos taisno domām, sagatavodams Tam 
Kungam padevīgus ļaudis." (Lūkas 1:15-17) 

 
"Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no 

tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls.” (Lūkas 1:35) 
Svētais Gars – Visaugstākais Spēks! 
Tāpēc Tas būs svēts... Svētais Gars nāks un apēnos, TĀPĒC TAS BŪS SVĒTS!!!  
Viss, kas no Gara nācis ir svēts, šķīsts, tīrs! 
 
„Un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās 

sāka lēkt, un Elizabete tapa Svētā Gara pilna, un viņa stiprā balsī sauca un sacīja: "Tu esi 
augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, 
ka mana Kunga māte nāk pie manis? Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja 
manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līksmību sāka lēkt. Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, 
ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies." Un Marija sacīja: "Mana dvēsele slavē To Kungu, un 
mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu; 
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redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu, jo Varenais lielas lietas pie manis ir 
darījis, un svēts ir Viņa Vārds, un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas Viņu 
bīstas. Viņš darījis varenus darbus ar Savu elkoni un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā 
sirdsprātā. Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos. Izsalkušo 
Viņš pildījis ar labumiem, un bagātos Viņš atstājis tukšus. Viņš gādājis par Savu kalpu 
Israēlu un pieminējis Savu žēlastību, kā viņš runājis uz mūsu tēviem, uz Ābrahāmu un viņa 
dzimumu mūžīgi." (Lūkas 1:41-55) 

Svētais Gars pravieto! 
 
„Un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzālemē, vārdā Sīmeans; šis cilvēks bija taisns un 

dievbijīgs, gaidīdams uz Israēla iepriecināšanu, un Svētais Gars bija viņā. Viņam Svētais 
Gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot, iekāms nebūšot redzējis Tā Kunga Svaidīto. 
Tas, Svētā Gara skubināts, nāca Templī, kad vecāki Jēzus bērnu ienesa, lai izpildītu pie Viņa 
bauslības paražu, tad, To uz savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja: "Kungs, lai nu 
Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu 
esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēla 
ļaudīm." (Lūkas 2:25-32) 

Svētais Gars mājo taisna un dievbijīga cilvēka sirdī! 
 
„Un Svētais Gars REDZAMĀ veidā uz Viņu kā balodis nolaidās (...)” (Lūkas 3:22) 
Lūk, arī parādās ārējās izpausmes – Svētais Gars kā balodis. Redzamā veidā, kā... Mēs 

nezinām, kā tas izskatījās. Vai šo balodi redzēja visi vai tikai mācekļi? Vai tas tiešām bija 
putns? Taču šī rakstuvieta apstiprina, ka Bībelē varam atrast arī ārējas pazīmes, kas liecina 
par Gara klātbūtni.  

 
„Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki 

kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam." (Ap.d. 1:8) 
Svētā Gara spēks liecināt par Jēzu! Vēlreiz apstiprinājums, ka Svētais Gars nāks, lai 

dotu spēku – liecināt un pastāvēt par ticību! 
 

”Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši 
no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un 
viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi 
tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt. Bet 
Jeruzālemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debess;  kad šī balss 
atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ikviens tos dzirdēja runājam savā valodā.” 
(Apustuļu 2:1-6) 

„Bet citi zobodamies sacīja: "Tie salda vīna pilni." (Apustuļu d. 2:13) 
Svētais Gars kā vējš, kā uguns!  
Šeit arī minētas Svētā Gara ārējās pazīmes. Pēc tam apustuļi sāka runāt citās mēlēs 

(valodās). Ievērojiet, ikviens dzirdēja runājam savā valodā. Sanākušie dzirdēja evaņģēliju 
dzimtajā valodā. Apustuļu darbos tālāk lasām, ka Pēteris pasludināja vēsti par Jēzus nāvi, 
augšāmcelšanos, grēku nožēlu utt..Tātad šīs mēles nebija kādas nesaprotamas skaņas vai 
zilbes. Tas bija evaņģēlijs. Mēs nevaram izlasīt, ka mācekļi būtu gaudojuši, rējuši, pūtuši un 
elsuši, vai runājuši šļupstot, kā to var redzēt šodienas „mācekļu” uzvedībā. Par norādi, ka citi 
zobojās, ka tie esot salda vīna pilni. To viņi attiecināja uz valodu, jo acīmredzot bija kādi, kas 
nesaprata, kas tiek runāts. Viņi nesaka, ka šie mācekļi streipuļo kā piedzēruši un nekādas 
citas izpausmes, kas liecinātu par reibumu, mēs nevaram atrast. 
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„Bet te piepildās pravieša Joēla vārdi: tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu 

no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs 
parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār Saviem kalpiem un Savām 
kalponēm Es tanīs dienās izliešu no Sava Gara, un tie pravietos.” (Apustuļu 2:16-18) 

Svētais Gars pār Kristus miesu (mācekļiem)!  
Šī rakstuvieta jau atkal apstiprina, ka Dievs izlies no sava Gara pār visu miesu nevis 

ZEMI (pasauli). Jūsu dēli un Jūsu meitas, pār Saviem kalpiem un Savām kalponēm – šie vārdi 
apzīmogo, ka Garu nevar dabūt „svešie”. 

 
„Un Es došu brīnumus augšā pie debesīm un zīmes apakšā virs zemes: asinis un 

uguni, un dūmus, un tvaiku. Saule pārvērtīsies tumsā un mēness asinīs, pirms nāks Tā 
Kunga lielā un spožā diena.” (Apustuļu 2:19-20) 

Dieva Brīnumi! Šī rakstuvieta uzskaita, kādi būs brīnumi virs zemes, kā Dievs apliecinās 
SAVU SPĒKU. (Protams Jēzus apliecina, ka zīmes un brīnumi pavadīs apustuļus, bet tie 
nepavisam neattiecas uz ārišķībām). Jēzus kalpošanā notika dziedināšanas, augšāmcelšanās 
no nāves, viņš pabaroja izsalkušos ar maizi. To pašu darīja arī apustuļi, vismaz tā stāv rakstīts 
Dieva Vārdā. Savukārt, mūsdienās kādās ASV draudzēs no gaisa birst dimanti (kurus 
nepārdod, lai pabarotu izsalkušos), cilvēku āda spīd kā zelts (vai tādā gadījumā Jēzum, kurš 
bija nācis no Godības, nevajadzēja savā svētumā aizsegt sauli?). Vai it kā nokritušu eņģeļu 
spalva ir kāds Brīnums, kas ceļ ticību un pagodina Dievu? 

 
„Kad es sāku runāt, Svētais Gars nāca pār tiem, tāpat kā sākumā pār mums. Es 

atcerējos Tā Kunga vārdu, ko viņš ir sacījis: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar 
Svēto Garu. Ja nu Dievs viņiem devis tādu pašu dāvanu kā mums, kas esam ticējuši 
Kungam Jēzum Kristum, kas tad es esmu, ka es būtu spējis Dievam pretoties?" To 
dzirdējuši, viņi nomierinājās un teica Dievu, sacīdami: "Tātad Dievs arī pagāniem devis 
atgriešanos no grēkiem dzīvībā." (Apustuļu 11:15-18) 

Šajā rakstuvieta lasām, ka Svētā Gara nākšana pār pagāniem (ne jūdiem) bija kā liecība, 
ka caur Jēzu arī viņi saņem grēku piedošanu. 

 
„Kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais Gars nāca pār tiem: tie runāja mēlēs un 

pravietoja.” (Apustuļu 19:6) 
Svētā Gara ārējā izpausme – runāšana mēlēs un pravietošana! 
 
„Un tanī pašā stundā Jēzus kļuva priecīgs Svētajā Garā un sacīja: "Es Tev pateicos, 

Tēvs, debess un zemes Kungs, ka Tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un prātīgajiem un 
atklājis tās bērniem. Tiešām, Tēvs, tāds ir bijis Tavs labais prāts.” (Lūkas 10:21) 

Svētā Gara ārējā izpausme – prieks! Pāvils daudzkārt savās vēstulēs raksta: Esiet 
priecīgi! Priecājieties par visu vienmēr! Vai priecāties nozīmē histēriski smiekli? Tā mēs 
Dieva Vārdā nelasām. Arī notikums, kad Pāvils un Sīla tika iemesti cietumā norāda uz Svētā 
Gara prieku. Jo cilvēcīgi tur nebija par ko priecāties, sasisti, važās ieslēgti. Ko viņi darīja? 
Slavēja Dievu (Apustuļu 16:16-34). Prieks un miers, ko Jēzus dod saviem mācekļiem, lai 
pastāvētu grūtībās un izaicinājumos. Prieks ir viens no Svētā Gara augļiem. (Gal. 5:22) 

 
„Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit.  Jo miesas tieksmes ir 

pret Garu, bet Gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt 
to, ko gribat.” (Galatiešiem 5:16-17) 
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Miesa tiecas pēc sajūtām, izklaidēm, baudām. Gars pēc Dieva lietām – Vārda, mūžības, 
šķīstuma.  

„Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, 
uzticamība, lēnprātība, atturība.” (Galatiešiem 5:22) 

Svētais Gars parādās arī cilvēka uzvedībā! 
Miers, lēnprātība un atturība ir pretēja histēriskai un uzbudinātai uzvedībai. 
 
"Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer! Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa 

miesas plūdīs dzīva ūdens straumes." To Viņš sacīja par Garu, ko vēlāk dabūja tie, kas 
Viņam ticēja; jo vēl nebija Gara, tāpēc ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā.” (Jāņa 7:37-39) 

Dzīvs ūdens – skaidrs, tīrs nevis apdullinošs, raudzēts vīns! 
„jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, Svētā Garā un 

stiprā pārliecībā - jūs jau zināt, kādi mēs bijām, kad jūsu labā sākām darboties starp jums, 
un jūs kļuvāt par maniem un Kunga Kristus sekotājiem, uzņemdami sludināto vārdu Svētā 
Gara priekā, panesdami daudz spaidu un tā kļūdami par priekšzīmi visiem ticīgajiem 
Maķedonijā un Ahajā.” (1. Tesaloniķiešiem 1:5-6) 

Prieks grūtībās! 
 
„pār viņu (Saulu) nāca tā Kunga Gars, un viņš bija viņu vidū pravietiskā aizrautībā (...) 
Un kad viņš beidza aizrautībā runāt pravietiskus vārdus, tad viņš devās mājup uz 

kalnu.” (1. Samuēla 10:10;13) 
Svētais gars runā VĀRDUS! 
 
„Tāda bija Tā Kunga godības parādība. Kad es to redzēju, tad es nokritu uz sava vaiga 

un dzirdēju kādu runājam.” (Ecēhiēla 1:28) 
„Tad Gara spēks pacēla mani (...)” (Ecēhiēla 3:12) 
Visa pravieša Ecēhiēla grāmata ir bagātīga dažādu garīgu piedzīvojumu un redzējumu. 

Taču nodaļa pēc nodaļas apliecina, ka viss, ko pravietis redz un dzird, ir Dieva doti 
norādījumi,  lai uzrunātu Izraēla tautu. Nekas nebija viņa paša labumam, „uzlādēšanai”, 
iepriecināšanai. 

 
„Brāļi, es negribu, ka jūs esat neskaidrībā par garīgajām dāvanām.  Ir dažādas 

dāvanas, bet viens pats Gars; ir dažādas kalpošanas, bet viens pats Kungs; ir dažādi spēki, 
bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai 
nestu svētību. Citam Gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats Gars. Citam dota 
ticība tai pašā Garā; citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā Garā; citam spēki brīnumus 
darīt, citam pravietot, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošana. 
Visu to padara viens un tas pats Gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams.”  (1. 
Korintiešiem 12:1;4-11) 

Es negribu, ka jūs esat neskaidrībā par garīgajām dāvanām! 
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3. Piedzērušies no Svētā Gara?! 
 
Visizplatītākā no izpausmēm ir piedzēruša cilvēka uzvedība – skurbums, reibums. 

Cilvēki gāzelējas un saka, ka ir salda vīna pilni. Piedzērušies no Svētā Gara! Vai tiešām Dieva 
Garu var apzīmēt ar vārdiem „piedzērusies godība” („drunken glory”)?  Kas par šādu stāvokli 
ir atrodams Dieva Vārdā? Tas tiek salīdzināts ar Dieva sodu nevis dievišķu svētību. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Piedzirdiet Moābu! Jo tas pats sevi ir paaugstinājis un sacēlies pret To Kungu, lai tas 
sēžas savos paša spļaudekļos un paliek kaunā!” (Jeremijas 48:26) 
 

„Tagad viņi visi vēl kopā rūc kā lauvas un ņurd kā mazi lauvēni, bet, kad tie būs 
iekarsuši, Es tiem sarīkošu mielastu un tos piedzirdīšu, ka tie uzgavilē un tad iemieg 
mūžīgā miegā, no kura tie vairs neuzmodīsies, saka Tas Kungs.” (Jeremijas 51:38-39) 

 
„Pasaules ķēniņi dzīvojuši ar viņu netiklībā, un zemes iedzīvotāji apreibinājušies ar 

viņas netiklības vīnu." Un viņš garā aiznesa mani tuksnesī. Tur es redzēju sievu sēžam uz 
sarkana zvēra, kas bija pilns zaimu vārdu; tam bija septiņas galvas un desmit ragi. Sieva 
bija tērpta purpurā un sarkanā audumā, greznojusies ar zeltu, dārgiem akmeņiem un 
pērlēm; tai rokā bija zelta kauss, pilns ar bezdievības negantībām un viņas netiklības 
netīrumiem. Uz viņas pieres bija rakstīts noslēpumains vārds: lielā Bābele, visas zemes 
netikļu un negantību māte.” (Atklāsmes 17:2-5) 

 
„Bēdas tam, kas savu tuvāku dzirdina no lielas krūzes, tur klāt piemaisot savu indi, un 

tā panāk, ka tas piedzeras, lai pēc tam redzētu viņa apslēpto kailumu un ieskatītos viņa 
gara un prāta noslēpumos!” (Habakuka 2:14-15) 

 
„Arī tev neies garām kauss, tu piedzersies un izģērbsies kaila.” (Raudu 4:12) 
 
„Tā saka Tas Kungs Cebaots, Israēla Dievs: dzeriet, kamēr jūs piedzeraties un sākat 

vemt, un pakrītat, un nevarat vairs piecelties zobena dēļ, kam Es likšu būt jūsu vidū!”  
(Jeremijas 25:27) 



24 
 

„Sastingstiet un kļūstiet kā apmāti, apžilbstiet un kļūstiet akli! TIE IR PIEDZĒRUŠIES, 
BET NE NO VĪNA; TIE GRĪĻOJAS, BET NE NO STIPRA DZĒRIENA. Jo Tas Kungs ir izlējis pār 
jums dziļa MIEGA GARU un aizdarījis jūsu acis - praviešus, un aptumšojis jūsu galvas - 
redzētājus.” (Jesajas 29:9-10) 

 
„Bet arī viņi grīļojas, vīna piedzēruši un stipra dzēriena apdullināti; priesteri un 

pravieši, kas vīna un stipra dzēriena apreibināti, kaut ko muld, pravietodami un tiesu 
spriezdami!” (...) „Patiesi, visi galdauti apspļauti un pilni netīrumu!” (...) „kam pinas lūpas 
un kas šļupst...” (Jesajas 28:7;8;11) 

 
„zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, 

ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, 
dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, 
kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību.” (Galatiešiem 5:19-21) 

 
4. Posta mācība. 
 
„Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas 

paslepen ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis, un 
tā sagatavos sev drīzu pazušanu. Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš 
tiks zaimots.” (2. Pētera 2:1-2) 

 
„Viņi kā neprātīgi dzīvnieki (...) saņemdami netaisnības algu; salds prieks tiem šķiet baudu 
dzīve dienā, viņi ir kauna traipi, savā viltībā mielodamies kopā ar jums.”   (2. Pēt. 2:12-13) 

 
„Jo, runādami lepnus, tukšus vārdus, tie vilina ar miesas kārībām netiklās baudās tos, 

kas tikko izbēguši maldu ceļu gājējiem.” (2. Pētera 2:18) 
 

„Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet Gara cilvēki pēc Gara lietām. Miesas 
tieksme ved nāvē, bet Gara tieksme - uz dzīvību un mieru.” (Romiešiem 8:5-6) 
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Vai šīs garīgās izpausmes varētu būt posta mācība? Vai tas nav velna dabā izrādīties? 
Vieta, kas ebreju sinagogā – altāris – bija svēta un bijājama, tagad ir pārvērsta par izklaides 
platformu. Vai vēl kāds atceras, ka savulaik augstais priesteris varēja tikai vienu reizi gadā 
tuvoties Dievam vissvētākajā vietā un, ja viņš nebija šķīstījies, - nomira!? Vai cilvēki netiek 
apmānīti, ierauti eiforijā, miesas kārībā – apmierināt sajūtas? Kā narkomāniem tiek 
piedāvāts „garīgais kaifs”. Miesas tieksmes ved nāvē, - tā rakstīts Bībelē. Un Sātans centīsies 
visiem līdzekļiem darīt tā, lai cilvēki nedomātu par grēku. Nedomātu par to, jo tas ir 
vienīgais, kas MŪS PATIESI ŠĶIR NO DIEVA. (Romiešiem 8:38-39) 
 

Dievs ir SVĒTS DIEVS. Viņš netaisa „kumēdiņus”, Viņš aicina cilvēkus atgriezties no 
grēkiem un mainīt savu dzīvi! Vecā un Jaunā Derība – pravieši, Jēzus Kristus, apustuļi runā 
vienā balsī: „ATGRIEZIETIES NO GRĒKIEM, JO TUVU IR PIENĀKUSI DEBESU VALSTĪBA!” 

Atjaunojieties savā sirdsprātā! (Ef. 4:22-24)  Vingrinieties dievbijībā! (1.Tim 4:7) 
„Tad nu es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, 

Viņa parādīšanos un Viņa valstību minēdams: pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, 
nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību. Jo nāks laiks, kad viņi 
nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, 
un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Bet tu paliec skaidrā prātā visās 
lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam.  
(2. Tim. 4:1-5) 


