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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. 
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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 
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� 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, 2006. Visos teis�s saugomos.  
Dauginti ir platinti leidžiama nekomerciniais tikslais.  

Platinti pakeist� tekst� ar tik dal� lankstinuko draudžiama. 
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Vilniaus visuomenin� parapsichologijos akademija (toliau – 
Akademija).  
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Organizacijos �k�r�jas – filosofijos daktaras profesorius Vytautas 
Kazlauskas (1933 – 2005). D�st� Lietuvos muzikos akademijoje. 
Sovietiniais metais kartu su bendramin�iais �k�r� diskusij� klub� 
„Gaublys“, kur pats skait� paskaitas. Daug keliavo po buvusi� 
Taryb� S�jung�, skait� paskaitas apie tarptautinius ryšius. Atgimimo 
metais aktyviai dalyvavo S�j�džio veikloje, v�liau pasitrauk� iš 
aktyvios politikos, nors buvo pakviestas ir sutiko tapti mažai žinomos 
Humanist� partijos vadovu. 1994 m. �k�r� ir iki mirties vadovavo 
Vilniaus visuomeninei parapsichologijos akademijai, skait� kurs� 
apie parapsichologijos istorij�, pad�davo ieškoti dingusi� žmoni�, 
gyd� ligonius, konsultavo �vairias klausimais interesantus ir raš� 
ezoterinio pob�džio knygas.  
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Akademija buvo �kurta 1994 m. ir po ketveri� met� išleido 
pirmuosius absolventus. Akademijos veikla per pastar�j� dešimtmet� 
pl�t�si, buvo �kurti filialai �vairiuose šalies miestuose – Kaune, 
Marijampol�je, Mažeikiuose, Panev�žyje, Klaip�doje Šiauliuose ir 
Druskininkuose. Akademijoje yra leidžiamas m�nesinis žurnalas 
„Žmogus“. Prie Akademijos veikia Balt�j� mag� klubas, o 
pastaraisiais metais pasirod� iniciatyv� suburti Akademijos 
absolventus � klub�, skatinti j� tarpusavio bendravim� ir t�sti 
švietim�. Kiekvienais metais, dažniausiai ruden� yra organizuojamos 
parapsicholog� konferencijos mug�s. Po netik�tos V. Kazlausko 
mirties 2005 m. Akademijos vadovyb� ištiko kriz�. Nauj�ja 
Akademijos rektore tapo gydymo s�klomis žinov�, Akademijos 
absolvent�, finansinink� Janina Janulionien�. Ta�iau nesutarimai 
Akademijos vadovyb�je t�s�si ir 2006 m. Akademija suskilo. Viena 
grup�, vadovaujama J.Janulionien�s �k�r� Nacionalini� papro�i� ir 
tradicini� moksl� universitet� (toliau-Universitetas). Tuo tarpu likusi 
vadovyb�s dalis, daugiausia V. Kazlausko bendramin�iai liko prie 
id�jos sugr�žinti �k�r�jo vizijose reg�t� Akademij�. Jos rektoriumi 
buvo išrinktas Stanislovas Pliaukšt�. Tad šiuo metu egzistuoja dvi 
mokymo �staigos, kuri� veikla atsispindi skirtinguose periodiniuose 
leidiniuose – apie Universiteto veikl� informuoja žurnalas „Žmogus“, 
o apie Akademijos – jau anks�iau leistas ezoterinis žurnalas 
„Lemtis“.  
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Religijotyrininkai Akademij� laiko viena iš pirm�j� „Naujojo amžiaus“ 
id�j� skleid�ja Lietuvoje. Pla�iai mokslin�je literat�roje aprašytas 
„Naujojo amžiaus“ religinis jud�jimas yra vienas sud�tingiausi� 
šiuolaikini� religini� reiškini� d�l savo neapibr�žtumo, oficialios 
organizacijos nebuvimo ir doktrinoje vyraujan�io sinkretizmo. D�l 
kartais akivaizdži� s�saj�, o kartais prieštaravim� krikš�ionybei 
sud�tinga aprašyti ir Akademijos studento ar d�stytojo pasaul�ži�r�. 
Kaip ir „Naujojo amžiaus“ jud�jime, taip ir tarp Akademijos student� 
ar d�stytoj� n�ra nusistov�jusios doktrinos, ta�iau galima manyti, 
kad pagrindinis jos �kv�p�jas yra jos �k�r�jas V. Kazlauskas, palik�s 
didžiul� ezoterin�s literat�ros palikim�. V. Kazlausko tekstus ar 
nuorodas � juos galima dažnai aptikti ir Akademijos leidžiamame 
žurnale „Žmogus“. Iš t� pa�i� tekst� ir V. Kazlausko paskait� galima 
konstruoti Akademijos doktrin�, ta�iau reikia tur�ti omeny, kad jos 
studentai ar d�stytojai gali tur�ti sav� min�tos doktrinos 
interpretacij�. Tokios  asmens iš jam priimtin� skirting� tik�jim� 
sistem� element� konstruojamos savos doktrinos dažnai b�na 
paplitusios ir toleruojamos „Naujojo amžiaus“ jud�jime. Tad gali b�ti 
taip, kad Akademijos studentas yra ištikimas Katalik� Bažny�ios 
tikintysis, suderinantis tik�jim� reinkarnacija, burtais ir užkeikimais su 
tik�jimu � Kristaus prisik�lim� ar amžin�j� gyvenim�.  
Apibendrinant Akademijos �k�r�jo išsakytas mintis apie tik�jim� 
galima b�t� išskirti kelis jo doktrinos elementus. V. Kazlauskas 
dieviškumo samprat� išpl�t� kalb�damas apie j� kaip savyb�, kuri� 
gali tur�ti kiekvienas žmogus, es� egzistuoja daugyb� diev� ir 
žmoni�, kurie gali jais apsiskelbti ateityje. J�zus Kristus tampa 
svarbiu asmeniu Akademijos student� akyse, nes jis gyd� žmones. 
Kai kuriuose šaltiniuose Kristus yra vadinamas pirmuoju 
ekstrasensu, o parapsicholog� tarpe yra priimamas kaip mokytojas. 
Nors dažniausiai literat�roje apie „Nauj�j� amži�“ n�ra minima Dievo 
motina Marija ir n�ra akcentuojamas jos ypatingas vaidmuo, ta�iau 
V. Kazlausko rašytiniame palikime Marija sutinkama kaip svarbus 
asmuo, atv�r�s J�zui Kristui vartus � ezoterin� pasaul�.  
Yra tikima, kad žmogaus tikslas šiame gyvenime aptikti dieviškumo 
šaltin�, kuris �galint� tapti tobulesniu. Žmogaus gyvenime yra svarbi 
karma ir jos nulemtas likimas, kuris yra atsinešamas iš pra�jusi� 
gyvenim� arba yra paruošiamas kaip „užtaisas“ b�simiems 
gyvenimams. Tik�jimas buvusiais gyvenimais, persmelk�s ši� 
doktrin�, kei�ia krikš�ionyb�je vyraujan�ias kan�ios bei mirties 
sampratas. Taip pat aptariama ir ateities vizija, kuri V. Kazlausko 
mintyse kristalizuojasi kaip aukso amžiaus at�jimas, kuriam žmonija 
turi ruoštis tobul�dama dvasiškai. Šiame pasiruošimo kelyje yra 
labai svarbu išsaugoti harmoning� santyk� su gamta, suvokti, jog 

žmogus yra gamtos dalis, sugeb�ti išgirsti ir �siklausyti � gamtos 
skleidžiam� energij�, atpažinti jos bioritmus. Kitas svarbus 
Akademijos, o kartu ir „Naujojo amžiaus“ doktrinos elementas – 
tik�jimas tarpininkavimu, kai asmuo gali raštu arba žodžiu perduoti 
dvasi� jam sakomus dalykus. Dažnai tokiu b�du yra parašomos 
knygos, kurios v�liau tampa svarbiu šaltiniu „Naujojo amžiaus“ 
sek�jams. Kai kurios V. Kazlausko knygos taip pat buvo 
„padiktuotos“.  
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Dažnai Akademijos student� gyvenimo b�das neišsiskiria iš 
aplinkini�, o su Akademija susijusi veikla apsiriboja paskait� 
lankymu kart� per savait�. Ta�iau kasdieniniame gyvenime tokie 
žmon�s dažnai išsiskiria padid�jusiu jautrumu mistiniams dalykams. 
Šis jautrumas pasireiškia �vairi� talisman�, apsaugan�i� nuo blogio 
j�g� �takos, nešiojimu, dom�jimusi alternatyviais gydymo metodais, 
ezoterine literat�ra ir pan.  

���%���$�����������+�	����
$�������&��

Per vis� Akademijos veiklos laikotarp� galima b�t� išskirti kelias jos 
student� charakteristikas. Veiklos pradžioje Akademija studentais 
buvo vidutinio ir vyresnio amžiaus žmon�s, dažniausiai moterys. 
Pastaraisiais metais tarp Akademijos student� prad�jo vyrauti 
jaunesnio ir vidutinio amžiaus asmenys, maždaug tiek pat vyr�, kiek 
ir moter�.  
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Viena iš pagrindini� kontroversij�, su kuriomis susiduria tiek 
Akademijoje studijuojantys asmenys, tiek pla�ioji visuomen� – 
studij� legalumas. Akademija yra pasivadinusi mokslo �staiga, ir 
teigia, kad j� baig� studentai gauna bakalauro ar magistro 
kvalifikacinius laipsnius, ta�iau n�ra gavusi leidimo organizuoti 
aukštojo mokslo studijas. Pastaruoju metu pervadinus Akademij� 
Universitetu skelbiama, kad bus organizuojamos ir doktorant�ros 
studijos.   
Kita kontroversija, su kuria tenka susidurti besidomintiems 
Akademija, yra jos esam� arba buvusi� student� veikla, kuri� ne 
kart� yra aprašiusi spauda. Pasitaikydavo, kad Akademijos 
studentais tapdavo nestabilios psichikos asmenys, kurie gaunamas 
žinias interpretuodavo ir pritaikydavo savaip ir tokiu b�du 
pakenkdavo sau ar savo artimiesiems.  


