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Joga palīdz pelnīt 
 
Intervija: Olga Procevska, speciāli “Dienai” 
 

„Ja cilvēka apziņā ir noteiktas biznesa dotības, viņš tās realizēs.  
Bet ja nav – nekas, izņemot problēmas, nav sagaidāms”. © Šiva  

 
Pirms trīsdesmit gadiem Šiva pamodies un sapratis, ka nevar dzīvot bez Jogas. 
Tad pirmā mācību literatūra viņam bija kaimiņa atnesta grāmata. Tagad viņš 
dzīvo, pasniedz lekcijas un konsultē Rīgā.  
 
Es nodarbojos ar to, ko sauc par Sanatana Dharma. Tā ir vēdiskā tradīcija, zināšanu 
sistēma, kas aptver visas cilvēka dzīves norises. Visu. Tā ir Dievišķa mācība, vēdiskās 
zināšanas, ko radījis Dievs un atdevis cilvēkiem. Un cilvēki jau vismaz 10 tūkstošus 
gadu tikai pārliecinās par šo zināšanu patiesumu. No vienas puses, tām ir Dievišķa 
izcelsme, no otras – tās ir cilvēku pārbaudītas. Tāpēc tas, kurš tic Dievam, var tās 
pieņemt apriori kā Dievišķu atklāsmi, bet tas, kurš netic – nevar nepiekrist empīriskai 
pieredzei. Jogai ir dubulta garantija.  
 
Kādas iespējas ir vēdiskās zināšanas lietot praksē, piemēram, biznesā? 
Ir dažādu līmeņu zināšanas, un tās ir vieglāk vai grūtāk lietojamas. Taču pat zemākajā 
līmenī ar šīm zināšanām pietiek, lai risinātu cilvēku problēmas. Piemēram, Jūs 
nodarbojaties ar biznesu. Īstenībā mūsu dzīve ir mūsu apziņas atspulgs. Tas nozīmē, 
ka dzīvē notiek viss, kas jau ir apziņā. Ja cilvēka apziņā ir noteiktas biznesa dotības, 
viņš tās realizēs. Bet ja nav – nekas, izņemot problēmas, nav sagaidāms. Vieniem ir 
dabiskas spējas veidot biznesu, viņiem pat mācīties nevajag, citi var mācīties visu 
dzīvi ar minimālu rezultātu. Tāpēc – ja šo dotību nav apziņā, tās iemācīt nevar, 
vismaz šī brīža izglītības sistēmā. Lai kaut ko sasniegtu, šim cilvēkam būs jāmaina 
apziņa. Tieši ar to mēs arī nodarbojamies. Joga ir vienīgā, kas maina apziņu. 
 
Cik lielā mērā tad to ir iespējams mainīt? 
Diezgan būtiski. Jo vairāk cilvēkam ir vēdisko zināšanu, jo vairāk viņš spēj mainīt 
apziņu. Ļoti vienkārši. 
 
Pēdējo frāzi Jūs atkārtojat diezgan bieži. Kā tas var būt tik vienkārši? 
Absolūti. Iedomājieties, Jūs nācāt uz skolu, nemācējāt ne lasīt, ne rakstīt. Burtus, 
ciparus zīmēt – cik viss neiespējami sarežģīti! Pagāja kāds laiciņš – elementāri. Lasa 
un raksta pat tā, ka neviens nevar saprast.  
Mēs dzīvoja Kali Jugas laikmetā, periodā, kad cilvēka degradācija sasniedz augstāko 
pakāpi. Pēc mums cilvēks pārstās pastāvēt, mēs esam pati zemākā cilvēka forma. Pēc 
tam nāks pavisam citi cilvēki. Taču Latvijā Jogas pārzinātāju skaits uz vienu 
iedzīvotāju ir lielāks nekā jebkur citur pasaulē.  
 
Tātad mēs tomēr neesam sliktākie? 
Mēs esam labākie no sliktākajiem, teiksim tā. Joga ir mūsu tālo priekšteču – āriju –  
zināšanas. Patiesībā tās ir visu indoeiropiešu zināšanas. Tās domātas mums. Kāpēc 
ķīniešu sistēmas te nestrādā? Tāpēc, ka domātas citiem cilvēkiem. To kopēšana ir 
vienkārši smieklīga.  



 
Ar kādiem jautājumiem uz konsultācijām nāk Jūsu klienti – uzņēmēji? 
Ar pilnīgi visiem jautājumiem. Nāk arī Latvijā diezgan pazīstami cilvēki un jautā. Arī 
ļoti praktiskus, sadzīviskus jautājumus. 
 
Un Jūs spējat uz tiem atbildēt? 
Līdz šim esmu varējis. Viņu veiksmīgums to pierāda.  
 
Tātad viņu veiksmē ir arī Jūsu ieguldījums? 
Es nejūtu tur savu dalību. Es vienkārši daru savu darbu, kas man patīk. Ne uz ko 
nepretendēju un nevienā lietā neesmu tieši līdzdalīgs. Es konsultēju cilvēkus, es 
palīdzu viņiem pieņemt lēmumu. Joga nav mans bizness, tas ir mans darbs un 
dzīvesveids. Joga vēsta – ja tu dari to, kas tev patīk un atbilst tavai Dharmai (dzīves 
mērķim), tu gūsi panākumus. Ja ne – būs kā visiem. Labākajā gadījumā. 
 
Cik konkrēti tad ir Jūsu padomi? 
Absolūti konkrēti. Konkrētāk nemēdz būt. Tad kāda no manis jēga. Miglainus stāstus 
stāsta diletanti, kas nevar pateikt neko konkrētu. Vēdiskās zināšanas ir ļoti konkrētas. 
Kas gan var būt konkrētāks par mūsu dzīvi? Nekas. Viss pārējais ir abstrakcija, dzīve 
ir konkrēta. Pavisam vienkārši. 
 
Vai klienti nekļūst no Jums atkarīgi? 
Mēs visi esam no kaut kā atkarīgi. Neatkarīgi ļaudis ir tikai kapsētā. Patiesībā vārds 
“atkarība” šeit neder. Atkarība ir no alkohola, narkotikām. Tā nav atkarība, tā ir 
tieksme dzīvot labāk un darīt visu pareizi.  
 
Dzīvē gadās nejaušas veiksmes vai neveiksmes? 
Nekas nenotiek nejauši. Šajā pasaulē pat muša nejauši nelido. Kas gan var būt nejaušs 
Dieva radītā pasaulē, kas ir absolūti pilnīga? Visam ir izskaidrojums.  
 
Jūs esat izteicies, ka sievietes neiederas biznesā. Kāpēc tā? 
Kali Juga vispār ir sieviešu laikmets. Nekad vēsturē sieviete nav bijusi tik brīva, 
nekad viņai nebija tik daudz tiesību un iespēju kā tagad, un nekad sieviete nav bijusi 
tik nelaimīga, kā šodien. Sievietes apziņa ir sasniegusi augstāko attīstības pakāpi, 
kamēr vīrieša – novājinājusies.  
 
Tā tam nevajadzētu būt? 
Ja tā nevajadzētu notikt, tas nenotiktu. Tas ir slikti, bet normāli. Kali Jugas laikmetā 
tas ir normāli. Bet vispār tas ir slikti. Jā, sieviete var nodarboties ar biznesu un 
sasniegt labu rezultātu, bet – vai viņa būs laimīga? Jebkura sieviete, vismaz tie 
tūkstoši, kuras pazīstu es, apmainītu savus panākumus biznesā pret mierīgu sieviešu 
laimi. Tāpat mani var aizsūtīt uz jauno māmiņu kursiem. Varbūt es pat būšu sekmīgs, 
bet kāda jēga? 
 
Un viss, kas iegūts, ir iegūts pelnīti? 
Jā, nekā nepelnīta nav. Lai kas tas cilvēks nebūtu, lai ko mēs par viņu domātu, visu, 
ko viņš ir ieguvis, viņš ir pelnījis. Cilvēki atšķiras pēc enerģijas daudzuma un spējas 
to pielietot. Bagātam cilvēkam ir vairāk enerģijas nekā nabagam. Nauda ir enerģijas 
materiāla izpausme. Un tās ir vairāk tam, kuram ir vairāk enerģijas.  
 



Kā nodarbošanās ar Jogu savienoja ar citām mācībām? 
Labi. Piemēram, sekošana kristīgajām vērtībām lielā mērā atbilst vēdiskajām 
zināšanām, tikai tās ir krietni plašākas un stāv tam visam pāri. Vēdisko zināšanu 
pamatatšķirība no kristietības ir tāda, ka vēdiskās zināšanas uzskata, ka jebkuram 
cilvēkam, lai kas viņš nebūtu, jāveido sava Dharma, jeb, citiem vārdiem sakot, jāpilda 
savs pienākums maksimāli labi jebkurā vietā.  
 
Cilvēks, kurš nodarbojas ar Jogu, nevar nodarīt kādam pāri? 
Pilnīgi noteikti nevar. Tāpēc, ka Joga ir dzīves un domāšanas veids. Reliģija ir 
sekošanai formai – seko formai, un sasniegsi saturu, seko rituālam, un sasniegsi 
būtību. Bet Joga saka, ka sākumā jākļūst par ticīgo, un tad sekošana rituāliem kļūs 
dabiska. Joga nav reliģija, tā ir vienīgā zinātne par saturu, viss pārējais ir zinātne par 
formu.  
 
Un ja citi nerīkojas pareizi? 
Visi cilvēki, tāpat kā notikumi, kas parādās mūsu dzīvē, ir mūsu apziņas atspulgs. 
Jāmaina sava apziņa, lai apkārt būtu tikai labie un vajadzīgie cilvēki. Nav jāvaino tas 
cilvēks, jāvaino sevi. Tāpēc, ka tas cilvēks ir Jūsu apziņas atspulgs. 
 
Tātad, ja darījumu partneri krāpjas… 
Vainīgs esat Jūs, ja reiz izvēlējāties tādus partnerus. Kad pie manis atnāk cilvēks un 
jautā vai sadarboties ar to vai citu, es to viņam varu pateikt. 
 
Tas otrais nav vajadzīgs? 
Es atrodos tādā zināšanu līmenī, ka man nekas par cilvēku nav jāzina, ne dzimšanas 
laiks, nekas. Vienkārši nāk, uzdod jautājumus, un es uz tiem atbildu. 
 
Smagi no tā nekļūst? 
Skumji kļūst. Zināšanas dara cilvēku skumju.  
 
Jo mazāk zināšanu… 
Jo vieglāk dzīvot. 


