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Senoliy ismintis 

IVADAS 
PRIGIMTINIO tikejimo pakraipos zmones vi-
sada sieke darniai gyventi su gamta, iesko-
jo ir rasdavo jvairiausiq budq, kaip sj tikslq 
pasiekti. Antai musQ proteviai - baltiskosios 
kulturos zmones - darn^ su gamta stengiasi 
islaikyti ir atkurti kalendorinitj svenciij metu, 
per apeigas, paprocius, dainas, sokius, zai-
dimus ir kitus budus. Kokie tie bOdai buvo, 
kartais galime tik speiioti, nors mOsQ tautos 
gyvensena, islikQ rysiai su aplinka ir sian-
dien aiskiai pastebimi. Sis darnos su gamta 
siekimas ne tik iabai vertintinas, bet ir visa-
keriopai skatintinas ypac debar, kai civilizeci-
jai gresie ekologine ketastrofa, kurios svar-
biausia priezastis - nedarna tarp zmogaus 
ir gamtos. Siekdemi isvengti nepageidautinii 
padariniLj, ne vienas griebiemes praktikuoti 
Jog^, Usu ir kites RytQ pratimQ sistemes, 
net nesusimqstydami, ar jie mums tikrai dera 
ir tinka. Deja, sie mokymai ne visada gali 
pagelbeti, nes esame gim^ kitokiose gamtos 
s^lygose, orientuoti j kitokie^ filosofin^ gyveni-
mo ir pasaulio sempretq. 

Koks kelies, ugdant dern^ su gamta, 
geriausiai tiktQ mums, lietuviams? Tikriausiai 
toks, kuris remiasi panesia geografine aplin-
ke. MusQ nuomone, tai galetLj buti druidq -
keitij zyniLj - istobulintes Vydos mokymas. 
Keltai netgi gyven^ baltq genciq keimynysteje, 
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pavyzdziui, siuolaikines Lenkijos teritorijoje 
(apie visa tai smulkiau zr. straipsnj knygos 
pabaigoje). Jie ir ypac JQ zyniai druidai 
gerai ismane Europos sqlygas, tad mokejo 
prisitaikyti prie JLj. 

Kodel jii patirtis mums artimesne uz 
daugelj kitQ pasauiyje paplitusiij mokymc/? 
Pirmiausia - ji sukurta musQ klimato juostoje, 
todel gerai atitinka cia gyvenanciQ zmoniQ 
poreikius. Be to, joje pabreziamas zmogaus 
gebejimas ne tik susiiieti su gamta, iDet ir 
moketi nuolatos semtis galiQ is jos. Si nuo-
stata ypac artima ir baitQ pasauiejautai arba 
daznai su ja tiesiog sutampa. Mat ir keitai, 
ir baitai didziai gerbe qzuoius, saugojo sven-
tas giraites, yy zemese gausu sventij upiQ, 
saitiniij. Labai panasOs arba tokie patys 
poziOriai j gamtos reiskinius skatino ir toiiau 
skatina zmogq jaukiai ir saugiai gyventi gam-
toje. 

Todei ir siulome susipazinti su muijj^ arti-
mos kultOros patirtimi bei pasinaudotl^fuidq 
sukaupta ismintimi, kad taptume ne tik jaut-
resni gamtai, bet ir sveikesni, issiugdytume 
savo gyvasties, jausmq ir minciQ energetiniQ 
laukQ darns^. 

Jus ne tik susipazinsite su kai kuriais 
druidq mokymo aspektais, bet ir galesite 
praktiskai patirti jq mokymo poveikj, daryda-
mi Vydos pratimus. 

I SKYRIUS 
DRUIDg MOKYMO 
PAGRINDAI 

PATEIKIAM/\i s is tem^ sukure druidai, viena i§ 
keltLj zyniLj atsaki j , Beje, jai dar pr ik lause bardai bei 
filidai. Bardai buvo laikij poetai, kurie i poezij^ sude-
davo mitologijos bei reiigijos zinias. Filidai daugiausia 
rupinosi bendruomenei svarbiomis apeigomis. Paslaptin-
giausia buvo druidij veikla. Jie gilinosi \o pa-
slaptis, stebejo gyvenimo desningumus, kure jg patei-
kimo formas, pvz., trieiliais, kad butij lengviau isiminti 
mokiniams. 

Druidai nesiverze j viesum^, dazniausiai kukliai gyve-
no kur nors lusnose, panniskese ir tik retkarciais pasiro-
dydavo gyvenvietese gydyti sunkiausiLj ligoniLj ir spr^sti 
painiausiLj teismo bylij. Keltai labai juos gerbe, vertino 
jij ismintj. Pas druidus ateidavo daug jaunij zmoniij, kai 
kurie mokydavosi net po dvidesimt mety ir patys ve-
liau tapdav^ druidais. Jaunuoliai privalejo jsiminti daug 
eilerasciy, kuriuos uzsirasineti buvo draudziama, kad 
zmogaus galiy pazinimo galimybes nebutij panaudotos 
piktam. Pasimokiusius pas patyrusj druid^ apie desimtj 
metLj ir islaikiusius pirnnuosius bandymus jsventindavo j 
druidij luom^. 

Kart^ per metus druidai susiburdavo sventoje vietoje. 
Viena is tokiii viety, kur druidai rinkdavosi ilgiausi^ me-
ty dien^, buvo Stounhendzas. 

Taigi sustiprin^s, suderin^s ir sujung^s su aplinka 
savo fizines, jutimines ir m^stymo galias, druidas pakil-
dayo i pirm^j^ didzi^j^ pakop^. Po to jis mokesi ne tik 
Pazinti, bet ir valdyti gamtos jegas, jas panaudoti zmo-
niij labui. Sunku smulkiau apibudinti ir antr^j^ bei treci-
^ j ^ didzi^sias pakopas - tikriausiai tai buv? magisky galiy 
ivaldymo menas, naudotas kaip ekstrasensorinis gydymas 
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ar bioenergetinis poveikis aplinkai, Pasiek^s treci^j^ - di-
dzi^j^ - pakop^, druidas jzengdavo j pasaulj, kuris kel-
tiskai vadintas Gwenwyd, t. y, „baltuoju pasauliu". Apie 
tai, kas tas baltasis pasaulis, galima tik numanyti-
tai tikriausiai buvo tobula darnos su gamta ir Visata 
busena, kai zmogui tapdavo pavaldzios jvairios galios. 
Taciau apie tai mes dabar galime tik speiioti, nes jokiy 
traktatLj druidai nepaliko. 

Druidg mokymas-tai ne tik savita filosofija, bet ir 
gyvenimo bOdas bei p/atimLj sistema. Tai priemone isug-
dyti zmogaus galias. Sia prasme ji panasi j bet kuri^ 
kit^ sistem^, pavyzdziui, j indisk^j^ Jog^. Taciau, skir-
tingai negu Jogai, kuri Indijoje praktikuojama ir ugdoma 
tGkstancius metg, siam mokymui likimas nebuvo toks 
palankus, nes druidiska tradicija Europoje buvo beveik 
nutrukusi. Zlugus keltg kulturai, druidai buvo beveik 
uzmirsti. Visgi Airijoje, kuri^ butg galima laikyti vos ne 
vienintele tiesiogine keitij kulturos paveldetoja, kai kurios 
kilmingos seimos sj mokym^ issaugojo, nors jj praktikuo-
jancius zmones viduramziais laike raqgniais, burtininkais 
ar velnio apsestais ir be gailescio ant lauzo iki 
pat XVIII amziaus. Tevai, perduodami mokym^ vaikams, 
grieztai drausdavo jj skelbti pasaliniams, nes seim^ uz-
griusiancios ligos ir baisios nelaimes. 

Bet druidg mokymas neisnyko, kadangi praktikuojan-
ciajam jis padedavo islaikyti ger^ sveikat^ bei ilg^ am-
ziLj. Jo pasekejai net sulauk§ gilios senatves islikdavo 
ismintingi, sveiki, gerasirdziai optimistai. 

MOKYMO PRINCIPAI 
SIO mokymo paskirtis - ugdyti zmogaus galias. Pasak 
druidg, zmogaus esyb§ sudaro ne tik fizinis kunas, bet 
ir trys energetiniai laukai - gyvasties, jausmij ir mincig. 

Gyvasties laukas, kurio numanomas centras yra ties 
bamba, reguiiuoja musq kune vykstancius procesus - vi-
daus organij veikl^, endokrinin? sistem^, kraujo apytak^ 
ir pan. 

_JausmLj laukas (jo centras - sirdies plote) reguiiuoja 
musLj jausmus, nuotaikas, skatina nuojaut^. 
ft 

MinciLj laukas (centras - kaktoje, „trecioji akis") lemia 
smegenij veikl^, pojucius ir m^stym^ apskritai. 

Sig centrij nederety jsivaizduoti kaip tiksliai fiksuo-
tg taskg, tiesiog taip lengviau bus suvokti energetinig 
jaukg sklaidos vietas, is kurig tarsi ir valdomos visos 
zmogaus galios. 

Jeigu zmogaus energetiniai laukai neislavinti ir ne-
susitiprinti, jg poveikis bus silpnas, o s^veika nedarni. 
Jeigu gyvasties galios perdem gozia likusius _du laukus, 
zmogus bus agresyvus, nejautrus aplinkai ir umus. Jei
gu jausmg laukas gerokai uzgos kitus du -z m o g u s bus 
sentimentalus, perdem greitai puolantis j asaras, isteris-
kas. Tad ideali busena bus tik tada, kai visi trys laukai 
tolygiai isugdyti ir pakankamai stiprus. 

Pateikiamg pratimg paskirtis - sustiprinti kiekvien^ lau-
k̂ , po to juos suderinti. Kai visi trys energetiniai laukai 
pakankamai sustipres ir susikurs derama jg s^veika, 
palaipsniui pasieksime busen^, kai jie susilieja j vien^ 
ga l i ng^ sudeting^ lauk^. Jis apgaubs vis^ musg kun^ 
ir pades uzmegzti glaudesnius rysius su aplinka, su 
gamta, su Visata (todel knygoje pratimai sugrupuoti j 
tris dalis, atitinkancias si^ sek^). 

Tas sudetingas laukas pades mums ne tik tobu-
liau valdyti vis^ savo gyvybin^ veikl^, t.y. islaikyti ger^ 
sveikat^, bet ir geriau pajusti pasaulio galias, jvaldyti 
ir suvokti visa tai jausmais bei protu. Protas gales gi-
iiau m^styti, pasitelk^s jausmg atveriam^ informacij^, o 
kunas ne tik netrukdys ir neblaskys, bet pades musg 
esybei atsiverti pasauliui. 

Pasak druidg, visisk^ darn^ pasieksime tik palaips
niui issiugd§ visas tris zmogaus galias - gyvasties, jaus
mg ir mincig energetinius laukus, juos harmonizav§ ir_ 
patikimai sujung§. Kaip sig laukg centrai issidest? musg 
kune ir kaip juos dera ugdyti, parodyta 1-4 paveiksle-
iiuose. 

Be abejo, pati svarbiausia sig laukg ugdymo priemo
ne yra patys pratimai. Beje, jg poveikj galima sustiprinti 
jvairiomis pagalbinemis priemonemis, Jeigu giedosime 
energetinius garsus, o pratimus atliksime pasitelk? kitas 
priemones, pratimg poveikis gali buti ne tik gilesnis, bet 
ir stabiiesnis. 
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ENERGETINIAI GARSAI 
GIEDAMI tarn tikri garsai sustiprina pratimg poveikj ir 
pacius laukus. Juos giedoti tiesiog privalu, jeigu tai nu-
rodyta pratimo aprasyme. Mat garsg sukeliami virpesiai 
skatina energetinig laukg sklaid^. Reiketg ismokti tuos 
garsus giedoti laisvai ir nevarzomai. Jie yra trys-„A", 
„0" ir „M". 

•
Garsas „A" sustiprina gyvasties lauk^. Ruosdamiesi jj 

giedoti, kelet^ kartg giliai jkvepiame ir iskvepiame. Dar 
kart^ giliai jkvep^, priglaudziame delnus prie pilvo, uz-
simerkiame ir garsiai giedame gars^ „A". Burna placiai 
praziota. Garsas „A" turi sklisti is ten, kur slypi numano
mas gyvasties lauko centras. Delnais ir pirstais turime 
justi virpesius, sklindancius is pilvo srities. 

Garsas „0" suzadina jausmg lauk^, todel dabar 
delnus priglausime prie krutines, kad pajustume is ten 
sklindancius virpesius. Lupg nereikia atkisti, o tik atpa-
laiduoti, burna siek tiek pravira. Giliai jkvepQ is pradzig 
giedame tyliai, po to garsiau, kol pagaliau garsas „0" 
pripildo vis^ burn^. Tada gars^ nukreipiame j jausmg 
lauko centra (krutines link). Delnais turetume aiskiai pa
justi virpesius krutines srityje. 

Mincig lauk^ ypac gerai suzadina ir stiprina garsas 
„M". Lupos atpalaiduotos, suciauptos, akys uzmerktos. 
Giliai jkvep? pradedame giedoti „M-mm" ir pamazu ke-
liame liezuvj, taip garso keliamus virpesius nukreipdami 
link mincig lauko centre-virs nosies tarp antakig. Gie-
damas garsas turi sukeiti virpesius ne tik kaktos centre, 
jie turi plisti tol, kol pripildys vis^ galvos ertm§. Jeigu 
tai pavyksta, reikia stengtis, kad tie virpesiai plistg ir 
po vis^ kun^. 

Beje, lietuvig liaudies dainose, ypac priedainiuose, 
yra visi trys garsai, daznai ilgai t^siami ir kartojami. Tik
riausiai dainose jie atlieka t^ paci^ paskirtj, t.y. stiprina 
musg gyvastj, didina jautrum^ ir jausmg astrum^, skati
na m^stymo galias. Pavyzdziui, Gaides ir Rimses apylin-
kese pavasariop, kai reikia sustiprinti gyvybingum^, gie-
dama: „Azu vario vartelig / Ta tagu tataa / Gilus ezere-
iis / Ta tagu tataa..." Per vestuves, kai ypac pageidau-
jamas jausmg sustiprinimas, ukmergiskiai dainuoja: „Jooja 
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atajooja / Jauni kavalieriai / Per laukelj joojo / Zirgai 
arcavoojo / J dvar^ prijoojo / nuo zirgg nusookoo..." O 
minties laukui stiprinti velgi tikty „dziumm, dziumm" daz-
nas atkartojimas kai kuriose dainose, daugiau skirtose 
meditaciniams apm^stymams. Nesipleciant galima buty 
tik pastebeti, kad lietuviskose dainose daug pavyzdziij, 
daranciy tokj pat energetinj poveikj, kaip ir druidy siGlo-
mi energetiniai garsai. 

Energetiniy garsy giedojimas - neatskiriama Vydos 
pratimij dalis. Jq sukeiti virpesiai veikia atitinkamus lau
kus. Juos giedant, netiketai gali gimti mintys ir pojGciai, 
galima pajusti dilgsejim^ ar silumos antpludj. Vis delto 
nedera prarasti saiko: garsy giedojim^ reikia jvaldyti pa
laipsniui, kaip papildomq priemon^, padedanci^ issiugdy-
ti visus tris energetinius laukus. 

GAMTOS POVEIKIS 
DRUIDAI pastebejo, kad kiekvieno pratimo veiksmingu-
m^ taip pat lemia paros metas bei ail inka, kurioje jis 
atliekamas. Todel juos dar galime skll^yti j ryto, vidur-
dienio bei nakties pratimus (aprasymuose tai nurodo-
ma). Tuo paros metu pratimo poveikis bus stipriausias 
ir giliausias. Nereiketij pernelyg perdeti paros nuorodg 
reiksmes, nes daugelj pratimy galima daryti bet kada. 
Tik specialiai vakarui skirty pratimy nepatartina daryti 
ryt^, arba nakties - vidurdienj. Mat kai kurie pratimai, at
likti netinkamu laiku, gali net pakenkti. 

Gerai buty pratimy program^ suskirstyti j tris da l is -
ryto, dienos ir vakaro. Jei taip padaryti negalime, teks 
kruopsciai apgalvoti, kokia turety buti pratimy seka. Pir
miausia reikety atlikti tuos pratimus, kurie specialiai skir-
ti tam paros metui, bet nereikety praleisti ir kity, kad 
napazeistume darnos - turime ugdyti visus tris laukus. 
Geriau atlikti vien^ kit^ pratimg nederamu laiku, negu is 
viso ji praleisti. jsiklausydami j savo pojucius, visuomet 
galesime pasirinkti geriausi^ keli^. 

Ypac reikety atsizvelgti j paros met^, kai ugdomas 
minciy laukas. Laikas maziau reiksmes tures gyvasties, 
0 dar maziau-jausmy lauko pratimams. 
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Nakciai skirtus pratimus reikety atlikti tik naktj, nes 
jy poveikis stiprus ir palankus tik po saules laidos arba 
pries sauletekj. 

Beje, kai kurie pratimai (tiesa, jy labai nedaug) da-
romi tik esant tam tikrai Menulio fazei. Tokius pratimus 
galima atlikti tik kart^ per menesj. Tokiy pratimy ne
daug, dar maziau - skirty tik tam tikriems mety laikams. 

Nereikety manyti, kad pratimai labai grieztai regla-
mentuoti. Tiesiog nurodytu paros metu daugelio pratimy 
poveikis bus stipresnis. Tad svarbiausia sias skirtybes 
paciam pajusti ir jomis naudotis. 

Pratimy poveikj slopina arba skatina ir kites gamtos 
apraiskos. Druidai pastebejo, kad lauke atliekami prati
mai veiksmingesni, negu daromi patalpoje. Jeigu tik gali
me, visuomet juos darykime lauke. Beje, jvairus augalai 
ir daiktai taip pat mus veikia skirtingai. 

Gyvasties lauk^ stiprina zydintys arba greitai augan-
tys augalai, todel geriausia pratimus daryti pieveleje. 
Na, o medziai-^zuolai, liepos, lazdynai - pades gyvas
ties lauk^ ir harmonizuoti. 

Pastebeta, kad jausmy lauk^ stiprinantys pratimai 
bus veiksmingesni, jeigu juos atliksime greta tyro van-
dens, saules apsviesti, o jausmy lauk^ harmonizuoti 
ypac pades tekantis vanduo, lietus ir menesiena. 

Jeigu atliekame minciy lauk^ stiprinancius pratimus, 
mums pades kvarcas, brangakmeniai, stiklas ir kiti 
vadinamieji „kieti" mineralai. „Minksti" mineralai, zeme, 
metalai, zvirgzdas, pades sj lauk^ harmonizuoti. Ir prie-
singai-zydintys augalai ar tekantis vanduo visam tam 
tik trukdys. 

Nuolatine pratimy atlikimo vieta gaiety buti ir misko 
aikstele kalvotoje vietoveje. Pageidautina^ kad salia buty 
ne tik dideliy akmeny, bet ir saltinelis. Zinia, mums, lie
tuviams, geriausia pratimus daryti alkvietese - ypatmgos 
energetines darnos zemes vietose, kuriy nemaza zino-
me iki siy dieny. 

Deja, siandien nelengva kasdien^ atlikineti pratimus 
misko aikstelese, todel t^ poveikj galime sustiprinti ir̂  
kitaip panaudodami gamtos galias. Akmenelius, medzio 
gabaliukus, ^zuolo lapus, metalo dirbinius ir kitas gam
tos medziagas galime issidelioti aplink save tam tikra 
tvarka, t.y. sudarydami is jy energetines figuras. 
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