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               VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA!  
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VEIKSMAI!                                                                                                       
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Šiame numeryje skaitykite: 

1. Konferencija Seime, tema:                                                                                                         

„Kaip ugdyti Lietuvos politinę kultūrą“ 

2. PRANEŠIMAS SEIMO KONFERENCIJOJE, VILNIUS 
2018-03-14.                                                                                                                                        

3. Buvo: LIETUVOS  VISUOMENĖS  TARYBOS                                                                                                           

ORGANIZACINIS  KOMITETAS.                                                                                                                                             

Kokią ateitį matome ir kokios ateities 

4.  kūrime norėtume dalyvauti?                                       

5. J. Dirvonėnas. Muilo opera su nematomu dirigentu 

6. Eugenijus Paliokas, doc. dr. Dabartis nepagražinant.  

7. PASIŪLYMAS: Dėl lietuvių kalbos įrašymo į UNESCO saugomų 

nematerialaus paveldo vertybių sąrašus 

8. LVT OK REZOLIUCIJA 

9. ETIKOS  UNIVERSITETO psl. Lytinis auklėjimas, kaip turi būti. 

10. Redaktoriaus žodis 

11. Mūsų draugai 

                                                                                                                                                             

                                                    

 

PRANEŠIMAS SEIMO KONFERENCIJOJE                                                                                                                                       

Vilnius, 2018-03-14   

Esu Lietuvos pensininkų susivienijimo (toliau LPS) prezidentė, internetinio laikraštėlio 

„Auksinis ruduo“ redaktorė, Lietuvos visuomenės tarybos įniciatorė ir organizacinio 

komiteto narė.                                                                                                                                                                                             

Mūsų LPS organizacijai kovo 10 sukako trys metai, mes registruoti  Klaipėdoje.  Mūsų 

organizacijos tikslas – kartų solidarumas (priėmimas nuo 18 metų), rūpinimasis visų 

kartų žmonių problemomis, bendraujant su visomis valdžios institucijomis, noras 

pateikti joms kas šiandien svarbiausia Lietuvoje. Visuomeninį darbą dirbu jau 15 metų, 

todėl , stebėdama gyvenimą, galiu padaryti kai kurias išvadas. Pirma problema, kuri 

krenta į akis Lietuvoje – tai netinkama kai kurių žmonių moralė ir tokių žmonių labai 

daug, deja...Mūsų organizacijoje yra jau įkurtas Etikos Universitetas tai problemai 

spręsti yra veikia jau (nuo 2017 m.birželio pirmos)  Mes turime programą visiems 

mokslo metams.                                                                                                                                                         

Lietuvoje dabar konstatuojamas kai koks chaosas: labai gaila, bet mūsų rinkta valdžia 

nesutaria su Lietuvos gyventojais nei vienu pačiu svarbiausiu tautai klausimu, t.y. nei 

dėl gimtosios kalbos išsaugojimo, nei dėl heraldikos... Kaip paaiškinti šitą 

nesusipratimą? Yra tik vienas paaiškinimas: stringa dėl žemos moralės , o į tą savoką 

įeina netinkama TV PROGRAMŲ, SPAUDOS IR KT. INFORMACIJOS PRIEMONIŲ VEIKLA. 
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Visą šitą veiklą galima pavadinti žlugdančią mūsų moralę vietoj to, kad darytų mus 

geresniais (tokia turėtų būti jų pareiga) moko mus tik blogo elgesio., ar ne taip? Kodėl 

visa tai vyksta, leiskite paklausti? O kaip ištaisyti šitą trūkumą? Pateisinimo nėra jokio, 

tačiau norint ištaisyti padėtį siūlome Lietuvoje įsteigti visaliaudinį Etikos Universitetą, 

kuris atliktų visapusiškos informacijos pateikimo funkciją. Truputį informacijos iš mūsų 

spaudos: tėvas savo kūdykėlius sumetė į šulinį, patys tėvai užmušė savo sūnelį, vyksta 

siaubingos pedofilijos tragedijos, kuriuose dalyvauja net kunigai...stebina kiek daug 

nelaimingų apsigimusių vaikų... ar matėte televizijos laidą apie tai kaip specialistai 

stengiasi juos integruoti į gyvenimą? Širdis plyšta, kai supranti, kad jeigu ne žinių 

trūkumas to galėjo ir nebūti...Tai verčia daryti išvadą, kad Lietuvoje moralė  sunkiai 

serga....o pagrindinė priežastis – ŽINIŲ TRŪKUMAS...NESILAIKYMAS VISATOS DĖSNIŲ, 

DEŠIMTIES DIEVO ĮSAKYMŲ...žmonės net nežino kas tai yra, o be to žinojimo 

neįmanomas normalus gyvenimas. Apie VISATOS DĖSNIUS SAKOMA, „KAD JŲ 

NEŽINOJIMAS NEATLEIDŽIA NUO ATSAKOMYBĖS“                                                                                                                 

Reikia atkreipti dėmesį, kad viskas kas vyksta su žmogumi jo gyvenime -  vyksta jo 

viduje – jo sieloje. Žmogus turi suprasti paprasčiausią tiesą, kad-- kiekvienas 

atsakingas tiktai pats už savo gyvenimą, o ne sutuoktinis, vaikas, kaimynas ar 

bendradarbis, bet kad tai suvokti  reikalingos  žínios! 

Ar Švietimo ministerija teikia tokias žinias įvairaus lygio mokslo įstaigose? Kaip ji 

ruošia gyvenimui jaunimą? Ar seksualinė Vakarų revoliucija naudinga mūsų 

jaunimui? Tiesiai pasakysiu – tai nepataisomai gadina visą jauno žmogaus ateitį ir ne 

tik jo, bet ir jo palikuonių ateitį. Ar žinote, kad kontracepcija ir abortai  kalti, kad tiek 

daug gimsta nesveikų –su apsigimimų defektais  vaikų, tai tik dalis ypatingai svarbių 

problemų, kurių sprendimui reikalingos žinios, o kur jų gauti šiandien? Štai kodėl 

reikia Lietuvai visaliaudinio Etikos Universiteto. Meilė – plačiąja to žodžio prasme- 

visos visatos prasme -  valdo viską pasaulyje! Jei susiduriate su neigiama energija, 

ištarkite žodžius: „Aš myliu  Tave“ ir ji dings! Tikiuosi jūsų visų palaikymo ir pagalbos 

tame šventame darbe, tepadeda mums Dievas. Pabaigai noriu priminti, tikriausiai 

visi žinote, kokia galinga energiją turi mintys, jos nieko nekainuoja, bet pildosi,  

sukalbėkime maldą, kurią mes susikūrėme, kiekvieną kartą, kai ją prisiminsite: 

„ Viešpatie suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų sveiki, dori,  

sažiningi, laikytusi duoto žodžio, mylėtų ir gerbtų vienas kitą“. 

                                                    
 

BUVO: 

LIETUVOS  VISUOMENĖS  TARYBOS  ORGANIZACINIS  KOMITETAS                                       

KVIEČIA 2018 m. kovo 10 d. į susirinkimą Karininkų Ramovėje, pradžia 

10:00 val. 
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 II a. salėje, adresu Pamėnkalnio g. 13. 
  
 
Kokią ateitį matome ir kokios ateities kūrime norėtume dalyvauti? 
 

I dalis  
"Ekonominis nacionalizmas: nuo protekcionizmo į makroekonominį gerovės 
valstybės  
 valdymą" prof.dr. Vygintas Gontis 
"Kaip teisė Lietuvoje atlieka ardomąją funkciją" prof.dr. Saulius Arlauskas  
"Kur atsidūrėme - žinome. Ką daryti?" prof.habil.dr. Gediminas Merkys  
  
II dalis 
Pasitarimo dalyvių pasiūlymai, galimi tikslai ir jų įgyvendinimo būdai 
"Veiksmų planas" Antanas Andziulis 
Veiksmų plano aptarimas. 
  
Pagarbiai 
Antanas Andziulis 
8 603 02980  
 

 

               

                      VIENYBĖJE – MŪSŲ JĖGA!    
         
               Gerbiamieji  Lietuvos žmonės, mes,                                                                         
 LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS organizacinis 
komitetas, kviečiame visas Lietuvos 
organizacijas: visuomenines, partines, 
bendruomenines, jaunimo ir kariškių, telktis greta mūsų – visus, 

norinčius rimtai dirbti Lietuvai.                                                                                                                             
 
Situacija Lietuvoje sudėtnga visais požiūriais: moraliniu, politiniu, ekonominiu, kultūros ir 
švietimo, dėl to tik atstovaudami visą Lietuvos visuomenę, sutelkdami visus  bendram 
darbui, galime pasiekti rimtų rezultatų. Pritariančius vadovus kviečiame kreiptis:                                                                                                                                  
 
Aldona Marija Gedvilienė, 8 666 73965, amgedv@gmail.com 
Antanas Andziulis, 8 603 02980, antanasandziulis@gmail.com 

 

 

                                                    
 

J. Dirvonėnas. Muilo opera su nematomu dirigentu: 
žiūrovai stebi nuotoliniu būdu (0) 
Juozapas Dirvonėnas, www.alkas.lt 
2018 03 06 07:00 

https://maps.google.com/?q=Pam%C4%97nkalnio+g.+13&entry=gmail&source=g
mailto:amgedv@gmail.com
mailto:antanasandziulis@gmail.com
http://alkas.lt/2018/03/06/j-dirvonenas-dirvonenas-muilo-opera-su-nematomu-dirigentu-ziurovai-stebi-nuotoliniu-budu/#respond
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Alkas.lt koliažas 

Uvertiūra 
Valstybės šventės išvakarėse (kovo 10 d.) Vilniaus karininkų ramovėje bus 
bandoma suburti XXI amžiaus Lietuvos Tarybą. Delsti nebegalima: užtenka tik 
atidžiau pažvelgti į tai, su kokiu nuožmiu užsispyrimu griaunami Tautos namai – 
Lietuvos valstybė. Nuo pat Valstybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. prasidėjo ir jos 
ardymas: uždarytos ir išvogtos gamyklos, teikusios piliečiams darbą ir 
pragyvenimą, uždaryta daugiau kaip 1200 bendrojo lavinimo mokyklų. O dabar 
atėjo eilė sugriauti ir Lietuvos universitetinio ugdymo sistemą. 
 
Pirmasis Veiksmas su priedainiu: „Sėk, sesute, žalią liną, kad nesprogtų 
Ignalina…“ 
Bet iš pradžių – ne apie universitetus, nors eiliniame muilo operos pastatyme 
absoliučią daugumą dalyvaujančių sudaro turintieji universitetinį išsilavinimą, o 
kai kurie net ir diplomatinę patirtį. Dauguma žiūrovų – taip pat yra įgiję 
universitetų baigimo diplomus, tik spektaklį jie stebi, kaip ir pridera – nuotoliniu 
būdu. Spektaklis – ilgas, trunka jau daugiau kaip dešimtmetį. Pavadinimas: 
„Ignalinos AES. Tapkime nepriklausomi…“ Jame praktiškai be jokių komentarų 
rodoma viena iš šlykščiausių ir įžūliausių  

niekšybių – Ignalinos atominės elektrinės uždarymas, motyvuojant besąlygiška 
kapituliacija, stojant į ES.  Čia susipynė technologinis idiotizmas ir solidžių, ES 
vadukų visiems suprantamas noras pašalinti konkurentą – energijos gamintoją,  

paverčiant Lietuvą iš energijos tiekėjo į jos pirkėją. Labai gerai žinoma, kad ten po 
Černobylio avarijos buvo įdiegtos visos saugumo sistemos, kurių reikalavo 
TATENA ir kitos tuo besirūpinančios agentūros, bet iš Briuselio ir Strasbūro vis 
tiek klykė: „Elektrinė – nesaugi, todėl arba uždarote, arba nepriimame į ES.“   

Fukušimos tragedija parodė, kad absoliučiai saugių technologijų nebūna: juk 
japonai buvo padarę viską, kad to neįvyktų, tačiau cunamis pasirodė galingesnis. 
Gal kas nors jau spėjo pamatyti ką tik sukurtą filmą „Žalia pievelė“ apie Visagino 
avantiūrą. Atseit, po kurio laiko čia bus tik … žalia pievelė. Kas nežino, tegu 
pasidomi, kiek laiko veikė ši elektrinė ir kiek laiko prireiks jos uždarymui.  

http://alkas.lt/wp-content/uploads/2013/08/barozu-ir-lietuva.jpg
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Atsakymas: pradėjo veikti 1983 m. gruodžio 31 d., pirmasis reaktorius sustabdytas 
2004 m. gruodžio 31 d. (veikė 21 metus), o antrasis baigtas eksploatuoti 2009 m. 
gruodžio 31 d. (veikė 26 metus). O kiek laiko reikės ją uždaryti? Optimistiškas 
atsakymas – 2032 metais. Taigi uždarymui reikės 23 metų. Kas stato įrenginį, 
kurio išardymui reikės tiek pat metų, kiek uždarymui? Kiek energijos elektrinė 
pagamino ir kiek dabar reikės lėšų jos likvidavimui? O svarbiausia, ką daryti su 
žmonėmis, kurie buvo įtraukti į šią avantiūrą? Tai tarsi rodytų, kad pati tokios 
elektrinės idėja yra visiškas absurdas. Bet kodėl tada  tokios elektrinės veikia kitur, 
kodėl naujas elektrines stato ne tik Baltarusija, bet it Suomija? 
Tiesa, ir linų nebesėjame. Jei reikės, nusipirksime… 

Antrasis veiksmas – „Independence“ 
Ar prisimenate, kaip vadinasi laivas, iš kurio perkame suskystintas dujas? Tai 
INDEPENDENCE. Esate nepriklausomi:galite nusipirkti elektros, dujų, gerokai 
prastesnės kavos, traškučių ir t. t. Savo valstybės išteklius (naftą, durpes, 
statybinių medžiagų telkinius ir kt.) išnuomojome (ko gero, kaip ir įprasta – 99 
metams) kompanijoms, kurių pavadinimų be žodyno, kaip ir to laivo, prasmės 
nesuprasite. Savos valstybės bankų nebeturime, todėl savos ekonomikos raidos 
valdyti nebegalime. Savuosius piliečius mikliai apstūmėme beveik tris su puse 
karto. Ir ko čia tas Marijonas Mikutavičius plyšauja, kad „kalafiorai pabrango“: juk  
 
jis – nepriklausomas, gali jų ir nepirkti. 
Įžūliausiu būdu buvo pasityčiota iš Žemės referendumo. Niekam nepranešama, 
kiek žemės Lietuvoje jau valdo ne Lietuvos piliečiai. O kiek įvairaus kitokio verslo 
(įskaitant bankus) valdo ne Lietuvos piliečiai? Tai kas dar liko mums – Tautai? Kuo 
mes jau šiuo metu esame paversti? Kam šiuo metu ruošiamasi perduoti (pusvelčiui 
parduoti) ištuštinamą Lietuvą? 

Taigi Lietuvoje veikia labai gerai organizuota „aktorių trupė“, kuri jau išvarė iš 
Lietuvos bene pusę darbingų žmonių, išardė tūkstančius šeimų, kuri bando 
pakeisti Lietuvos tautinę struktūrą (jau dabar emigrantų – daugiausia iš Ukrainos 
ir Baltarusijos – skaičius artėja prie 200 tūkstančių), pasikėsino net į lietuviškąjį 
raidyną, į lietuviškus vietovardžius. Neseniai vadinamieji „socialdemokratai“ 
parengė įstatymo pataisą, kad tose vietovėse, kur daug kalbančių „po prostu“, būtų 
leista gatvių ir vietovių pavadinimus užrašyti taip, kaip užsimano dalis ten 
gyvenančių, pavyzdžiui: Druskieniki, Valkieniki ir t. t. Panašiai kaip ir už sienų: 
Koziany, Buciany, Seiny, Oskiny… Deramasi su kinais (gal kas nors dar nepamiršo, 
kad jau daugiau kaip penktadalis pasaulio gyventojų yra kinai) dėl investicijų iš 
Kinijos.       

Trečiasis Veiksmas – universitetų reforma arba „Sutelkti išteklius“ 
Tačiau vos pradėjus žiūrėti, pasipila klausimai ir komentarai: 

Ką laimėsime, uždarę pusę Lietuvos universitetų ir išgrūdę į gatvę juose dirbusius 
dėstytojus ir mokslininkus? 

Ką laimėtume, uždarę vienintelį specializuotą – ruošiantį mokytojus – Lietuvos 
edukologijos universitetą, kuriam, ruošiantis šiai niekšybei, vis dažniau viešojoje 
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erdvėje klijuojamos absurdiška, nieko bendro su mokslu neturinti etiketė – 
„uždaras rezervatas“ („negalima rengti mokytojų uždarame rezervate“), taip 
bandant dar labiau apkvailinti visuomenę, aiškinant, neva taip siekiama pažangos? 

Pabaiga: uždanga nusileidžia, plojimų nesigirdi. Žiūrovai skirstosi? 
Todėl noriu paklausti jų, kurie Kovo 11-osios išvakarėse susirinksite į Karininkų 
Ramovę: ar dar ilgai aiškinsitės, kas prie ko turėtų „prisijungti“, kas su kuo 
„susijungti“, kas naujam dariniui turėtų vadovauti, ir iš viso, kaip tas naujas 
darinys turėtų vadintis? Bet ar tai šiandien svarbiausia? Gal kaip nors 
atsikvošėkime ir apsidairykime, kuo jau dabar paversta Lietuva? Kaip Tautos 
Namų ardymą dar galima sustabdyti? Kaip atkurti pasitikėjimą savimi ir savo 
artimaisiais, kaip susitelkti bendram darbui? 

 

Sudarykite LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBĄ, į kurios kvietimą visi galėtume 
atsiliepti: ir mokslininkai, ir žemdirbiai, ir „Vilniaus forumas“, ir tautinės tapatybės 
nepraradę, globalizmo neapkvailinti vilniečiai, ir vilties dar turintys Skuodo 
žemaičiai, ir tautininkai, ir pagaliau visi, nepraradę proto ir sąžinės. 

 

                                                    
 

             PAGRINDINIS TIKSLAS (programa projektas) žiūr. lietps.eu IV psl. 

 

            LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS PROGRAMA žiūr. video 

           https://www.youtube.com/watch?v=J-01rpdczsU&feature=push-u-sub&attr_tag=aQlqT0gMrnikO_MO-6 

 

                                                    

 

Kokią ateitį matome ir kokios ateities kūrime norėtume dalyvauti? 
  
KARININKŲ RAMOVĖ, VILNIUS     

2018 03 10 

 Eugenijus Paliokas, doc. dr. 

Vietoj Moto:  

Democracy Is Demo Version Of The Timocracy. 

I. Dabartinės padėties įvardijimas jos negražinant 

 

A)       Nykstame sparčiausiai pasaulyje. 

https://www.youtube.com/watch?v=J-01rpdczsU&feature=push-u-sub&attr_tag=aQlqT0gMrnikO_MO-6
http://paliokas.blogspot.com/2012/08/demokratija.html
http://paliokas.blogspot.com/2014/01/demokratija-prasideda-nuo.html
http://paliokas.blogspot.com/2008/11/goga.html
http://paliokas.blogspot.com/2014/02/naujuju-laiku-demokratija.html
http://paliokas.blogspot.com/2011/05/blog-post_23.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Timocracy
http://paliokas.blogspot.com/2013/12/mielieji-tymokratai.html
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
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B)       Oficialiosios valdžios (įstatymų leidybos, ūkio valdymo, teisėtvarkos) 

vadeles atidavėme užsienin. 

C)      Pinigų emisijos teisę ir jų tekėjimo priežiūros teisę irgi perdavėme 

užsienin. 

D)      Mentalinį (pasaulėžiūros) modelį PRARADOME IR TINGIME ATSIIMTI 

(Lietuvoje pagal įstatymą veikia 9       religinės bendruomenės: 2 katalikų, 2 

evangelikų, 2 stačiatikių, 2 judėjų, 1 musulmonų – lietuvių/pagonių nėr, nes, 

įsivaizduokit, LIETUVIAI LIETUVOJ NEIŠLAIKĖ TRADICIJOS:) – KAIP MATOT, 

„TRADICIJĄ LIETUVOJ IŠLAIKĖ” TIK ABRAOMINĖS RELIGIJOS. 

      E)      Praradome jaunimo pasitikėjimą Lietuva.    

      F).     Praradome netgi savąjį mūsų pačių istorijos supratimą.                                                                                                 

G).   Prarandame sąvąją mokyklą (švietimo sistemą). 

       J).   Prarandame savo simbolius. 

 K).  Esame verčiami kalbėti svetimąja kalba („tarptautiniai” žodžiai). 

 L).  Praradome ir „perestroikos”iškovojimą – VIEŠUMĄ. 

 R).    Teisėtvarka visiškai išsigimė (VALDŽIA NESILAIKO SAVO PAČIOS 

ĮSTATYMŲ, spec. liudytojai, TURINTYS TEISĘ MELUOTI). 

   VALDŽIA TAPO PARAZITINE. 

Intarpas (skirtas  pademonstruoti mentalinio ir materialinio darinio vientisumo 

svarbą): 

R:  Slowo Panskie (Dievo Žodis), Panstwo (Valstybė, Visuomenė), Panowie 

(Visuomenės Nariai) . 

Lenkija Jogailos vedybų su Jadvyga laikais buvo 10 kartų mažesnė už Lietuvą. 

O dabar? 

Kai Kas Sukonstravo Šitokį Vientisumą. 

II.  Esminiai („tolimieji”) siekiai 

A)     Atkurti mūsų, Lietuvių, istoriją, vadovaujantis savuoju, o ne svetimųjų 

primestu,  požiūriu. 

B)     Mūsų ilgalaikio istorinio traukimosi priežastis išsiaiškinti ir įvardinti 

(pralošėm pinigų eksponente paremtai civilizacijai, naikinančiai aplinką ir 

VEIKIANČIAI KLAJOKLIŲ PRINCIPU – vis persikeliančiai į „naujas ganyklas”). 

C)     Suformuluoti JAUNIMUI PATRAUKLIĄ bekompromisinių protėvių 

praeities kovų ir ateities plėtros viziją.  

D)     Sukurti esminius senuosius principus (Dualistinis Pasaulio Supratimas, 

Po Savęs Palik Nenuengtą Pasaulį Ateities Kartoms) išlaikančią 

šiuolaikišką pasaulėžiūrą.  

E)     SUKURTI SAVĄ, VISUOMENĖS VALDOMĄ, VIEŠĄ TARPUSAVIO 

ATSISKAITYMŲ SISTEMĄ.  
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F)   Sukurti Dualistinę Valdymo Sistemą. 

III.  Pirmaeiliai uždaviniai 

A) PASIEKTI JAUNIMĄ, PATRAUKTI JĮ SAVO PUSĖN. 

B)     NUSTOTI SAVE MENKINTI. 

C)     SUKURTI SAVO ŽINIASKLAIDĄ. 

D)  ATKURTI ŠVIETIMĄ. PADĖTIS ŠVIETIMO SISTEMOJE PASIBAISĖTINA. 

ŠVIESTI VISUOMENĘ VISAIS KLAUSIMAIS IR VISAIS ĮMANOMAIS KANALAIS. 

E)     ATKURTI ELEMENTARŲ TEISINGUMĄ.  

F)     MOKESČIŲ SISTEMĄ KEISTI KEIČIANTIS FINANSŲ SISTEMAI. 

G)     PASINAUDOTI pasaulyje vykstančia FINANSŲ REVOLIUCIJA 

(PALŪKANINIAI PINIGAI ATGYVENO, Bitcoin Foundation įkūrėjas Jon 

Matonis, JAV prezidento Trump’o vyr. bankų prižiūrėtojas Keith Noreika – 

LIETUVIŲ KILMĖS.) 

H)  NAUDOTIS MODERNIOMIS ŪKININKAVIMO BEI KOOPERACIJOS FORMOMIS. 

I)     ATKURTI  SAVIVALDĄ.  PRADĖTI NUO APAČIOS, PO TO  IKI PAT VIRŠAUS. 

J)     ĮGYVENDINTI VIEŠUMO PRINCIPĄ. VIEŠĖ.  

K) APJUNGTI  LIETUVOS VISUOMENĘ BEI EMIGRACIJOJE ESANČIUS LIETUVIUS 

 

    L)       VEIKTI VADOVAUJANTIS KONSTITUCIJA.                                                      

  M)       SUŠAUKTI SUVAŽIAVIMĄ, RINKSIANTĮ LIETUVOS VISUOMENĖS 

TARYBĄ.   

 

 
Bendras posėdžio vaizdas 
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Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos  

Generalinei sekretorei Astai Junevičienei, 

asta.juneviciene@unesco.lt 

Šv. Jono g. 11, LT-01123 Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai  

J.Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius 

2018 m. sausio 26 d.  

PASIŪLYMAS 

Dėl lietuvių kalbos įrašymo į UNESCO saugomų nematerialaus 

paveldo vertybių sąrašus 

       Lietuvių kalba yra seniausia gyvoji indoeuropiečių kalba, kurios mokslinė vertė 

yra neįkainojama. Ji yra visų indoeuropiečių kalbų raidos pažinimo raktas. 

„Lietuvių kalbą reikia išsaugoti, nes ji turi raktą, kuris atskleidžia ne tik  

 

etnologines, bet ir tautų raidos paslaptis“, 1760 metais rašė Imanuelis Kantas.  

     „Iš visų pasaulio kalbų lietuvių kalba, ne sanskritas, stovi arčiausiai pagrindinės 

prokalbės, atstatytos lyginamosios kalbotyros būdu“, teigia vienas iš pasaulinių 

sanskrito žinovų, Decca universiteto profesorius R.C.Majundar („The vedic age“, 

202 p.).  

      Lietuvių kalba – unikali, seniausia iš gyvųjų keturių šimtų trisdešimt devynių 

indoeuropiečių kalbų. Ji yra išlaikiusi archajiškiausius šios prokalbės bruožus. Nė 

vienoje kitoje Europos valstybėje, tokioje mažoje teritorijoje, nėra tiek daug ir 

tokių skirtingų tarmių variantų: turime dvi pagrindines tarmes, penkiolika 

patarmių, per šimtą šnektų ir pašnekčių, iš kurių dešimt yra ne Lietuvos 

teritorijoje, o už jos ribų. Lietuvių kalbos savitumas (rašto ženklai, moteriškų 

pavardžių daryba, kirčiavimas ir kt.) ir archajiškumas rodo, kad visos kitos 

indoeuropietiškos kalbos, plačiai paplitusios ne tik Europoje, bet ir kituose 

žemynuose, yra žymiai jaunesnės. Keičiantis kartoms, tarmės, esančios žodinio 

paveldo dalimi, nyksta, todėl jas reikia saugoti. Vienos iš giminingų kalbų – prūsų 

kalbos išnykimas buvo sąlygotas istorinių ir teisinės apsaugos nesudarymo 

aplinkybių. Vykstančių globalizacijos procesų ir nacionalinių kultūrų skirtybių 

nykymo fone norėtume, kad lietuvių kalba – unikali pasaulio vertybė, o drauge – 

didžiausias mūsų turimas turtas, būtų išsaugota ateities kartoms. 

    Indoeuropiečių kalbos, kurioms priskiriama ir lietuvių kalba, plačiai paplitusios 
visuose žemynuose. Jos kilusios iš bendros prokalbės, kuri į atskiras kalbas suskilo 
daugiau nei prieš keturis tūkstančius metų. „Per tą laiką visos indoeuropiečių  

mailto:asta.juneviciene@unesco.lt
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kalbos labai pakito, išskyrus vieną kalbą – lietuvių. Kai kurie lietuviški žodžiai, 
pavyzdžiui, esti, sūnus, keturi buvo tokie patys arba mažai skiriasi nuo ide. 
prokalbės“: http://alkas.lt/2017/01/21/profesorius-o-poliakovas-lietuviu-kalba- 

verta-buti-unesco-pasaulio-paveldo-sarase/ Pagal profesorių O.Poliakovą, ypatingą 
dėmesį reikia atkreipti į tai, kad lietuvių kalba yra žinoma nuo XVI a., o lyginama su 
kalbomis, kurių istorija siekia I ar net II tūkstm. pr. Kr. (pvz., anatolų kalbomis). Tai 
lemia, kad dabartinėje lietuvių kalboje galėjo išnykti daug archajiškų formų, 
aptinkamų tų kalbų istoriniuose šaltiniuose. „Kalbos – tai ypatingi pasaulio 
kultūros reiškiniai. Kiekviena pasaulio kalba yra unikali, svarbi ir turi būti 
išsaugota, nes ji tautos dvasinės ir materialinės kultūros atspindys. Lietuvių 
kalboje atspindima ne tik lietuvių tautos, bet ir visų indoeuropiečių tolimųjų 
protėvių dvasinė bei materialinė kultūra. Dėl to lietuvių kalba verta būti UNESCO 
Pasaulio paveldo sąraše“, – įsitikinęs prof. O. Poliakovas. 

   Japonų mokslininkai, sudėję tautų kalbų garsinio tarimo diagramas ir pašalinę 
triukšmus nustatė (žr. 2016 m. spalio mėn. TV žinias ir internetą), kad 
indoeuropiečių kalbų prokalbė prieš 9-10 tūkst. metų buvo ( ir yra) lietuvių kalba. 

   Visa Europa turėtų saugoti mūsų kalbą kaip vis dar gyvą kultūros pamatą – juk 
Europos Sąjungos kalbų politika skatina išlaikyti Europos kalbų įvairovę, kuri yra 
laikoma viena didžiausių Europos vertybių. Didesnės tautos mus verčia į savo 
kalbą įsileisti jų kalbų sistemas, todėl lietuvių kalba turi būti saugoma vertybė. 
Šalia kryždirbystės ir kryžių simbolikos Lietuvoje, šalia Dainų švenčių tradicijų ir 
jų simbolikos, šalia lietuviškų polifoninių dainų-sutartinių į UNESCO 
Nematerialaus kultūrinio paveldo sąrašą turėtų būti įtraukta ir unikali lietuvių 
kalba. 

    Nematerialus kultūros paveldas reiškiasi: žodinės kūrybos tradicijose ir 
išraiškos formose, įskaitant kalbą kaip nematerialaus kultūros paveldo raiškos 
priemonę, scenos mene, papročiuose, apeigose ir šventiniuose renginiuose, su 
gamta ir visata susijusiose mokslo srityse ir veikloje, tradiciniuose amatuose. 2003 
m. spalio mėn. UNESCO priėmė Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 
konvenciją (LT EN), kuri įsigaliojo 2006 m. balandžio 20 dieną. Lietuva šią 
konvenciją ratifikavo 2004 m. gruodžio 8 dieną. 

2001 m. UNESCO sudaryta Tarptautinė žodinio ir nematerialaus kultūrinio 

paveldo žiuri. Šiuo metu į UNESCO Nematerialių vertybių paveldą yra įrašyta 

Garifūnų kalba, kuri yra gyva, dar vis naudojama bent keliose šalyse, šokis ir 

muzika Garifūnai kalba garifūnų kalba, kuri yra aravakų kilmės, tačiau smarkiai 

paveikta karibų, anglų, prancūzų, ispanų kalbų. Dauguma garifūnų yra 

daugiakalbiai ir dar kalba ispaniškai, ar anglų kreolų dialektais. 

    Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija, įgyvendinama per 
Pasaulio paveldo komiteto nuolat dirbantį Pasaulio paveldo centrą, o Pasaulio 
paveldo koncepcijoje prioritetas suteiktas išskirtinio visuotinės vertės pasaulio  

http://alkas.lt/2017/01/21/profesorius-o-poliakovas-lietuviu-kalba-
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.902ADBEBD9A8
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://lt.wikipedia.org/wiki/2001
https://lt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://lt.wikipedia.org/wiki/Garifunai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Garifunai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Garif%C5%ABn%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Aravak%C5%B3_kalbos
https://lt.wikipedia.org/wiki/Karib%C5%B3_kalbos
https://lt.wikipedia.org/wiki/Angl%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranc%C5%ABz%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ispan%C5%B3_kalba
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paveldo išsaugojimui. Prie išskirtinio pasaulio paveldo priskirtina ir lietuvių kalba.  
Nematerialaus paveldo vertybių kandidatūros vertinamos pagal šešis atrankos 
kriterijus: 

 yra išskirtinės reikšmės žmogaus kūrybos šedevras; 
 yra konkrečios bendruomenės kultūrinė arba istorinė tradicija; 
 yra neatsiejama ir ypatingai svarbi konkrečios bendruomenės kultūrinės 

tapatybės dalis; 
 išsiskiria atlikimo meistriškumu; 
 yra išskirtinai svarbus gyvos kultūrinės tradicijos įrodymas; 
 dėl nepakankamų apsaugos priemonių, urbanizacijos, sparčių visuomenės 

transformacijų ar akultūracijos sąlygojamos staigios kaitos procesų vertybei 
gresia išnykimo pavojus. Lietuvių kalba faktiškai atitinka visus šiuos 
kriterijus. Dėl globalizacijos poveikio, kai Lietuvoje vis labiau įsigali anglų 
kalba, dėl didžiulės migracijos, lietuvių kalbos vartojimas kasdien siaurėja, 
vienos iš lietuvių genčių – prūsų kalba faktiškai yra išnykusi, nyksta lietuvių 
kalbos etnografinių rajonų tarmės ir prokalbės. Todėl būtina veikti jau 
dabar, nelaukiant, kol su lietuvių kalba atsitiks „Gedimino kalno šalaitų 
griūtis“. Tačiau išnykimo grėsmė – tai ne vienintelis ir ne esminis, o tik 
vienas iš šešių kriterijų. Suprantama, kad pagrindimui yra būtina kalbininkų 
nuomonė, taip pat būtina pateikti daugiau rodiklių, kriterijų ir atlikti tyrimų. 

   Siekdami išsaugoti ateities kartoms ir pasauliui pačią didžiausi vertybę – kalbą ir 
siekdami, kad lietuvių kalba būtų saugoma UNESCO, norime atkreipti viso pasaulio 
dėmesį į lietuvių kalbos kaip kultūros paveldo svarbą visuomenei, lietuvių kalbos 
unikalumą ir originalumą, skatinti domėtis lietuvių kalba, studijuoti ją Lietuvoje ir 
užsienyje. Lietuvių kalbos įrašymas į Nematerialųjį pasaulio kultūros paveldą 
sukeltų didžiulį susidomėjimą Lietuva, jos kultūra ir kalba, paskatintų ją studijuoti 
pasaulio universitetuose, atlikti gilumines sanskrito ir lietuvių kalbos lyginamąsias 
studijas.  

   Taip pat gerb. Komisijai siūlytume apsvarstyti ir kito – labai svarbaus, išskirtinio 
pasaulio ir Lietuvos kultūros fenomeno – Lietuvos kaip 1000 pliakalnių šalies 
(atlikus tam tikrus darbus-tyrimus, aprašymus) įrašymo į UNESCO kultūros 
paveldo sąrašus. Juk precedentas jau yra: Kahokijos Piliakalnių valstybinė-
istorinė-archeologinė vietovė Jungtinių Amerikos Valstijų centrinėje dalyje, pietų 
Ilinojuje, Misisipės pakrantėje, į rytus nuo Sent Luiso (The Cahokia Mounds State 
Historic Site). 9 km² ploto vietovėje aptikta ~80 piliakalnių, nors pats senasis 
Kahokijos miestas buvęs dar didesnis (16 km², ~120 piliakalnių).  

https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:UNESCO_pasaulio_paveldo_
objektai_Amerikoje_ir_Karibuose#/media/File:Monks_Mound_in_July.JPG  

   Šie siūlymai teikiami atsižvelgiant į tai, kad tokia sena ir garbinga valstybė – 
Lietuva, turinti turtingą istorinį ir kultūrinį paveldą, UNESCO yra pristačiusi labai 
mažai pasiūlymų, tuo tarpu kitos valstybės pasiūlytus ir įrašytus į saugomųjų 
vertybių sąrašus objektus skaičiuoja šimtais.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/JAV
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ilinojus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Misisip%C4%97_%28up%C4%97%29
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sent_Luisas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Piliakalnis
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:UNESCO_pasaulio_paveldo_objektai_Amerikoje_ir_Karibuose#/media/File:Monks_Mound_in_July.JPG
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:UNESCO_pasaulio_paveldo_objektai_Amerikoje_ir_Karibuose#/media/File:Monks_Mound_in_July.JPG
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   Tokie konkretūs veiksmai galėtų ne tik padėti išsaugoti unikalų pasauliui 
Lietuvos paveldą, bet ir  išgarsinti Lietuvos valstybę, paskatinti jos istorijos 
tyrimus visame pasaulyje. Dėl šių priežasčių prašome pradėti teikiamų pasiūlymų 
svarstymą. 

 
Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio Komiteto nariai ir pasitarimo 
dalyviai, PARAŠAI:  
Antanas Andziulis, Aldona Marija Gedvilienė, Aleksandras Valentas, Eugenijus 
Paliokas, Pranas Valickas, Zenonas Jurgelevičius, Aldona Jankevičienė, Kazys 
Grabys, Aldas Mačiulis. 
 

                                                    
 

 

                                                    
 

Irez.  LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS  
ORGANIZACINIO KOMITETO REZOLIUCIJA Į VISUS 
LIETUVOS VALDŽIOS ATSTOVUS ir VISUS LIETUVOS 
GYVENTOJUS,                                                                                                                                                                 

Brangieji Lietuvos žmones, mūsų Lietuvos pensininkų 
susivienijimas (LPS) organizacija įkūrė ETIKOS Universitetą  (2017-06-01) tam, 
kad prie jo veiklos prisijungtų visi Lietuvos gyventojai, spauda, radijas ir visos 
televizijos programos.                                  2017-12-16 įvyko Lietuvos 
visuomenės organizacinio komiteto posėdis, kuriame VISI dalyviai pritarė 
vienbalsiai Lietuvos etinių – moralinių, heraldinių vertybių atstatymui 
Lietuvoje. 

                        Tikimės ir Jūsų visų pritarimo. Tegu sugrįžta pagarba pagyvenusiam, 
neturtingam, vienišam ir neįgaliam vienišam žmogui (tikras viešas 
genocidas),  vaikų genocidas (neperkami ekologiški maisto produktai iš vietinių 
augintojų). 

                       Tegu grįžta pagarba neturtingam ligoniui ar SENJORUI  (kuriems 
gydytojai nusikalstamai abejingi), pagaliau tegu grįžta tikra pagarba Moteriai – 
Motinai. Kur dingo vyrų inteligencija, dženteligentiškumas? Tegu gerbia save visų 
profesijų žmonės, kurie aukštindami save (kuriems uždarbį moka visi Lietuvos 
gyventojai) pamiršta tikrąsias žmogiškas vertybes.  Neleiskime užsisėdėti jokiose 
pareigose (ypatingai socialinėje tarnyboje, medicinoje ir kt.), nes tai gimdo 
nejautrą ir korupciją, nusikslstamas valdžios teikiamos neteisėtos privilegijos, 
vieni kitų dangstymas.  

                      Šiurpą keliantys įvykiai Lietuvoje privertė susimastyti ir rašyti šitą 
KREIPIMĄSI, kad atkreiptumėm  Lietuvos gyventojų dėmesį į tai, kas vyksta 
Lietuvos gyvenime. Siaubą kelia mūsų vaikai, kurie bejausmiai savo Tėvynei, nes 
nėra juose tos ugnelės, kuri mums švietė sąjūdžio laikais.  
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Patriotizmas pamiršta savoka. Paklauskite, kas pirmiausia palieka Lietuvą – 
dažniausiai tai jie – užaugę jau Nepriklausomybės metais...ir ne tik... 

                      Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai – žudomi, prievartaujami vaikai, 
metami į šulinį kūdikiai, beveik visuotinė korupcija, melas, apgavystės, vagystės 
tiesiogine prasme ir paslėptos (šešėlinė ekonomika, pinigų plovimasir 
pn.). Korupcija ir šešėlinė ekonomika – tai siaubingas moralės smukimas.  Lietuva 
naikinama visais frontais (gyventojų mažėjimas), beveik sunaikinta kaip jūrinė 
valstybė, teisinis nihilizmas (globojamas prezidentės), sveikatos apsauga sunkiai 
serga, kultūra šlubuoja dėl menko finansavimo ir dėl moralinių – etninių 
priežasčių. Pagal savižudybes pirmaujame ES.  Kur dingo Lietuvos 
bankai? Užsienio bankai mus žiauriai apiplėšinėja, mūsų pinigais krauna sau 
turtus, o pelną siunčia į užsienį. Viso to pasiekoje beribis žmonių abejingumas, 
nusivylimas, netikėjimas, nepasitikėjimas pasiekė neįsivaizduojamą lygį. Prarastos 
- pamirštos tikrosios žmogiškos vertybės - dvasinis tobulėjimas. Ar ne tai yra viena 
iš svarbiausių priežaščių, kodėl žmonės bėga iš Lietuvos. Pamirškime asmenines  

ambicijas, svarbiausia vienybė (neskaldykime Lietuvos kurdami vis naujas 
organizacijas). Dabar pirmoje vietoje pinigai ir turtas.                                         
Atsikvošėkime pagaliau...Išsirinkome valdžią, kuri stengiasi Lietuvą išvesti iš 
praeitų vyriausybių pridarytų klaidų, o dar yra nesusipratėlių, kurie ją puola. 
Visada reikia pagalvoti apie tai, ką naujoji valdžia paveldėjo, o ne iš inercijos tęsti 
puolimus.      Jeigu mes, rinkdami pasitikėjome,padėkime, atkreipkime dėmesį į tas 
situacijas, kurios labiausiai šiandien reikalauja dėmesio ir taip parodysime savo 
pasiryžimą tapti savo Tėvynės šeimininkais. Visų tų klaidų pasiekoje  

daugybę apsigimimų, nepagydomų ligų, o dar kontracepcija ir abortai žaloja 
ateinančią kartą ir t.t. Ar matėte laidą apie  būrį neįgalių vaikų, kuriuos bandoma 
integruoti į gyvenimą, bet to galėjo ir nebūti, jie tapo tokiais, dėl būsimų tėvų 
žinių trūkumo (Etikos Universitetas tai kompensuos). 
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Lietuvos pensininkų susivienijimo Klaipėdos Etikos Universiteto dėstytojai ir dalis 
klausytojų... 

         Niekada nepamirškime, kad visi Lietuvos gyventojai gali prisidėti 
ir  tapti Etikos Universiteto dėstytojais ir klausytojais. 
Niekada nepamirškime, kad kiekvienas visuomenės narys atsakingas už tai 
kas vyksta Lietuvoje! 

          Prisijunkime (prie Etikos Universiteto), kurkime, dalyvaukime, kovokime su 
amoralumu, juk mes esame savo Šalies šeimininkai, būkime pasiruošę bet kokią 
minutę gelbėtis nuo viso to ir gelbėti Lietuvos žmones, nes tik mūsų visų 
pastangų dėka gali įvykti ženklūs pasikeitimai, jeigu visi būsime nusiteikę viso 
to nepriimti, o galvosime ir DARYSIME kaip reikalauja Visatos dėsniai -10 Dievo 
įsakymų, tik tada mūsų gyvenimas kardinaliai pasikeis, įvyks stebuklas...  

            Išmokime naudotis savo minčių galia (teisingos mintys 
nieko nekainuoja – jos materializuojasi geriausiai – vienybėje, kai apie tai 
galvosim vienu metu  visi kartu.).   Todėl visi kartu kiekvieną sekmadienį  

21:00 val. tarkime žodžius: 

             „Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės taptų sveiki, 
dori, sąžiningi, laikytųsi duoto žodžio bei mylėtų ir gerbtų vienas kitą“. 
Tokiu būdu, nuo tos akimirkos, mes visi tampame Etikos 
Universiteto dėstytojais ir klausytojais.   
 

Sėkmės mums visiems šitame Šventame darbe! Tepadeda mums Dievas! Kreipimas 
priimtas bendru sutarimu išplėstiniame LPS Tarybos pasėdyje (protokolas Nr. 19. 
2017-09-12).                                                                                                                                             
Kontaktai: Aldona Marija Gedvilienė, lietps.eu; amgedv@gmail.com;866673965; 
ir   2017-12-16 Lietuvos visuomenės organizacinio komiteto posėdyje,(LVT 
protokolas Nr.7.). 

                                                    
Gyvenimo filosofija ETIKOS UNIVERSITETAS   

LYTINIS AUKLĖJIMAS, KAIP TURI BŪTI                                        

         Kiekvienas žmogus – tai lyg atskiras individualus pasaulis Visatoje, harmoningai 

sugyvenantis su ja. Žmogus ne tik egzistuojanti, bet mastanti būtybė, todėl išminties 

dėka privalo stiprinti Visatos harmoniją ir jokiu būdu jai nekenkti. Didžiausia jaunystės 

klaida – numoti ranka į moralines vertybes. Ši klaida – lemiantį likimą, dažniausiai 

neatitaisoma. Nuo lengvabūdiškumo prasideda gyvenimo erozija. Jaunystės tragizmas 

yra tas, kad ji nėra amžina, o laiko save neklystančia, todėl daugelis, to nesuvokdami, 

braido palaidume, vartoja narkotikus, piktnaudžiauja alkoholiu, to pasekmė – 

nusivylimas gyvenimu. Svarbiausia, kad nesuvokia, jog klysta, tad klaidų neatitaiso, ir 

mailto:amgedv@gmail.com;866673965
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jos pasilieka visam gyvenimui. Žmogus tampa nedorėliu, savo gyvenimo išdaviku.                                                                                    

Dievas sukūrė žmogų laisvą – jis pasakė: gyvenk ir dauginkis ir kad neklystų paliko 

dešimtį Dievo įsakymų. Todėl labai svarbu giliai suvokti Dešimties Dievo įsakymų 

prasmę ir esmę. Dešimtyje Dievo įsakymų yra pasakyta, ko nereikia daryti, kad žmogus 

nenusidėtų ir per tai nepakliūtų į tamsiojo pasaulio zoną.  Nuodėmė - tai elgesio klaida, 

nusižengimai mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais.                                                                                                                                                                    

Dvasinė žmogaus sveikata yra visko pagrindas. Žmonijos dvasinės struktūros yra Dievo 

sukurtos, ir jose suformuota žmogaus galimybių visuma: mokslo, meno, išminties, 

dvasingumo, dorybės, taip pat visos jo raidos programos – apvaisinimas ir augimas, 

taip pat sugebėjimas suvokti šviesiosios amžinybės išminties tiesas ir jomis vadovautis. 

Žmogus  - visatos dalelytė. Jis nori suvokti save bei jį supantį pasaulį. Visatoje – kaip ir 

valstybėje: Visatos dėsnių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės už jų pažeidimus 

ir nesumažina pasekmių. Visatoje egzistuojantys dėsniai yra pastovūs, griežti ir 

visiems privalomi.                                                                                                                                

Žmogus yra mąstanti būtybė. Šviesios ir išmintingos mintys lemia jo gerą sveikatą ir 

likimą, tuo tarpu blogosios sužlugdo laimingą ir nerūpestingą gyvenimą. Žmogaus siela 

ir galvos smegenų bioenergetika yra pagrindinė, nors mums ir nematoma, žmogaus 

dalis.                                                                                                                                                       

Jauni žmonės, iškreiptos seksualinės revoliucijos dogmų,  žiauriai suklaidinti. Norint 

sukurti laimingą šeimą reikia į tai žiūrėti labai atsakingai, vengti atsitiktinumų, nors tai 

ir atrodytų „neromantiška“. Iki vedybų reikėtų vengti lytinių santykių, kurie slepia 

daugybę paslėptų pavojų: kaip telegonija ir kt.  (apie telegonija plačiau 9 laikraštėlio 

numeryje).  Svarbiausia po vestuvių neįsileisti naujos chromosomų taršos, t.y. išlaikyti 

duotą priesaiką ištikimai mylėti, gerbti ir rūpintis vienas kitu ištikimai iki mirties.                                  

Prancūzijos kolegijų moksleivės, išgąsdintos Europą užgriuvusios AIDS, kontracepcijos, 

abortų ir neištikimybės epidemijos 1997 m. įkūrė slaptą organizaciją  „Pagarba“. Jos 

narės prisiekia, saugoti nekaltybę iki pat vestuvių ir gink Dieve netekėti už donžuano. 

Merginoms įgrįso banalus laisvas seksas. Jis paseno, išėjo iš mados. Vėl prasidėjo 

laiškų, švelnių pokalbių, romantiškos meilės, ištikimybės epocha. Tai suteikia sielai 

sparnus, suteikia moteriai galimybę rinktis, kuriam – geriausiam ir garbingiausiam – ji 

atiduos save, savo gyvenimą ir būsimus vaikus. Kai be didelių nuostolių sau moteris gali 

aprūpinti gyvybės energija vyrą, o vyras motrį, tai ir yra abipusė MEILĖ. Į meilės kanalų 

atvėrimą įtraukiamos pačios subtiliausios žmogaus energetinės struktūros. Jos yra labai 

jautrios ir todėl ypač lengvai pažeidžiamos. Pavydas, barniai, tarpusavio nesantaika ir 

kitokio pobūdžio neigiami reiškiniai bei emocijos naikina jautrias kanalų struktūras, šie 

palengva (o kartais ir labai greitai) užsidaro, ir meilė praeina.  Šiuo požiūriu labai 

pavojinga yra meilės vaisiaus sunaikinimas, nutraukiant nėštumą, nes jis iškarto ir 

negrįžtamai sunaikina labai daug subtilių sielos struktūrų, tad didelė dalis ryšio kanalų, 

o kartais ir visi užsidaro. Daugeliui pasiseka išlaikyti šeimą,  o kitiems toks gyvenimas  
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tampa sunkia našta ir šeima išyra. Dažnai per nuodėmes meilės ryšys nutrūksta vienam 

iš sutuoktinių, o ypač pavojinga, kai patenkama į naikinimo programą per abortus, 

bendraujant su meiluže ar meilužiu, turinčiais tokių programų. Pavojingos ir kitos 

didesnės nuodėmės arba galybė smulkių, kurios kaip rūdys sugraužia didelį ir gerą 

jausmą. Abortas – tai žmogžudystė (daugiau 2016-03 mėn. laikraštėlyje Nr.3).                                                                                                                                                                        

Lytinio akto metu, o ypač orgazmo metu, susilieja vyro ir moters sielos ir jie tampa 

vienu dvasiniu kūnu. Šiuo momentu partneriai perkuodoja vienas kito sielos ir galvos 

smegenų valdymo struktūras. Po lytinio akto sielų jungtys pasilieka, nora kūnai nueina 

kas sau. Kai vyro (moters) sieloje sukyla pyktis , neapykanta nusivylimai ar kitos 

neigiamos emocijos, jos sukelia tokias pat neigiamas emocijas ir moters (vyro) sieloje, 

nors tuo metu jie yra skirtingose vietose. Ši tarpusavio priklausomybė egzistuoja kaip 

Visatos dėsnis. Tokie procesai vyksta tarp tėvų ir vaikų, tarp senelių ir anūkų, tarp 

buvusių meilužių ir net jų vaikų ir anūkų.                                                                                               

Sveika lytinė sistema yra žmogaus sveikatos, ilgaamžiškumo ir palankaus likimo 

kamienas. Dar tiksliau išsireiškus – visas žmogaus organizmas dirba lytinei sistemai, kad 

žmogus galėtų susilaukti sveikų ir sėkmingų palikuonių.                                                                

Šiek tiek apie kontracepciją (smulkiau laikraštėlyje 2016): vartojant kontracepcinius 

medicininius  preparatus nuo pastojimo, nusilpsta moters lytinė sistema tiek, kad 

moteris kurį laiką būna nevaisinga. Žmogaus imuninė sistema sutvarkyta taip, kad ji 

kovoja su bet kokiu blogiu. Taigi, moters imuninė sistema daro viską, kad įveiktų tą 

preparatą ir ji vėl taptų vaisinga. Dažniausiai taip ir įvyksta, kai moteris pastoja, nors ir 

vartojo vieną ar kitą preparatą. Įvykus apvaisinimui, iškyla rimtas pavojus, kad dėl 

kontraceptinių preparatų vartojimo susilpnintos lytinės sistemos vaikas įsčiose vytysis 

nevisavertis, ar net nepavyks jo išnešioti. Net nutraukus vartoti kontraceptines 

priemones vartojusių moterų nesugeba išnešioti net pirmo vaiko. Net nutraukus 

vartoti kontraceptines priemones, metus ir ilgiau išlieka didelė persileidimo tikimybė 

arba pagimdo anksčiau laiko. Jų vaikai be išimties turi fizinės ir dvasinės sveikatos 

problemų ne tik vaikystėje bet ir visą gyvenimą. Dar vienas svarbus dalykas, kad dėl 

kontracepcinių tablečių moters organizme vykstant biocheminėms reakcijoms, 

susidaro naujas cheminis produktas. Tokio produkto gamtoje nėra, ir jis naikinančiai 

veikia vyrišką lytį, nes naikina vyrišką sėklą. Kyla klausimas, ar ne todėl vyrai tampa 

nevaisingi? Ir dar. Moters ovuliacijos laikotarpiu vykstant tuščiam lytiniam aktui 

susiformuoja vaiko siela be fizinio kūno...                                                                                                                                                                                                                                                        

Šiuolaikinis mokslas ir mokyklinis auklėjimas teikia matematikos , fizikos, chemijos, 

etikos, ir net religines žinias, bet visiškai nemoko gyvenimo išminties. Mes gimdome ir 

ugdome vaikus būti materialistais, be dvasinio polėkio, taurių idealų, meilės sau, savo 

tėvams, savo gimtinei...Neteisingas gyvenimo prasmės ir esmės suvokimas jį veda į dar 

gilesnę prarają, sukeldamas nepakeliamus sielos skausmus jam pačiam, tėvams, 

seneliams, šeimos nariams ir kt.                                                                                                                                                                                        
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Nei Dievas, nei valstybė, nei gydytojai, nei tėvai nepadarys už žmogų to, ką turi 

padaryti pats žmogus,  taigi , ko nenori sau ir savo vaikams, niekuomet nereikia linkėti 

net didžiausiam priešui. Niekuomet nereikia pamiršti, kad lazda turi du galus, iš kurių 

vienu būtinai klius Tau. Prieš ką nors darydami, mes turime žinoti, kam  tai darome, 

Dar svarbiau paklausti savęs kodėl  tai darome,  ar numatome pasekmes?                           

Žinotina, kad abortas, nėštumo išsigandimas turės neigiamos įtakos ne tik šiam, bet ir 

būsimiems šios motinos ir šio tėvo (net gyvenant kitoje santuokoje) kūdykiams. 

Nėštumo išsigandimas ir abortas per niekada nepertrūkstantį motinos ir tėvo ryšį su 

vaikais veikia ir jau augančius, prieš abortą gimusius vaikus.                                                            

Žmogus turi nuo pat vaikystės galvoti apie savo sveiką senatvę. Sveika senatvė yra 

tada, kai vaikai sveiki, ir laimingi, anūkai sveiki ir laimingi. Kodėl taip yra? Todėl, kad 

vaikai ir anūkai yra mūsų sielų tęsinys. Išeitis – gimdyti sveikus vaikus. Jiems augant 

kuo daugiau suteikti dvasinio turto, auklėjant įdiegti dieviškąją išmintį. Visą gyvenimą 

mastyti ir elgtis taip, kad būtų laimingi mūsų vaikai, anūkai, proanūkai ir tolimesnės 

palikuonių kartos. Jei sugebėsite ir patys būsite sveiki bei laimingi, ir kiti mus gerbs. Nei 

Dievas , nei valstybė, nei gydytojas, nei tėvai nepadarys už žmogų to, ką turi padaryti 

pats žmogus. 

Paruošė Aldona Marija Gedvilienė pagal Jono Markūno VI leidimo knygą „Žmogaus 

gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti“  

                                                    
 
REDAKTORIAUS ŽODIS 

Laikraštėlio redaktorius, korektorius ir tecninis darbuotojas 
A.M.Gedvilienė. Labai atsiprašau už klaidas, esu savamokslis 
redaktorius! Gal atsilieptų galintys padėti? Pinigų neturime! 
Kviečiu visus rašyti, komentuoti, spausdinsime. Kviečiame 
korespondentus iš visos Lietuvos teikti informaciją ir ne tik apie 
senjorus, nors jų reikalai irgi svarbūs. Tai turi būti tokia medžiaga, 
kaip pagerinti įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojų padėtį (Lietuvos 

pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų 
solidarumas ir vienybė), kaip sugrąžinti išvykusius ir pn. Labai dėkoju už atsiųstą 
informaciją, tik prašau, neviršyti limito – 2 puslapiau ne daugiau.                                            
Autorių nuomonė ne visada sutampa su redaktoriaus nuomone. 
Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją tik mūsų atsiklausus ir 
nurodant šaltinį. Laukiame pagalbininkų!!! 
 

                                                    

                                 
                                MŪSŲ DRAUGAI 
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