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                LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
                           Nr. 9B (172)                                                                                                  
Klaipėda 2020 - 08 -  10 

Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data).Asociacija, Smilties 
Pylimo Nr.3  bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965, užsisakyti 
galite nemokamai: el.paštas amgedv@gmail.com, kodas 
303871378. Atsiskaitymo saskaita LT80 5015 4000 0103 2261 
EUR, USD Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“,kodas 
300087289                                                                                              
Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%                                                       
--------------------------------------------------------------------------------- 

 VIENYBĖJE – MŪSŲ JĖGA! 

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS  VEIKSMAI!                                                                                             
LINAS LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 

 

 

2020 m. ŠVENTOJO JONO PAULIAUS II METAI!  ( 

Pagal  Seimo nario   A.Vinkaus pasiūlymą, Seimo 

nariai pritarė.)                                                

Viešpatie, (apsaugok mus nuo viruso) suteik 

mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų 

sveiki, dori, sąžiningi, garbingai laikytųsi duoto 

žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas kitą ir savo Tėvynę Lietuvą.                                                                                                                                                      

JONAS PAULIUS II GIMĖ 1920 m. MIRĖ - 85 METŲ 2005-04-02. 

POPIEŽIUMI TAPO 85 METŲ.                                                                                                 

Visų jo skaičių suma 13, nebijokime to skaičiaus!  
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Aldona Marija 
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866673965 
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861096517       
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eu 
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TAIP IR NESKELBIAMA APKLAUSA DĖL 

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS. KODĖL?          

 

 

KLAIPĖDA - JŪRINĖS VALSTYBĖS SOSTINĖ, LIETUVOS 

PASIDIDŽIAVIMAS – VERTA ATGIMIMO AIKŠTĖJE TURĖTI YPATINGĄ 

JŪRINĮ AKCENTĄ – PAMINKLĄ VISIEMS LIETUVOS 

KAPITONAMS! 

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE 

1. ATVIRAS KREIPIMASIS Į PREZIDENTĄ, LVT VALDYBĄ 

2. Angelė Jakavonytė KRYŽKALNYJE – MEMORIALAS LIETUVOS PARTIZANAMAS  

3. Prof. dr. JONAS JASAITIS ĮKURTAS ŽEMAITIJOS INOVACIJŲ CENTRAS                                                                   

4. Prof, dr. A.M.OLŠAUSKAS TAUTOS SVEIKATINIMO IDĖJŲ SKLAIDA                                                             

5.   SVEIKOS GYVENSENOS 2020/2021 MOKSLO METŲ PROGRAMA 

6.  LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS PRANEŠIMAS SPAUDAI, 2020-09-18 VILNIUS VIEŠAS 

KREIPIMASIS Į NAGLĮ PUTEIKĮ                                                                                                                                                        

7.   LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS PRANEŠIMAS SPAUDAI, 2020-09-17 VILNIUS                

AR SEIMO PIRMININKO VEIKLA SUSIJUSI SU SEIMO VEIKLA? 

8.  A.M.Gedvilienė ZENONAS ANDRULĖNAS kandidatuoja į SEIMĄ, kas jis toks?                                                       

9.  LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO KLAIPĖDOS ETIKOS UNIVERSITETO  2020/2021 

MOKSLO METŲ PROGRAMA                                                                                                                                                   

10.   Kęstutis K.Urba PRIEŠRINKIMINIAI DEBATAI LRT TELEVIZIJOJE DAR KARTĄ 

ATSKLEIDĖ JOS NEĮGAL                                                                                                                                                                                                            

11.  SVEIKATA  SVEIKOS AKYS                                                                                                                          
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12.  GYVENIMO FILOSOFIJA .  KRYŽIAUS ŽENKLAS - MOKSLININKAI ĮRODĖ MISTINĘ 

KRYŽIAUS ŽENKLO GALIĄ.                                                                                                                                              
13.  REDAKTORĖS ŽODIS                                                                                                                                                                               

14 MŪSŲ DRAUGAI 

************************************************************************************************ 

                     ATVIRAS KREIPIMASIS Į PREZIDENTĄ, LVT VALDYBĄ                            

Sveiki, gyvenimas įrodė kas naikina Lietuvą: tai vagys ir prievartautojai, kurie turi labai platų tinklą ir 

ne tik Lietuvoje. Visa bėda tame, kad jie yra hipnotizuotojai, kurie dirba įvairiose organizacijose, valdo 

visus žmones ir įstaigas. Jiems nėra užraktų, jie vaikšto po namus, po kuriuos tik nori, vagia viską ką 

tik nori. Jie valdo Lietuvos saugumą, policiją, Saugą, jų yra visur. Mane jie terorizuoja (nors niekas 

netiki, nes jie taip nori, kad netikėtų) jau daugelį metų: yra pavogę daugybę mano daiktų, lenda net į 

šaldytuvą, vogdami maistą. 

Atvirai pareiškiu, kad tai tiesa, nes daug metų nuo to kenčiu. Kaip su jais kovoti žino tik sąžiningi 

hipnotizuotojai, tikiuosi, kad tokių yra. Vienas iš jų dabar terorizuoja mane reikalaudamas paskolinti 

pinigų (tai jis bus pavogęs banko kortelę iš mano pašto dėžutės (visus raktus yra pavogę ne tik nuo 

Klaipėdos butą, bet ir nuo visų sodo durų, todėl jiems nėra jokio pasipriešinimo.  

TIKTAI SĄŽININGI HIPNOTIZUOTOJAI GALI PADĖTI - KITO KELIO NĖRA! 

Šitas pranešimas jau ne pirmas, internetiniame laikraštėlyje "Auksinis ruduo" jau buvo užuominos 

apie tai, bet visi labai bijo to žodžio hipnotizuotojai, todėl bijo apie tai burną praverti. 

Jie veikia visame pasaulyje, nuo jų priklauso valstybių likimai ir naujų vadovų rinkimai (vienas iš 

pavyzdžių - JAV prezidento rinkimai) - tai buvo akivaizdžiai matyti, ar prisimenat?  

Prašau atkreipti dėmesį į šitą pranešimą, nes kol jie valdys - korupcija, vagystės ir prievartavimai 

viena ar kita forma - nesibaigs. Okupantai tokius pranešėjus sunaikindavo, kas laukia manęs aš 

nežinau. Tikiuosi savo ilgamečiu darbu Lietuvai iš meilės savo Tėvynei, turiu teisę atvirai pasakyti, ką 

matau mūsų šiandieniniame gyvenime ir privalau tai viešai paskelbti, pagarbiai 

 

Aldona Marija Gedvilinė Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovė Klaipėdai, 

Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė 

Internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė 

Internetinės svetainės „Sveikata savo jėgomis“ autorė (Telia sunaikino) 

Etikos Universiteto Klaipėdoje įkūrėja ir vadovė 

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardo autorė ir steigėja, valdybos narė ir 

Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė. Socialinių reikalų grupės steigėja. 

Lietuvos Etikos Universiteto steigėja ir patarėja. 

Kontaktai: lietps.eu, telef. 866673965, el.p.amgedv@gmail.com; 

  

http://lietps.eu/
mailto:el.p.amgedv@gmail.com
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http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/   

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio valdybos narė Angelė Jakavonytė 

KRYŽKALNYJE – MEMORIALAS LIETUVOS PARTIZANAMAS  

 
  
             „Visos Lietuvos partizanų vadas, faktiškai vykdęs okupuotos valstybės prezidento pareigas, 
Jonas Žemaitis-Vytautas vylėsi: „Jei ne dabar, tai užpenkiasdešimties, už šimto metų Lietuva, 
iškovojusi laisvę, įvertins mūsų siekius ir mūsų darbus“. 
 
 Lietuvos laisvės kovos sąjūdis kartu su dar gyvais partizanais įgyvendino kilnų tikslą – rug sėjo 

20 d. Kryžkalnyje, Raseinių r., bus atidengtas memorialas visiems žuvusiems ir nukankintiems 

partizanams bei ryšininkams. Mūsų kilniam tikslui ir architekto SauliausPamerneckio bei skulptoriaus 

TadoGutausko pateiktai Lietuvos partizanams atminti memorialo vizijai pritarė politinių kaliniai ir 

tremtiniai bei visos patriotinės nevyriausybinės organizacijos.  Svarbiausi memorial simboliai – 

lietuviško kalavijo formos obeliskas su Vyčio kryžiumi viršūnėje ir apie 20 000 partizanų įamžinanti 

atminimo siena sužuvusių partizano vardais ir pavardėmis bei nežinomo partizano kapas. Deja, dar 

ikišiol daugelis artimųjų net neturi kur uždegti žvakutės, nes nežino, kokioje duobėje yra užkastijų 

artimųjų kūnai, todėl nežinomo partizano kapas ir bus tas simbolinis kapelis visiems nesurastiems 

partizanams atminti. Labai tikimės, kad kada nors bus surasti ir tinkamai palaidoti visų partizanų 

kauleliai, bus žinomos visų žuvusiųjų partizanų ir ryšininkų pavardės ir partizanų memorial vietoje 9 

tūkstančių įrašų „Nežinomas partizanas“ įrašysime visų partizanų ir ryšininkų pavardes.  

 Prieš memorial Lietuvos partizanams Kryžkalnyje atidarymą, rugsėjo 20 dieną (sekmadienį)  

12.00 – 13.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios Stulgių Šv. Apaštalo evangelist Mato bažnyčioje.  

 Memorialo atidarymo pradžia Kryžkalnyje– 13.30 val. Memorialą pašventins Kardinolas, 

Kauno arkivyskupas emeritus Sigitas Tamkevičius, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir 

Šiaulių vyskupas EugenijusBartulis.  

 Renginyje dalyvaus aukščiausi Lietuvosvadovai, partizanai ir kiti garbing svečiai. 

 Muzikiius kūrinius atliksLietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras, Raseinių rajono 

kultūros centro mišrus choras „Šatrija“, vadovaujamas Gražvydo Jegnoro, Vilniaus įgulos karininkų 

ramovės vyrų choras „Aidas“, vadovaujamas prof. Tado Šumsko, solo dainų autorė ir atlikėja– Agnė 

Sabulytė.  

 Šismemorialas bus amžinas ir neblėstantis paminklas partizaninio karo dalyviams. Jis pabrėš 

partizanų ir ryšininkų nepamatuojamą indėlį Nepriklausomybės kovose ir pagerbs kovojusių prieš 

sovietų  okupaciją, žuvusių soviet lageriuose, tremtyje atminimą. 

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/
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 Memoriale bus įamžinti tie, kurie žuvo, mirė kalėjimuose ar Tolimuosiuose Rytuose ir Sibire. 

Ačiū Dievui, kai kai kurie partizanai, ištvėrę kankinimus, badą, šaltį sugrįžo į Lietuvą ir galėjo mums 

paliudyti apie savo ir draugų pasiaukojančias kovas. Tačiau daugelis jų jau išėjo Anapilin. 

 Todėl rugsėjo 20 d. pagerbkime visus partizanus, uždegdami žvakutes ant visų partizanų kapų 

bei prie jiems pastatytų paminklų, taip prisimenant jų kilnią ir pasiaukojančią kovą už Lietuvos laisvę.  

 Šia kilnia akcija paliudysime, jog mums labai svarbi partizanų pasiaukojanti kova. Kad dar gyvi 

partizanai suprastų, jog jų kova už Lietuvo slaisvę yra tikrai vertinama ir neužmiršta.  

Kviečiame partizanų artimuosius, politinių kalinių ir tremtinių organizacijų narius bei visus Lietuvos 

žmones prisijungti prie šios kilnios akcijos. 

 

DĖMESIO - MOKSLO – ŠVIETIMO NAUJIENOS!  
 

 

                     

           ĮKURTAS ŽEMAITIJOS INOVACIJŲ CENTRAS – SVEIKINAME! 

   KLAIPĖDOS UNIVERSITETO REKTORIUI,  GERB. PROF. DR.ARTŪRUI RAZBADAUSKUI  

     DĖL MOKSLO PADALINIO, KURUOJANČIO EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO                                                                          

                   IR SVEIKOS GYVENSENOS TEMATIKĄ, ĮKŪRIMO 2020-08-03 

      Viešoji įstaiga ŽEMAITIJOS INOVACIJŲ CENTRAS, rendamasis 2020 m. birželio 19 d. sudaryta 

Klaipėdos Universiteto ir Žemaitijos inovacijų centro bendradarbiavimo sutartimi, kreipiasi į rektorių 

su pasiūlymu įkurti mokslo padalinį – EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO IR SVEIKOS GYVENSENOS 

INSTITUTĄ. Šio instituto veiklos metodologija grindžiama tvaraus ekologinio ūkininkavimo ir kitų 

susijusių verslų plėtrą, apimant visą socialiai orentuotos žaliosios ekonomikos problematiką, 

nagrinėjančią kaip atsisakyti vis dar vyraujančių ekstensyvaus ūkininkavimo ir netaupaus vartojimo 
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modelių, pereinant prie tausojančios gamtą žmonių ir infrastruktūros išteklių ekonomikos valdymo.                                                                                                                                                   

Instituto tikslas – vykdyti susijusių su šia tematika susijusius mokslinius tyrimus ir dalyvauti, 

rengiant plataus profilio specialistus, galinčius komplesiškai panaudoti ketvirtosios industrinės  

revoliucijos teikiamas galimybes, kurti jas atitinkančias technologijas ir skatinti visuomenę 

visapusiškai prisidėti prie aktualiausių socioekonominių problemų sprendimo.                                                                                              

Žemaitijos inovacijų centras dalyvaus, tiek vykdant šios tematikos mokslinius tyrimus, tiek 

organizuojant praktinį studentų rengimą.                                                                                                                                  

Ekologinio ūkininkavimo ir Sveikos gyvensenos institutas kartu su Žemaitijos inovacijų centru 

parengtų komplekcinių tyrymų tematiką, pradedant nuo dabartinės regionų raidos išteklių tyrimo, ir 

parengtų moksline rekomendacijas, leidžiančias nuosekliai įgyvendinti drnią visų valstybės regionų 

socioekonominę plėtrą. Šios rekomendacijos įgalintų naudoti pažangiausias agrarine technologijas, 

kurios stabdytų dirvožemio eroziją ir padėtų atkurti  per pastaruosius dešimtmečius labai pažeistą 

dirvožemio struktūrą, leistų tiekti tokią augalinkystės ir kitų žemės ūkio produkciją vartotojui, kuri 

atitinka visus sveikos mitybos ir kitų gyvensenos sričių optimalius  reikalavimus. Jų diegimas leistų 

valstybei nuo dabar vis dar vyraujančio žaliavų ir pusfabrikačių eksporto prie nepertraukiamo 

gatavos produkcijos , atitinkančios aukščiausius reikalavimus tiekimo. Tai leistų kurti naujas darbo 

vietas, besiremiančias aukšta  plataus profilio specialistų kvalifikacija ir generuojančias didelę 

pridėtinę vertę, panaudojant efektyviausius  dirbtinio intelekto, naujausių  informacinių ir 

biotecnologijų pasiekimus.                                                                                                                              Instituto 

moksliniai tyrimai ir su jo veikla susijusių specialistų rengimas leistų keisti vartotojišką nemažos 

visuomenės dalies gyvenimo būdą, diegiant ekostatybos , atsinaujinančios žaliosios energetikos , 

sveikos gyvensenos (racionalaus darbo ir poilsio režimo , šiuolaikinių šeimos  sodybū kūrimo, sveikos 

aplinkos ir sveikos mitybos, reguliaraus profilaktinio sveikatos būklės tyrimo, ankstyvosios 

diagnostikos ir kt.) principus. Naujausių mokslinių tyrimų išvados rodo, kad net nuo pramonės centrų 

nutokusiose regionose galima vykdyti  plačią tiek  agrarinio tiek ne agrarinio verslo diversifikaciją, 

sukuriant darbo vietas patrauklias išsilavinusiam jaunimui ir mokslo darbuotojams, diegti 

efektyviausius savivaldos, regionų raidos politikos ir viešojo valdymo metodus, kurie stiprintų 

pilietinės visuomenės formavimąsi.  

Parengė prof. dr. Jonas Jasaitis - Lietuvos mokslininkų sąjungos pirminikas                                                     

Žemaitijos inovacijų centro direktoriaus pavaduotojas mokslinei ir projektinei veiklai. 

Daugiamečiais stebėjimais, paremta moksliniu darbu 

                      TAUTOS SVEIKATINIMO IDĖJŲ SKLAIDA 

                   Lietuvos gyventojų sveikata yra blogiausia tarp visų Europos Sąjungos valstybių. 4-

5 kartus viršija mirčių nuo vėžio, insulto, infarkto. Esame pirmoje vietoje mirčių nuo 

tuberkuliozės atvejų.  Apgailestaujame, kad  pagrindiniam sveikatos taisymui 90% naudojami 

cheminiai vaistai ir tik 10% augalinės kilmės vaistai. Labai gaila, kad Lietuva labai atsilieka 

nuo kitų Pabaltijo valstybių dėl netradicinės medicinos įteisinimo. Tuo tarpu Rytų kraštų 

valstybėse tendencija yra priešinga: cheminių vaistų naudojama tik 10%, o augalinės kilmės 

90%. Vyksta tendencija visai atsisakyti cheminių vaistų, kaip labai didelį procentą duodančių 

šalutinį poveikį. Ši tendencija stebima Kinijoje, Japonijoje, Izraelyje ir kt. pažangiausiose 

šalyse. 
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 Tai antra Lietuvos žmonių naikinimo programa. Pirmoji – tai 

Lietuvos gyventojų išvarymas iš Lietuvos! 

                 Žinių, apie sveiką gyvenimo būdą, subalansuotą mitybą ir imunoterapiją, sklaida visų amžiaus 

grupių   Lietuvos gyventojams padėtų nesirgti. Kaip žinia, tik kokybiškas ekologiškas maistas puikiai 

maitina, o užterštas, neveikas maistas nuodija ir žudo žmogaus organizmą. Tad maistą reikia rinktis 

labai atsakingai, nes žmogaus skrandis – ne atliekų talpykla. 

        Mūsų kuriama sveikatinimo sistema yra pagrįsta daugiamečiais stebėjimais, paremta 

moksliniu darbu, žmonijos tūkstanmečia patirtimi, bei šiuolaikiniais pasiekimais biologinėje 

medicinoje. 

            Pristatomos sveikatinimo sistemos taikymas Lietuvoje leistu palaikyti kiekvieno žmogaus 

svarbiausią poreikį – būti sveikam iki gilios senatvės, nepriklausomai nuo socialinės padėties, lyties ir 

tikėjimo. Sveikatinimo sistemapagrįsta Gamtos, Gyvenimo ir Sveikatos dėsniais gali padėti kiekvienam 

žmogui. Tiesiog reikia laikytis sveiko gyvenimo būdo, subalansuotos mitybos ir imunoterapijos 

taisyklių ir pasitelkti valią, išmintį ir nuoseklų darbą. Visa tai bus ap vainikuota puikia sveikata, 

optimaliu kūno svoriu ir jaunatviška energija. 

            Tad susiimkime sveikatos labui!!! Skirkime ypatingą dėmesį SVEIKATOS PROBLEMOMS 

LIETUVOJE! 

            Sveikatinimo idėjų sklaida tikslinga atlikti įvairiose žmonių kalendorinio amžiaus grupėse, 

remiantys žmogaus anatomija, fiziologija socialiniu status. 

Žmonių kalendorinį amžių galima skirstyti sekančiais etapais 

                        I  Vaikai                                                                                      amžius 

1. Kūdykiai ir mažamečiai vaikai                                                  -0-2 metai 

2. Priešmokykliniai vaikai                                                               -3-6 metai 

3. Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai                                     -7-12 metai 

4. Vyresnio mokyklinio amžiaus jaunuoliai                               -13-18 metai 

5. Profesinio mokymo mokyklų klausytojai                               -14-20 metai 

 

                        II  Suaugę 

6. Kolegijų   studentai                                                                        -17-22 metai 

7. Universitetų studentai                                                                  -18-25 metai 

8. Jaunosios jaunikiai nėščiosios                                                    -16-40 metai 

9. Suaugę žmonės (jauni)                                                                 - 25- 45 metai 

10. Suaugę žmonės (pusamžiai)                                                        -45-65 metai 

11. Suaugę žmonės (pagyvenę)                                                         -66-85 metai 

12. Suaugę žmonės seni                                                                       -86-115 metai 

 

 KU Prof. Algimantas Mečislovas Olšauskas, biologinės medicines mokslų daktaras. 
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KVIEČIAME:  LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO                                                                  

SVEIKOS GYVENSENOS MOKYKLOS                 

                        2020/2021 MOKSLO METŲ PROGRAMA 

 

Eil.Nr. TEMA DATA PASTABOS 

1. Virusinė gripo infekcija 2020-09-10 įvyko 

2. Virusinė hepatito A infekcija 2020-10-08  

3. Žmogaus papilomos viruso 

infekcija 

2020-11-12  

4. Raupų viruso sukeliama infekcija 2020-12-10  

5. Pasitligę sukelianti virusinė 

infekcija 

2021-01-14  

6. Erkinio encefalito virusinė 

infekcija 

2021-02-11  

7. Ebolos hemoraginė virusinė 

karštligė 

2021-03-11  

8. Virusinė infekcija sukelianty 

meningitą 

2021-04-08  

9. Virusinė infekcija sukelianti 

vėjaraupius 

2021-05-13  

10. Virusas sukėlęs infekcinę COVID 

– 19 pandemiją 

2021-06-10  

 

PASTABA:paskaitas skaito prof. dr. Algimantas Mečislovas OLŠAUSKAS 

************************************************************************* 

                             
 

 

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS PRANEŠIMAS 
SPAUDAI, 2020-09-17 VILNIUS 
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AR SEIMO PIRMININKO VEIKLA SUSIJUSI SU SEIMO VEIKLA? 

 
Seimo valdyba persigalvojo ir nesutiko suteikti Lietuvos Visuomenės Tarybai salės Seime. 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qwcfy6ZAM5s&feature=emb_logo). Prieš tai 

buvo siūlytas Seimo lankytojų centras, kuriame dėl COVID-19 leidžiama dalyvauti 35 asmenims. 12  

min. trukusiame 2020-09-16 d. posėdyje šiam klausimui pakako 1 min. - Seimo pirmininkas Viktoras 

Pranckietis tarė, kad Lietuvos Visuomenės Tarybos veikla nesusijusi su Seimo veikla, ir pasiūlė 

patalpų neskirti. Kiti Seimo valdybos nariai nepasisakė, tylomis pritarė.  

Renginyje turėjo būti įteikiamas Lietuvos visuomenės tarybos Susitelkimo Garbės Ženklas už 

veiklą ir nuopelnus, pasiaukojimą, atkuriant ir išsaugant Lietuvos valstybę, užkardinant jos naikinimą 

- Ženklo priėmimas yra įsipareigojimas veikti Lietuvos valstybės ir Tautos labui, prisiekiant savo 

garbe ir gyvybe 1991 m. sausio 13-ąją už Lietuvos valstybę žuvusiems. 

Dėl šio Seimo valdybos sprendimo Lietuvos Visuomenės Taryba atsiprašo narių ir kviestų svečių, 

atšaukia šį susirinkimą, turėjusį įvykti 2020-09-19 d. Seimo Kovo 11-osios salėje, kurią prašyta 

suteikti tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir prieštaringai vertinamos asociacijos „Sąjūdis prieš  

Astravo AE“ steigimui.  

Lietuvos Visuomenės Taryba, kuri skirtingai nuo „COVID-19 pasekmių mažinimo fondo“ yra 

2018 m. įregistruota Lietuvoje, Seimo pirmininkui V. Pranckiečiui primena pagrindinius šiam Seimui 

mūsų siūlytas iniciatyvas ir įstatymų projektus, kuriuos šis Seimas ignoravo: 

– siūlymus ir reikalavimus dėl Lietuvos valdžios veiksmų/neveikimo dėl JTO Visuotinio susitarimo dėl 

dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos, taip pat dėl JTO Visuotinio susitarimo dėl pabėgėlių 

(šis Seimo pirmininkas, siekdamas išvengti susitikimo su mumis, gėdingai pro užkulisius pabėgo iš 

savo kabineto); 

- Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir Civilinio proceso kodekso pakeitimų projektus dėl 

pradėto vaikų atiminėjimo iš Lietuvos šeimų; 

- išsamų Teismų įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimų projektą dėl teismų darbo;  

- siūlymus dėl netinkamo savivaldybių įmonių valdymo Kaune ir Vilniuje;  

- ginant viešąjį interesą siūlymas stabdyti „Vilniaus vandenų“ ir „Lietuvos geležinkelių“ privatizavimą, 

centrinių pašto pastatų pardavimą; 

- siūlymą dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymo, Politinių partijų įstatymo 5 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto; 

- siūlymą dėl Lietuvos politikų sąsajų su užsienio specialiosiomis tarnybomis deklaravimo ir 

išviešinimo, Dalios Grybauskaitės galimo bendradarbiavimo su Rusijos, bei Vytauto Bako ir Lauryno 

Kasčiūno - su Jungtinės Karalystės specialiosiomis tarnybomis ištyrimo;  

Lietuvos Visuomenės Taryba kreipėsi į tarpžinybinę Liustracijos komisiją dėl apšmeižto a.a. 

kardinolo Vincento Sladkevičiaus, kurio garbę apginti neišdrįso Seimas. Po mūsų kreipimosi 2019-12-

05 d. tarpžinybinė Liustracijos komisija patvirtino, kad nėra pagrindo teigti, jog kardinolas V. 

Sladkevičius slapta bendradarbiavo su TSRS KGB. Seimas tesugebėjo kardinolo V. Sladkevičiaus 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qwcfy6ZAM5s&feature=emb_logo
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atminimą tik dar kartą paniekinti - paskelbė kardinolo V. Sladkevičiaus metais ne jo 100-ųjų gimimo 

metinių metus, bet 101-uosius metus, t.y. 2021 m. 

Lietuvos Visuomenės Taryba Įsteigė ir Lietuvos Visuomenės Tribunolą dėl rezonansinių valdžios 

sprendimų, bylų nagrinėjimo. 

Jei šie Lietuvos Visuomenės Tarybos darbai nėra susiję su Lietuvos Respublikos Seimo veikla, tai 

mes viešai klausiame nieką neatstovaujantį LR Seimo pirmininko kėdę užimantį Viktorą Pranckietį, 

Seime „valstiečio“ mundurą iškeitusį į „libaralo“ mundurą Laisvės partijoje - ką jis atstovauja Lietuvos 

Seime, ar jo veikla kaip nors susijusi su Seimo veikla? 

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba 

 

 

                                
 

 

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS PRANEŠIMAS SPAUDAI, 2020-09-18 
VILNIUS 

 
VIEŠAS KREIPIMASIS Į NAGLĮ PUTEIKĮ 

 
Jūs, Nagli Puteiki, esate ne tik Lietuvos centro partijos pirmininkas, bet ir Lietuvos Visuomenės Tarybos 

(LVT) narys. LVT valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila ir valdybos narys Stanislav Ladinskij Jus laiku perspėjo 

dėl Lietuvos centro partijos iškelto kandidato Zenono Andrulėno. Šis buvęs Lietuvos Visuomenės Tarybos 

valdybos narys buvo pašalintas iš organizacijos dėl LVT kasos dokumentų ir lėšų vagystės, LVT antspaudo 

suklastojimo ir naudojimo, norinčių stoti į LVT narius anketų ir jų duomenų pasisavinimo bei teikimo 

pašaliniams asmenims, veikimo LVT vardu, LVT kasos, dokumentų ir narių anketų negrąžinimo. 

Teismui panaikinus policijos ir prokuratūros atsisakymus pradėti dėl šių veikų ikiteisminį tyrimą, šis 

vistik buvo pradėtas. Mes nežinome, kas tiek ilgai dangstė šį asmenį, tačiau pagrįstai manome, kad tokia 

provokatoriška jo veikla, atitinkanti ne viename Baudžiamojo kodekso straipsnyje nurodytas nusikalstamas 

veikas, nesuderinama su dalyvavimu Seimo narių rinkimuose.  

Kandidato į Seimo narius Zenono Andrulėno anketoje ir biografijoje nenurodytos organizacijos ir 

politinės partijos, narystę kuriose jis keičia vieną po kitos. 

Neatsižvelgiant į šias aplinkybes, Lietuvos centro partija Zenoną Andrulėną iškėlė kandidatu į Seimo 

narius ir daugiamandatėje, ir vienmandatėje Lazdynų rinkiminėje apygardoje Nr. 9 Vilniuje. 

Tikimės Jūsų, Nagli Puteiki ir Jūsų vadovaujamos partijos bei iškeltų kandidatų principingo požiūrio ir 

padėties įvertinimo, atsisakymo ar atsiribojimo nuo Zenono Andrulėno. Iš Lietuvos Visuomenės Tarybos dėl tos 

pačios neteisėtos veiklos pašalinta ir Dovilė Karlonaitė, kuri taip pat yra Lietuvos centro partijos kandidatų 

sąraše daugiamandatėje Seimo rinkimų apygardoje. 

Lietuvos Visuomenės Taryba 

***************************************************************************************************************                                      

ZENONAS ANDRULĖNAS kandidatuoja į SEIMĄ, kas jis toks?Kai mes susipažinome 



11 
 

jis buvo simpatiškas jaunas žmogus. Buvau pakvietusi pasikalbėti prie kavutės. Pasirodė energingas, 

aktyvus, kalbėjo apie LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS ateitį (mes jau buvome nariai). Pasveikinti 

naujai įkurtą organizacija norėjo viena iš Klaipėdos organizacijų – perdavė kelių aukštų didžiulę 

saldainių dėžę. Nesusilaikiau – atidariau ir pavaišinau savo svečius LVT narius. Buvau atvykusi į Vilnių 

traukiniu, tad paprašiau Andrulėno saldainių dėžę atvešti į rytojaus pirmą LVT susirinkimą. Ir ką Jūs 

galvojate – atvežė kelis saldainius, tikėdamasi didelio skandalo, tačiau supratau – nori 

konflikto...Konflikto nebuvo, nes aš, pasveikinau nuo tos organizacijos vistiek ir nutylėjau apie tai kas 

įvyko. Supratau – tai ne tas žmogus, kokio LVT reikėjo...                                                                                                                                                                                                 

Jis savo noru pasisiūlė M.Mažvydo bibliotekoje priiminėti naujus LVT narius, suprantama, rinko 

anketas ir stojamuosius ir nario mokęsčius, sukūrė grupę žmonių, kuriems patiko jo kritika LVT  

adresu ir pradėjo kenkėjišką veiklą. Aš tuo metu jau buvau išrinkta į LVT  Etikos komisiją, todėl 

norėdama tikrai išsiaiškinti, kas jis toks, priėmiau jo grupės kvietimą į susitikimą. Dalyvaudama 

susitikime išgirdau, kaip jis kalba, atseit nieko iš tos LVT neišeis, kurkime naują grupę, padarysime 

viską kaip reikia ir pn.  Gal tiksliai nepakartojau jo 

žodžių, bet esmė buvo aiški. Sekančiame LVT 

susirinkime papasakojau, kaip Etikos komisijos 

pirmininkė, kas vyksta, pranešiau, kad Z.Andrulėnas 

nėra patikimas mūsų narys, o yra nusiteikęs viską 

griauti. Taip ir atsitiko – pradėjo savarankiškai leisti 

LVT pinigus – pirko vėliavas, pasigamino savo 

antspaudą ir t.t.                                                                                                              

Visa tai tapo labai rimtu konfliktu, nes jis pasisavino 

LVT naujų narių anketas, surinktus pinigus ir 

pradėjo savarankišką veiklą.  Palaikantieji 

LSDP, žiūr. nuotr. viršuje – antras iš kairės.                                                                                                                                                                      

LVT Valdyba susirinkimo metu, pašalino visą jų 

grupę iš LVT narių- viso 7 žmones, tačiau konfliktas 

dėl to neužgeso, o dar labiau įsiliepsnojo. Tuo metu 

jis buvo LSDP narys. Kai byla pasiekė teismą vyko 

keisti dalykai: teisėjai nemate jo elgesyje 

nusikalstamos veikos, pasirodo dokumentų, pinigų 

neteisėtas pasisavinimas, ANTSPAUDO NETEISĖTA 

GAMYBA, Lietuvoje nėra nusikaltimas ir jau keli 

metai vis byla perkeliama vis ko nors trūkstant, ar 

galite patikėti? Tada supratome, kad Z.Andrulėno 

grupė turi stiprų užnugarį, kuris net teismus 

valdo...Ar ne gėda Lietuvos teismams viešai parodyti 

tikrąjį savo veidą... 

Dabar Z.Andrulėnas keičia partijas, jį pripažįsta 

Tautininkai, Centro partija (N. PUTEIKIS APIE TAI ŽINOJO, Zigmas Vaišvila buvo  apibudinęs situaciją 

apie Z.Andrulėną, bet Centro partija, Tautininkai jį remia. O gal VRK  PASTEBĖS? Štai mūsų 

visuomenės paklydimo pavyzdys.  Todėl įkūrėme Lietuvoje LVT ir Etikos Universitetą, kad pataisyti 

Lietuvos gyventojų ir visų atsakingų organizacijų moralę.  Sužinojus daugiau kai kurių faktų (žiūr. 

pradžioje Atvirą pareiškimą) – niekas nebestebina.                                                                                                                                                                          

Ką tokie Seimo nariai gero nuveiks Lietuvai? Ar pagerins moralinę situaciją ar pagilins korupciją?  O 

gal kviesis D.Grybauskaitę sugrįžti atgal? Daugiau apie tai skaitykite internetinio laikraštėlio „Auksinis 
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ruduo“ 4B2020 LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO, numeryje.   A.M.GEDVILIENĖ                                                                                             
Visi laikraštėliai           http://www.regionunaujienos.lt/?s=Auksinis+ruduo 

********************************************************************************************** 

KVIEČIAMELIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO KLAIPĖDOS  ETIKOS 
UNIVERSITETO  
                             2020/2021 MOKSLO METŲ PROGRAMA   

 

Eil.Nr. 
 

TEMA DATA PASTABOS 

1. Motyvas. Laisvos valios principas. 
Aukščiausias visatos dėsnis 
 

2020-09-01 įvyko 

2. Senojo mokymo pagrindas, jo perimamumas 
ir mokymo senumas 
 

2020-10-06  

3. Visatos vystymosi cikliškumas. Žmogaus 
būtybės daugiasluoksniškumas 
 

2020-11-03  

4. Kelias-mūsų širdyse. Vienybės siekimas. 
Realybės nuo iliuzijos atskyrimas savyje 
 

2020-12-01  

5. Gėris ir blogis. Evoliucinis kelias 
 

2021-01-14  

6. Reinkarnacija. Karmos dėsnis. Dorovingumo 
dėsnis 
 

2021-02-11  

7. Kosminė hierarchija 
 

2021-03-11  

8. Atjauta ir gailestingumas. Atpažinimo savybė 
 

2021-04-08  

9 Naujasis žmonijos vystymosi etapas 
 

2021-05-13  

 

PASTABA: paskaitas skaito ZITA ALEKNAITĖ – KAUNAS 

Etikos universiteto direktorius  GIEDRIUS MISEVIČIUS - VILNIUS 

************************************************************************ 
PRIEŠRINKIMINIAI DEBATAI LRT TELEVIZIJOJE 

DAR KARTĄ ATSKLEIDĖ JOS NEĮGALUMĄ 

Kęstutis K.Urba 

http://www.regionunaujienos.lt/?s=Auksinis+ruduo
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                      Nacionalinis transliuotojas, matyt, gavęs eilinę VRK piniginę injekciją jau prieš dvi savaites 
pradėjo rengti politikų pretenduojančių į naują Seimą debatus dėl dviejų klausimėlių – demokratijos 
kokybės bei medicinos ir tuoj pat susilaukė antausio. Naglis Puteikis apskundė buvusią politikų 
suskirstymo į „lygas“ pagal kažkuriuos reitingus tvarką administraciniame teisme ir vietoje nuobodžių 
sisteminių partijų žodijimų, pagaliau, rugsėjo 16 vakarą, susilaukėme gyvos idėjų ir požiūrių 
priešpriešos. 

                      Juolab, studijoje burtai subūrė vienus stipriausių kalbėtojų, ir, netgi, protų: nemažai skaičių 
ir faktų žinančią konservatorę Ingridą Šimonytę, nenuilstamo kovotojo – konfliktuoti visur su visais ir 
net valdžia, kurioje pats yra, neišduodantį centristą N.Puteikį su savo „ginklanešiu“ Kristupu Krivicku, 
į dešimtuką ne vieną dešimtmetį įvairiose srityse mušantį „Kartų solidarumo – Santalkos“ lyderį  

Arvydą Juozaitį bei valstiečių partijos socialinės politikos lyderį Tomą Tomiliną „po pažastimi 
pasiėmusį ministrą“ Liną Kukuraitį. Lyg iš anksto būtų žinojęs pirmą diskutuotiną sritį – socialinę 
sferą. 

Pats „blico“ žanras – sudėtingiausių dalykų atskleidimui skirta 1 minutė su tiek pat 
trunkančiomis oponentų replikomis -komentarais, šiaip jau yra absurdas, tačiau jei laida orientuota ne 
tiek į valstybės problemas, kiek į žiūrovą, taitokia, matyt, ne laidos vedėjo Deivido Jursevičiaus 
sugalvota tvarka kažkiek pateisinama. 

Nepateisinama tai, kad LRT tokių debatų tarp Seime esančių partijų politikų ir 
besiveržiančių valdyti bei daryti savo tvarką nerengė nuolat – kiekvienais metais, sakykime, seimų 
„atsipūtimų“ tarp  sesijų metu. Be to, jei aštuonios pirmos reitinginės partijos iki šiol jau gavo studijos 
laiko „forą“ dvi valandas priešrinkiminio eterio, tai tiek laiko reikėtų atitinkamai kompensuojant 
papildomai suteikti ir „trečios bei ketvirtos“ lygų partijoms, kurios parodė, kad yra lygiavertės ar net 
pranoksta peršamus politikos lyderius, jei ne oratoriniais gebėjimais, tai bent jau minties stiprumu. 
Kažkodėl N.Puteikis to teisme nereikalavo. 

Man kur kas labiau patinka antradieniniai partijų debatai, kur turint daugiau laiko 
ginčijamasi dėl pagrindinių programinių nuostatų ar aktualijų, nei „klausimėlių“ vartymas ant karštos 
politikos „keptuvės“, bet bėda ne čia. Pats klausimų turinys, beje, bandytas kvestionuoti laidos dalyvių 
dėl jų svarbos, pabrėžė orientyro – oficialaus Lietuvos esminių ilgalaikių problemų ir aktualiausių 
iššūkių sąvado valstybėje stygių ir poreikį. 

Pateikti pirmais, beje, ne tik šį kartą, socialinius reikalus, nepagvildenus prieš tai 
pamatinių daugeliui sričių – ekonomikos efektyvumo ir finansų tvarumo bei prieinamumo, reiškia 
mūsuose eilinį kartą, vėlgi,  statyti vežimaitį pirma asilo. Šią žalą valstybei padarė kažkas iš dvidešimt 
penkerių LRT (su 46 mln. eurų kasmečiu biudžetu) laidos rengėjų ir aptarnautojų – laidos režisierius 
liko nenurodytas – anonimas, nors galimybė tame galynėtis I.Šimonytei su prof.Povilu Gyliu, su 
prof.Dalium Serafinu ir jo bendražygiu, ekonomikos svarbą ne iš lozungų nutuokainčiu A.Juozaičiu 
tikrai buvo. Beje, čia ir yra Karbauskio partijos „Achiko kulnas“ – jie neturi Seime stiprių ekonomistų, 
nors stropusis ūkio viceministras Marius Skuodis ir galėjo dalinai užpildyti šią spragą. Vienok, 
ekonomikos efektyvumo dalykai, vis tiek, prasisunkė ir ribotame socialinių dalykų apgvildenime, nors 
valstiečiai ir čia eilinį kartą sublefavo save pristatydami kaip visiems davėją -dosniausią Kalėdų Senį, 
nors patys ekonomikos efektyvinimui per ketverius metus ir nieko nesukūrė – dar ir sudarkė urėdijas, 
universitetus ir edukologiją su nevykusiomis centralizavimo reformomis. 

Gi emigravimą sustabdė BREXIT, o per pandeminį nuopuolį išauginta bedarbystė iki šį 
dešimtmetį rekordinių 14 proc. ir plius 1100 mirčių dėl kardiologinės pagalbos stokos parodė 
vadybinius negebėjimus. Deja, Lietuvos, taip vadinami politologai taip ir nepasako, kad Naisių karalius 
solidžiai pasididinęs asmeninę sąskaitą ir ES lėšomis, nes gyventojų pajamų mokesčio – GPM temoka 
1.5 proc., kai miestiečiai arti 20 proc., su jo favoritu premjero krėsle yra absoliučiai nuogas. 21 iš 30 
LVŽS savigyros darbų tėra ankstesnių valdžių energetinių projektų sutaupytų milijardų padalijimas 
visuomenės sluoksniams ir profesijoms didesnių pensijų, algų, pašalpų, subsidijų ar įvairių projektų 
kofinansavimo pažėrimu. 

Socialinė politika 
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Atrodytų, kad beviltiškas reikalas, nes L.Kukuraitis dar prieš du metus pasakė, jog 
socialinės apsaugos sistemos sustygavimui trūksta „tik“ 300 mln. eurų, bet juk iš dūmų Lietuvoje ne 
pirmas kartas sėkmingai sukama virvė įkopimui į seimus. 

Pirmas LRT diskusijos klausimėlis buvo – kaip ištraukti iš skurdo, pagal kurį pirmaujame, 
pvz. pašalpinius. I.Šimonytė iš karto išplėtojo problemą pastebėjusi, kad skursta ne tik pašalpiniai, bet  

ir neįgaliųjų armija, vieniši tėvai -kaip taisyklė mamos, auginančios vaikus. Neįgaliųjų tedirba 
„socialiniuose getuose“ tik trisdešimt procentų nuo bendro skaičiaus, todėl, pasak, I.Šimonytės, 
suteikus daugiau paslaugų žymiai daugiau neįgaliųjų galėtų dirbti ir užsidirbti bei oriai gyventi. 

A.Juozaitis iš karto priminė aktualiją – rekordinis per dešimtmetį 14 proc. nedarbas nieko  

gero nežada, nes pašalpinių tik daugėja. Kiti jau nuvaryti nuo žemės tapo įverginti aptarnavime su 
minimaliausiomis algomis – prie prekystalių, kasų, valymo ar tiekimo darbų, todėl galima šioje 
piramidėje prisižaisti iki socialinio sprogimo. 

T.Tomilinas teigė, kad pašalpinių nedaugėja – tik 4-5 proc., o dirbančiųjų žmonių skurdas 
yra valstiečių sprendžiama problema milijardo eurų skyrimu, ir tai žymiai svarbiau. Konservatorė 
Monika Navickienė pabrėžė, kad motinos auginančios vaikus negali dirbti, nes trūksta vietų 
darželiuose. Ministras L.Kukuraitis  pastebėjo, kad skurdžių statistika paimta iš 2018 metų, o dabar 
atrodome geriau ir už latvius, ir už estus. Jis pasakė, kad kiekvienas ilgalaikis bedarbis yra testuojamas 
(kažkodėl tik) 20 savivaldybių, kodėl nedirba – dėl priklausomybių, dėl psichikos ligos ar paslaugų 
nebuvimo. Gi neįgaliųjų namai bendruomenėse tampa draugiškiausiais, o tai rodo pozityvias 
permainas visuomenėje. 

A.Juozaičio komandos narys Saulius Lapėnas grybštelėjo esminį dalyką ekonomikos 
efektyvumui – mokesčių sistemos neadekvatumą ir orių atlyginimų už darbą nebuvimą. Kitas narys – 
miškų gynėjas Gintautas Kniukšta žėrė priekaištą valdžiai:  miško įstatymu išvarėte tūkstantį žmonių 
iš miško ir jie tapo bedarbiais, o miškininkystę panoro šiemet studijuoti tik šešiolika. Jis pasipiktino, 
kad česnakus valgome kiniškus, kiaulieną – olandišką, o pieną perkame lenkišką, dar ir uždarę 
seniausiąją Žemaitijos žemės ūkio mokyklą. T.Tomilinas nusuko kalbą – Seimo komitete priimtas 
nutarimas stabdyti miškų kirtimus. 

N.Puteikis įgėlė ministrui, kad jie teberengia niekam nereikalingas floristes ir 
kambarines, o K.Krivickas pasišaipė, kadangi pašalpiniai į akis juokiasi iš visą dieną prekiaujančių 
gatvėse, nes gauna šiek tiek mažiau, todėl pirmiausia būtina per profsąjungų stiprinimą iškovoti 
dirbantiems orius atlygius. 

Laidos vedėjas D.Jursevičius paklausė visų, ką gi daryti, kad pusė nenori dirbti greta 
neįgaliųjų, romų ar LGBT narių ir iš karto gavo A.Juozaičio „antausį“ – klausimas absoliučiai dirbtinis 
ir neesminis, neatitinka darbo džiaugsmo, juolab, jis toliau eskaluoja Lietuvos – „bėdų turgaus“ įvaizdį. 
Šis sąjūdietis dar kartą pastatė į vietą D.Jursevičių, pareiškęs didžiulę pagarbą neįgaliesiems ir 
pridūręs, kad jų gretinimas su LGBT skamba labai jau neskaniai – neetiškai. 

T.Tomilinas gyrėsi toliau – „pasėjome socialinės politikos grūdą“, einame prie oresnių 
atlyginimų, o tai didins pagarbą aplinkiniams, juolab, trigubai didesniu tapo neapmokestinamas 
pajamų dydis neįgaliesiems ir šimtas jiems skirtų namų jau pradėjo funkcionuoti. 

N.Puteikis tuoj pat pateikė kraupų pavyzdį iš Joniškio, kur savivaldybė taupydama lėšas 
neskyrė ratukų bekojui vyrui, o perbėgėlis iš valstiečių pas konservatorius Justas Džiugelis pasakė, 
kad vaikai su negale negalėjo lankyti mokyklų su visais, bet dabar situacija pasikeitė, tačiau valdžia 
neįvedė kvotų neįgaliųjų darbinimui. T.Tomilinas atkirto, kad įstatymas jau gavo eigą ir šioj kadencijoj 
( su penkiais šimtais projektų) bus priimtas. 

Apžvelgiant ir reziumuojant šias pirmas debatų minutes belieka padaryti išvadą, kad 
diskusija, iš tiesų, buvo nuvesta, kad ir į svarbius, tačiau šalutinius „ ratukų Joniškyje“, LGBT dalykus, 
tačiau liko neišryškintas esminis dalykas – bedarbių armijos įveikimas adekvačia kompleksine 
užimtumo politika. A.Juozaitis ir jo sąrašo antras numeris numeris – patyręs politikas Juozas Imbrasas 
netiesiogiai parodė konservatorių programos esminę spragą – beje, kaip ir valstiečių su centristais – 
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kaimo ir žemės ūkio politikos neturėjimą, nors du trečdaliai bedarbių bent jau anksčiau gyveno, 
būtent, kaime. Buvęs Vilniaus meras ir europarlamentaras J.Imbrasas pabrėžė visą susinančią kaimą 
maisto grandinę: ūkininkas, perdirbėjas-prekybininkas ir joje egzistuojančių finansinių santykių 
pragaištingumą, tačiau „Kartų solidarumo – Santalkos“ programiniam žaliajam kursui dėmesio nebuvo 
skirta: atėmė laiką LRT  „į ratukus įsodinta LGBT“. 

Gi L.Kukuraičiui ir kitiems nesusikalbantiems ministeriams bei viceministeriams „tet a 
tet“ seniausiai ir ne kartą buvo išaiškinta, kad kiekviename rajone yra bent jau šimtinė bet kokio 
nekvalifikuoto darbo ieškančių bedarbių, saujelė bedarbių agronomų, rinkoje pardavime pusšimtis 
žemės ūkio paskirties sklypų, trys dešimtys kaimo bendruomenių ir eko-produkcijos poreikis į 
artimiausios mokyklos, darželio, gydyklos valgyklas, nekalbant apie eksportą. Čia ir atsiskleidė 
valdžios negebėjimas drauge steigti bendruomenių gamybinius kooperatyvus, nors kiekvienoje 
seniūnijoje įdarbinta po dešimtį žemės ūkio prievaizdų – specialistų, kurie rimčiau tedirba du 
mėnesius metuose, kai reikia apdėti ūkiams apiforminti paraiškas ES paramos lėšų gavimui. 
A.Juozaičio pabrėžtas nuvarymo nuo žemės mechanizmas yra aiškus – latifundija tebevaldo ir pučiasi 
plečiasi, o LRT ir didžioji dalis politikierių tebežiopso. 

Ir sekęs D.Jursevičiaus „klausimėlis“ – ar matote demografinę krizę Lietuvoje ir kokiomis 
priemonėmis ją reikia spręsti, iš karto susilaukė A.Juozaičio atkirčio: reikia būti aklu ir kurčiu, kad 
nežinotume, jog Jungtinės Tautos įvardijo Lietuvą kaip sparčiausia nykstančią tautą pasaulyje, kadangi 
tebevyksta beprecedentis nuvarymas nuo žemės – kaimas visada buvo demografiniu resursu, o dar ir 
įsibėgėjo mažų mokyklų uždarinėjimo vajus, verslo naikinimas, o tai įveikiama tik per regioninės 
politikos atnaujinimą, ir tai yra numatyta programoje. Prof.D.Serafinas labai taikliai papildė, - jei 
smulkus ir vidutinis verslas per darbščius tautiečius duoda trečdalį „bėvėpė“ – bendrame vidaus 
produkte, tai tiek jis turi gauti ir paramos, ir viešų pirkimų. 

T.Tomilinas gražbyliavo, kad padarytas didelis žingsnis gerovės valstybės kūrime į priekį 
– pradėjo trauktis savižudybės ir emigracijos rodikliai, tačiau A.Juozaitis atkirto, kad statistika rodo 
pirmavimą pagal mokinių savižudybes. 

I.Šimonytė replikavo, kad panaikinti mokesčių lengvatą dirbantiems buvo klaida, o 
N.Puteikis išdėstė mokesčių sistemos Vokietijoje privalumą: jei esi našlys auginantis vaikus ir 
prižiūrintis tėvus, tai ne tik, kad nemoki mokesčių, bet ir gauni paramą. K.Krivickas rėžė T.Tomilinui, 
kad ne valstybė gimdo vaikus, o šeimos. Visa valdžios politika yra pagražinta, nes ir švietimas, ir 
medicina pandemijoje nemažai kainuoja. Jis pats rugsėjo 1 dieną į mokyklą išleido tris dukras, o ir 
uniformos ir vadovėliai bei pratybų sąsiuviniai su visa smulkme sekina pinigines daugeliui šeimų. 

T.Tomilinas replikavo, kad anksčiau K.Krivickas gaudavo trisdešimt, o dabar po šimtinę 
vaiko pinigų, tačiau šnekus valstietis „užmiršo“, tai ką TV žiniose nuolat pabrėžia pensininkai – visus 
išmokų padidinimus suryja kainų augimas. Jei geras brokolis prieš šešis metus kainavo litą, tai dabar 
1-2 eurus. Panašiai ir kvietinė forminė duona ar kiti maisto produktai. Šnekorius priskyrė saviškiams 
ir Valstybinio banko smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimui idėją, nors ji eina iš prezidentūros. 

Švietimas 

Gyvybinėje valstybės ateičiai švietimo srityje D.Jursevičius iškėlė tris problemas – 
mokymo kokybė, lytinis švietimas ir mokslo vaidmuo ministerijose. Atsakinėjęs A.Juozaitis priminė 
tarpukario Suomijos, Lietuvos pavyzdžius, 1935 metais įkurtą Klaipėdos mokytojų seminariją, kuomet 
mokytojui, kuris yra viso ugdymo ašis, buvo skiriamas dėmesys ne vien žodžiais, o dabar po 
Edukologijos universiteto sunaikinimo tvyro chaosas – trys turėję pakeisti jį centrai neveikia, mažos, 
turinčios privalumų ne tik per pandemiją mokyklos uždarinėjamos ir dar valstybė praradinėja 
pozicijas užleisdama iniciatyvas privačioms jau 74 mokymo įstaigoms. 

J.Imbrasas pabrėžė, kad jei mokytojo profesija yra prestižinė, tai turi būti ir atitinkamos 
algos, tačiau jei biudžeto dalį švietimui turime europinę, tai lėšos yra skiriamos visokioms prielipų 
įstaigėlėms prie ministerijos, kurios ir susiurbia finansus. Prof.D.Serafinas priminė spragas mokytojų 
pamainos rengime – fizikos, chemijos mokytojais dirba aštuoniasdešimtmetės, todėl nėra reikiamo 
potencialo mokslui, matematikai ir technologijoms, o pagal OECD duomenis mūsų mokiniai pagal 
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gebėjimus  yra žemiau vidurkio. I.Šimonytė, taip pat, pastebėjo netinkamą lėšų skirstymą švietime – 
reikiamos dalies negauna skriaudžiami itin svarbūs vaikui  ikimokyklinis bei pradinis ugdymas, o 35 
proc.  vaikų iš socialinės rizikos šeimų nelanko darželių ir prastai startuoja mokyklose. Problema yra 
ir švietimo kokybės netolygume. 

Tautininkas Gintaras Songaila pridūrė, kad švietimo kokybės priežiūra buvo sugriauta 
prie A.Kubiliaus ir ją reikia atkurti, o T.Tomilinas apgailestavo, kad švietimas paverstas preke, nors 
mokytojas yra misija su gera perspektyva dirbti su mažu vaikų skaičiumi klasėje. 

Prof.Povilas Gylys einantis dabar su centristais pasakė, kad klaida buvo mokinių 
krepšializacija, o reikia valstybinio užsakymo regionų mokyklų išsaugojimui, nes dabar vaikų kiekis  

apsprendžia ar reikia išlaikyti mokyklą. Prisiminiau, konferencijoje Mažvydo bibliotekoje išsakytą 
pavyzdį, kuriame Akmenės meras V.Mitrofanovas uždarinėja kaimų mokyklas ir vežioja į miestą 
vaikus geltonais autobusiukais. Gi gretimame Mažeikių rajone tėvai patys ar autobusiukai vežioja 
vaikus į mažesnes kaimo mokyklas iš miesto, nes ten ir saugiau, ir klasės mažesnės. Todėl, ir krepšelių 
daugiau skiriam joms, o apie mokyklos tinkamumą sprendžia tėvai. 

Konservatorė R.Morkūnaitė, įkandin Valstybės audito ataskaitos, pabrėžė, kad vos 
trisdešimt proc. mokytojų dirba pilnu etatu, todėl ir algos mažos. Tarp kaimo ir miesto mokyklų 
neturėtų būti skirtumo standartuose. Valstiečių atstovė Aušra Norkienė pasakė, kad padarėme jau ir 
klasės krepšelį su mokinio glostymu, todėl būtina viską išdiskutuoti. Dabar gi jau įvestos ir stipendijos 
studentams pasirinkusiems mokytojo profesiją. Betgi, prisiminkime, kiek ten rinkosi matematikos 
mokytojo kelią – berods, „net“ keturi. 

D.Jursevičiaus antrasis klausimas – lytinis švietimas mokyklose – koks jis turi būti, tuoj 
pat sukėlė N.Puteikio nusistebėjimą: kas LRT surašė klausimus? Pasak jo, svarbiausia švietimo 
suvarymas į korepeticiją. Kilo tuščias centristo ir valstiečio“ T.Tomilino ginčas – kas svarbiau? Tuščias, 
nes abi problemos yra opios bei reikšmingos ir reikalauja reikiamo dėmesio. I.Šimonytė prisiminė 
visai neprastą mokinių vertinimo rodiklį, kurį žemyn tempė ankstyvų nėštumų kiekis, bet ar tai susiję 
su savižala – savižudybėmis, nebuvo pasakyta. 

Diskusija užsisuko apie šeimos ir mokyklos vaidmenį lytiniame auklėjime ir K.Krivickas 
įgėlė temai bei ES dėl genderizmo: tu nei mergaitė, nei berniukas, tėvai turi skaityti pasakas apie du 
princus, o ministras L.Kukuraitis pastebėjo, kad mokykla turi duoti tas žinias, kurių nesuteikia 
vaikams šeimos ar iškraipo internetas, bet jei bus dėstoma lytiškumo technika, tai ji greitai virs 
patyčiomis. 

A.Juozaitis kategoriškai nukirto, kad mokykla yra paskutinė iešmininkė, nes visame 
žiniasklaidos keliamame pakrikime, pornografinė industrija, internetas kreipia lytinį ugdymą sava 
nepageidautina vaga, o visa tai ne tik žinių, bet ir krikščioniškos moralės bei tokio dvasingo ugdymo 
reikalas. 

Atrodo, kad ši subtili problematika A.Juozaičio buvo labiausia priartinta prie realybės, 
nors dar iš sovietmečio prisimenu savižudę abiturientę po traukiniu. Tie dabartiniai procesai labiau 
girdimi iš D.Britanijos apie ankstyvą jaunuolių ir net paauglių lytinį gyvenimą bei dėmesį jų 
kontracepcijai, užvakar šastelėjo ir mane praeinat pro Jeruzalės rajono mokyklą. Prie jos žaidė 
keturios penktokės ir netekau žado, kai storėlesnė iš jų šaukė draugei – „tu neištikima vyrui.... tu 
nėščia“. Pamenu ir prieš du dešimtmečius septintokų mokytojos įskriejusios į M.Daukšos mokyklos 
mokytojų kambarius žodžius – „jie dulkinasi kaip triušiai...“., todėl žinios apie ankstyvo nėštumo, 
abortų socialines ir pasekmes sveikatai turi būti privalomai suteikiamos ir mokiniams, ir tėvams, ir 
numatytos mokytojų metodikose. Gamtos gaivalai, noras pasijusti suaugusiu yra suvaldomi protingu 
reguliavimu, tačiau kaip pastebėjo I.Šimonytė – spręsti turi ekspertai. 

O ar esama tyla „lakuoja“ valdžią ir šioje sferoje, atsakyti turėtų parlamentinė kontrolė. 

D.Jursevičius naujo Vilniaus universiteto rektoriaus – istoriko akad.R.Petrausko, 
manančio, kad mokslas neturėtų būti vien švietimo reikalas, dėka parodė esminių valstybės problemų 
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nesuvokimą, klausdamas – ar pritartumėte, kad kiekvienoje ministerijoje rastųsi eilutė mokslo 
finansavimui? 

Kiekvienai valstybinio rango problemai reikia išteklių, finansų skaičiavimų bei naudos/ 
kaštų prognozės ir analizės, o daugelis svarbiausiųjų problemų nėra žinybinės. Priešingai – jos yra 
kompleksinės bei tarpusavyje susiję, ir dar reikalauja premjero ir vyriausybės veiksmų – užsakymų 
patariamajam mokslui, tačiau pas mus, bent jau taikomajai socialinei-ekonominei kibernetikai nėra 
jokio dėmesio – nėra skaičiuojami pagrindinių valstybės rodiklių raidos scenarijai, o V,Šapokos, 
Lietuvos ar kitų bankų įžvalgos yra arba politinio arba lokalaus pelno siekių išraiškomis. Tad prof. 
D.Serafinas taikliai apstebėjo, kad jo atliekamo audito Žemės ūkio ministerijoje metu išryškėjo 
nenuilstamas trimetis dėmesys ... sraigėms. Jis pridūrė, kad Lietuvoje aukštos pridėtinės vertės 
produkcijos tėra 4-6 proc., kai ES vidurkis – 14 proc. 

I.Šimonytė mokslo svarbą mato naujų aukštos pridėtinės vertės technologijų kūrime, 
prisidedant ir verslui, o jei replikavo N.Puteikienė, priminusi humanitarikos valstybei svarbą. 

Prof. P.Gylys pasigedo reikiamo mokslo finansavimo ir pagarbos, nesusimąstydamas apie 
akademinės bendruomenės grąžą valstybėsd reikalams, o A.Juozaitį papiktino kas penktas rusiškai 
besikeikiantis universiteto profesorius ir R.Petrauskas kalbantis angliškai. Tielaikai, aki švietimas ir 
kultūra buvo vienoje ministerijoje – ja kada praėję. 

T.Tomilinas pasididžiavo ką tik valstiečių priimtu popierium – Nacionaline pažangos 
programa, sutraukusia visas strategijas po trimis kryptimis – inovacijomis, kūrybiškumu ir darna, lyg 
tai kažką keistų. Todėl I.Šimonytė replikavo, kad nacionalinė pažangos programa tėra tik šios valdžios 
strategija, nes ji nebuvo plačiau diskutuota. 

Konservatorė A.Gedvilienė ministerijose apsigedo dėmesio ekologijai, aplinkosaugai, 
žiedinei ekonomikai, o valstiečiai, pristigę „smegenų“ pageidavo „think tankų“ prie ministerijų. 

                                          Liūdnoka išvada 

Negi reikia didelio proto, kad suvoktum, jog, jei trūksta lėšų socialinės apsaugos sistemai, 
mokytojų algoms, medikams ir vaistų kompensavimui, kultūros sferai, ekologijai, tai pirma reikia 
diskutuoti ir išspręsti ekonominio efektyvumo, energetikos, verslo ir užimtumo politikos, kainų 
šėlsmo suvaldymo ir kitus valstybės, šeimos, asmens finansų tvarumo ir pakankamumo dalykus. Deja, 
LRT režisieriams anonimams tai nėra priimtina dėl bukaprotiškumo ar kitų priežasčių, todėl toliau 
vyksta Lietuvoje ir politikos – kovos už realius tautos interesus diskreditavimas, piliečių 
susvetimėjimas savos valstybės reikalams bei Lietuvos griovimas. Ne veltui sakoma, kad ir vienas 
avinas liūtų armijos priekyje ją gali nuvilioti į prarają, bet šiuo atveju, dar ne viskas prarasta. 

Pagarbiai – Kęstutis 
 

 

NUOMONĖS I               RAŠYKITE MUMS SAVO NUOMONES, DISKUTUOKIME 
ZENONAS 
 
2020-09-06, sk, 20:47 Zenonas <czv001@gmail.com> rašė: 
Atsiprašau, bet paremti negaliu. Galėčiau platinti, bet tik be Lino Linkevičiaus, kuris deda pastangas 
sunaikinti Baltarusiją, įvesti Nato, o po to galimai paskelbti karą Rusijai. Šaukia rusai puola, bet 
atsakykite, ar Rusija artėja prie vakarų, ar vakarai prie Rusijos ir bus aišku. Jūsų organizacija p o l i t i 
n ė. Sąjūdį įkūrė KGB, o jūs skelbiatės tebegyvenantys jų dvasia, tai išeina ir Landsbergio? Kuris senai 
turėtų sėdėti Hagos teisme kaltinamųjų suole?  
 
ZENONAS Aš L.L. praeities niekada neminu, bet jam labai patinka piderasai. Nepriklausomybę pasiekė 
ne Sąjūdis. Nepriklausomybę davė pati Maskva visoms trims pabaltijo valstybėms. Estija, Latvija 
priėmė Maskvos pasiūlymą, tik Landsbergis susireikšmino ir užsimanė būti didvyriu iškovojusiu per 
kraują nepriklausomybę. Artėja diena, kai viską išgirsite viešai.   
 

mailto:czv001@gmail.com
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2020-09-08, an, 12:18 Aldona Marija Gedvilienė <amgedv@gmail.com> rašė: 
Sveiki, ačiu už pažadą platinti, būsime redakcinė kolegija dėkingi, o dėl Linkevičiaus Jūs jau rašėte, bet 
jo posakis vertingas, todėl jo praeitis - jo reikalas. Šiaip ar taip Nepriklausomybę pasiekė Sąjūdis. 
Nesiimu Jums aiškinti daugiau, nes kiekvienas liksime prie savo nuomonės. Dėl Lansbergio tai visi 
žino kas jis toks, bet tyli...Kad KGB yra galinga organizacija niekas to negali paneigti ir kad daugelio 
politinių reikalų vyksta pagal jų norus taip pat. Matėte, net JAV prezidento rinkimai jų kontroliuojami, 
bet pasaulio tautos vistiek siekia laisvės ir nepriklausomybės ir pasiekia....  
 
2020-09-06, sk, 11:31 Aldona Marija Gedvilienė <amgedv@gmail.com> rašė: 
Sveiki, siunčiu naują laikraštėlį, tikiuosi pasidalysite su draugais ir pranešite, kad gavote. Prašome 
paremti mūsų veiklą - rekvizitai po pavadinimu, nes mes turime dvi mokyklas, kur dirba dėstytojai, o  
mokėti neturime pinigų, nes niekas mums jų neduoda. LPS registruota Klaipėdoje, matyt Klaipėda 
labai neturtinga, jeigu neremia miestiečių švietimo. Ačiu už supratingumą, pagarbiai redakcinė 
kolegija AMG ir RJ 
 
Meilė viską valdo pasaulyje! 
 

NUOMONĖ II 
Lietuvos gyventojai, kaip ir daugelio Europos valstybių sensta, nors galime pasidžiaugti, kad gyvenimo 

trukmė ilgėja. Jeigu pastebite – vis vyresni žmonės lieka ilgiau darbingi ir pilnaverčiai. 

Prognozuojama, kad 2060 m. beveik 37% Lietuvos gyventojų bus  pagyvenę žmonės, todėl 

nenuostabu, kad, trūkstant darbo jėgos, mūsų šalies vyriausybė bando siūlyti ilgiau padirbėti ir 

pagyvenusiems žmonėms. Aš pagal save galiu pasakyti, kad mielai būčiau dirbusi iki šiol ir neabejoju, 

kad pagyvenusių žmonių darbinė veikla būtų tikrai pilnavertė. Kaip Konservatoriai, taip ir 

socialdemokratai gelbėjo Lietuvą mūsų nusavintų pensijų dėka ir mūsų net neatsiklausė, ar mes 

sutinkame ir dabar nieko neveikti, kai esame pilnaverčiai žmonės, turintys daug noro dirbti Lietuvai, 

gelbėti Lietuvą nuo naikintojų ir griovėjų. Parašykite mums, ar 

teisingai aš galvoju? AMG 

******************************************************************

********************************* 

SVEIKATA -  SVEIKOS AKYS! 

21 diena. Būtent tiek reikia norint atgauti 
visiškai funkcinį regėjimą: nepriklausomai nuo 
ydos tipo ir jo sunkumo! 

 

Laba diena! 

Mano vardas Arnas Klevauskas. Ši svetainė yra skirta 

natūraliai kofermento terapijai, kurią sukūriau savo 

silpnaregiui Seneliui. Tada paaiškėjo, kad mano terapija buvo tokia efektyvi, kad padėjo 

ne tik jam, bet ir 23 000 kitų žmonių, turinčių regėjimo problemų. Kiekvienas iš jų 

atgavo efektyvų regėjimą. Ir tarp jų buvo labai sunkių atvejų, kuriuos specialistai 

nurašė... Taip buvo, pavyzdžiui, su ponia Ilona. 

 

mailto:amgedv@gmail.com
mailto:amgedv@gmail.com
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Dangus man atsiuntė šį jaunuolį ir jo terapiją. Oftalmologas sakė, kad per artimiausius kelerius 

metus visiškai nustosiu matyti. Aš verkiau kaip vaikas, nes anūkė buvo ką tik gimusi ir negalėjau 

ištverti to, kad nematysiu, kaip auga. O su šia išskirtine 

terapija ištaisiau savo regėjimą 100 %. Aš! Ta, kuri turėjo 

susitaikyti, kad netrukus taps akla 

GYVENIMO FILOSOFIJA 

http://rusfront.ru/812-krestnoe-znamenie.html 

http://lazarev.org/ru/interesting/full_news/uchenye_dokazali_misticheskuyu_silu_krestnogo_znameniya 

                  KRYŽIAUS ŽENKLAS 

        MOKSLININKAI ĮRODĖ MISTINĘ KRYŽIAUS ŽENKLO GALIĄ. 

 

Tyrimai, atlikti pramonės ir jūros medicinos Mokslinio tyrimo instituto medicinos – biologijos 

technologijų laboratorijos bazėje, tapo tikra sensacija. 

Mokslininkai eksperimentais įrodė, kad kryžiaus ženklas „užmuša“ mikrobus ir keičia vandens optines 

savybes. 

         Mes įrodėme, kad, iš senovės atėjęs paprotys žegnoti maistą ir gėrimą prieš valgį, turi gilią mistinę 

prasmę,- pasakoja fizikė Angelina Malachovskaja. – Po juo paslėpta praktinė nauda: maistas akimirksniu 

išvalomas. Tai didžiulis stebuklas, kuris įvyksta kasdien. 

Kryžiaus ženklo galios tyrimus Angelina Malachovskaja vykdė beveik 10 metų. Buvo atlikta didelė serija 

eksperimentų, kurie buvo daugybę kartų pertikrinti prieš paskelbiant jų rezultatus. 

Jie fenomenalūs: išaiškinta unikalios bakterinės savybės, atsirandančios vandenyje po jo pašventinimo 

malda ir kryžiaus ženklu. Atskleista nauja, anksčiau nežinoma Dievo Žodžio savybė pakeisti vandens struktūrą, 

žymiai padidina jo optinį trumpos ultravioletinės spektro srities tankį. Pati šių tyrimų galimybė Angelinai 

Malachovskajai ir jos kolegoms peterburgiečiams tapo stebuklu – jie nebuvo finansuojami, nepriklausė (HUU) 

Mokslų tyrimo instituto tematikai. Bet mokslininkai atliko  milžiniškas darbų apimtis nemokamai tik dėl to, kad 

suteiktų žmonėms galimybę pamatyti gydančią Dievo galią. 

Mokslininkai patikrino „Tėve mūsų“ maldos ir kryžiaus ženklo poveikį patogeninėms bakterijoms. 

Tyrimams buvo paimami mėginiai iš įvairių vandens šaltinių – šulinių, upių, ežerų. Visuose mėginiuose buvo 

žarnyno ligų sukėlėjų lazdelių, auksuotasis stafilokokas. Bet pasirodo, kad jei sukalbama „Tėve mūsų“ malda ir 

mėginiai peržegnojami, tai kenksmingų bakterijų sumažėja 7, 10, 100 ir net daugiau 1000 kartų!  

Pagal eksperimento sąlygą, siekiant išvengti galimo mintinio poveikio, maldą kalbėdavo ir tikintieji, ir 

netikintieji, tačiau bakterijų įvairiose terpėse (su įvairias bakterijų rinkiniais) vis tiek sumažėdavo, lyginant su 

kontroliniais pavyzdžiais.  

Teigiamas maldos bei kryžiaus ženklo poveikis žmogui,- visiems tiriamiesiems stabilizavosi kraujospūdis, 

pagerėjo kraujo tyrimai. Nuostabu tai, kad jei žegnodamasis žmogus tai atlikdavo nerūpestingai, neaiškiai 

sudėjęs pirštus arba nepaliesdamas atitinkamų vietų (kaktos vidurio, krūtinės, kairio ir dešinio peties), tai 

teigiamas poveikis rezultatui būdavo mažesnis arba visai nebūdavo. 

Mokslininkai ištyrė optinį vandens tankį prieš ir po peržegnojimo bei pašventinimo.Paaiškėjo, kad optinis 

vandens tankis, lyginant su jo pradine reikšme iki pašventinimo, pakyla,- aiškina Angelina Malachovskaja. Tai 

reiškia, kad vanduo tarsi „ATSKIRIA“ virš jo kalbamų maldų prasmę, įasmenina šį poveikį ir saugo jį kiek reikia 

http://lazarev.org/ru/interesting/full_news/uchenye_dokazali_misticheskuyu_silu_krestnogo_znameniya
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ilgai – optinio tankio reikšmės padidėjimo būsenoje. Vanduo tarsi „prisipildo“ šviesa. Žmogaus akis šių vandens 

struktūros gydančiųjų pakitimų, aišku, matyti negali. Tačiau prietaisas –spektrografas pateikia objektyvų šio 

reiškinio įvertinimą. 

Kryžiaus ženklas optinį vandens tankį pakeičia akimirksniu. Vandentiekio vandens optinis tankis pakyla 

beveik 1,5 karto, o jei šventina žegnodamas kunigas – pakyla beveik 2,5 karto. Taigi galima sakyti, kad vanduo 

„atskiria“ šventinimo laipsnį – pasauliečio ar šventiko, kurio dešinės rankos pirštai žegnojimui sudedami taip, 

kad vaizduoja Kristaus vardo pirmąsias raides. 

Įdomūs rezultatai, kai vandenį šventina krikštytas, bet netikintis žmogus, nenešiojantis ant kaklo 

kryžiaus. Pasirodė, kad vanduo „atskiria“ netgi tikėjimo laipsnį – optinis tankis pasikeitė tik 10%. Iš tiesų,- „... 

jums pagal jūsų tikėjimą“. 

Kadangi žmogaus organizme apie du trečdaliai vandens, tai reiškia, kad mus kurdamas Dievas „įdėjo“ 

tokią fizinių kanalų sistemą, kuri organizme reguliuoja visus biocheminius procesus, kuri aiškiai „atpažįsta“ 

Jėzaus Kristaus vardą!  

Galima sakyti, kad kryžiaus ženklas – tai pasaulio šviesos (žmonijos) generatorius. Jei žegnojant rankų 

pirštai sudedami bet kaip, nepagarbiai greitai mojuojant rankomis, tai jokių vandentiekio vandens optinio 

tankio pakitimų (padidėjimo) neatskleista, neišaiškinta.  

 

REDAKTORĖS  ŽODIS 

                  Sudėtingu laikmečiu gyvename, pasaulis tobulėja ir daugelis bijo tai pripažinti. Hipnozės 

galia neišmatuojama ir galimybės be ribų. Tik sažiningi hipnotizuotojai gali išgelbėti situaciją, nes 

daugumas jų vadovauja vagims ir turto prievartautojams, vadovauja korupcijai...Telepatija tampa 

kasdienybe, tačiau viešumoje dar ne visi tai pripažįsta. Man tenka patirti tikrą telepatija su žmogum, 

kurio nematau tik iš pokalbių galiu pasakyti viską galiu suprantu ką jis sako, tik vienas neaišku – tai 

geranoriškas žmogus ar labai gudrus...Tiksliau apibudina antrasis variantas...                                                                                                                        

Priešrinkiminė situacija darosi vis intensyvesnė, nors žmonės skundžiasi, kad informacijos trūksta. 

Kaip tenka pastebėti, kandidatuoja visokiausios asmenybės, net ir tokios, kurios nepasižymi 

padorumu, kaip Zenonas Andrulėnas...pasirodo visokie tinka į Seimą...Dabar viskas rinkėjų rankose, 

nes nuo jų valios priklauso kas sės į Seimo kėdes: ar tai bus padorūs žmonės ar bet kokie...Gal tai 

nuolatiniai Seimo gyventojai, kurie naikina Lietuvą ar nauji su šviežiu protu ir išmintimi...                                       

Kreipiuosi į visus rinkėjus: labai svarbu gerai apmąstyti savo ketinimus iš anksto kaip prieš rimtą 

egzaminą, nes šis istorinis laikmetis uždeda didžiulę atsakomybę kaip tik mums, nes nuo mūsų valios 

priklausys mūsų Tėvynės ateitis – tikrų tikriausiai reikia rimtai ruoštis šitam žingsniui, o ne plaukti 

pasroviui, kaip tuščia valtis...Prisipažinkime, kad atsakomybė didžiulė, kaip niekada, todėl labai rimtai 

ruoškimės atsakingam žingsniui. 

 PASTABA: AUTORIAUS TEISES SAUGO LIETUVOS ĮSTATYMAI! ŽURNALISTŲ ETIKOS 

TAISYKLĖS GALIOJA VISIEMS. 

  REDAKTORĖS  NUOMONĖ GALI NESUTAPTI SU AUTORIŲ NUOMONE.                                                                           

  

  

  

 MŪSŲ DRAUGAI 
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bernardinai.lt                   

           

“LRT”, 

„VAKARŲ EKSPRESAS“ ,„KLAIPĖDA“  

 

 

  

  
  
  

 

 

  

 

 

http://www.organic.lt/
http://www.apicentras.lt/
http://www.akl.lt/
http://ecotopten.lt/
http://top-10.lt/
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