
 APIE NRTIC
NRTIC yra nevyriausybinė organizacija, teikianti informaciją ir 
pagalbą asmenims, susidūrusiems su naujaisiais religiniais 
judėjimais. Centro steigėjai yra psichologijos, teisės, 
religijotyros, religijos sociologijos, religijos filosofijos, 
Bažnyčios istorijos bei teologijos sričių specialistai.
NRTIC nepriima jokios paramos iš grupių, apie kurias 
teikia informaciją visuomenei.
NRTIC teikia objektyvią informaciją apie naujuosius religinius 
judėjimus (NRJ - kultus, sektas, alternatyvias religijas). Tokia 
informacija suteikia galimybę daryti atsakingus pasirinkimus, 
mažina socialinę įtampą, kuri kyla dėl NRJ veiklos. NRTIC, 
bendradarbiaudamas su kitų sričių specialistais, siekia padėti 
buvusiems ir esamiems NRJ nariams atkurti santykius šeimoje, 
gauti kvalifikuotą psichologinę ar teisinę pagalbą. Mūsų tikslas 
– plėtoti pilietinę visuomenę, grįstą pasitikėjimu ir tolerancija. 
Organizacijos adresą ir telefonus pasiteiravimui rasite šio 
lankstinuko nugarėlėje.
Re l ig i ja . l t   – NRTIC tvarkoma išsamiausia svetainė apie 
religiją ir naujuosius religinius judėjimus lietuvių kalba. 
Svetainėje pateikiama religinio gyvenimo Lietuvoje analizė, 
religijos sociologijos, religijotyros tekstai. 
Atskira rubrika svetainėje skirta tiems, kuriems, susidūrus su 
„sektomis“, reikalinga pagalba.

NEMOKAMOS KONSULTACIJOS

NRTIC teikia nemokamas konsultacijas religinių ir 
pseudo religinių judėjimų klausimais. Dėl konsultacijų 

prašome teirautis telefonu arba el. paštu.

Į mus galite kreiptis:

Paštu: Maironio g. 10, 
LT-01124 Vilnius

El. paštu: info@religija.lt

Telefonu:
Milda Ališauskienė: 8 686 13183
Donatas Glodenis: 8 685 44611
Arūnas Peškaitis: 8 687 87998

Klausimus naujųjų religijų specialistams 
galite užduoti NRTIC žiniatinklio svetainėje 

Religija.lt  

© NRTIC, 2011. Visos teisės saugomos. 
Dauginti ir platinti leidžiama nekomerciniais tikslais. 
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Informacija apie naujuosius  
religinius judėjimus

Brahma Kumaris  
pasaulinis dvasinis  

universitetas



KAIP JIE VADINAMI? 
Brahma  Kumaris  pasaulinis  dvasinis  universitetas  (angl. 
Brahma  Kumaris  World  Spiritual  University)  – 
milenaristinis  naujasis  religinis  judėjimas,  judėjimo 
šaltiniuose  vadinamas  tarptautine  nevyriausybine 
organizacija.  Deklaruojamas  judėjimo tikslas  –  pradėti  ir 
skatinti žmonių dvasinio atgimimo procesą.

KAS YRA JŲ ĮKŪRĖJAS? 
Judėjimo pradininkas – Dada Lekhraj Kripalani (dar 
žinomas kaip Brahma Baba, 1876-1969 m.), kilęs iš 
neturtingos indų šeimos, kuris praturtėjo tapęs žymiu 
juvelyru. Sulaukęs šešiasdešimties Dada Lekhraj ėmė regėti 
vizijas, kurios jį ir paskatino verslą iškeisti į dvasinį 
gyvenimą. Šiose vizijose, pasak Lekhraj, jam buvo 
apreikšta tikroji dieviškumo esmė, žmogaus prigimties 
prasmė ir transformacijos būtinybė.
Lekhraj ėmė rengti satsangus (sanskr. tiesos susirinkimas), 
kuriuos lankė daugiausia moterys. Pirmųjų trijų šimtų 
pasekėjų gretos pildėsi, judėjimas plito Indijoje, o po 
lyderio mirties išplito ir kituose kontinentuose.
Nors įkūrėjas buvo vyras, tačiau, skirtingai nei daugelyje 
kitų religinių judėjimų, moterys čia užima svarbią padėtį 
(sanskr. kumari reiškia mergelė). Šiuo metu judėjimui taip 
pat vadovauja moterys (Dadi Janki, Dadi Hirdaya Mohini).

KUR ŠIS JUDĖJIMAS VEIKIA? 
Pagrindinė judėjimo būstinė – Mount Abu, Radžastane 
(Indija). Oficialių Brahma Kumaris šaltinių teigimu, šiuo 
metu 100 pasaulio šalių veikia apie 8 500 centrų, narių 
skaičius – daugiau nei 825 000, iš kurių didžioji dauguma – 
Indijoje. Europos pagrindinis centras yra įsikūręs Londone.
Lietuvoje matomiausia judėjimo figūra yra socialinių 
mokslų daktarė Egidija Laumenskaitė, kuri nuo 1993 m. 
yra Brahma Kumaris pasaulinio dvasinio universiteto narė 
ir lektorė. Įvadinių paskaitų ciklai vyksta lietuvių ir rusų 
kalbomis. Judėjimo atstovų teigimu, 2010 m. Lietuvoje 
judėjimo nariais save laikė 50  žmonių. Tvirtinama, kad 
Brahma Kumaris judėjimas atviras bet kokių religinių 
konfesijų atstovams.

KUO JIE TIKI? 
Kaip ir dauguma induistinės kilmės judėjimų, Brahma 
Kumaris pripažįsta karmos dėsnį. Kita vertus, judėjimo 
mokymai remiasi ne senaisiais induizmo šaltiniais, bet 
mediumistiniu būdu gautomis žiniomis. Pasak judėjimo, 
laikiname fiziniame kūne yra amžina siela, kuri gali turėti 
daug persikūnijimų (teigiama, kad maksimalus galimas 
įsikūnijimų skaičius – 84), kiekvieną sykį ateidama į šį 
pasaulį atlikti savo unikalaus vaidmens. Žmogaus siela gali 
inkarnuoti tik į žmogaus kūną. Kiekvieno žmogaus siela 
suvokiama kaip amžinas šviesos taškas, kuris į šį pasaulį 
ateina iš amžino sielų pasaulio ir į jį vėl sugrįžta. Judėjimo 
nariams būtina proto kontrolė, iš kūno sąmonės svarbu 
pakilti į sielos sąmonę, atsisakyti pasinėrimo materialiame 
pasaulyje, žvelgti į save ir kitą kaip į amžinas sielas.
Pripažįstamas vienas Dievas Tėvas, kurio tiksliausias 
vardas Šiva, arba „Aukščiausioji Siela“ ir kuris didžiąsias 
tiesas atskleidžia pasaulio ciklo pabaigoje. Judėjimo 
pradininkas Lekhraj laikomas naujųjų laikų pranašu, žinias 
gavusiu mediumistiniu būdu.
Kita svarbi judėjimo sąvoka yra 5 000 metų ciklas. 
Manoma, kad pasaulis atkuriamas kas 5000 metų. Ciklą 
sudaro tobulas Aukso amžius, keičiamas palaipsniui 
degraduojančių Sidabro, Vario ir Geležies amžių, kurių 
kiekvienas trunka po 1250 metų. Dabartinis laikas yra 
laikomas Geležies amžiaus pabaiga, kurią vainikuos visiška 
destrukcija. Teigiama, kad nešvarus pasaulis bus 
sunaikintas neišvengiamo branduolinio karo, ir po 
“pasaulio pabaigos” viskas prasidės iš naujo. Išauš Aukso 
amžius, į kurį ateis ir karaliaus tie, kurie savo dvasinės 
pastangos dėka pabaigoje tapo skaistūs, kitaip tariant, 
Brahma Kumaris nariai.
Toks ciklinis laikas reiškia ir amžiną kartotę, t.y. jei dabar 
sėdite ir skaitote šį tekstą, vadinasi, taip buvo lygiai prieš 
penkis tūkstančius metų, ir tai pasikartos vėl.

KAIP JIE MOKO? 
Savo mokymą Brahma Kumaris pasekėjai platina 
propaguodami vadinamąją radža (raja, arba karališkoji) 
jogą. Tačiau šio judėjimo radža joga skiriasi nuo klasikinės, 
dar Patandžalio sutrose aprašytos radža jogos. Radža joga 
jie vadina savo meditaciją, kurios metu minčių pagalba 
užmezgamas ryšys su Radža – dvasiniu karaliumi, Dievu. 

Medituojama dažniausiai atmerktomis akimis, 
neatliekamos asanos ar kvėpavimo pratimai. 
Paprastai su judėjimu susipažįstama išklausius septynių 
nemokamų paskaitų kursą, kuris pristatomas kaip radža 
jogos meditacijos įvadas ir kurio metu supažindinama su 
pagrindinėmis judėjimo sampratomis (Aukščiausios Sielos, 
5 000 metų ciklo ir pan.). Išklausę kursą gali toliau gilinti 
žinias su kitais Brahma Kumaris studentais, vykti į 
pagrindinį judėjimo centrą Indijoje.
Brahma Kumaris taip pat aktyviai siūlo pozityvaus 
mąstymo, streso valdymo ir panašius kursus bei paskaitas. 
Visuomenei tai pristatoma kaip „praktinis dvasingumas 
kasdienos gyvenimui“. Įkurta įvairių su judėjimu susijusių 
organizacijų.

KAIP JIE GYVENA? 
Brahma Kumaris nariai laikosi celibato, vartoja vegetarinį 
maistą, nevartoja alkoholio, tabako, narkotikų, stengiasi 
valgyti savo pačių arba kitų judėjimo narių pagamintą 
maistą; savo susirinkimuose dėvi baltus, tyrumą 
simbolizuojančius drabužius.
Laikomasi griežtos dienotvarkės: nuo 4 iki 4:45 ryto vyksta 
meditacija, nuo 6:30 – mediumistiniu būdu gautų 
pranešimų (murli) klausymas, vakare – meditacija ir 
vakarinės paskaitos. Dalis narių gyvena judėjimo centruose.

PROBLEMOS, KONTROVERSIJOS 
Nors judėjimas skelbiasi aktyviai dalyvaujantis UNESCO 
veikloje ir turintis konsultanto statusą JTO, kontroversijų ir 
neigiamų buvusių narių atsiliepimų neišvengiama. Kritiškai 
vertinami naujų narių pritraukimo metodai, pakoreguoti 
mediumistiniai pranešimai apie pasaulio pabaigą (t.y., jai 
neįvykstant numatytu laiku, šaltiniai ištaisomi). Žinoma, 
vertinant judėjimą, reikia atsižvelgti ir į kultūrinius, 
socialinius ypatumus bei skirtumus tarp Indijos ir kitų šalių.
Kaip ir daugelio naujųjų religinių judėjimų atveju, nariai 
atitolsta nuo savo įprastos aplinkos, šeimos, galimi 
konfliktai, artimųjų skundai dėl pasikeitusio elgesio. 
Griežtai asketiškas gyvenimas, kurio tikimasi iš 
įsitraukusių į judėjimą narių, mažina socialinių kontaktų 
galimybę už organizacijos ribų. Tokiu atveju išėjimas gali 
būti emociškai sudėtingas. 
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