NRTIC yra nevyriausybin organizacija, teikianti informacij ir
pagalb asmenims, susid rusiems su naujaisiais religiniais
jud jimais. Centro steig jai yra psichologijos, teis s, religijotyros,
religijos sociologijos, religijos filosofijos, Bažny ios istorijos bei
teologijos sri i specialistai.
NRTIC nepriima jokios paramos iš grupi , apie kurias teikia
informacij visuomenei.
NRTIC teikia objektyvi informacij apie naujuosius religinius
jud jimus (NRJ - kultus, sektas, alternatyvias religijas). Tokia
informacija suteikia galimyb daryti atsakingus pasirinkimus, mažina
socialin tamp , kuri kyla d l NRJ veiklos. NRTIC,
bendradarbiaudamas su kit sri i specialistais, siekia pad ti
buvusiems ir esamiems NRJ nariams atkurti santykius šeimoje,
gauti kvalifikuot psichologin ar teisin pagalb . M s tikslas –
pl toti pilietin visuomen , gr st pasitik jimu ir tolerancija.
Organizacijos adres ir telefonus pasiteiravimui rasite šio
lankstinuko nugar l je.
w w w . r e l i g i j a . l t – NRTIC tvarkoma išsamiausia svetain apie
religij ir naujuosius religinius jud jimus lietuvi kalba. Svetain je
pateikiama religinio gyvenimo Lietuvoje analiz , religijos sociologijos,
religijotyros tekstai.
Atskira rubrika svetain je skirta tiems, kuriems, susid rus su
„sektomis“, reikalinga pagalba.

Konsultacijos teikiamos kiekvien
pirmadien ir antradien
nuo 17 iki 19 val.
Vilniaus Bernardin bažny ios raštin s patalpose
(Maironio g. 10).
Konsultuojama religini ir pseudo religini jud jim
klausimais.
Nurodytomis valandomis informacijos taip pat galite teirautis
Vilniaus Bernardin bažny ios raštin s telefonu
(8~5)2609292

mus galite kreiptis:
Paštu: Maironio g. 10,
LT-01124 Vilnius
El. paštu: info@religija.lt
Telefonu:
Milda Ališauskien : (8~686) 13183
Donatas Glodenis: (8~685) 44611
Gediminas Pulokas: (8~650) 10158
Klausimus nauj j religij specialistams galite
užduoti NRTIC žiniatinklio svetain je
www.religija.lt

Išleista Vilniaus m. savivaldyb s
Sveikatos ir socialin s apsaugos departamentui par mus.
© NRTIC, 2005. Visos teis s saugomos.
Dauginti ir platinti leidžiama nekomerciniais tikslais.
Platinti pakeist tekst ar tik dal lankstinuko draudžiama.
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Sahadža jogos (angl. ir sanskr.: Sahaja Yoga - „spontaniška joga“)
jud jimas yra hinduistin s kilm s dvasin grup , kurios tik jimas ir
praktika yra viena iš jogos variacij .
Jud jim k r ir jam vadovauja Matadži Nirmala Šrivastava (angl.:
Mataji Nirmala Shrivastava). Matadži Nirmala Šrivastava, labiau
žinoma kaip Šri Matadži Nirmala Devi (angl. - Shri Mataji Nirmala
Devi, sanskrito kalba -- „gerbiama motina, tyra deiv “), gim 1923
m., didži j gyvenimo dal praleido Indijoje, ištek jo už
C. P. Šrivastavos, žinomo Indijos diplomato. Šri Matadži teigia, kad
1970 m. geguž s 5 d. ji patyr nušvitim - „atrado“ Sahadža jog
kaip visuotin s žmonijos dvasin s transformacijos metod . Tais
pa iais metais Sahadža jogos skleidimui ji k r organizacij Sahaja
Yoga International. Neužilgo po organizacijos k rimo Šri Matadži
persik l London , v liau - Italij , dar v liau - JAV, kur gyvena ir
šiuo metu.
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Sahadža jogos praktikuotoj yra 113-oje pasaulio šali , skaitant
didel dal Europos valstybi ir Lietuv . Lietuvoje pirmieji Sahadža
jogai atsirado 1991 m., 1997 m. Vilniuje buvo kurta visuomenin
organizacija Sachadža joga Lituanica. Pasaulio mastu Šri Matadži
pasek j skai ius, skirtingais duomenimis, siekia nuo 20 iki
100 t kst., Lietuvoje -- apie 150. Jud jimo atstov teigimu, daugiau
ar mažiau nuolatin s meditacijos grupel s renkasi 9 Lietuvos
vietov se (Vilniuje, Kaune, Šilut je, Panev žyje, Šiauliuose,
Kretingoje, Klaip doje, Trakuose, Taurag je).
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Sahadža jogos praktika kyla iš ryt religij mokym . Kaip ir kitos ryt
kilm s grup s, Sahadža jogos jud jimas tiki karma, reinkarnacija,
pasaulio nerealumu (maja). Išgelb jimas suvokiamas kaip
išsivadavimas iš dvasinio nežinojimo.
Išskirtinis Sahadža jogos mokymo aspektas - tik jimas kundalini
energija bei Šri Matadži sugeb jimu meditacijos metu pažadinti ši
energij kiekviename žmoguje daug grei iau, nei tai buvo manoma
jogos praktikuotojams anks iau. Pirmasis šios dvasin s energijos
pažadinimas, pasak Sahadža jogos mokymo, pasiekiamas
meditacijos metu žvelgiant Šri Matadži ar jos nuotrauk ir prašant
jos pagalbos. Š kundalini pažadinim lydi poj iai žmogaus k ne delnuose ir viršugalvyje.
V liau meditacijos metu dvasin kundalini energija keliama kyla per

6 pagrindinius žmogaus energetinius centrus - akras - iki
septintosios sahasrara akros; kylanti energija žmog dvasiškai
apvalo. Energijai pasiekus sahasrara akr žmogus, pasak
Sahadža jogos, patiria savirealizacij , t.y., susiliejim su visa
persmelkian ia galia. Pasiek s savirealizacij žmogus, pasak
jud jimo mokymo, patiria fizin , psichin ir emocin balans , „paž sta
realyb “, išsisprendžia daugelis jo problem , išgyja nuo vairiausi
lig . Šri Matadži teigia, kad ji atv r keli greit savirealizacij
(sahaja sanskrito kalba - „spontaniškas“), kuri buvo nepasiekiama
jogos praktikuotojams iki 1970 m.
Jud jimo nariai Šri Matadži laiko Adite Šakte (sanskrite - Pirmin
K r ja), Didžiosios Deiv s inkarnacija, at jusia išgelb ti pasaulio, ir
garbina j per pudžas (hinduistin s garbinimo apeigas). Daugelio
pasaulio religij šventraš iai, pasak Šri Matadži, skelbia jos at jim .
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Jud jimo rengiamos paskaitos yra nemokamos, jose gali dalyvauti
visi norintys. Žmon s paskaitas kvie iami Internete ar mieste
skelbimuose publikuojant informacij apie rengiamas paskaitas.
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Daugelis Sahadža jogos praktikuotoj gyvena prast gyvenim ,
kartu dalyvaudami Sahadža jogos grupi renginiuose. Sahadža
jogos praktikuotojai renkasi bendras meditacijas, pudžas, siekia
papasakoti kitiems apie savo patirt praktikuojant Sahadža jog .
Sahadža jogai taip pat raginami medituoti bent 15-20 min. ryte ir
vakare, nes tik medituojant pasiekiamas dvasinis tobul jimas.
Vilniaus Sahadža jogos centre meditacijos vyksta du kartus per
savait , viena j b na skirta labiau pažengusiesiems, kita - labiau
naujokams. Naujokams yra skaitomos paskaitos apie Sahadža jog .
Lietuvos Sahadža jogos pasek jai taip pat yra k r ind tradicin s
muzikos kolektyv „Šanti“.
Jud jimo vadov Šri Matadži arba jud jimo nacionaliniai vadovai
kartais parenka sutuoktinius jud jimo nariams (dažniausiai - pa i
nari pageidavimu), sekant Indijoje iki šiol paplitusia tradicija, kai
sutuoktinius parenka t vai ar dvasiniai vadovai. Parinktos poros gali
b ti ir iš skirting šali , kalb ti skirtingomis kalbomis. Poros
sutuokiamos masin se vestuv se, kurios rengiamos tarptautin se
pudžose arba - kasmetinio Indijos turo metu. Lietuvoje toki Šri
Matadži parinkt sutuoktini por n ra, nors keletas lietuvi yra taip
susituok ir gyvena užsienyje. Sahadža jogos praktikuotojai Šri
Matadži raginimu savo vaikus neretai siun ia Indijoje
(Dharamsaloje) ar Italijoje (Romoje) esan ias mokyklas (šiuo metu

veikia tik viena mokykla Indijoje).
Sahadža jogos jud jimas užsiima ir labdaringa veikla. Šri Matadži
yra steigusi ligonin ir v žio tyrim centr Bomb juje, kuriuose
siekiama gydoma Sahadža jogos metodais ir tiriamas ši metod
poveikis. 2003 m. Indijoje, netoli Delio buvo steigtas moter centras
Premos ašramas (Prem Ashram), kuriame gali rasti prieglobst
smurt patyrusios moterys ir netek globos vaikai.
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Jud jimas neturi dvasinink luomo (svami ar pan.), Šri Matadži yra
viso jud jimo dvasin vadov . Kiekvienoje šalyje jud jimui
vadovauja vietinis vadovas - koordinatorius, arba taryba, ta iau
vietiniai centrai tvarkosi nepriklausomai. Jud jimo pasaulinis centras
yra JAV. 2003 m. gruod Šri Matadži suk r Pasaulin Sahadža
jogos plitimo skatinimo taryb (W.C.A.S.Y.), kuri sudaro 34 nariai, ir
kuri sprendžia Sahadža jogos skleidimo problemas bei teikia
param vietin ms grup ms.
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Sahadža jogos jud jimo k r jos skatinamas šeimos k rimo
modelis, kai sutuoktin parenka jud jimo vadovai, yra susilauk s
prieštaringo vertinimo. Nemažai susir pinimo praeityje k l ir kitoks
autoritariškas Šri Matadži elgesys su pasek jais. Kritik teigimu, Šri
Matadži kartais specialiai parinkdavo iš paži ros netinkan ias poras
siekdama išbandyti savo pasek jus, bei, siekdama sumažinti
pasek j prisirišim , skatindavo skyrybas. Jud jimo kritikai taip pat
teigia, kad Šri Matadži yra skatinusi t vus atiduoti vaikus mokyklas
ir nesimatyti su jais ilgais laiko tarpsniais.
Nors Sahadža jogos praktika ir paskaitos yra nemokamos,
jud jimas, kritik teigimu, surenka dideles pinig sumas iš auk , bei
-- už dalyvavim pudžose bei kasmetiniame Indijos ture. Pasak
vienos iš Anglijoje atlikt studij , Šri Matadži neapmokestinamos
plaukos es siekdavo 2 mln. USD per metus, kurie buvo naudojami
Šri Matadži priklausantiems pastatams prie Poonos, Indijoje, ir
Cabella, Italijoje, sigyti ir renovuoti.
Jud jimo atstovai teigia, kad vaik siuntimas mokyklas užsienyje
n ra privalomas, o su ten besimokan iais vaikais elgiamasi gerai.
Taip pat, pasak jud jimo, santuokos partneriai parenkami tik patiems
nariams prašant. Jud jimas teigia, kad iš savo veiklos gauna peln
Šri Matadži skiria labdaring organizacij ir projekt finansavimui, o
jai priklaus min ti pastatai 2005 m. buvo neatlygintinai perduoti
jud jimui.

