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nai atneša į gyvenimą apriboji-
mus, kliūtis, sunkumus, bet taip 
pat verčia žmogų susimąstyti 
apie gyvenimo prasmę, o tai pa-
deda įveikti tas problemas.

Saturnas dažniausiai išsklai-
do visas iliuzijas, palikdamas 
nuogą gyvenimo tiesą – žino-
jimą, kad vien materialiniai 
dalykai, jų gausa nesuteikia 
gyvenimui prasmės.

Ar iš delno linijų galima 
pasakyti, kelintą gyve-
nimą žmogus gyvena?

Pagal vedų astrologiją ir 
chiromantiją, žmogus – tai 
kūną turinti siela. Viename iš 

bus, kiek skirta turėti vaikų?
Santuokos linijos yra po mažuo-

ju pirštu. Tai horizontalios linijos, 
rodančios prisirišimą. Specialistas 
gali įžvelgti, kokios yra tendenci-
jos. Santuokos linija nebūtinai reiš-
kia santuoką. Tai gali būti stiprus 
ryšys su žmogumi, įsimylėjimas. 
Netgi Dalai Lamos delnuose yra 
santuokos linijos, bet jis niekada 
nebuvo vedęs ir neturėjo santykių 
su moterimis. Na, o sukūrus šeimą 
galvoti, ar dar laukia naujų įsimylė-
jimų, naujų santuokų, netikslinga.

Tiesa, toms moterims, kurios 
planuoja šiais metais tekėti, pa-
tarčiau atidžiau rinktis tuoktuvių 
datą, tiksliau savaitės dieną. 

Geriau, kad tai 
būtų penktadienis, 
ketvirtadienis arba 
sekmadienis. Šešta-
dienis yra Saturno 
diena, ir būtent šiais 
metais vedyboms 
ji nepalanki. Tačiau 
gali būti išimčių, nes 
kiekvienas atvejis 
individualus.

(6) rodo įgimtas savybes padėti 
kitiems. Tokį ženklą dažnai turi 
psichologai, jogai ir dvasiniai 
mokytojai. Tai žmonės, turintys 
didelę saviraiškos praktiką. Jie 
taip pat gali būti ekstrasensai ir 
aiškiaregiai. Dviguba gyvenimo 
linija (7) reiškia, kad žmogus turi 
angelą sargą ir gyvenime jam se-
kasi labiau.

Ar visi žmonės turi pagrin-
dines – gyvenimo, širdies ir 
proto – linijas?

Delnų linijos atskleidžia mūsų 
norus, planetos – galimybes. 
Gyvenimo linija rodo troškimą 
gyventi. To siekia kiekviena gyva 
būtybė. Proto linija – norą žinoti. 
Nes, kai nežinome, bijome, kan-
kinamės ir nerimaujame. Širdies 
linija rodo troškimą mylėti, būti 
laimingiems, tai, ko siekia kiek-
viena širdis. 

Taigi šios pagrindinės linijos 
yra kiekvieno delnuose ir jos ne-
sikeičia, kaip nesikeičia ir kiekvie-
nos gyvos būtybės pagrindinis 
troškimas gyventi, žinoti, mylėti 
ir būti mylimais. Tik kaip mes to 
siekiame, lemia kiekvieno sąmo-
ningumas. 

„„   Tiesa, toms moterims, kurios planuoja šiais metais tekėti, 
patarčiau atidžiau rinktis tuoktuvių datą, tiksliau savaitės 
dieną. Geriau, kad tai būtų penktadienis, ketvirtadienis arba 
sekmadienis. Šeštadienis yra Saturno diena, ir būtent šiais 
metais vedyboms ji nepalanki. “

svarbiausių vedų traktatų „Bhaga-
vadgita“ rašoma, kad siela niekada 
negimsta ir nemiršta. Ji neatsirado 
praeityje, neatsiranda dabar ir ne-
atsiras ateityje. Ji – negimusi, am-
žina, visada esanti, pirminė. Ji ne-
žūva mums mirus. Tai reiškia, kad 
materialiame pasaulyje atgimsta-
me nuo neatmenamų laikų. Protu 
tai suvokti sudėtinga, neįmanoma, 
nes mes norime viską logiškai 
pasverti, išmatuoti. Na, o delno 
linijos rodo praėjusių reinkarnacijų 
požymius, tiksliau, kaip pabaigė-
me savo praėjusį gyvenimą.

Kuri linija yra santuokos? 
Ar galima numatyti, kiek jų 

Šiemet palanku kurti šeimą ir 
seksis meilė Avino, Jaučio, Liūto, 
Ožiaragio ir Dvynių ženklų atsto-
vams. Sėkmingiausias laikas su-
mainyti žiedus prasidės nuo gegu-
žės. Na, o dėl neigiamos Saturno 
įtakos daugiausia išbandymų san-
tykiuose gali sulaukti Svarstyklės, 
Šauliai ir Skorpionai. 

Teigiate, kad daugelis 
žmonių turi aiškiaregio sa-
vybių. Kokie ženklai delne 
tai byloja? 

Žmogus tokias savybes, kaip 
ir ženklus, dažniausiai atsineša iš 
praėjusių gyvenimų, bet, žinoma, 
gali jas išsiugdyti ir šiame. Neretai 
žmonės pajunta turį ypatingų 
gebėjimų po sunkių išgyveni-
mų, katastrofų ir pan. Kai kurie 
ženklai aptinkami ant daugelio 
delnų. Pavyzdžiui, kryžius tarp 
proto ir širdies linijos (2) rodo, 
kad žmogus linkęs į ezoteriką, 
okultizmą. Kryžius ant viršutinio 
rodomojo piršto pirštakaulio 
(5) – polinkį į aiškiaregystę. Šis 
gabumas dažniausiai atsiveria 
po stipraus sukrėtimo, artimojo 
netekties. Tokio ženklo savininkai 
turi ekstrasensorinių savybių ir 

siems gero ir laimės. Žinoma, yra 
ir specialūs ritualai. Vedų kultūroje 
ceremonija už protėvius vadinasi 
Šradha. Jos metu atliekamas 
ugnies ritualas jagja, labai panašus 
į pagonių, senovės baltų. Krikščio-
niškoje kultūroje jį atitinka mišios 
už artimuosius. 

Linijos keičiasi priklausomai 
nuo mūsų veiksmų, ar mes blogi-
name savo likimą, ar geriname. 
Dažniausiai tai matyti apžiūrėjus 
ir sugretinus abiejų rankų delnų 
linijas. Kairė dažniausiai rodo tai, 
ką atsinešėme gimdami, deši-
nė – ką nuveikėme. Jeigu linijos 
vienodos, tai žmogus nugyveno 
beveik pagal scenarijų, nieko 
nekeitė. Jeigu, tarkim, ant deši-
niojo delno esančios linijos ge-
rėja, tai rodo, kad žmogus buvo 
sąmoningas, stengėsi išmokti savo 
pamokas ir keisti likimą.

Kodėl sakoma, kad 2016-ieji – 
sunkūs, karminio valymo-
si metai... 

Šie metai nėra lengvi daugeliui, 
nors yra ir individualių išimčių. Pa-
gal vedų astrologiją, viskas vyksta 
cikliškai, vieni periodai užsibai-
gia, kiti prasideda. Tiems, kurie 
stengiasi, kad jų planai sutaptų su 
Kūrėjo planais, viskas būna gerai, 
o tie, kurie nori įvesti savo taisyk-
les, dažniausiai nukenčia, gauna 
pamokas. 

2016 metai susiję su Saturno ir 
Marso planetomis. Saturnas daž-

ŽMONĖS  interviu 

tam tikrais momentais gali maty-
ti ateitį, taip pat skleisti dvasines 
žinias, nes kryžius reiškia ir ryšį 
su šventaisiais.

Apskritimas ant Mėnulio kal-
vos (4) byloja apie ekstrasenso ir 
aiškiaregio gabumus. Šio ženklo 
savininkai gali girdėti savo viduje 
balsus ir matyti vaizdinius, kurie 
po kurio laiko virsta realybe.

Kryžius delno viduryje (3) 
reiškia, kad intelektas ir jausmai 
yra harmoningi (darnūs kairysis 
ir dešinysis pusrutuliai). Tokiems 
asmenims lengva priimti tinka-
mus sprendimus bet kokioje situ-
acijoje. Jie dažniausiai medituoja, 
užsiima dvasinėmis praktikomis.

O ką reiškia sala ant Vene-
ros žiedo? Kas yra vadina-
masis Baltojo mago žiedas?

Sala ant Veneros žiedo (1) by-
loja apie stiprią intuiciją, išlavintą 
šeštąjį pojūtį. Dažniausiai šios 
ekstrasensorinės savybės atsive-
ria, kai žmogus užsiima dvasine 
praktika arba yra patyręs stiprių 
emocinių išgyvenimų. 

Baltojo mago (Jupiterio) žiedas 

„Vienas iš geros karmos požymių yra gimti darnioje šeimoje. 
Kokie mūsų santykiai su tėvais, toks ir mūsų gyvenimas. O delno 
linijos ar asmeninis horoskopas yra tarsi kelrodis, kad nepasi-
klystume kelyje“, – sako profesionalus astrologas, chiromantas  
Egidijus Gubinas.

tokio amžiaus vaikai yra linkę ra-
šyti eiles, kurti, klausytis įvairios 
muzikos. Jeigu nenukreipiame jų 
reikiama linkme, į aukštesnės for-
mos menus, Veneros poveikis gali 
pasireikšti destruktyviai. Geismo 
vedamas paauglys ims piešti 
nepadorius piešinius kur nors ant 
sienų, užsiims netinkama veikla ar 
bendraus su netinkamais žmonė-
mis. Kaip tie periodai praeis, sun-
kiau ar ramiau, kokios karminės 
pamokos laukia, galima spręsti iš 
delno linijų arba asmeninio horos-
kopo. Pavyzdžiui, silpna Venera 
delne ir horoskope gali byloti apie 
nesėkmes šeiminiame gyvenime. 
Ką daryti tokiu atveju? Siekti žino-
jimo ir išminties, mokytis gražių 
santykių.

Delnų linijos taip pat parodo, 
kokie išbandymai žmogaus lau-
kia. Pavyzdžiui, banguota ir daug 
salelių turinti gyvenimo linija gali 
reikšti psichinį ir fi zinį silpnumą. 

Vis dėlto norint suprasti, kokie 
periodai artėja ir kaip tuo metu 
nepridaryti klaidų, vertėtų kreiptis 
į specialistą. Karminės pamokos 
vyksta kasdien, nes mes nuolat 
bendraujame, kažką veikiame. 
Ir nuo to, kaip pasielgsime 
šiandien, priklausys, ar pa-
mokas išmokome, ar vėl 
jas kartosime rytoj...

Vedate semina-
rus, kaip valyti 
giminės karmą. 
Ar žmogus vie-
nas pajėgus tai 
atlikti? 

Valyti giminės 
karmą gali kiek-
vienas. Visų pirma 
elgtis atsakingai, 
dorai ir stengtis gerai 
atlikti savo pareigas, dvasiškai 
tobulėti (tam yra įvairių dvasinių 
praktikų), nuoširdžiai linkėti vi-
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do visas iliuzijas, palikdamas 
nuogą gyvenimo tiesą – žino-
jimą, kad vien materialiniai 
dalykai, jų gausa nesuteikia 
gyvenimui prasmės.

Ar iš delno linijų galima 
pasakyti, kelintą gyve-
nimą žmogus gyvena?

chiromantiją, žmogus – tai 

„

„Žmogus – tai kūną 
turinti siela“
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S
akote, į šį pasau-
lį ateiname su tam 
tikru „bagažu“. 
Kiek žmogaus sėk-
mei turi įtakos jo 

šeimos, giminės karma? 
Tėvai kiekvienam – tarsi du 

sparnai, jeigu jie yra, žmogus 
skrenda. Su vienu skristi ar eiti 
pėsčiomis kur kas sudėtingiau. 
Žmogui, kuris turi palaikymą iš 
giminės ir tėvų, kur kas labiau 
sekasi. Vienas iš geros karmos 
požymių yra gimti darnioje šei-
moje. Kokie mūsų santykiai su 
tėvais, toks ir mūsų gyvenimas. 
Tėvas atspindi fi nansus, socia-
linę padėtį, o mama asmeninį 
gyvenimą, šeimą, todėl jeigu 
užaugome darnioje šeimoje, 
mums seksis šiose srityse, jei 
ne, lydės nesėkmės. Patiems 
reikės dėti labai daug pastan-
gų, kad pritrauktume sėkmę. 

Žmogaus pasitikėjimas 
pasauliu priklauso nuo tėvų: 
jie moko gerbti savo ištakas, 
tradicijas, elgtis su aplinkiniais. 
Iš tėvų išmokstame ir elgesio 
stereotipų. Jeigu tėvas gražiai 
elgėsi su mama, vaikas išmoks 
pagarbos moteriai, ir priešin-
gai. Tėvai tarsi įdiegia vaikui 
gyvenimo programą. Tačiau, 
kad ir kokie gimdytojai būtų, 
neturėtume jų kritikuoti ar teis-
ti, nes, pagal karmos dėsnius, 
gavome geriausią variantą iš 
visų galimų. Mūsų tėvų tėvai 
kažką jiems perduoda, mūsų 
tėvai – mums, ir tai tęsiasi iš 
kartos į kartą. Turbūt pastebė-
jote, kad vienai šeimai (giminei) 
būdinga skyrybos, kitai – ne-
tektys ir pan. Taigi mūsų kiek-
vieno elgesys šiame gyvenime 
lemia tolesnę giminės ateitį: ją 
galime pabloginti arba pagerin-
ti. Tai didžiulė atsakomybė. 

Kaip suprasti, kad vyksta 
karminės pamokos, kokie 
ženklai išduoda? Ar tai at-
sispindi delnų linijose?

Dažniausiai karminės pamo-
kos vyksta planetinių periodų 
metu. Žiūrint bendrai, apytiks-
liai nuo 10 iki 18 metų amžiaus 
trunka vadinamasis Veneros 
periodas. Tai reiškia, kad 
prabudo geismas. Norint su-
reguliuoti šį tarpsnį ir Veneros 
poveikį, reikia atžalą nukreipti 
į meną, poeziją. Dažniausiai 

Delnų linijos 
gali parodyti, 

kokie 
išbandymai 

žmogaus 
laukia.
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