tas, Spinoza). Galima teigti, kad
fatalizmo principais vadovaujasi
islamas: kismetas (likimas, skirtas kiekvienam žmogui) numato
besąlygišką žmogaus paklusnumą Alachui. Hinduistinėje pasaulėžiūroje likimo sąvoka neatsiejama nuo reinkarnacijos
doktrinos postulatų: kiekvienas
žmogus, atėjęs į šį pasaulį, atsineša vienokią ar kitokią karmą,
kurią lemia praėjusių gyvenimų
poelgiai. Ankstesniu elgesiu
žmogus užsitarnauja geresnį ar
blogesnį gyvenimą: materialines sąlygas, sveikatą, išvaizdą,
būdo bruožus ir kitus dalykus.
Krikščioniškajame mąstyme didelę reikšmę turi žmogaus laisva
valia. Pasak Aurelijaus Augustino
(354–430 m.), dieviškasis numatymas neatima iš žmogaus laisvos valios. Žmogus yra laisva,
sąmoninga ir atsakinga būtybė,
todėl pasirinkti gėrį ar blogį yra
jo paties apsisprendimas, kurio
negali sukliudyti netgi Dievas.
Taigi žmogaus pasirinkimų niekas iš anksto nelemia. Jeigu
žmogus neturėtų laisvos valios,
tuomet ir skirti dieviškąją bausmę būtų neteisinga.

Žmogus –

SAVO LIKIMO KŪRĖJAS
Nuotrauka iš asmeninioalbumo
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Kas yra likimas ir kokia jo reikšmė žmogui?
Likimas įsivaizduojamas kaip
aukščiausioji protinga jėga, viešpataujanti visatoje ir žmonių gyvenimuose, nukreipianti kiekvieno gyvenimą pagal išankstinius
dėsnius, kurių žmogus negali
valdyti, atšaukti arba pakeisti.
Žmogui, ateinančiam į šį pasaulį, lemiama išskirtinė gyvenimo
istorija ir iš anksto apibrėžiama
gyvenimo trukmė. Taigi likimas
apima iš anksto numatytų neišvengiamų duočių, įvykių ir situacijų visumą kiekvieno žmogaus
gyvenime.
Likimo sąvokos supratimą ge-

N

eretai susimąstome, koks likimas mūsų laukia, ar galime jį
pakeisti arba bent pakreipti palankia linkme. Filosofijos mokslų
daktarė, simbolių specialistė, psichologė Jelena Simonova
pasakoja apie likimo reikšmę žmogaus gyvenime, atsako, ar verta
praskleisti paslaptingą ateities skydą ir kaip kurti savo likimą.
rokai palengvina įvairių tautų
mitologiniai vaizdiniai, neretai
sueinantys į tam tikrą trilypę
schemą, apimančią praeities,
dabarties ir ateities plotmes.
Pvz., skandinavų mitologijoje už
kiekvieno žmogaus likimą atsakingos žemesniosios moteriškosios lyties dievybės – nornos:
Urdė, Verdanti ir Skulda. Urdė
įsivaizduojama kaip senutė, nes
siejama su tuo, kas jau yra įvykę
praeityje. Verdanti simbolizuoja
žmogaus tapsmą dabarties momentu ir paprastai vaizduojama
kaip vidutinio amžiaus moteris.
Skulda – pati jauniausioji norna
– siejama su ateitimi ir pareiga.

Nornos (pagal vieną versiją)
gyvena po Pasaulio medžio Igdrasilio šaknimis. Tikima, kad
šio medžio šaknyse išraižytas
kiekvieno žmogaus likimas. Pagal kitą versiją, nornos audžia
kiekvieno žmogaus likimo siūlą.
Panašią funkciją atlieka senovės graikų mitologijoje likimą
įasmeninančios trys moteriškosios lyties būtybės – Moiros. Jų
pagrindinė funkcija – verpti ir
kirpti žmogaus gyvenimo siūlą.
Kirpimas siejamas su žmogaus
mirties momentu. Moira įkūnija
aklo teisingumo principą, todėl
likimas pasirodo teisingas ir negailestingas ne tik paprastiems

mirtingiesiems, bet ir antikiniams dievams.
Antikos filosofijoje ypatingą susidomėjimą kelia logoso sąvoka ir
Herakleito (apie 550–480 m. iki Kr.)
mokymas. Logoso sąvoka dažnai vartojama filosofijos istorijoje
ir, pradedant filosofo Herakleito
mokymu, turi gana plačią reikšmę.
Logosas – tai „dievas“ ir tuo pačiu
„likimas“, „būtinybė“ bei „dėsnis“,
taip pat tai yra „žodis“. Bendriausia prasme logosas – tai visuotinę
pasaulio tvarką organizuojantis
principas, tai universalus ir būtinas
dėsningumas. Be jo šis pasaulis ir
visi jame vykstantys procesai bei
pokyčiai yra neįsivaizduojami.

Kaip skiriasi skirtingas religijas
išpažįstančių žmonių supratimas apie likimą?
Pradėkime nuo to, kad likimas,
priešingai negu Dievas, yra aklas
ir abejingas žmogui. Jis negirdi
žmogaus nusiskundimų ir maldų. Likimo negalima paprašyti
geresnės kloties, meilės, turtų,
sėkmės ir netgi geresnio bei
lankstesnio charakterio, būtent
todėl fatalizmo koncepcijoje
(lot. fatalis – „likimo nulemtas“)
pabrėžiama, kad žmogaus gyvenimo įvykiai ir poelgiai visiškai
nepriklauso nuo jo valios ir sąmoningų pastangų, atitinkamai teigiama, kad žmogaus valia nėra
laisva. Viskas, kas žmogui vyksta, yra neišvengiamos būtinybės
– ateities apvaizdos numatytos
įvykių grandinės realizacija. Pagal fatalizmo koncepciją, šiame
pasaulyje ir paskiro žmogaus gyvenime nebūna atsitiktinumų (šį
požiūrį plėtojo filosofai Demokri-

Kaip atpažinti likimo įspėjamuosius ženklus?
Svarbu pabrėžti, kad nuo neatmenamų laikų likimas įvairių
pasaulio tautų mitologijose ir
iracionalistinėse filosofinėse
sistemose laikomas pirmiausia
aklos ir tamsios jėgos veikla,
neprieinama racionaliam aiškinimui. Šios jėgos paskatų supratimas nesuvedamas į racionalųjį,
logiškai paaiškinamą priežasties ir pasekmės ryšį, iš esmės prieinamą žmogaus
protui. Apskritai likimo
ir pažinimo sąvokos
yra svetimos viena
kitai. Likimo mes
negalime pažinti
taip, kaip, pvz.,
fizikai pažįsta ribotomis sąlygomis veikiančius
dėsnius. Būtent
todėl vienintelis būdas prisiliesti prie likimo
– bandyti jį nuspėti intuityviai
arba naudojantis
papildomomis
priemonėmis – Taro
arba Lenormand
kortomis, runomis, in-

terpretuojant delnų linijas arba
sapnus. Pvz., įvykiai numatomi
praktiškai taikant astrologijos
teorines žinias. Kiekvieno žmogaus gimimo akimirką Saulės,
Mėnulio ir kitų dangaus kūnų
išsidėstymas būna unikalus, lemiantis žmogaus likimą. Todėl
atsiranda galimybė perskaityti,
kas užkoduota dangaus kūnų
žemėlapyje, prognozuoti ne
tik žmogaus, bet ir ištisų tautų
gyvenimo procesų vystymąsi,
pakilimus bei nuosmukius. Astrologijos praktika visais laikais
pretendavo į prognozių bei išvadų tikslumą ir netgi objektyvų
galiojimą, todėl, nepaisant nuolatinių teologų bei dvasininkijos
sluoksnio puolimų, buvo gana
populiari viduramžiais ir ypač Renesanso laikotarpiu. Didžiulis susidomėjimas įvairiomis žmogaus
būties interpretacijomis skatina
mokytis astrologijos bei domėtis
ja ir mūsų dienomis.
Savitą likimo skaitymą siūlo įvairios chiromantijos srovės, aiškinančios įvairius likimo skaitymo
iš žmogaus rankos principus.
Dauguma chiromantų teigia,
kad kairės ir dešinės rankos vaidmuo skaitant bei šifruojant
žmogaus likimą nėra identiškas.
Kairėje rankoje užkoduotas tam
tikras paveldas, žmogaus potencialas. Dešinėje rankoje atsispindi, kaip žmogus šį potencialą realizuoja esamu momentu ir kaip
jį panaudos ateityje. Įdomu pastebėti,

kad šiuo požiūriu gyvenimas ir
likimas jokiu būdu nėra tapatūs
dalykai, atitinkamai išskiriamos
dvi linijos: gyvenimo linija (ji gali
būti ryški arba mažiau matoma
ir liudija apie konkrečius gyvenimo įvykius) ir likimo linija (ji rodo
aukštesnį žmogaus gyvenimo
tikslą ir pašaukimą). Daugumos
žmonių rankose likimo linija
nėra ryški, kartais jos apskritai
nesimato.
Be ateities įvykių numatymo
būdų, tiesiogiai priklausančių
nuo žmogaus charakteristikų (gimimo datos, valandos ir vietos,
rankų bei delnų linijų ypatumų,
vardo bei pavardės), išskiriama ir
kitokių likimo pranašysčių technikų, neturinčių su žmogumi tiesioginio ryšio. Būrimas įvairiomis
kortų malkomis, runomis, kavos
tirščiais kai kam panašus į žaidimą, kuriame galutinį rezultatą
lemia, kaip gali pasirodyti, atsitiktinai ištrauktų simbolių – kortų arba runų – kombinacija arba
abstraktaus kavos tirščių piešinio
matymas ir jo interpretacija. Vis
dėlto kiekviena tokia sistema
grindžiama savita pasaulėžiūra.
Taro kortų Didieji arkanai atspindi tam tikras būties vystymosi
pakopas, kurios vyksta žmogaus
gyvenime pagal universalų senosios formulės galiojimo principą: kas viršuje – tas ir apačioje,
kitaip tariant, būties vystymosi
pakopas patiria ir savaip išgyvena kiekvienas žmogus. Lygiai
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taip pat ir runos (jų atsiradimas
tradiciškai siejamas su germanų
ir skandinavų mitologiniais siužetais bei maginėmis praktikomis, ikikrikščioniškaisiais laikais
paplitusiomis dabartinių Skandinavijos šalių bei Britų salų teritorijose) atspindi ne tik fiksuotas
reikšmes, bet ir pirmiausia tam
tikrą pasaulio sandarą ir žmogaus padėtį joje, taip pat įvairius
žmogaus ir pasaulio sąveikos
pjūvius.
Ar žmogui naudinga žinoti, kas
jo laukia ateityje?
Visais laikais domėjimasis likimu bei bandymai jį nuspėti
buvo neatsiejami nuo draudimų
prisiliesti prie šios žmogiškos
tikrovės paslapties. Visgi žmogaus smalsumas neretai buvo

gerokai stipresnis už draudimus, tad kiekvienas žmogus
pats turėtų atsakyti į šį klausimą
bei nuspręsti, kiek jam tai yra
naudinga. Būrimų, astrologijos,
chiromantijos ir kt. praktikos
daugelio žmonių vertinamos
kaip būdas gauti įspėjimą dėl
vienokios ar kitokios rizikos ar
pavojaus, atskleisti naujas pozityvias galimybes tam tikru gyvenimo laikotarpiu. Šių praktikų
trūkumas, be jokių abejonių, yra
prognozės vienareikšmiškumas
(tuo atveju, jeigu ji neigiama).
Skirtingų mokyklų atstovai skirtingai vertina, ar mes galime
pakeisti tai, ką įvairios sistemos
išpranašauja apie mūsų ateitį.
Vis dėlto vienareikšmiška prognozė – tokia, kuri žada nelaimę, gali būti itin pavojinga, nes

žmogus gali „užsiprogramuoti“
neigiamam įvykiui. Žmogus,
kuris nusprendžia atskleisti ateities įvykius, neturėtų pamiršti,
kad apie neigiamus dalykus
sužinome pirmiausia tam, kad
galėtume jų išvengti, o ne tam,
kad nusiminę aklai plauktume
pasroviui, – lygiai taip pat, kaip
susidūrę su sunkumais turime
progą pakeisti save ir savo gyvenimą į gera. Atskleistas ateities
įvykis – tai tik viena iš tūkstančių
galimybių, žmogui laisvė rinktis,
kuriuo keliu eiti, ką pasirinkti ir
kokį sprendimą priimti, visada
išlieka, todėl nepatariama iš
kortų arba runų mėginti perskaityti visos savo gyvenimo
istorijos.
Tam tikrus likimo ženklus žmogus neretai pats „agauna, stebė-

damas savo kasdienio gyvenimo
detales, ir dauguma šių ženklų
siunčiami tam, kad žmogus galėtų atsisakyti tų savo veiksmų
ir sumanymų, kurie veda į kitokį
rezultatą nei tas, kurio jis tikisi.
Arba, priešingai, tam tikri ženklai žmogų skatina aktyviai veikti. Tikriausiai dauguma galėtų
prisiminti atvejų, kai pavėlavęs į
autobusą ir dėl to patyręs daug
nepatogumų žmogus išvengė
avarijos, atleistas iš darbo įgijo
geresnių galimybių, kokių dirbdamas toje pačioje vietoje greičiausiai nebūtų turėjęs. Visos
kliūtys tokiais atvejais laikomos
įspėjamaisiais ženklais, leidžiančiais žmogui pakoreguoti įvykių
eigą, apsisaugoti nuo pavojų.
Vieni žmonės yra jautrūs ir atviri
šiems ženklams, kiti jų niekada

nepastebi ir net nemato ryšio
tarp įspėjamųjų ženklų bei negatyvių gyvenimo įvykių, arba,
priešingai, tarp veikti skatinančių ženklų ir pozityvių gyvenimo
pokyčių.
Kaip žmogus gali suprasti, kokias gyvenimo pamokas jis turi
išmokti? Kaip reikia gyventi,
norint nenutolti nuo gyvenimo
paskirties arba pašaukimo?
Filosofas Boetijus (apie 480–524
m.) pabrėžia, kad žmogus, kuris
nusigręžia nuo Dievo, neišvengiamai patenka į likimo pinkles.
Šis mąstytojas teigia, kad žmogus pirmiausia turi vadovautis
savo protu, taigi šaltakraujiškai
pasitikti visas nelaimes bei išbandymus, tik tada pikta lemtis
ir joje glūdintis blogis jam bus pa-

moka, įgalinanti jį dvasiškai
tobulėti.
Kiekvienas žmogus savaip priima gyvenimo įvykius ir pats turi
paaiškinimą, kodėl jam vyksta
kokių nors dalykų ir kodėl jam
tenka susipažinti su konkrečiais
asmenimis. Žmogui, kuris atmeta viską, kas prasilenkia su
logika, viskas šiame pasaulyje privalo turėti racionalų
pagrindą. Atitinkamai visa
kita, kas racionaliai nepaaiškinama, vadinama paprasčiausiais atsitiktinumais ir
keistais sutapimais. Tik nuo
mūsų pačių priklauso, ar įvairius įvykius laikysime atsitiktinėmis, potencialiai nieko mums
neatveriančiomis patirtimis,
ar, priešingai, gyvenimo pamokomis. Tie išbandymai, su
kuriais susiduriame ir kuriuos
turime atlaikyti (ligos, skaudūs
išgyvenimai, nusivylimai, praradimai, ribinės situacijos mirties
akivaizdoje), reikalauja nuostatų
išgryninimo, gilesnio savo prioritetų supratimo, atvirumo sau,
atsakingesnio buvimo šiame
pasaulyje bei gebėjimo įprasminti net ir skaudžiausią įvykį.
Tikriausiai todėl kai kurie žmonės vis atsiduria visiškai identiškose probleminėse situacijose,
o kai kurie išbandymai mums
siunčiami pakartotinai – kažkas
svarbaus vis dar yra nesuvokta ir
neįsisąmoninta.
Ieškodami savo paskirties šiame
gyvenime, turime ne tik vadovautis numerologijos, astrologijos arba chiromantijos siūlomomis interpretacijomis, bet ir
pirmiausia būti pastabūs savo
atžvilgiu. Mūsų gabumai arba
noras domėtis tam tikrais dalykais yra neatsitiktiniai, todėl be
galo svarbu įsiklausyti į savo vidinius poreikius bei norus: rinktis
ne populiariąsias profesijas, bet
tas, kurios mus iš tikrųjų traukia,
yra susijusios su tomis veiklos
sritimis, kuriose iš tikrųjų norėtume ką nors nuveikti. Kiekviena
išmokta pamoka, kaip, beje, ir
tos pamokos, kurias išmokstame
mokymo įstaigose, negali būti
atskirta nuo tolimesnio žmogaus
kasdienybės vyksmo. Išmokus
vieną pamoką mums nelemta
nusiraminti. Mes judame ir mokomės toliau, žinodami, kad niekada nepasieksime absoliutaus
žinojimo, o mūsų protas ir toliau

kels vis nauų klausimų, į kuriuos
negalėsime atsakyti. Mes visada
esame pusiaukelėje.
Ar galima teigti, kad žmogus
yra savo likimo kūrėjas? Kas
laukia žmogaus, kuris visas nesėkmes priskiria likimui ir mano,
kad yra bejėgis ką nors pakeisti?
Manau, tiesiog būtina teigti bei
įsisąmoninti, kad žmogus yra
savo likimo kūrėjas. Tai nėra vien
tik skambūs žodžiai, iškeliantys
žmogų virš kitų gyvų būtybių šiame pasaulyje. Likimas mums parūpina tam tikras duotybes, kurių
negalime pakeisti, pvz., tautybę,
tėvus, genetinį paveldą ir su juo
susijusį fiziologinį organizmo
funkcionavimą, ligas ir netgi sunkius išbandymus, kurių mums
niekaip nepavyksta išvengti.
Visgi kiekvienas žmogus, turėdamas šį duotybių rinkinį, yra
laisvas pasirinkti, ką su juo daryti.
Netgi kančioje žmogaus gyveni-

mas nebūna vienareikšmiškas,
mes turime pasirinkimą – turėti
kokią nors nuostatą savo kančios
atžvilgiu. Galime eiti lengvesniu
keliu: palūžti, nebekovoti, galutinai pasiduoti ir laikyti savo likimą
neteisingu, šį pasaulį svetimu bei
žiauriu, o savo gyvenimą beprasmiu. Kita vertus, būtent kančioje turime progą pranokti pačius
save, akistatoje su neišvengiamybe išgryninti savąjį aš, gyventi savo gyvenimą autentiškai bei
išmokti vertinti tai, ką turime.
Taigi bejėgiškumas yra labiau
žmogaus subjektyvi būsena nei
objektyvi tikrovė net ir tais atvejais, kai jį sukeliantis įvykis traumuoja. Žmogus iš prigimties yra
kūrėjas, kaip ir tas, pagal kurio
pavidalą jis yra sukurtas, ir šios
kūrybiškumo apraiškos pirmiausia pasireiškia nuolatos kuriant
save patį bei savo likimą.
Aistė Sakalauskienė

HOROSKOPAI 27

