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Jau pieņemts lēmums, ka
pēc diviem gadiem Latvijā
personas kodos vairs
nebūs redzams dzimšanas
dienas datums. Un [abi
vien ir, jo tas par mums
pastāsta arī to, ko svešiem
labāk nezināt!
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Ko stasta tava _

dzimšana^cliena?
Dzimšanas mirklis nosaka
gandrīz visu, kas ar mums notiks
turpmākajā dzīvē. No vienas pu
ses, tas skan kā nolemtība, bet,
no otras, - ikviens zinošs un pro
fesionāls astrologs vai numerologs apstiprinās: apzinoties, kas
mums ir Dieva vai dabas dots
dzimšanas mirklī, mēs labāk
pratīsim ar to rīkoties un zinā
sim, kādi var būt mūsu dzīves
klupšanas akmeņi.

Dienā vai naktī?
Vēdiskā numeroloģija skaidro,
kā dažādi cipari un to kombi
nācijas ietekmē ikviena cilvēka
dzīvi, tomēr par vissvarīgāko uz
skata dvēseles skaitļa enerģiju.
Dvēseles skaitli veido dzimšanas
dienas skaitlis, neņemot vērā
mēnesi un datumu. Piemēram, ja
esi dzimusi 14. martā, dvēseles
skaitlis būs 1+4=5. Savukārt
otrs būtisks numerologu skatī
jumā ir karmas skaitlis, kas ir
visu ciparu dzimšanas datumā,
ieskaitot gadu, summa. Ja dzim
šanas datums ir 1962. gada
14. marts, karmas skaitlis būs
1+9+6+2+1+4+ 3= 26=

2+ 6= 8.
No vienas puses, vēdiskajā
numeroloģijā nav tik būtiski,
kāds ir dzimšanas laiks, bet,
no otras, - ja esi dzimusi dien
nakts tumšajā laikā, proti, kad

saule ir jau norietējusi un vēl
nav uzlēkusi, tad, neraugoties
uz to, ka tavs dzimšanas laiks ir,
piemēram, 6. datumā pulksten
2 naktī, iespējams, tevi ietekmē
arī cipars 5.
Savukārt
astrologs
Jānis
Caune uzsver: tam, vai cilvēks
dzimis dienā vai naktī, viņa
prāt, nav izšķirīgas nozīmes, jo
precīzs dzimšanas laiks pasa
ka par cilvēku vairāk nekā vien
to, vai saule ir uzlēkusi vai nav.
«Zīmējot astroloģisko karti, redz:
ja dzimšanas brīdis ir dienā, tad
saule ir virs horizonta, bet nak
tī - zem. Reizēm to mēdz saistīt
ar cilvēka personības raksturo
jumu, proti, ja cilvēks dzimis
dienā, viņam ir svarīgi būt vairāk
redzamam, bet naktī dzimušie,
līdzīgi kā saule, kas aizslēpusies
aiz horizonta, izvēlēsies nerādī
ties citiem.»

Dzimšanas laiks ļauj
paredzēt nākotni
Astrologs Jānis Caune stāsta:
lai vispārīgi raksturotu cilvēka
psiholoģisko portretu, pietiek

zināt tikai datumu, kurā cilvēks
dzimis. Datums pastāsta, kāds
ir cilvēks - emocionāls vai ne tik
ļoti - un kāds ir viņa domu gā
jiens. Savukārt, tiklīdz ir zināms
arī dzimšanas laiks, turklāt, ja
tas ir puslīdz precīzs, var daudz
detalizētāk iedziļināties cilvēka
raksturojumā. «Zināt tikai datu
mu ir kā vērot gleznu no attālu
ma,» tēlaini salīdzina astrologs.
«Bet zināt laiku nozīmē pieiet
gleznai tuvāk un saskatīt deta
ļas. Protams, bildi var redzēt arī
no attāluma, bet tuvumā tā kļūst
skaidrāka - iezīmējas daudzas
detaļas, ko no attāluma nevar
pamanīt, un tā ir krāsaināka.»
Astrologs uzsver - tikai tad, ja
zināms precīzs dzimšanas laiks,
var sākt nodarboties ar progno
zēšanu. «Ja kāds to neievēro,
tad, es teiktu, tā ir tukša muldē
šana vai cilvēka mānīšana, šar
latānisms. Nezinot dzimšanas
laiku, kartē nevar skaidri redzēt
ne to, kas bijis, ne to, kas būs.
Arī par veselību un ar to sais
tītiem jautājumiem, kā arī par
spilgtākajām rakstura iezīmēm

Dzimšanas mirklis
nosaka gandrīz visu,
kas ar mums notiks dzīvē.

var runāt, tikai zinot dzimšanas
laiku. Savukārt pašreizējos ap
stākļus vai satraukuma iemeslus
vispārīgi var raksturot, arī nezi
not dzimšanas laiku.»

Ja nav pārliecības
»ar dzimšanas laiku,
o var pārbaudīt!

f

Astrologs stāsta, ka pirmā
pārbaude ir cilvēka pagātnes
raksturojums. «Vaicāju par cilvē
ka pagātnes dzīves notikumiem,
un, ja tie nesakrīt ar norādēm
astroloģiskajā kartē, ir skaidrs,
ka dzimšanas laiks acīmredzot
nav precīzs. Jautājot, vai tajā
gadā bijis kāds notikums, un sa
ņemot atbildi, ka nē, tomēr tas
noticis gadu iepriekš, jau varu
secināt - lai arī laiks nav pre
cīzs, tas jau ir tuvu īstajam. Un
tā soli pa solītim var atrast īsto
laiku. Ja cilvēki nav pārliecināti
par dzimšanas laiku, lūdzu viņus
man atklāt kādus desmit spilgtā
kos notikumus dzīvē - gadu un
datumu, kad tie notikuši. Turklāt
tiem jābūt spilgtiem notikumiem
nevis apkārtējo, bet tieši konkrē
tā cilvēka dzīvē un sajūtās. Tad
notikumus meklē astroloģiskajā
kartē, mainot dažādus laikus.
Kopumā tas ir laikietilpīgs pro
cess, bet, ja reiz paveikts, to var
turpmāk izmantot. To, vai dzim
šanas laiks ir vai nav precīzs,

Nedēļas dienas nozīme
Skaidro astrologs
JĀNIS CAUNE.
Tas, vai esi dzimusi pirmdie
nā vai trešdienā, īpašu lomu
tavā dzīvē nespēlēs, taču,
prognozējot notikumus vai
plānojot, ko un kad labāk da
rīt, ir vērts ņemt vērā, kāda ir
nedēļas diena, jo katra diena
ir ar noteiktu fonu.
Svētdiena - Saules diena.
Svinību diena, patiesībā
pirmā nedēļas diena. Ne velti
senie latvieši kāzās jauno
pāri mičoja pēc pusnakts, jo
pēc tam sākās īstā ballīte.
Svētdienai tīk krāšņums, šajā
dienā var ar kaut ko izcelties.
Tā dod arī mieru un skaid
rību. Svētdien būtu svarīgi
iedot noskaņu jeb toņkārtu
visai nākamajai nedēļai.
Pirmdiena - Mēness diena.
Mēness ir mainīgs, nepastā
vīgs un emocionāls, rūpējas

var pārbaudīt arī ar svārstiņu.
Kaut arī ir cilvēki, kas teic,
ka viņiem svārstiņš nestrādā
jot, tā gluži nebūs taisnība.
Svārstiņš rāda visiem, tas
ir atkarīgs no ticības. Tāpat
kā ir konservatīvi ļaudis, kas
pretojas pārmaiņām, un tādi,
kas pārmaiņas uztver salīdzi
noši viegli. Neatkarīgi no at
tieksmes pārmaiņas tik un tā
notiek.»

īstais dzimšanas
brīdis notikumam
Arī dibinot uzņēmumu,
rīkojot pasākumu, var ie
skatīties pulkstenī un vēlāk
svinēt ne tikai dibināšanas
dienu, bet fiksēt arī laiku.
Zinot dzimšanas brīdi noti
kumam vai uzņēmumam, arī
tam var veidot astroloģisko
karti, skatīties, kā veiksies
nākotnē. Uz jautājumu, vai
īstais dzimšanas laiks ir tad,
kad parakstās dibināšanas
statūtos vai kad Uzņēmumu
reģistrs reģistrē, astrologs
atbild, ka mēs nevaram taču
zināt, kad tas notiek iestādē,
«īstais laiks ir tad, kad mēs
uzskatām - šajā brīdī uzņē
mums ir dzimis, parakstot
dokumentus, vienojoties vai
saskandinot
šampanieša
glāzi. Galvenais - neaizmirst

tikai par šodienu, šajā dienā
nevajag neko plānot. Ne par
velti saka: pirmdiena ir grūta
diena. Jo ir grūti savākties,
lai aktīvi mestos iekšā noti
kumu virpulī. Pirmdiena dod
nedrošību.
Otrdiena - Marsa diena.
Šajā dienā jādara, jābrauc,
jācīnās. Ļoti labvēlīga, lai
aktīvi darbotos. Otrdienas
starts sportistiem var kaut
par sekundes simtdaļu
palīdzēt. Diena, kas ir pilna
ar enerģiju, tiesa, ne pārāk
mērķtiecīgu, tādēļ labāk jau
laikus izdomāt, ko darīt, lai
nešķiestu enerģiju pa tukšo.
Trešdiena - Merkura diena.
Vēlīga sarunām, biznesam
un tirdzniecībai. Laba diena,
lai mācītos dažādas praktis
kas lietas, kur nepieciešama
prāta veiklība, un lai dotos
tuvos braucienos.

to fiksēt! Notikumi tāpat
vien nenotiek, domas tāpat
vien galvā neienāk. Tas nozī
mē, ka šo mirkli rada cilvēku
domas jeb enerģijas sabiezē
jums, jo tas kļūst tik liels, ka
dzimst kaut kas jauns - no
tikums, uzņēmums, jautā
jums. Un arī bērns, kas, kā
zināms, reti dzimst kā pēc
grāmatas.»

Plānota
piedzimšana
Parasti iepriekš plānotu
ķeizargrieziena datumu vecā
ki var izvēlēties divi triju die
nu laikā. Kad vecāki nāk pie
astrologa, lai izvēlētos pēc
iespējas labāku dzimšanas
laiku, zvaigžņu kartē to mek
lē, ņemot vērā, ka tā tomēr
būs medicīniska iejaukšanās.
«Ņemot vērā ķirurģiskai ope
rācijai vislabvēlīgākos aspek
tus - lai nebūtu sarežģījumu
ne operācijas laikā, ne pēc
tam, ne mammai, ne bēr
nam -, var atrast laiku, kad
būtu vislabāk veikt ķeizar
griezienu. Var, protams, ļau
ties laika straumei un neko
neietekmēt, tas, manuprāt,
nav sliktākais variants, to
mēr ne velti šis lēmums tiek
ielikts vecāku rokās,» skaidro
astrologs.

Ceturtdiena - Jupitera diena.
Labvēlīga diena, lai plānotu
gan ilgtermiņā, gan īstermiņā. Diena piešķir apcerīguma
noti ikdienas gaitām. Labi arī
risināt juridiskus jautājumus,
plānot ārzemju braucienus.
Piektdiena - Veneras
diena. Var ieplānot izklaides.
Piektdienā var notikt viss
skaistais, mīļais un dārgais.
Romantisks vakars visnotaļ
izdosies. Laba diena, lai
iepirktos, vienīgi ir risks,
ka vari iztērēt vairāk, nekā
sākotnēji domāji.
Sestdiena - Saturna diena.
Piešķir struktūru, nopietnību.
Vajag tīrīt māju, jo Saturns
atbild par kārtību. Labi rīkot
kāzas, jo tas var nodrošināt
ilglaicīgumu attiecībās.
Ballītei gan labāk derēs
piektdiena, nevis sestdiena:
sestdien ballītei būs rūpju
piegarša, bet piektdienā vairāk viegluma.

Reizēm
ķeizargrieziena
operācijā dzimušie mēdz
rēķināt savu horoskopu at
bilstīgi tam, it kā viņu īstais
dzimšanas datums būtu pēc
nedēļas vai mēneša, bet tas
gan nav pareizi. īstais dzim
šanas laiks un datums ir tad,
kad cilvēks patiešām ir pie
dzimis, nevis kad vajadzēja,
jo acīmredzot ir bijis iemesls,
kāpēc šis datums ir cits. Ir
taču gadījumi, kad bērni
dzimst agrāk vai vēlāk, un šis
laiks, kuru iesaka astrologs,
katrā ziņā ir ierobežots lai
kā - divās trijās dienās.
Jānis Caune uzskata: to,
kad bērnam dzimt, neizvēlas
tikai mediķi vai vecāki. «Ir
gadījumi, kad šīs dienas, kuru
laikā būtu veicams ķeizargrie
ziens, no astroloģiskā viedok
ļa ir sliktas bez gala, un ir ļoti
grūti atrast to mirkli, kad būtu
labvēlīgs laiks operācijai. Tad
jāizvēlas labākais, ko var. No
vienas puses, var uzskatīt, ka
cilvēki ietekmē likteni, bet, no
otras, ja šī cilvēku izvēle ne
būs bijusi gana laba, tad tik •
un tā notikumi ritēs savu gaitu, piemēram, saplīsīs auto
mašīna pa ceļam uz slimnīcu
vai dzemdības sāksies dienu
agrāk.»
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Dzimšanas dienas skaitlis tavas dvēseles spogulis
Dvēsele atbilstīgi zināšanām, kas līdz mūsdienām saglabātas un pierakstītas senindiešu
svētajos rakstos - Vēdās ir nemirstīga. Ar to enerģiju, kas piemīt dvēseles skaitlim, cilvēks
ienācis šajā pasaulē un spēj vieglāk vai ar grūtībām tikt galā ar dzīves uzdevumiem, pārstei
gumiem un šķēršļiem.
Dvēseles skaitlis ir dzimšanas dienas (bez mēneša un gada) skaitlis, ko novienkāršo līdz
viencipara skaitlim. Piemērs: ja tavs dzimšanas dienas datums ir 24. novembris, tavs dvē
seles skaitlis ir 2+4=6.
Ņem vērā! Ja tavs dzimšanas laiks ir pirms saullēkta vai pēc saulrieta, dvēseles skaitli
ietekmē arī iepriekšējā vai nākamā skaitļa enerģija. Praksē tas nozīmē, ka tev daļēji piemīt
gan viena, gan otra skaitļa iezīmes.

Saules un
valdnieka
skaitlis

Mēness un
pārmaiņu
skaitlis

Vēsturiski dzimšanas dienas svin, kopš
ikdienas lietošanā ieviesa kalendā
ru, taču, tā kā astroloģija ir zināma
jau no senseniem laikiem, cilvēka
piedzimšanas gadskārtējā svētīšana
ir ļoti sena. Agrāk tā bija aristokrātu
privilēģija - dzimšanas dienā pēc astro
loģiskās kartes noteikt nākamajā gadā
gaidāmos notikumus. Savulaik reliģisku
apsvērumu dēļ dzimšanas dienas
sāka uzskatīt arī par pagānu svētkiem,
tāpēc joprojām ir reliģiski virzieni, kas
dzimšanas dienu svinēšanu neatzīst,
piemēram, Jehovas liecinieki.

Cilvēkiem ar šo dvēseles skaitli jāmācās vadīt un uzņemties atbildību, bet viņi var būt egoistiski un nevēlēties uzņemties
atbildību. Labi līderi, vadītāji vai svarīgi cilvēki, kas spēj ietekmēt citu prātus. Spēcīgas individualitātes, lepni, izsmalci
nāti, patīk izklaides. Vēlas sev apkārt redzēt kārtību, nevis anarhiju un prasa, lai viņus ciena. Viņi ir tik pašpietiekami, ka
viņiem patiesībā nevajag partneri, jo labi prot pastāvēt paši par sevi. Ģimenē viņi jāpieņem kā autoritāte. Jo vairāk viņus
apspiež, jo vairāk pieaug viņu spēks.
Šī dvēseles skaitļa cilvēki mēdz būt ļoti atkarīgi no Mēness cikla un vislabāk jutīsies Pilnmēnesī. Viņiem raksturīga šaubī
šanās un neatlaidība un vienmēr būs vismaz divi viedokļi par vienu jautājumu. Tiecas pēc domubiedra, kāda, par ko rūpē
ties. Ir miermīlīgi, taisnīgi, jūtīgi. Tā kā «2» ir mātes simbols, var būt raksturīgas sievišķīgas, skaistas, apaļas formas, ar ko
nevajag cīnīties. Ja nebūs gana aizņemti darbos, pārāk daudz prātos. Daudz strādāt viņiem nevajag, jo dzīvē svarīgākais ir
komunikācija ar citiem.
Viņš ir visu, arī visas sabiedrības, skolotājs, kas zina, kā ir pareizi. Labvēlīgi ietekmēs visus, kas dzīvo viņiem blakus.
Viņiem raksturīgs dzīvesprieks un sabiedriskums, bet netīk neprofesionalitāte, neprecizitāte - grib, lai viss noris pareizi.
Sliņķi, kuri labprāt izrīkos citus, bet ģimenes labklājības dēļ var atteikties no sava komforta. Atbildīgi un tieši - teiks to, ko
domā. Ja citi viņiem neuzticas un netic, var spītēt, tāpēc ar «3» labāk nestrīdēties. Nereti iemīlas savā ideālā partnera tēlā
vairāk nekā pašā cilvēkā.
Citi par viņiem domā vienu, bet patiesība ir cita, ko šie cilvēki uz āru neizrāda. Raksturīgas šaubas par to, ko dzīvē darīt.
Ļoti talantīgi, oriģināli, neatkārtojami un neparasti cilvēki, kas izvēlas nestandarta situācijas un risinājumus. Bieži vēlas
visu panākt bez pūlēm. Labi strādā rokas un galva - var uzzīmēt, salīmēt, veidot, izdomāt un izplānot, arī aprēķināt, anali
zēt un pārbaudīt, bet īstenot nevar. Viņu neparastās idejas bieži nesaprot pat tuvinieki. Ļoti praktiski - ar zelta rokām.
Jaunība, jautrība un labklājība raksturīga šiem cilvēkiem. Tas ir arī intelekta un harmonijas skaitlis, jo tur, kur jāskaita un
jāanalizē, šie cilvēki būs lietpratēji. Nepatīk kritika. Grib būt mūsdienīgi un racionāli - augstu vērtē laiku un plāno, lai visu
paspētu, taču tik un tā visu laiku steidzas. Ja nejūtas brīvi, var saslimt. Ilgi jūtas kā bērni, tāpēc līdz brieduma gadiem
saglabā jauneklīgu izskatu. Grūti veidot ģimeni, jo tas var traucēt brīvībai. Ģimene un attiecības vieglāk veidosies tiem,
kuri dzimuši 23. datumā.

Veneras un
dzīves bau
das skaitlis

Viņiem ir ļoti daudz draugu, patīk gardi paēst un viss skaistais. Cilvēkiem ar šo dvēseles skaitli viss ir skaists - māja,
dārzs, izteiksmes līdzekļi, piemēram, runa. Izteikti rūpējas un līdzpārdzīvo par citiem. Ienes mājīgumu telpā, dzīvotā, lai
būtu ērti. Labi ģimenes cilvēki un vecāki, jo dzīvo citu dzīvi, rūpējas par citiem. Gudri sadzīviskajās un praktiskajās lietās,
taktiski, prot glabāt noslēpumus, taču lēni domā - viņiem viss rūpīgi jāizsver. Vīrieši ar dvēseles skaitli 6 ir ļoti labi māk
slas eksperti un labi jūtas sieviešu kompānijā.
Cilvēki apveltīti ar ļoti spēcīgu Visuma enerģiju, viņiem ir sava pasaules uztvere, patīk strīdēties un diskutēt. Bieži viņu
teiktajā un rīcībā nav ne loģikas, ne prāta, ne likumu, ne noteikumu. Viņi izvēlēsies rīkoties ne tā kā citi, bet rezultātā
intuīcija būs aizvedusi līdz īstajam rezultātam. Ar savu lielo enerģiju bieži rada haosu visur, kur ierodas, - telpā uzreiz
pamana, ka ienācis «7». Rutīna viņiem nepatīk, taču labprāt filozofē un raugās uz pasauli citādi. Sirdī ļoti pārdzīvo, bet
neprot par to izrunāties. Savā partnerī meklē pilnību.
Konkrēti, pamatīgi, bet reizēm dziļi sirdī vientuļi. Parasti izskatās vecāki par saviem gadiem, jo ir jau daudz pārcietuši un
piedzīvojuši (ja ne šajā, tad iepriekšējās dzīvēs). Viņiem raksturīga kārtība un disciplīna. Mēdz būt spītīgi un stūrgalvīgi,
grūti iekļaujas kolektīvā. Var upurēties grūtdieņu dēļ. Netīk šķērdēties ar naudu, izvēlas pieticīgu dzīvesveidu. Emocijas
neizrāda, var būt asi un vēsi, ar partneri var pat nedēļām nesatikties un nesarunāties. Var būt piemēroti aprēķina laulībām,
jo mīlestība šķiet garlaicīga.
Cilvēki ar šo dvēseles skaitli ir individuālisti, nevis kolektīva cilvēki. Visvairāk nesaprot, kā citi var nesaprast un nemācēt
to, kas pašiem veicas tik labi. Ir ātri, mērķtiecīgi, apķērīgi un dinamiski un to prasa arī no citiem. Viņiem trūkst pacietības
un līdzjūtības. Tiecas pēc perfektuma visās jomās, viņiem ir mērķis un stipra griba. Ja otru pielaiž sev klāt, uzskata to par
savu īpašumu. Lieli sapņotāji - pat tad, kad atraduši īsto partneri, sapņo par kaut ko vēl... Slēpj savas jūtas un izrādīs tās
tikai izredzētajiem.

Dzimšanas diena un 12 spēka dienas
Katram cilvēkam ik gadu no savas dzimšanas dienas līdz nākamajai dzimšanas dienai rit savs Saules cikls. Tas nozīmē, ka pirmajā pus
gadā pēc dzimšanas dienas ir enerģijas pieplūdums, bet otrajā - kritums. īpaši zema enerģija ir mēnesi līdz dzimšanas dienai, uz ko nereti
norāda arī saslimšana tieši savā dzimšanas dienā vai to gaidot. Ja aiziesi pie astrologa pirms dzimšanas dienas, viņš galvenos vilcienos
izstāstīs, kas turpmākajā gadā tev sagādās prieku vai bēdas. Astrologs ieteiks konkrētā gada dzimšanas dienā un nākamajās 11 dienās
ievērot pavisam vienkāršus uzvedības principus, kas uzlabos nākamo gadu mēnesi pa mēnesim.

1. diena =
1. mēnesis

Dzimšanas dienā jāraksta savs gada plāns. Šajā dienā vajadzētu apzināti justies labi, programmēt visu
gadu un arī pirmo mēnesi. Sējam sēklu tam, ko gribam iegūt. Nevajag apreibināties. Vēlami mazi ceļojumi
vai mācības. Derēs ūdensprocedūras, pirts, māli, medus. Sajā dienā jādzied, jāmuzicē, jāņem vērā visas
idejas, kas iešaujas prātā.

2. diena =
2. mēnesis

Svarīgi saņemt dāvanas, var rīkot svinības. Šī ir naudas diena, bet otrais individuālā Saules gada mēnesis
būs naudas mēnesis. Šodien var saņemt naudu, bet nevajag to izdot. Svarīgi satikt labvēlīgi noskaņotus
cilvēkus, izrādīt iniciatīvu, uzņemties atbildību par notikumiem savā dzīvē. Labi, ja izmanto uguni, arto
darbojas, skalda malku, kurina kamīnu vai krāsni.

3. diena =
3. mēnesis

Attiecību, saskarsmes un mācību diena. Ieteicams sakārtot attiecības, pateikt labu vārdu tuviniekiem,
draugiem, var uzticēt savu vēlmi tuvam cilvēkam, kas palīdzēs to īstenot. Var daudz runāties ar draugiem,
paziņām. Diena piemērota jaunas informācijas iegūšanai. Nopērkot sev svarīgu grāmatu, nodrošināsi attīs
tībai vieglāku ceļu. Jādarbojas ar radošām lietām.

4. diena =
4. mēnesis

Šodien vajag uzmanīties, jo var saasināties konflikti. Arī ceturtais mēnesis var būt spriedzes pilns. Jāvirza
sevi uz attiecību kārtošanu. Šī ir ģimenes diena, kad esam atvērti attiecībām ar dzimtu. Būtiskas ir ar īpa
šumiem saistītas lietas. Var sākt remontu. Karmisko parādu dzēšanas diena. Var aktivizēties bailes - vajag
ieskatīties tām acīs. Svarīgas ir tradīcijas, ģimenes lietas, šis ir laiks, kad vajag atcerēties senčus.

5. diena =
5. mēnesis

Šodien var programmēt ilgāku laika posmu nākotnē. Paveras kas tāds, kas dod attīstību uz ilgu laiku. Pieci
ir mīlestības skaitlis. Radošā diena, kad dziedāt, dejot, atļaut sev neprātīgas lietas, kas rada pozitīvas
emocijas. Šajā dienā var ieņemt bērnu. Priecāties ar mēru, bez pārguruma. Sirds diena. Jāiepriecina sirds,
tad veidojas laba saikne ar bērniem un veicas privātajā biznesā.

6. diena =
6. mēnesis

Šī diena norāda uz mūsu ražīgumu. Jāpievērš uzmanība veselībai, jāsaudzē sevi. Tas pats attiecas uz visu
sesto mēnesi. Šis ir kā lūzuma punkts, pārbaudījums, lai pārliecinātos par savu darbu vērtīgumu. Vēlams
plānot dienas režīmu, līdzsvarot laiku darbam, atpūtai, sevis sakārtošanai, formēt sava ķermeņa aprises.

7. diena =
7. mēnesis

Šodien ir partnerattiecību diena. Svarīgi spert solīti pretim otram cilvēkam - parūpēties par viņu. Parasti šī
diena ir ļoti aktīva, svarīgi fiksēt, kas notiek. Ko par tevi saka citi, tā ir taisnība. Ko redzi, arī tā ir taisnība.
Parādās konkurenti, nelabvēļi. Nereaģē sāpīgi uz kritiku. Apkārtējos redzi reālā gaismā. Labi slēgt līgumus
un pamanīt, kas ir tie, kurus pievelkam un kuri ienāk mūsu dzīvē.

8. diena =
8. mēnesis

Šodien var būt finanšu grūtības. Diena, kad var sevi viegli ievainot, tāpēc jāieplāno iespējami mazāk
aktivitāšu un nevajag riskēt. Jābūt pateicīgiem par visu, kas ar mums notiek. Aktivizējas egoisms, uzrāda
mūsu vājās rakstura īpašības. Tiek pārbaudīta izturība savstarpējās attiecībās. Mistiķiem transformējas viņu
spēks. Svarīgi ieguldīt enerģiju labās lietās.

9. diena =
9. mēnesis

Līdzīga trešajai dienai, kad jāsāk kaut kas jauns, jo šī diena un šis mēnesis ir kā vārti uz jaunu periodu.
Intelektuālā ziņā ļoti svētīgs laiks. Var mainīt pasaules uzskatu. Astotajā dienā izvēlamies būt laimīgi, toties
devītajā - to nostiprinām. Šajā dienā ļoti aktīvi darbojas sirdsapziņa. Vajadzētu apzināti tiekties uz augšu
un uz priekšu.

10. diena =
10. mēnesis

Laiks, kad nepieciešama iekšējā koncentrēšanās. Ļoti līdzīga ceturtajai dienai. Grūti būt pakļautā stāvoklī
un aktīvi darboties. Šodien visiem paziņojam, ka esam vērtīgi, bet svarīgi neaizkaitināt pārējos. Kārtojam
profesionālās lietas. Veiksmīgi pavadīta diena - labas iespējas izaugsmei. Diena parāda, cik atbildīgi esam
pret sevi, tā ir arī karjeras diena. Laba meditācija par karjeru, darbu.

11. diena =
11. mēnesis

Izvēles diena - turpmāko plānu kalšanas laiks, āķītis, kas izmet cilpu no viena plāna punkta uz nākamo,
lai ir savienojums. Plāno, vizualizē arī turpmāko gadu uz priekšu. Svarīgi, ko šodien runājam ar draugiem
un domubiedriem. Šī ir arī intelektuālo baudu diena, kad aktīvi jādarbojas sabiedriskajā dzīvē un jākopj
attiecības ar draugiem.

12. diena =
12. mēnesis

Neitralizācijas diena. Visu slikto, kas bijis iepriekšējās dienās un mēnešos, nu var vērst par labu, liekot
pluszīmi. Svarīgi jauno gadu sagaidīt un nākamajā gadā būt bez parādiem. Visu lietu nobeigums, kopsavil
kums. Pārskatīt iepriekšējās dienas. Pārdomu diena - plāna piekoriģēšana. rzsi

MĪTI PAR SULĀM

M ūsdienās cilvēkam droši vien ir plašāka pārtikas un visdažādāko ēdienu izvēle nekā
jebkad, taču uztura speciālisti un dietologi arvien uzstājīgāk runā p ar mūsu neprasm i
izvēlēties un sabalansēt uzturu, kā a rī par nepareizu ēšanu. Pilnvērtīgam uzturam

kas pēc sātīgas paēšanas vēl labi uzkost.
Vislabāk ir dzert sulu apmēram pusstun
du pirms ēšanas vai stundu - pusotru pēc
ēšanas. Tā ir piemērota brokastīm vai uz
košanai pirms pusdienām. Vienā reizē ir
veselīgi izdzert apmēram 300 ml sulas. Tā
kā sulās ir nedaudz šķiedrvielu vai pat to
nav vispār, pēc to dzeršanas cilvēks uzreiz
nejūt sātu, taču tas ir maldīgi. L. Ķiršīte ie
saka sulai pievienot sasmalcinātus augļus,
ogas. Ziemā var izmantot saldētas ogas.
Šāds dzēriens gan atsvaidzinās, gan sniegs
sāta sajūtu.

ir nepieciešam i svaigi augļi un dārzeņi. Tad, ja svaigi nav pieejam i, tos lieliski aizstāj
apstrādāti augļi un dārzeņi, kā a rī to sulas.

Par sulām ir radies ne mazums mītu. Lūk,
daži plaši izplatīti viedokļi, uz kuriem neva
jadzētu akli paļauties.

Derīgas ir tikai svaigas sulas
Pēdējā laikā saulītē tiek celtas svaigi spies
tas sulas, pamatojoties uzskatā, ka tikai
tajās ir visas uzturvielas un vitamīni un ka
tikai nupat spiestas sulas ir veselīgi dzert.
Sulu ražošanas meistare Lina Ķiršīte atgā
dina, ka cilvēka organisms no senatnes ir
labāk pielāgojies pārstrādātu, pasterizētu
sulu sagremošanai: „Mūsu senči visu mūžu
dzēra ilgai glabāšanai sagatavotas, karsētas
sulas. Tāpēc vēsturiski cilvēka organisms
pie tām ir labāk pielāgojies. Cilvēkiem ar
noteiktām veselības problēmām svaigas
sulas glāze var pat kaitēt. Organisms bie
ži pats pasaka, vai tam derēs tas vai cits
produkts, jāprot tikai ieklausīties savā iek
šējā balsī, nedzenoties pakaļ mītiem un
modei.” Atbrīvojoties no šī mīta, sulas var
baudīt cauru gadu, jo pārstrādātas tās ne
būt nav mazāk vērtīgas.

turvielu un enerģijas.
Otrs iemesls, kura dēļ sulas nevajadzētu
negausīgi dzert, ir tas, ka to gremošana
sākas jau mutē. Uztura speciālisti iesaka
sulu dzert nelieliem malkiem, katru no
tiem dažas sekundes paturot mutē, itin kā
pakošļājot, lai izdalītos siekalas. Tad tā tiks
labāk sagremota.

Ir labi pēc sātīgām pusdienām

Sulas ir lielisks uztura bagātinātājs. Ja tās
tiek pareizi lietotas, nekādus citus neva
jag. Bet vissvarīgākais - cilvēka organisms
gadu simtos ir pielāgojies to uzņemšanai,
tāpēc viss, kas sulās ir labs, tiks uzņemts
un darbosies labākas veselības un pašsa
jūtas labā.
Jaucot sulas ar augļiem, ogām, piena pro
duktiem, konditori un gudras saimnieces
rada neparasti gardus, barojošus koktei
ļus, ko var pagatavot jebkurā gadalaikā.

padzerties sulu
Tā ir lielākā kļūda, kuru daudzi pieļauj aiz
ieraduma. Tā kā sula ir pielīdzināma ēdie
nam, uzdzert to pēc ēšanas ir tas pats,

AUGĻU UN SULAS
KOKTEILIS AR JOGURTU

ŠVARCVALDES KOKTEILIS
AR OLU („FLIPS”)
Sastāvdaļas:
60 ml ķiršu sulas
20 ml laim a sīrupa
10 ml citronu sulas

/

I olas dzeltenums
pāris kubiņu ledus
piparm ētras zariņš
Pagatavošana:
Blenderi saliet sulas, pievienot le

Sulas veldzē slāpes

Sastāvdaļas:

Ļoti izslāpuša cilvēka roka stiepjas pēc
jebkāda dzēriena, taču sulas nav piemēro
tas slāpju veldzēšanai vairāku iemeslu dēļ.
Pirmkārt - tajās ir diezgan daudz kaloriju.
Ja vēlaties izvairīties no papildu kilogra
miem, ar sulām slāpes dzesēt nevajadzētu.
Dietologi sulas sauc nevis par dzērienu,
bet gan par ēdienu. Ne velti ir radītas sulu
diētas, kurās viss uzņemamais uzturs ir ti
kai dažādas sulas, un veselīga dzīvesveida
piekopēji pat rīko sulu nometnes. Dzerot
sulas, organisms gūst pietiekami daudz uz

I glāze persiku jo ļiM a,

sakult. Glāzi ro tāt ar piparmētras

I banāns

zariņu. Tas ir rūgtens, atsvaidzi

I persiks

nošs dzēriens, piemērots jebku

I glāze sulas (ābolu, vīnogu, apelsīnu)

ram gadalaikam.

C A M PAIG N FIN A N CED
W IT H AID FR O M T H E
E U R O P E A N UNION

dus kubiņus un olas dzeltenumu,

0.5 glāzes biezas mango sulas
Pagatavošana:
Saberzt persikus un banānus ar
blenderi vai koka karoti, pārliet
pāri sulu un jogurtu, saklilt. '

ENJOY

TS FROM
EUROPE

Kad pēkšņi gadās sirds infarkts, bez
stenta neiztikt. Bet kā ir citās situācijās?

v A n d a H a ilo v a

No IEVAS Veselības
lasītāja vēstules
Esmu dzirdējis, ka tagad sirdīstentus liek pat bez
īpašas vajadzības. Vai tā ir, un kādos gadījumos stenti
tiešām ir nepieciešami? Man ir arī kāds paziņa, kuru
ātrie ar sirdslēkmi aizveda uz slimnīcu, un nu viņam
sirdīir pat četri stenti. Pašsajūta viņam tagad laba,
tikaiļoti daudz visādu zāļu jādzer. Vai tad arstentiem
kaiti neizārstē? Kādi izmeklējumijāveic, lai būtu dro
šība, ka stentu grib ielikt pam atoti? Būtu interesanti
saņemt atbildes uz šiem jautājumiem.
Juris

Akūtās situācijās •
neaizvietojams

KONSULTĒ:

Dr. ANDRIS SKRIDE

P. Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas
Invazīvās un vispārīgās
kardioloģijas nodaļas
kardiologs.
Plaušu hipertensijas speciālists,
Starptautiskās Pulmonālās hi
pertensijas asociācijas biedrs.
Rīgas Stradiņa universitātes
pasniedzējs.

Ja kādā no sirds muskuli apasiņojošām artērijām izveidojies
dzīvībai bīstams sašaurinājums
vai pat slēgums, kā tas notiek
akūtā nestabilas stenokardijas
un miokarda infarkta gadīju
mā, stenta implantēšana glābj
cilvēka dzīvību. Jo ar stentu,
kas ir no īpaša metāla pinu
ma veidota neliela caurulīte,
iespējams nodrošināt bojātās
vietas atvēršanu un asinsrites
atjaunošanu, kā arī tas kalpo par
balstu asinsvada sieniņai, ne
ļaujot tajā pašā vietā atkārtoties
problēmai. Jo ātrāk miokarda in
farkta pacientam izdodas atvērt
slēgto artēriju un atjaunot sirds
musku|a apasiņošanu, jo labāk.
Lieliski, ja to var izdarīt divu
stundu laikā.
Invazīvās kardioloģijas
sākuma periodā, kad stenti
vēl nebija izgudroti, asinsvada

paplašināšanu (piepūšanu)
veica ar speciālu katetru, kuram
galā bija baloniņš, vai arī tikai
izsūca trombu. Diemžēl neko
daudz tas nedeva - pacientiem
gada laikā atkārtojās infarkti,
dzīves ilgums arī nebija garš.
Stentu izgudrošana situāciju
krasi mainīja. Akūta miokarda
r ———————————1
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Stenta ielikšana
automātiski
neatrisina visas
sirds asinsvadu
problēmas.

infarkta gadījumā tikai mazāk
nekā vienā procentā gadījumu
iespējams iztikt bez stenta
ievietošanas.
Savukārt, ja irtāda hroniska
koronārā (vainagartērijas) sirds
slimības forma kā bieži sasto
pamā slodzes stenokardija (kad
aterosklerozes jeb holesterīna

izgulsnēšanās dēļ asinsvadu
sieniņās sāk aizaugt ciet kāds
sirds asinsvads), stents visbie
žāk palīdz uzlabot simptomus.
Cilvēkam vairs nav stenokardijai
raksturīgo, viņa dzīvi ļoti iero
bežojošo, sūdzību - sāpju, spie
došas vai diskomforta sajūtas
krūškurvī fiziskas slodzes laikā,
piemēram, kāpjot pa trepēm
vai ejot kalnup.Tātad hroniskas
slimības gadījumā stenti ļoti
uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti.
i Mūsdienās visā pasaulē
izmanto arvien vairāk stentu,
un tos ievieto ne tikai sirds
(procentuāli visvairāk), bet arī
kāju, galvas artērijās, aortā.
Piemēram, agrāk aterosklerozes
dēļ kāju lielo asinsvadu (artēriju)
aizkaļķošanos varēja ārstēt tikai
ar nopietnu ķirurģisku operāci
ju, bet, kopš arī kājās varam likt
stentus, šādas lielas operācijas
reizēm var aizstāt ar stenta im
plantāciju. Tad ārstēšana notiek
pacientam daudz saudzīgāk.
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Neaizstāj zāles
un veselīgu
• dzīvesveidu

Ļoti daudzi pacienti domā,
ka stenta ielikšana automātiski
atrisina visas viņu sirds asinsvadu
problēmas un viņi turpmāk var
dzīvot, par to vairs nedomājot.
Tā ir ļoti raksturīga alošanās, jo
patiesībā problēmas nekur ne
pazūd. Ir tikai salāpīta - tiesa, ļoti
labi salāpīta - konkrētā vietiņa
artērijā. Koronārās sirds slimības
ārstēšanā galvenais ir medika
mentu lietošana un veselīgs dzī
vesveids - nesmēķēt, uzturā sāli
lietot ne vairāk kā 2-3 gramus
dienā, kustēties. Stenokardijas
pacientiem vajadzētu lietot trīs
medikamentu kombināciju:
AKE (angiotensīnu konvertējošā
enzīma) inhibitorus (šajā grupā
jāizceļ ramiprils), kam piemīt
asinsvadus paplašinoša, aizkaļķošanās procesu samazinoša
un asinsspiedienu pazeminoša
iedarbība, statiņus (galvenokārt
atorvastatīnu un rosuvastatīnu),
tie domāti holesterīna līmeņa
pazemināšanai un aizkaļķošanās procesa mazināšanai, kā arī
aspirīnu (lai nesaliptu trombocīti
un neveidotos trombi).
Turklāt ļoti bieži cilvēks varētu
iztikt tikai ar regulāru šo trīs
medikamentu lietošanu, ja vien...
ģimenes ārsts viņam tos būtu iz
rakstījis. Taču tā vietā viņu nereti
bez terapijas vai slodzes testiem
uzreiz nosūta uz invazīvu
sirds asinsvadu izmeklēšanukoronāro angiogrāfiju. Jā, tajā
labi varam atklāt sašaurinājuma
vietas sirds vainagartērijās un to,
cik lielā mērā tas noticis, tomēr
jāatceras, ka tā ir invazīva proce
dūra ar kontrastvielas ievadīšanu
un iespējamām blaknēm. Proti,
kontrastviela var izraisīt alerģisku
reakciju, var sākties asiņošana no
dūriena vietas artērijā, ar katetru
var sabojāt gan rokas, gan sirds
asinsvadu, var notikt inficēšanās.

tam slodzes testā - veloergometrijā vai stresa ehogrāfijā (ja
pacients nevar veikt veloergometriju), vai arī miokarda
perfūzijas scintigrāfijā - radušās
aizdomas par kādas sirds zonas
išēmiju (neapasiņotu vietu) uz
regulāri lietotu medikamentu
fona, viņu var sūtīt uz invazīvu
izmeklējumu.
Ārsts bez slodzes testa nemaz
nespēj izvērtēt, vai pacientam
vajag vai nevajag likt stentu,
iespējams, viņam pietiek ar
medikamentozu ārstēšanu.
Protams, akūtās situācijās
koronogrāfija jāveic steidzami
visiem bez izņēmuma, tāpat
bez slodzes testiem tā jāveic,

TĀ ievieto STENTU
Stents ar balonkatetru tiek
ievadīts sašaurinātajā vietā
artērijā un piepūsts, lai tas
izplestos.
Ar stentu salabotais asinsvads.
Asinis tagad var plūst brīvi.

ja bijis nepamanīts miokarda
infarkts un izteikta stenokardija.
Vēl pacienti, kuriem ir paaug
stināts asinsspiediens, bieži vien
iztēlojas, ka viņiem pārbaudīs
asinsvadus koronogrāfijā
un viss būs kārtībā... Nekas
nebūs kārtībā - paaugstinātam
asinsspiedienam vispār nav
nekāda sakara ar koronāro sirds
slimību. Tās ir divas nesaistītas
lietas.Tātad, ja ir paaugstināts
asinsspiediens, tas jāārstē, nevis
jāveic nevajadzīgi izmeklējumi.
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Stents un
• problēmas?

Cilvēki nereti mēdz kļūdaini
domāt, ka asinsvadā ievietotais
stents var izraisīt inficēšanos. Tā
nav, jo parasti inficēšanās notiek
dūriena vietā rokā vai kājā.
Infekcijas vairāk attiecas uz sirds
vārstuļu protēzēm.
Stenta atgrūšanās arī nemēdz
notikt. Tiesa, vecākās paau
•
Ja cilvēks divus vai trīs
dzes stentiem bija raksturīgas
mēnešus regulāri lietojis minēto
restenozes (stenta aizaugšana),
trīs zāļu kombināciju un pēc
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Svarīgais tests

jo tas tomēr ir svešķermenis.
Mūsdienās jaunākās paaudzes
stentiem ir citādāks ražošanas
process, tie ir daudz kvalita
tīvāki, tāpēc tiem restenozes
sastopamas retāk.
Pēc stenta ievietošanas obli
gāti jālieto tā saucamās duālā
antiagregantu terapija - ne tikai
aspirīns (tas būs jālieto visu atli
kušo mūžu), bet arī klopidogrels
(ja ārstēta stenokardija) vai
tikagrelors (ja ārstēts miokarda
infarkts). Šīs prettrombu zāles,
lietojot kombinācijā, automā
tiski palielina asiņošanas risku,
tāpēc cilvēkiem, kuri iet uz
stenta ievietošanas procedūru,
vajadzētu zināt, vai viņiem nav

asiņojoša kuņģa čūla vai kāda
cita nekontrolēta asiņošana, vai
arī augsts asinsspiediens. Asiņo
šanas risks pieaugs nevis stenta
dēļ, bet tāpēc ka šīs prettrombu
zāles jālieto dubultā.
Cik ilgi tās vajadzēs lietot?
Tas atkarīgs no stenta veida - ja
ievietots metāliskais stents, tad
prettrombu zāles jālieto divus
mēnešus, ja ar zālēm pildītie
stenti - sākot no diviem mēne
šiem līdz pat gadam. Diemžēl,
ieliekot stentu, zāles jālieto
vairāk un ļoti, ļoti kārtīgi.

STENTU VEIDI
•Parastie metāla, ar zālēm
pildītie (pēc ievietošanas no
tiem vairākus mēnešus izdalās
medikamenti, neļaujot asinsva
dam aizaugt) un bioabsorbējošie
stenti (pāris gadu laikā uzsūcas).
•Latvijā visvairāk lieto metāla
stentus, kurus apmaksā valsts.
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Cik daudz stentu
• var likt?

Nav maksimālā skaita. Ja
cilvēks pārtrauks zāļu lieto
šanu, asinsvadi atkal sāks
augt ciet un vajadzēs ievietot
stentu. Tos var likt tik daudz,
cik nepieciešams. Reizēm pat
ar visām zālēm šo procesu
neizdodas apturēt.

Reāla situācija iz dzīves
Kāds mans pacients lietoja
vidēju devu zāļu (statiņus, AKE
inhibitorus), kā tam jābūt pēc
stenta likšanas, bet viņa ģime
nes ārsts šo devu samazināja,
sakot, ka kardiologa nozīmētā
statiņu deva sabojās viņam
aknas un nieres. Daktere bija
strikti teikusi: nē! Taču gadīju
mos, kad ir implantēts stents,
devas nedrīkst samazināt,
lai atkal nerastos veselības
problēmas. Pacients pieņēma
lēmumu mainīt savu ģimenes
ārstu. Mazām statīnu devām
ir nozīme aterosklerozes
profilaksē, bet, ja slimība jau ir
vai pat bijis infarkts, vai ielikts
stents, statiņi jālieto vidējās vai
augstas intensitātes devās. *

•P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā.
, ^
•Rigas Austrumu klīniskajā universitātes
KUR VEIC? « T *
slimnīcā Gaiļezers.
•Liepājas un Daugavpils reģionālajās slimnīcās.
•Abās universitātes slimnīcās dakteri specializējušies stentu ievie
tošanā īpaši sarežģītos gadījumos. Piemēram, aizkaļķošanās dēļ
pilnībā slēgta sirds asinsvada atvēršanu Latvijā veic divi ārsti: Strādinos
kardiologs Aigars Lismanis un Austrumu slimnīcā kardiologs Artis
Kalniņš. Aizkaļķotu sirds asinsvadu sadalījumu (biforkāciju) vietu
stenožu ārstēšanā (tajās ļoti grūti ielikt stentus) specializējies Strādinu
kardiologs Indulis Kumsārs, viens no Eiropas, pat pasaules labākajiem
speciālistiem tieši šajā lauciņā.

Nu kas gan tagad, pašā vasaras karstumā, var būt

veldzējošāks par kefīru, jogurtu bez piedevām, raudzētārr
paniņām, tīrkultūru, lakto, mājās gatavotu rūgušpienu?!
žurnāliste
ILZE OLŠTEINA

Ed g u d ri,

Mainīt ieradumus nekad
nav pārvēlu
Kādā dzīves periodā, kad veselība
piekliboja ar abām kājārrvsāku
pārvērtēt, ko ēdu. Izgāju cauri milzu
informācijas gūzmai, bet galvenais sāku izmēģināt ēst pa jaunam . Skaidri
neatceros, kad pirmo reizi izdzēru ka
fijas vai tējas tasi bez cukura, bet ļoti
labi palicis prātā mirklis, kad nejauši
aizņēmos kafiju no drauga, kas tasītē
bija iegāzis vismaz trīs karotītes. No
kafijas garšas nebija ne miņas! Viebos
un mēģināju to cukurūdeni norīt.
Tāpat man tagad ir ar jogurtiem.
Kad pirms gadiem divdesmit pir
mos paraugus Latvijā ieveda kopā
ar snikeriem, priekšstats par jogurtu
man radās kā par kaut ko ļoti saldu un

Raudzētie
skābpiena

tumīgu, kas iepakots mazā plastma
sas trauciņā. Hei, tie laiki ir garām
uz neatgriešanos! Tagad katrs sevi
cienošs piena produktu ražotājs sorti

gatiesrtiroclcLfctf

mentā iekļauj jogurtu bez cukura un
citām piedevām. Un lepni to uzraksta
lieliem burtiem. Tie ir tavējie, ja gribi
būt vesela. Un tie ir tik gardi! Jo lēnāk
ēd, jo vairāk garšas nianšu atklājas.
Vasarā brokastīs es tādam bezpiedevu
jogurtam pieberu kailgraudu miežus,
zemenes, mellenes vai avenes. Uzkai
su kanēli. Ieleju tasītē kafiju, pieberu
tai... kardamonu. Paņemu karoti,
aizveru acis un baudu.

RE, KĀ!
Mēs kā nācija esam pārvarējuši savu konservatīvismu

SKAIDRO
Dr. sc. ing. INGA
CIPROVIČA

un no citām zemēm pārņēmuši jogurta un kefīra lietoša
Dr. med.

LAILA MEIJA

Profesore Latvijas

Ārste dietoloģe, docente Rīgas Stradiņa

Lauksaimniecības universitātē,

universitātē, Dietologijas dienesta vadītāja

nas tradīciju. Tagad kefīrs veselīgo raudzēto jeb fermentēto skābpiena dzērienu grupā pie mums ir topa pirmajā
vietā. Bet vēl pagājušā gadsimta 20.-30. gados kefiru un
jogurtu Latvijā pārdeva tikai aptiekās - kā līdzekli zarnu

Pārtikas tehnoloģijas fakultātes

P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā,

darbības uzlabošanai. Neviens nebija drošs, ka mūsu

dekāne.

konsultante Capital Clinic Riga.

zemes iedzīvotāji kefīru sāks lietot ikdienā...

IEVAS Veselība
turpina rakstu sēriju par
ēdienu, kas ne tikai dod
spēku, bet arī uzlabo
veselibu. To dēvē arī par
funkcionālo pārtiku.

no raudzētiem jeb fermentētiem skābpiena produktiem
Zinātniskajos pētījumos
vēlreiz un vēlreiz apstiprināts pateicoties pienskābes bak
tēriju klātbūtnei, šie produkti

uzlabo zarnu darbību un
vēdera iziešanu. Kad esi
apēdusi ko tādu, kas puncim
licis aizdambēties, pūsties,
urkšķēt, tie palīdzēs normalizēt
situāciju zarnu traktā. Probiotikas savukārt var palīdzēt, ja

ir kairināto zarnu sindroms,
kad caurejas mijas ar aizcietējumiem un ir vēdera pūšanās, kā

arī tad, ja ir iekaisīgo zarnu
slimība. Skābpiena produkti
tad ir ļoti vēlami, ja vien tev
nav alerģija pret pienu (piena
olbaltumvielu nepanesamība).
Tad gan izvēlies citus raudzētus
jeb ar pienskābes baktērijām
fermentētus produktus (par
tiem lasi tālāk).

Pieaug cilvēku skaits, kam
ir pilnīga vai daļēja laktāzes
nepietiekamība. Laktāze ir
ferments, kas šķeļ piena
cukuru - laktozi. Laktāzes ne
pietiekamība bieži vien mēdz
izpausties, kad zarnu trakts ir
pamatīgi cietis pēc slimoša
nas. Vēl šī fermenta darbība
dažiem kļūst vājāka līdz ar
vecumu. Tad cilvēks vairs
nevar ēst piena produktus,
papildus nelietojot fermenta
preparātus. Taču sevi jāpavē
ro: nereti ir tā, ka, kaut arī ir

laktāzes nepietiekamība,
tieši raudzētos skābpiena
produktus nelielos daudzu
mos tomēr var lietot, jo ta
jos fermentēšanas procesā
laktoze jau ir daļēji sašķelta.
:oto - Shu tte rsto ck ,
5va Andersone,
Ю izdevniecības
urn ā ls S a n ta arhīva
n publicitātes foto

Vēl no piena produktiem tad
der nogatavinātie sieri, kuros
laktozes praktiski nav. Jo vis
pār - lietot piena produk

tus ikdienā ir ļoti ieteicams,
tajos ir pilnvērtīgas olbaltum

vielas, kalcijs un citas mine
rālvielas. īpaši svarīgi piena
produktos esošos labumus
uzņemt, lietojot tieši skābpiena
dzērienus, ir senioriem, kam
ir problēmas ar košļāšanu un
tāpēc siers neder.

Sirds un asinsvadu sistē
mas veselības stiprināšanai
ieteicami piena produkti
ar zemu tauku saturu, kas
visplašākajā klāstā ir tieši rau
dzētie skābpiena izstrādājumi.
Pierādīts, ka tie palīdz saglabāt
normālu asinsspiedienu, pat
mazināt to.

Skābpiena produkti var
palīdzēt mazināt arī ho
lesterīna līmeni, īpaši to
iedarbība pētīta cilvēkiem
ar metabolo sindromu. Bet
jāuzsver tas, kas šajā rakstā
minēts vairākkārt, - domājot
par veselību, jēga lietot tikai tos
skābpiena produktus, kuriem
nav pievienots cukurs!

Šie ir imunitāti nostiprinoši
produkti, tāpēc tos iesaka
cilvēkiem, kam ir hroniskas
slimības, vai pēc akūtas slimo
šanas, jo pienskābes baktērijas
palīdz atjaunoties zarnu gļot
ādai, kas pēc caurejas, dažādu
vīrusu infekciju pārslimošanas,
kā arī antibakteriālo līdzekļu
lietošanas ir bojāta. Taču zarnu
gļotāda atjaunojas ilgā laika
posmā, var paiet no trim līdz
sešiem mēnešiem. Tāpēc labos
skābpiena produktus (vismaz
divas glāzes!) jālieto katru dienu,
turklāt ilgstoši. Bet vēl labāk visu mūžu! Turklāt tiem ir ne
tikai tieša iedarbība uz zarnu sa
tura iekustināšanu un gļotādas
atjaunošanu, bet arī netieša uz organismu kopumā.

Pētīti daudzi mehānismi,
kā skābpiena produkti uzlabo
veselību. Galvenais atzinums
joprojām - tie tiešām spēj uz
labot zarnu mikroorganismu
sastāvu. Un šie labie mikro
organismi, kas zarnās nonāk,
pēc tam veic daudzus darbus:
resnajā zarnā šķeļ līdz tai no
nākušās šķiedrvielas, līdz ar
to zarnā rodas jaunas vielas,
piemēram, īso ķēžu tauk
skābes, kas nonāk asinsritē
un veic citus labus darbus.

Tām ir pretvēža iedarbība,
tās mazina apetīti un līdz
ar to uzņemto kilokaloriju
daudzumu, tauku izgul
snēšanos, regulē cukura
vielmaiņu. Tāpēc raudzētu
skābpiena produktu lieto
šana palīdz mazināt zarnu

vēža un arī krūts vēža risku,
kā arī palīdz cīņā ar aptau
košanos un 2. tipa cukura
diabētu. Tas izpētīts Zviedri
jā, kur lieto līdzīgus skābpie
na produktus. Turklāt laktobaktērijas un bifīdobaktērijas
palīdz saglabāt pašas zarnu
gļotādas veselību, pasargā no
nelabvēlīgo mikroorganismu
nokļūšanas organismā caur
zarnu sieniņu. To nosaka
daudzi faktori, un visnozī
mīgākais - mikroorganismi
katra cilvēka gremošanas
traktā. Taču šis sastāvs katram
atšķiras, tāpēc efekts vese
lības uzlabošanā no skāb
piena produktu lietošanas ir
atšķirīgs, visiem nekad nebūs
vienlīdz labi rezultāti.

Skābpiena produktu iedarbī
ba uz veselību tagad tiek pētīta
saistībā ar alerģiju. Jau seci
nāts, ka tie uzlabo stāvokli

ādai, kura cietusi alerģiskas
reakcijas dēļ.

Ēdiens, kas ĀRSTE
Kurš ir LABĀKAIS
Kefīrs? Rjaženka? Paniņas?
Rūgušpiens? Jogurts? Tīrkultūra? Airāns? To nevar pateikt.
Un nevajag. Jo lielākais mūsdie
nu ieguvums irtas, ka raudzētie
skābpiena produkti tagad
pieejami plašā klāstā.Tieši dažā
dība palielina iespēju, ka zarnās
nonāks iedarbīgāks pienskābes
baktēriju kokteilis. Jo patiešām
pilnīgi visi skābpiena produkti ir
vērtīgi, lai arī katram pievieno
tajā ieraugā ir cits pienskābes
un dažiem probiotisko baktēriju
komplekts. Vienas baktērijas
savus labos darbus veic tievajā
zarnā, otras - resnajā. Iedarbība
atšķiras. Ideālās vienas pienskā
bes baktērijas sugas nav (vai arī
tā nav izpētīta, noskaidrota). No
plašā mikroorganismu klāsta
tieši Lactobacillus, Bifidobacte
rium un Streptococcus ģintis ir
plaši pētītas.To pārstāvji ir tā
dēvētie probiotiķi jeb mikro
organismu koncentrāti, kas,
strādājot zarnu traktā, producē
pienskābi, vitamīnus un antibakteriālas vielas. No tām top
ieraugi skābpiena produktiem,

jo lielākoties piens ir laba vide,
lai baktērijas vairotos.
Probiotiķu pārstāvji ir dažādi,
tāpēc uz skābpiena produktu
etiķetēm var lasīt dažādus no
saukumus. Kas tev par to jāzina?
Gandrīz nekas! Pērc raudzētos

skābpiena produktus bez pie
devām, turklāt pēc iespējas
paplašini savu izvēli: izmēģini
dažādu ražotāju dažādos
skābpiena produktu veidus
un dzīvo mierīgi.
Kefīri, kuriem rakstīts, ka
pievienotas bifidobaktērijas, ir
raudzēti skābpiena produkti ar
pievienoto vērtību. Proti, bifi
dobaktērijas tiem pievienotas,
kad tie jau bija saraudzēti, un,
pateicoties tam, ar to pašu kefira glāzi tavā organismā nonāk
plašāks labo baktēriju klāsts!
Iespējams, tev grūti noticēt,
ka visi raudzētie bezpiedevu
skābpiena produkti ir vienlīdz
labi. Jo reklāmas ir iedarbīgas,
un tie ražotāji, kam pietiek
naudas reklamēt savu ražo
jumu, balstoties uz zinātnis
kiem pētījumiem, kādu labo
baktēriju izceļ jo īpaši. Viņi
nemelo. Piemēram, Latvijā labi

Pagatavo jo g u rtu PATI!
Nopērc jogurtu bez piedevām un iejauc to aptuveni 40 grādus
siltā pasterizētā pienā (mazāko jogurta trauciņu uz 1 I piena).
Turi tādā pašā siltumā, līdz pēc 8 stundām būs gatava nākamā
jogurta porcija.
Raudzējot mājas apstākļos, galvenais ir tīrība un pareiza
temperatūra - jogurta iegūšanai vajag aptuveni 40 grādus,
nopērkami speciāli jogurtu inkubatori, kurtos gatavot. Bet
vari trauku savīstīt arī segās un pielikt pie sildītāja. Vai lietot
termokrūzi.

SVARĪG I!

Jogurta inkubators.
C enas-no 16 līdz 40 eiro

Arī gotiņas pienu
pirms raudzēšanas
uzkarsē. Citādi
nevar zināt, kas
galu galā sanāks,
jo nepasterizētam
pienam ir sava
dzīvā mikroflora,
kas var savairoties,
un tad vēl dabūsi
ātras kājas.

pazīstamajiem Gefilus produk
tiem uz iepakojuma rakstīts,
ka šie skābpiena produkti
satur pasaulē visvairāk pētīto
pienskābes baktēriju celmu Lac
tobacillus rhamnosus GG. Jauki!
Taču, ja kāds būtu sasparojies
tikpat plaši izpētīt citu baktēriju
celmu, piemēram, kādu no
tiem, ko pievieno, raudzējot
kefīru, varbūt tas pat izrādītos
pārāks. Jautājums tikai - kad
un kurš to izpētīs? Zviedri, redz,
nedrīkstēja atpalikt no somiem
un izpētīja Lactobacillus reuteri
celmu, gūstot apstiprinājumu
tā labajai iedarbībai uz veselību,
radija piena produktu, medika
mentu un uztura bagātinātāju
sēriju Reta.
«Latvijā praktiski neviena no
baktērijām, kuras šobrīd pievie
no skābpiena produktiem, nav
pamatīgi pētīta, tāpēc vietējie
ražotāji neizceļ kādas vienas īpaši
labās baktērijas klātbūtni savā
produktā. Tiesa, pēdējos gados
Dr. biol. Vija Ramniece ir vērtējusi
Lactobacillus helveticus R7, par to
ir veikti daži klīniskie pētījumi. Lai
ari šī ir siera ražošanai piemērota
baktērija, Dundagas piens ar to

Kas ir KAS?
Katrs skābpiena produkts
vēsturiski radies konkrētas
vides ietekmē. Agrāk mūsu
teritorijā no skābpiena
produktiem bija pazīstams
tikai RŪGUŠPIENS. Mēs
dzīvojam mērena klimata
joslā, lai gan karstās vasarās
tā nebūt nešķiet. Mūsu gaisa
mikroflcrā pārstāvēti noteikti
mikroorganismi, kuri, iekļūstot
pienā, saraudzē to, pārvēršot
par rūgušpienu. Bet, piemēram,
Kaukāza reģionā, kur ir cits
klimats (līdz ar to gaisā ir cits
mikrobu sastāvs), mūsu piens
rūgstot nekļūtu par rūguš
pienu, bet sanāktu jogurtam
līdzīgs produkts.
PANIŅAS, kas ir sviesta
gatavošanas blakusprodukts,
pie mums pazina jau sen. Bet,
tās saraudzējot, sanāk labs
skābpiena produkts.Tagad

ražo skābpiena produktu Lab
daris. Šis ir atsevišķs gadījums,
jo vajadzīgs ilgs laiks un daudz
naudas, lai baktēriju iedarbību
pētītu un pierādītu pozitīvo
efektu. Tāpēc gandrīz visi ieraugi,
ko pievieno Latvijā ražotajiem
skābpiena produktiem, sausā
vai saldētā veidā tiek iepirkti
no lieliem ieraugu ražošanas
koncerniem, kuri tos izstrādājuši
savās zinātniskajās laboratorijās.
Mūsdienu pārtikas ražošanas
tehnoloģijas pieprasa, lai proce
sā visas sastāvdaļas būtu pievie
notas ar tādu pašu precizitāti kā
zāļu ražošanā. Lai gan internetā
var uzdurties skepsei, vai maz
labās baktērijas paliek dzīvas, ja
tiek saražotas rūpnieciski, tad
sasaldētas un transportētas pa
visu pasauli, pētījumi un prakse
apliecina, ka tās tiešām paliek
dzīvas un darbojas. Ja pasterizē
tam pienam pievieno noteiktu
ieraugu un sanāk gaidītais pro
dukts, par ko gan te šaubīties?»
skaidro profesore Inga Ciproviča. Un iesaka neklausīties
reklāmas, bet skatīties uz katru
produktu pēc būtības - kas ir
kas un ko tas satur.

raudzētas paniņas Latvijā ir ļoti
populāras.
Agrāk tikai klimats noteica
piena rūgšanas procesa īpatnī
bas. Piemēram, Elbrusa kalna
ziemeļu nogāzēs, raudzējot
pienu, sanāca KEFĪRS (tā ierau
gā ir gan pienskābes baktēriju
pārstāvji, gan etiķskābes, gan
raugi), bet dienvidu nogāzēs,
kur siltāks, - JOGURTS.
RJAŽENKA, kuru pie mums
var nopirkt sen, bet tā nekad
nav bijusi ļoti populāra Latvijas
patērētāju vidū, nāk no Ukrai
nas. Šajā zemē bija pieņemts
pienu ilgi karsēt, līdz tas iegūst
saldenu garšu, brūnganu no
krāsu un biezāku konsistenci.
Tādu pienu saraudzējot, sanāk
rjaženka.
Kopš cilvēki iemācījās teh
noloģiski precīzi sagatavot
mikroorganismu koncentrā
tus ieraugu veidā, mums ir
pieejami visi zināmie skāb-

Lakto DABISKS, raudzēts piena

CITI fermentētie
produkti

produkts, Food Union
ATŠĶIRĪGAIS: saņēmis Latvijas Uztura
speciālistu asociācijas kvalitātes zīmi par
labo sastāvu un vairāk
nekā 20 gadus
saglabāto nemainīgo
pagatavošanas veidu.

Šie trīs labie
raudzētie
bezpiedevu
skābpiena
produkti no
pārējiem
ATŠĶIRAS AR
KO ĪPAŠU!

Gefilus LGG bezpiedevu
jogurts, Valio

Ekoloģiskais jogurts,
bez piedevām, Tukuma piens

ATŠĶIRĪGAIS: bez laktozes.

ATŠĶIRĪGAIS: ražots no ekoloģiski iegūta

Tātad to droši var lietot arī tie,

piena. Produktu sērija saņēmusi Latvijas

kuriem trūkst fermenta, kas

Ārstu biedrības balvu.

sašķeltu piena cukuru laktozi.

piena produktu veidi. Turklāt
arī likumdošanas normatīvie
akti nosaka, kāds ieraugs jālieto
konkrētam produktam, lai
tas atbilstu jogurta, kefīra vai
raudzētu paniņu u. c. statusam.
Normatīvi nosaka arī to, kādām
baktērijām un cik lielā daudzu
mā produktā jābūt. Un - cik
daudz baktērijām jāsaglabājas
līdz produkta derīguma termiņa
pēdējai dienai.

Tikai - bez cukura!
Ražotāji gatavo raudzētos
piena produktus arī ar augļu, ogu
un citām saldām piedevām. Bet!
Ja raudzētam skābpiena dzērie
nam papildus pievienots cukurs
vai augļu piedeva, tas ir deserts.
Vērtīgāks deserts irtas, kurā
papildus enerģijas bagātajām
sastāvdaļām, ko rada pievie
notais cukurs, ir arī bagātīgs
baktēriju kopums. Kaut arī
cukurs neveicina to augšanu,
nevar apgalvot, ka skābpiena
produktos ar saldajām piede
vām baktēriju nav. Jo baktērijas
ir ļoti dažādas un dažādi reaģē.
Turklāt arī cukurus pievieno
dažādi. Ir ražotāji, kas tos pieliek
klāt jau pasterizētam pienam, ir
'ažotāji, kas cukuru pievieno ga
tavam saraudzētam produktam.
Nopērkami tādi jogurti, kuriem
svaigajā pienā cukurs pievienots
au pirms raudzēšanas, bet pēc
audzēšanas vēl arī augļu un ogu
)iedeva, kas arī satur cukuru.
Divreiz! Ja cukura koncentrācija ir
oti augsta, daudzas pienskābes

baktērijas patiešām nav spējīgas
vairoties. Turklāt pievienotais
cukurs jebkurā gadījumā palē
nina mikroorganismu augšanas
ātrumu un reizē veicina, ka tie
straujāk iet bojā. Pētījumi liecina,
ka bezpiedevu skābpiena
produktiem pienskābes un citu
baktēriju daudzums ir vismaz
pakāpi augstāks.
Skābpiena produktiem ar
saldajām piedevām tiek pievie
notas pārtikas piedevas. Vari
izmēģināt! Pieliec bezpiedevu
kefīram vai jogurtam karoti

ievārījuma, sajauc un atstāj le
dusskapī. Pēc dienas redzēsi,
ka ievārījums ar savu skābumu
sācis dominēt un savilcis piena
olbaltumvielas sīkās pārsliņās, un
sākušas izdalīties sūkalas. Tāds
saldais ēdiens izskatās vizuāli ne
pievilcīgs, vai ne? Šādu jogurtu
tu nepirktu - vajag taču, lai augļu
un ogu daļiņas būtu vienmērīgi
izkliedētas, masa viendabīga,
tumīga, kārdinoša....Tad nu
talkā tiek ņemti biezinātāji un
stabilizētāji. Un tu to visu ēd. Vai
tev to vajag?

kāposti.
•Āfrikā iecienīti raudzēti
prosas un sojas produkti.
•Japānā, kur agrāk gan
drīz nemaz nelietoja pienu,
bet mērķtiecīgi aizsāka
funkcionālo produktu
ražošanu, sākumā populari
zēja Yakult - raudzētu sojas

pienu.*’

ILZES padomi
i

Fermentēšana jeb rau
dzēšana var notikt vai nu
mikroorganismu ietekmē, vai
pašu fermentu ietekmē. Fer
menti, ko izdala pienskābes
baktērijas, orientēti uz cukuru
sadalīšanu līdz pienskābei,
tāpēc to galaprodukts ir ar
pienskābu garša. Pie mums
tradicionāli daudz lieto piena
produktus, tāpēc pienskābes
baktērijas pamatā asociējas ar
skābpiena produktiem, skābo
krējumu, biezpienu un nenogatavinātajiem skābpiena
sieriem, kas ir, piemēram,
tradicionālais jāņusiers un
baltais biezpiena siers. Bet ir
arī citi raudzētie jeb fermentētie produkti, ko labo baktēriju
dēļ vērts lietot uzturā.
•Latvijā - skābētie

I

1.

I

4 procenti. Mieru, tikai mieru! Piena cukurs laktoze raudzējot jau nekur nepazūd, tikai tiek sašķelts, lai labāk sagremojams. Un

I

"ļ

Izrunājoties ar ekspertēm, guvu pārliecību: ja uz iepakojuma rakstīts, ka skābpiena produkts ir bez piedevām, vari tam

I . ticēt un pirkt droši. Paskatoties sastāvā, iespējams, ieraudzīsi, ka tur tomēr ir cukurs (vai rakstīts - ogļhidrāti)! Aptuveni

■
I

piena cukura daudzums ir aptuveni 4 procenti uz 100 gramiem.
ļ

f

Es pērku skābpiena produktus bez pievienota cukura, jo tādos visas labās baktērijas vairojas sparīgāk un dzīvo ilgāk. Es
Z . • pērku arī tādus produktus, kam derīguma termiņš beigsies vismaz pēc dažām dienām, nevis šodien.

Q

Ja esi nopirkusi jogurtu, kuram papildus pievienots cukurs, var: parotaļāties ar savu gribasspēku. Paņem cukurtrauku,

. 3 • tējkaroti un glāzīti, noliec blakus jogurta iepakojumam. Parasti šādam jogurtam cukura daudzums ir aptuveni 8 -1 0 grami
I uz 100 gramiem jogurta, pat vairāk! Brokastīs apēst 300 gramus jogurta ir nieks, tāds mazs trauciņš. Uz 300 gramiem tātad ir
I 30 grami cukura. Glāzītē blakus jogurta trauciņam ieber 6 tējkarotes cukura, kas atbilst 30 gramiem. Kā izskatās? Vai zini, ka vēlaI mā dienas cukura norma ir līdz 50 gramiem no visiem produktiem kopā? Tu ar vienu jogurtu esi to jau gandrīz sasniegusi! Varbūt
I arī pie rīta kafijas piebēri cukuru... Un pusdienās saldajā mēdz ēst kūciņu. . . Un tev ir riepa ap vēderu? Par ko tu vēl brīnies?!

I
I

I
I

A

Ik pa laikam tiek aktualizēts jautājums: vai labās baktērijas nokļūst līdz zarnām? Par to veikti daudzi pētījumi, un secinā-

i • jum i vēsta: tiek gan! Protams, kuņģa skābes ietekmē daudzas labās baktērijas iet bojā, bet ne visas. Ne velti noteikts, ka
vienā gramā raudzētā skābpiena produkta jābūt vismaz miljonam baktēriju. Ja no tā miljona vismaz daļa tiek līdz zarnām, tad

ļ taču viss kārtībā. Ir arī pētījumi, kas pierāda, ka bifidobaktērijas kuņģa un zarnu traktā izdzīvo labāk. Bet -

nesarežģī situāciju!

I Tu tāpat nevari pateikt, kāda vide ir tieši tavā organismā, un sarēķināt, kuras baktērijas un cik lielā daudzumā esi apēdusi un
I aizvadījusi līdz resnajai zarnai, kur cenšas vairoties tieši bifidobaktērijas. Pienskābes baktērijas savukārt mēģina piestiprināties
I tievo zarnu bārkstiņām, un tur viņām īstā vieta.

L a b ā k d a ž ā d o s k ā b p i e n a p r o d u k t u k lā e t u >

k a tru dienu lie to t o s vism az 2 g lā z e s un d zīvo vesela!

Ejam DABA!

Kā^etot?
Vislabāk ķiršu kauliņu spiWentiņu sa
karsēt cepeškrāsnī 150 grādu temperatū
rā (maksimums!). Var arī mikroviļņu krāsnī
līdz 600 vatiem apmēram 2-2,5 minūtes.
Ja rudenī vajadzēs tikai siltu spilventiņu,
noliec to sasildīties uz apkures radiato
riem. Sausie ķiršu kauliņi uzlādējas ar
karstumu, un pēc tam tie siltumu atdod
tai ķermeņa vietai, uz kuras spilventiņu
uzliksi.
Pirms lietošanas pārbaudi, vai kom
prese nav pārāk karsta. Un neliec tieši
uz ādas, vispirms uzklāj dvielīti un tikai
tad ķiršu kauliņu spilventiņu.Tas saglabā
siltumu aptuveni 20-30 minūtes.

Kad N O D ER sild īša n a ?

Kompresmaisim

Iesaka
LOLITA GRAUDIŅA,
stiliste un grima
māksliniece.

Nezinu, vai tā ir taisnība, bet lasīju, ka
pirmie tos ir izmantojuši kādas Šveices
fabrikas strādnieki, - viņi pēc smagas
darbdienas piepildīja maisiņus ar ķiršu
kauliņiem, uzsildīja tos un lietoja kā atslā
binošu kompresi. Ķiršu kauliņu spilven
tiņa pagatavošanai man bija nepiecieša
mas tikai divas lietas: kauliņi un 15 x 15
cm liels lina auduma maisiņš. Kauliņus
pirms iebēršanas maisiņā nomazgāju un
izžāvēju.

•Ja ir rejošs klepus un spazmēti bronhi grūti atklepojamas krēpas. Siltums atver |
elpceļus, un ir vieglāk atklepot. Kompresi
liec uz muguras. Bet - ne tad, ja irpaaugst^fc
nāta temperatūra.
•Tad, ja vajag atslābināt krampjaini savilk
tus muskuļus vai pārgurušu rauskulatūru.
Kaut vai sprandu, plecus.
•Bērniem pret zarnu kolikām.
•Ja locītavas ir mazkustīgas, stīvas un
čirkstošas, arī tad tām der siltums. Taču, ja
iekaisums ir akūts - ja locītava ir karsta un
apsarkusi, sildīt nedrīkāfcd'āda kaite jādzen
prom ar vēsumu. Asinsvadiem sašaurinoties,
gan tūska mazinās, gan tiek noņemts liekais
karstums.
• Siltums palīdz iemigt.
• Nomierina pārāk stresainus, hiperaktivus bērnus.

Nekad NESILDI!
►Ja ir iekaisums.
►Ja ir strutaini procesi.
►Ja ir nervu saknīšu kairinājumu simptomi.
Piemēram, ja sāp mugura.

Ed ķiršus pilnām saujām

arī ATVĒSINĀTĀJS
Ķiršu kauliņu spilventiņus
Itdzesē ledusskapī vai saldētavā
paturi to 20-60 minūtes) un lieto
eā.aukstuma kompresi. Ja mājās ir mazi
jerni, kas mēdz sasisties, tad vispār ir
Drātīgi nelielu ķiršu kauliņu spilventiņu
urēt saldētavā kā ātro palīdzību, jo pie
nāks situācija, kad vajadzēs aukstuma
<ompresi.'Šoreiz tā nebūs tik šokējoši
auksta kā ledus, bet dos vēlamo atvēsi
nošo efektu.

Aukstums DER
► Kad kaut kas sastiepts,
sasists, ir pietūkums.
►Ja iekodis kukainis.
►Ja sāp galva.
►Viegliem apdegumiem.
►Ja ir drudzis un jāatvēsina galva.

Pindasjeb
masāžas maisiņi

»
Lai tādus uztaisītu, arī vajadzīgi ķiršu
kauliņi, lina audums un vēl kokvilnas
aukliņa. Var ērti izmasēt visu ķermeni uzlabot ādas tonusu, veicināt asinsriti
un vielmain

Vērtīgais

Diētas ārstes LOLITAS
NEIMANES receptes

Viņa iesaka ķiršus ziemai
$aidēt: izņem kauliņus un
mazffet apber ar cukuru.
Vēl daktere Neimane ogas
izmanto salātos, piemēram
kopā ar nikolu

Ķiršu mīkstumā ir
organiskās skābes, minerālvielas
un mikroelementi, to skaitā kalcijs,
dzelzs, fosfors, magnijs, kālijs, varš,
pektīna vielas, fermenti, A, C un PP
vitamīns, antociāni.
•Saldos ķiršus lietoja ir mazasi
nība - tajos dzelzs esot vairāk nekā
daudzos citos augļos.
•Tautas medicīnā tos izmanto,
kad ir vēdera aizcietējumi.
•Skābie ķirši ir vērtīgs diētisks
produkts, kas veicina ēstgribu un
ir viegls vēdera mīkstinātājs, ja ir
hroniski aizcietējumi.
•Skābo ķiršu sastāvā vairāk nekā
jebkurā citā auglī ir antioksidants
antocianīns.Tas spēj mazināt

iekaisumu un atvieglo artrīta
radītas sāpes.
•Pateicoties antociāniem un
antocianīniem, ķirši atjauno saistaudus un neitralizē brīvo radikāļu
darbību. Brīvie radikāļi ir skābekļa
savienojumi, kas izraisa šūnu bojā
jumus un mutācijas, veicina ādas
ivecošanos, saslimšanas un pat
Izēju attīstību.
•Viena krūze skābo ķiršu dod
115 daļu no C vitamīna dienas
Ievas, un C vitamīns nepieciešams,
rganismā uzsūktos dzelzs.

KIRSU M O R S S
Sastāvdaļas: 1glāze ķiršu,
pusglāze cukura, 11ūdens

Pagatavošana
Ķiršus nomazgā, izņem kauliņus,
saspaida ar koka karoti un no iegūtās
ķiršu masas izspiež sulu. Pēc tam sulu
nolej stikla burkā, uzliek vāciņu un
Pirms
masesanas
pindas
uzsildi.

noliek vēsā vietā. Čagas pārlej ar karstu
ūdeni, liek uz uguns, vāra 10-12 minū
tes, pēc tam izkāš.
Gatavo novārījumu pielej sulai, pieber
cukuru un izmaisa.
Lielisks, kad ir drudzis.

Man ir dvīņumāsā
Kad Inga to uzzināja,
viņai bija 25 gadi...

Lasi IEVAS Stāstosl

Jau pārdošanā!

9

Baudīt - tas
I nozīmē mīlēt

REKLĀM A

Veselīgas dzīves līdzsvaram

Linex
probiotikas:
kad tās
nepieciešamas?
Cilvēka zarnu traktā mīt aptuveni 2 kilogrami
dažādu baktēriju - gan labvēlīgās, gan tā
sauktās sliktās baktērijas, ko dēvē par nosacīti
patogēnām. 5o mikroorganismu kopumu sauc
par zarnu trakta mikrofloru jeb mikrobiotu.
Veselam cilvēkam zarnu mikroflorā sastopamās
baktēriju sugas ir līdzsvarotā stāvoklī, un
sabalansēta mikrobiota ir svarīga organisma
labsajūtai un imunitātei.
Problēmas rodas tad, ja kādu iemeslu dēļ
(nepareizs uzturs, gremošanas trakta vīrusu
un baktēriju infekcijas, stress, antibio
tiku lietošana) labvēlīgo baktēriju skaits
pēkšņi samazinās. Tas var izjaukt zarnu mikrofloras līdzsvaru un novest
pie nelabvēlīgo baktēriju pieau
gu
guma, kas var izpausties kā
u'»»yAļflV\vēdera pūšanās, caureja
un vispārējs vājums.
Līdzsvaru palīdz uz
turēt un atjaunot
probiotikas-noteiktu sugu baktērijas,
kuras sastopamas
fermentiem bagātā
pārtikā vai probiotiķus saturošos medi
kamentos. Tās ietei

camas gan ārstēšanai,
gan lietošanai profilaktiskos
nolūkos.
Ne visi baktērijas saturošie produkti
sniedz labvēlīgu ietekmi uz veselību.
Lai panāktu labvēlīgu iedarbību,
ir svarīgi, lai probiotiķu kultūras būtu
dzīvotspējīgas un to daudzums norādītajā devā
būtu pietiekams.
Viens no piemēriem ir Linex - probiotisks bezrecepšu medikaments, kuru lieto
aizcietējumu, vēdera uzpūšanās, caure
jas un citu mikrofloras līdzsvara zuduma
izraisitu gremošanas traucējumu profilak
sei un ārstēšanai.

KAD IETEICAMS LIETOT LINEX?
VĒDERA UZPŪŠANĀS
Probiotikas zā|u veidā nodrošina palīdzību
gremošanas problēmu, piemēram, caurejas vai
vēdera uzpūšanās gadījumā. Vēdera pūšanās

Atšķirībā no citiem baktēriju
a v o t ie m -jogurtiem , uztura
b ag ātin ātājiem

Linex ir zāles,

bezrecepšu medikaments.
Zāļu ražošanu kontrolē īpaši
likumi, kas uzrauga, lai zāles ir
noderīgas tām paredzēto slimību
ārstēšanai un profilaksei. Augstās
prasības attiecināmas gan uz zāļu
izstrādi un izgatavošanas pro
cesu, gan sastāvā esošo baktēriju
kvalitāti un daudzumu.
Linex satur liofilizētas
(izžāvētas zemā temperatūrā),
dzīvotspējīgas trīs sugu
pienskābās baktērijas, kuru

kombinācija regulē zarnu trakta
m ikrofloras fizioloģisko līdzsvaru.
INFEKCIOZAS CAUREJAS GADĪJUMĀ
Akūtas infekciozas caurejas izraisītāji ir vīrusi un
baktērijas. Ilgstoša šķidra vēdera izeja var izraisīt
organisma atūdeņošanos (tas strauji zaudē
daudz šķidruma un minerālvielu), elektrolītu
un skābju-sārmu līdzsvara traucējumus. Vieg
las vai vidēji smagas caurejas gadījumā var
palīdzēt Linex lietošana, kas kavē slikto baktēriju
vairošanos, palīdz atjaunot līdzsvaru zarnās un
uzlabot pašsajūtu. Linex lietošana jāuzsāk uzreiz
pēc tam, kā sākusies caureja un jāturpina tik
ilgi, līdz zarnu mikroflorā pilnībā atjaunojusies
un pašsajūta uzlabojusies.

CEĻOJOT
Viena no izplatītākajām problēmām ceļojot ir
tā dēvētā ceļotāju caureja, ko var maldīgi sa
jaukt ar saindēšanos ar svešu pārtiku. Ceļotāju
caureju izraisa svešzemju pārtika un ūdens, kas
pilni ar jaunām, organismam nepazīstamām
baktērijām. Vides maiņas rezultātā organismā
savairojas svešās baktērijas, kas iekaro zarnas
un veicina tādu mikrobu vairošanos, kas rada
toksiskas vielas, tādējādi ietekmējot zarnu funk
ciju. Ceļotāju caurejas izplatītākās pazīmes ir
vēdersāpes, vājums un vemšana, šķidra un bieža
vēdera izeja un reizēm arī drudzis. Lai cīnītos ar
slimības pazīmēm, ieteicams lietot Linex (reizēm
arī kopā ar antibiotikām). Tomēr ieteicams būtu
probiotikas lietot profilaktiski - sākt to lietošanu
jau pirms ceļojuma. Ir dati, ka ceļotāju caureju
tad novēro retāk.
Vairāk informācijas par probiotikām, kā ari garšīgu ēdienu
receptes un vingrinājumu kompleksu „ Balanss" veselīgas
dzīves līdzsvara uzturēšanai var atrast:

« —

PROBIOTIKIS
LATVIJĀ

LIETOJOT ANTIBIOTIKAS
Antibiotiku uzdevums ir iznīcināt patogēnās
baktērijas, bet diemžēl tās iznīcina ari orga
nismam nepieciešamās baktērijas. Tiek izjaukts
mikrobiotas līdzsvars un rezultātā var rasties
ar antibiotiku lietošanu saistīta caureja. Lai to
novērstu, paralēli antibiotiku lietošanai ietei
cams lietot Linex, turklāt darīt to jau kopš
pirmās antibiotiku lietošanas dienas.
Linex sastāvā ietilpstošās baktērijas ir dabīgi (ne
ģenētiski modificēti) rezistentas (noturīgas) pret
antibiotiskajiem līdzekļiem, tomēr, lai panāktu
lielāku šo zāļu efektivitāti, Linex jālieto trīs
stundas pēc antibiotiku lietošanas.

* Pirktākais probiotiķis Latvija pēc Pharrm Zoom tirgus analizēs datiem 2008 -06.2015.. wvAv.linex-probio.com
Sandoz d d pārstāvniecība Latvijā, K. Valdemāra 33-30, Rīga, LV-1010, tālr. +371 67892006

Linex cietās kapsulas N16
Pārbaudīts medikaments mikrofloras uzturēšanai un
atjaunošanai. Satur vismaz 12 milj. dzīvotspējīgu trīs dažādu
sugu probiotisku {Lactobacillus acidophilus (sp. L. gasseri),
Bifidobacterium in f antis. Enterococcus faecium) baktēriju.
Profilaktisks vai palīglīdzeklis caurejas, vēdera uzpūšanās
un citu gremošanas traucējumu gadījumos, antibiotiku
vai ķimijterapījas laikā.
Pieaugušiem, bērniem un zīdaiņiem. Pilnu lietošanas
informāciju skatīt Linex N16 lietošanas instrukcijā.

A SANDOZ
a Novartis company

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Zaļu nepam atota lietošana ir kaitīga veselTbai!
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LINEX

var parādīties pēc dažu pārtikas produktu,
piemēram, kāpostu, pupiņu, saldinātu gāzētu
dzērienu un dažādu medikamentu lietošanas.
No vēdera pūšanās vislabāk izvairīties, atsako
ties no tādu produktu lietošanas uzturā, kas
izraisa gāzu veidošanos. Bet akūtu diskomfortu
var mazināt, lietojot Linex, jo šajās zālēs ir augsts
dzīvotspējīgu Lactobacillus un Bifidobacterium
baktēriju saturs, un to daudzums norādītajā
devā ir pietiekams, lai novērstu gremošanas
traucējumus.

BIOENERĢĒTIĶIS Pēteris Lejiņš
Zināju, ka jebkura egregora darbībā
ir interesanta likumsakarība - tā sauktais
egregoriālās pievilkšanas posms.Tautā
to apzīmē ar teicienu - jauniņajiem
veicas. Egregors, lai uz ilgiem laikiem
dabūtu cilvēku savā varā (ēdienkartē),
jebkuram jaunpienācējam dod atbildes
enerģijas dozu, kas izpaužas kā konkrētu
cilvēku rīcība vai kādi labumi parastam
cilvēkam saprotamā veidā, lai viņam vēl
un vēl gribētos būt šā egregora ietekmē.
Baznīcas gadījumā atgriezties baznīcā
un lūgt Dievu. Kazino tas parasti ir liels
iesācēja spēlmaņa vinnests. Jo lielāku
daudzumu enerģijas jaunpienācējs
dod pirmā kontakta laikā, jo lielāka ir
egregora atbilde.
Tātad nostājos baznīcēnu pūļa
aizmugurē. Atvēros egregoram un sāku

atdot viņam daudz, daudz enerģijas no
ārējā enerģijas avota. Es to arī protu.
Translēju šo enerģijas plūsmu minūtes
divdesmit. Dievkalpojums tuvojās
beigām. Baznīckunga palīgs paņēma
ikonu un ar acīm sāka meklēt cilvēku, kam
to atdod nešanai. Mans paziņa nostājās
palīga priekšā, lai tikai dabūtu nest kāroto
ikonu.Tomēr palīgs izspraucās cauri
ticīgo pūlim un ikonu svinīgi nodeva
man. Godīgi sakot, tādu egregoriālu godu
nebiju gaidījis un arī plānojis. Man pašam
tas bija pārsteigums.
Jau pēc ceremonijas, kad braucām
mājās, paziņa klusēja, gluži kā dabūjis ar
bomi pa galvu. Viņš nevarēja sajēgt, kā
baznīcas kalpi Dieva priekšā tā pacēla
mani - šamani - un tik zemu nolaida
viņu, mecenātu.

Jā var būt bīstams
Daudzi dzirdējuši vai izjutuši čigānu
prasmi pierunāt šķirties pat no pēdējās
naudiņas kabatā. Pēc tam sevi lamājam,
ka esam muļķi, ka "velns mūs dīdīja" un
tamlīdzīgi. Kādēļ tas tā notika? Čigāni,
manuprāt, ir viena no tām retajām
pasaules nācijām, kas labi pārvalda
psiholoģiskos un tā sauktos dabas
energoinformatīvos likumus. Es noliecu
galvu viņu priekšā. Ne jau tāpēc, ka daži
no viņiem to izmanto savām ne pārāk
attaisnojamajām darbībām, bet tāpēc, ka
līdz ar to viņi ir daudz mazāk iezombēti,
viņu apziņa ir brīvāka.
Kas ir čigānu hipnoze? Tā ir verbāla
iedarbošanās uz otru cilvēku, viņa
psihes pakļaušana pilnīgai savai

STAURU

—

“Es redzu auru! Šo spēju esmu mantojis
jau septītajā p a a u d z ē” Tā dažreiz
šīs zināšanas tiek pasniegtas kā liela
gudrība un spēcīgas ekstrasensorās
spējas. Jums melo. Šādu supernoslēpuma
zināšanu mums devusi daba, mūsu
energoinformatlvā būtība. Pats auras
(cilvēka enerģētiskā ķermeņa) redzēšanas
noslēpums ir banāli vienkāršs. Lai to
iemācītos darīt, ir tikai jāprot koncertēt
acu skatienu pirms apskates objekta
vai aiz tā. Un tikai. Ir vingrinājumi, kā
trenēt šo prasmi.
Vakarā vienatnē pirms
• gulētiešanas ieņemiet
ērtu pozu (guļus, sēdus) un
pustumsā izstiepiet rokas sev
priekšā uz augšu pret istabas
griestu vienmērīgofonu.
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Izpletiet pirkstus,

• skatoties uz tiem.

Kādu laiku skatieties
virzienā uz pirkstu
galiem.

3

Jau pēc brīža telpā ap
pirkstiem saskatīsiet
izmaiņas. Tās var būt
dažādas un individuālas.
Vieni redzēs ko līdzīgu
gaišākai vai tumšākai
migliņai, citiem telpa ap
pirkstiem kļūs tumšāka vai
gaišāka, trešie pamanīs
bezkrāsas stariņus, kas iziet
no pirkstu galiem.
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Domās rokas joprojām
izstieptas pret griestu
vienmērīgo fonu, pagariniet
savu fizisko roku. Pagariniet
(domās) savu roku
pakāpeniski, līdz tā atduras
pret griestiem.

•

•
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Kādu laiku turpiniet
apskatīt šīs izmaiņas
telpā ap pirkstiem.

•

Turpinot skatīties uz
pirkstu galiem, fokusējiet
Sāciet viegli kustināt
skatienu uz griestiem, bet ar
acu skata maliņu neatlaidiet
• pirkstus. Līdz ar
pirkstu kustībām kopēsies
ari pirkstu galus.
arī kustības, ko veic
migliņa vai stariņi. Jūs esat
Tā skatoties, pievērsiet
• (nelielu) uzmanību tai ieraudzījuši un apzinājuši
savu enerģētiku, auru esat
apkārtējās telpas daļai, kas
savam iekšējam kritiķim
atrodas apkārt pirkstiem.
paskaidrojuši, ka pasaulē
Neaizmirstiet vienlaikus
I’i'/ififlm/ rrfioctnc
ir ne tikai materiālas
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lietas (fiziskā roka), bet arī
nemateriālas, enerģētiskas.
Bet ejam tālāk!

-J A Būsiet pārsteigti,
JLU < kad ieraudzīsiet,
ka migliņa, stariņi atkārto,
kopē jūsu domu gājienu.
Izstiepjas tieši tik lielā mērā,
cik domās izstiepāt savu
fizisko roku. Tas apstiprina,
ka protat manipulēt ar savu
enerģētisko ķermeni (auru).
Apstiprina ari to, ka domas
ir materiālas. Ja iekšēji
jūs tomēr māc šaubas, tas
nozīmē, ka ieslēdzies iekšējais
kritiķis, jūsu saprāta kritikas

BIT

mehānisms. Bet nevajag
viņu klausīt. Vismaz šoreiz.
Nevajag ari apvainoties uz
šo iekšējo kritiķi. Viņš vēl pēc
inerces kādu laiku darbojas
saskaņā ar materiālās
pasaules kanoniem: “Atzīstu
tikai to, ko esmu redzējis,
sataustījis, saodis, dzirdējis’.’
Pamēģiniet ar savu
ēterisko roku sasniegt
savu fizisko roku un domās to
paspiest it kā sveicinoties.
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Gan ēteriskajā
rokā, gan fiziskajā
plaukstā parādās savāda,
tikko manāma sajūta. Jūs
jūtat savu ēteriskās rokas
spiedienu!

-ļ O Izstiepietfiziskās
JLkZs* rokas divus pirkstus
un pavērsiet pret otras
rokas plaukstas augšpusi.
Izstiepiet domās savus
pirkstus (to enerģētiku, auru)
līdz plaukstas augšpusei.
Pakustinietfiziskās rokas
pirkstus. Un atkal būsiet
pārsteigti, ka fizisko pirkstu
kustības tikko manāmu sajūtu
veidā kopējas uz plaukstas
augšpuses. Jūs iemācījāties ne
tikai redzēt savu enerģētiku,
auru, bet arī to sajust. Jūs
esat spēruši pirmos soļus
neredzamās pasaules
bezgaļtgo plašumu virzienā.

kontrolei. Čigānu hipnozes iedarbības
laiks lielākoties ir neilgs, bet efektīvs.
Hipnozes laikā upuris tiek nostādīts tādā
psiholoģiskā kontekstā ar savu iekšējo
vērtību skalu, ka viņš nevar atteikt
hipnotizētāja prasībām. Upura saprāts
neizjūt nekādu iekšējo pretrunu, kritiku
vai briesmu draudus, pašaizsardzības
mehānisms neieslēdzas.
Pirmais darbs ir pievērst upura
uzmanību. Romi to parasti dara ar
lūgumu palīdzēt bērniem ar kādu
pavisam nelielu naudas summu maizītei
vai paprasot ceļu uz kādu vietu pilsētā.
Protams, mēs visi cenšamies būt laipni un
palīdzēt vismaz ar padomu. Mēs pat esam
laimīgi, ka neprasa naudu, tikai padomu.
Viegli tikām cauri? Nekā, upuris jau ir ceļā
uz lamatām, jo iedarbība sākusies.
Hipnotizētājam svarīgi panākt no
upura pēc iespējas vairāk apstiprinošu
atbilžu.Tā nav obligāti jāizrunā, var būt
piekrītošs upura galvas mājiens vai acis,
kas iemirdzas. Jautājums vai apgalvojums
var būt balstīts uz vispārpieņemtiem
uzskatiem, uz kuriem atbilde ir pati
par sevi saprotama un apstiprinoša.
Nākamajam jautājumam, uz kuru no
upura jāsaņem pozitīva atbilde vai iekšēja
piekrišana, jābūt saistītam ar rezultātu,
ko pēc visiem loģikas un objektīviem
kritērijiem jebkurš cilvēks vēlas sasniegt.
Tā var būt mierīga dzīve, citu cilvēku
cieņa, skaists izskats, labs atalgojums,
tikai tam jābūt raksturotam pēc iespējas
īsāk. Nākamajam jautājumam (trešajam)
arī jābūt īsam un saistītam ar
galamērķa sasniegšanu.
Kad no upura ir saņemta trešā
apstiprinošā atbilde, tad vēl var
pievienot galarezultāta pozitīvo
aprakstu. Tam gan jābūt garākam,
iedvesmojošam un cerību izsakošam.
Ar šo upura saprāts jau būs nonācis
hipnotizētāja rīcībā. Tagad var
ķerties vērsim pie ragiem un maigā,
bet pārliecinošā formā pateikt, ieteikt
to darbību, ko vēlaties no viņa sagaidīt.
Protams, ka, veicot"hipnozes seansus",
jāņem vērā gan vieta, kur tas notiek, gan
individuālās īpatnības - cilvēka uzvešanās
maniere, apģērbs, runas veids, ārējais
izskats. Labs manipulators pārzina arī
mīmiku un žestu valodu.
Jāatzīst, ka nu jau šo psiholoģiskās
iedarbības veidu lieto arī daudzi labi
dažādu preču pārdevēji. Daudzām
dāmām ir gadījies aiziet uz veikalu
vienkārši pamielot acis, bet pārnākt
ar drēbes gabalu, kas nemaz nebija
vajadzīgs. Ar pārdevēja vai veikala
īpašnieka prasmi izkārtot preces tika
nodrošināta čigānu hipnozes sākuma
daļa - uzmanības pievēršana. Jūs

ĻAUJ DZĪVEI BŪT!
► Ir teikts: ej, kurp

iedams, tu tik un tā esi,
kur esi. Proti - tu esi šeit.
Vienmēr. Vai ir tik grūti
to pieņemt?
►Sakot jā tam, kas ir, un
pārstājot cinities ar notie
košo, tu kļūsti vienots ar
Dzīves saprātu un spēku
un sajūti dziļu mieru.
Tikai tā tu vari kļūt par
pozitīvu pārmaiņu nesēju.
► Pieņemt nepieņema

mo - tas ir šīs pasaules
neizsmeļamais
žēlsirdības avots.

►Aiz visiem apstākļiem,

► Jebkas, ko tu pieņem

cilvēkiem un notikumiem,
kas šķiet slikti vai ļauni,
slēpjas dziļāks labums.
Nepretojies ļaunumam viena no augstākajām
cilvēciskajām patiesībām.

visā pilnībā, aizved
tevi uz mieru, arī
pieņemšana, ka tu nespēj
pieņemt to, ka pretojies.
Liec mieru dzīvei.
Ļauj tai būt.

piegājāt pie, teiksim, blūzītes, kas jums
bija iekritusi acīs. Jūsu nodoms bija
remdēt ziņkāri, bet pēkšņi uzradās
smaidīga un laipna pārdevēja, kura
pavēstīja, ka prece tikko no jaunā
pieveduma vai slavena brenda
izstrādājums. Nevienu no pārdevēja
nosauktajiem iemesliem jūs, protams,
nevarat apstrīdēt, tāpēc klusējot
piekritāt. Tas ir - iemetāt pārdevējas
krājkasītē savu pirmo jā.

Noņemt netīkamo
kā ar skrāpi
Ja palasīsiet manā blogā astraltemple.com tēmu Mūsu saprāta
enerģētiskā uzbūve, tad sapratīsiet,
ka cilvēka saprāta enerģētiskajā daļā
atrodas savdabīgas atmiņu matricas,
kuras ir dažādi piesātinātas ar enerģiju.
Ja enerģijas daudz, tad saprāts konkrētu
matricu (atmiņas) aktualizē.Ja maz,

Apkārtējo enerģiju iespaidā cilvēki kļūst
naidīgāki, emocionāli agresīvāki cits
pret citu, tātad enerģētiski netīrāki.
Nākamais jā tiek izdabūts kaut vai ar
komentāru:"Skaista, vai ne." Daudzreiz ar
to arī pietiek, lai jūsu saprātu pārņemtu
pilnīgā kontrolē. Bet drošākam efektam
var turpināt un teikt: "Nu, kā radīta jums."
Tas arī no jūsu saprāta viedokļa nav meli,
jo pati izvēlējāties šo blūzīti apskatei. Tas
būs jūsu trešais jā šajā verbālās hipnozes
šovā. Tālāk jums piedāvā ieiet uzlaikoša
nas kabīnē. Jūsu saprātam nav ko iebilst,
jo tas neko nemaksā un neuzliek nekādas
saistības. Tāpēc jūs paklausīgi (ceturtais
jā) ieejat kabīnē un uzvelkat blūzi. Iznākot
no uzlaikošanas kabīnes, jūs atkal dzirdat:
"Cik gan labi jums šī blūzīte piestāv!" Un
šajā stadijā jūsu spriešanas spējas vairs
nepieder jums, bet gan čigānu hipnozes
veicējam. Izmanīgā pārdevēja būs priecī
ga, ka vairojusi sava uzņēmuma peļņu.

tad mēs to neatceramies. Ja prot
vadīt enerģētiku, šīs matricas var gan
piesātināt ar enerģiju, gan izpumpēt
notām enerģiju.Tātad atmiņu dzēšana
nozīmē kādas konkrētas atmiņu matricas
enerģētisko noplicināšanu, un cilvēka
saprāts to vairs emocionāli neaizķer.
Cilvēkam šīs atmiņas kļūst emocionāli
maznozīmīgas vai tiek aizmirstas pavisam.
Bioenerģētisko negatīva (lāsts,
nolādējums u. tml.) tīrīšanu un
noņemšanu pārsvarā sniedzu no
attāluma, izmantojot cilvēka fotogrāfiju.
Cilvēka enerģētiskais ķermenis (aura)
tiek maksimāli piepūsts ar dzīvības
enerģiju kā liels balons. Apakšējās
čakras (enerģētiskā centra) līmenī tiek
uzlikts enerģētisks žņaugs, kam tiek
dota programma - noteiktā laikā uzkāpt

BIOENERĢĒTIĶIS Pēteris Lejiņš
pa kanālu augšā un pazust (nosacīti)
Kosmosā. Savā ceļā žņaugs kā skrāpis
noskrāpē no cilvēka energonegatīvus
un slimību patoloģiskās saites, kamolus,
sabiezinājumus.
Dienā, kad tiks veikta procedūra,
cilvēks nedrīkst lietot alkoholu, vakarā
nedrīkst darīt neko emocionālu, arī
nodarboties ar seksu. Attīrīšanās darbība
notiek naktīs. Cilvēkam noteiktā laikā
jāiet gulēt vai jāieņem ļoti mierīga poza,
stāvoklis. Labāk būt aizmigušam līdz
rītam. Nākamās dienas pēcpusdienā
procedūra ir beigusies. Var sākt baudīt
tīras un palielinātas enerģētikas
priekšrocības.
Pirms sāku strādāt, ar vingrinājumu
enerģētiski iztīru sevi, tad iztīru telpu,
kurā strādāju, un pēc tīrīšanas atkal daru
visu to pašu. Kad vēl tikai mācījos, gan
kļūdījos - mammai sāpes noņēmu, bet
ieņēmu savā rokā, un joprojām man tā
šad tad iesāpas. Bet vispār es neārstēju,
es dziedinu.
Visbiežāk pēc palīdzības nāk
cilvēki ar tā sauktajām ļaunajām acīm
(daudzām), kas izraisa depresiju,
dīvānslimību, un ar ģimenes problēmām.
Četri no pieciem klientiem griežas pie
manis ar nolādējumu. Pateikšu tikai to,
ka nolādējumu var nopelnīt vai nu tad,
ja uz jums ir iedarbojies speciālists (pēc
kāda pasūtījuma), vai netīšām, kad kāds
ienaidnieks ir izgāzis uz jums totālu
emocionālu un enerģētiski ļoti spēcīgu
negatīvu lavīnu.

Fotogrāfija var būt
instruments
Dižošanās ar fotogrāfijām citu
priekšā var kardināli iespaidot cilvēka
likteni un veselību. Jebkura fotogrāfija
ir viens no tā sauktajiem portāliem,
kopējiem saskares punktiem starp mums
tik maz pazīstamo kolektīvo saprātu un
personīgo apziņu. Un ne tikai portāliem,
bet arī jaudīgiem domu un novēlējuma
pastiprinātājiem.
Cilvēks pat negribot var nodarīt
citam ļaunu. Iedomājieties, ka jūsu vecā,
bet ļoti mīlošā māte skatās uz sava bērna
(jūsu) fotogrāfiju, priecājas par bērnu
un no visas savas mātes sirds vēl viņam
laimi, visu to labāko. It kā patīkama un
pašsaprotama situācija. Bet jūsu māte ir
parasta pensionāre, kas saņem pārsimt
eiro pensiju, viņa ir pateicīga valdībai
un dzīvei par tādu pensijas apmēru,
un šīs pensijas saņemšana laikus ir
viņas subjektīvais uzskats par laimi un
šīs laimes virsējā atzīme. Turpretī jūsu
trīssimt eiro alga nu nemaz nav jūsu

mīlošā mamma jau ir iedarbinājusi
jūsu fotogrāfiju un neapzināti caur šo
pastiprinātāju translē visiem, arī jums,
ka jūsu laime ir pārsimt eiro apmērā.
Nevajag pēc tam brīnīties, ka jūsu
ienākumi pēkšņi sāk sarukt.
Var tikai iedomāties, kas var notikt,
kad cilvēks, kuru kādreiz esat stipri
apvainojis, netīšām ierauga jūsu foto
internetā, izdrukā un, skatoties uz
to, izgāž savu seno apvainojumu un
dusmas. Un, protams, fotogrāfija ir
tas instruments, kas jebkuram, kurš
to apzināti vēlas un prot, var veicināt
piekļuvi informācijai par mums. Ne velti
daudzi ekstrasensi strādā ar cilvēku
fotogrāfijām. Man arī patīk un ir
vieglāk - mazāks enerģētiskais un laika
patēriņš, efektīvāks darba rezultāts. Arī
klientiem nav jātērē laiks un nauda,
lai personīgi mani redzētu. Daudzus
klientus pat neesmu saticis.
Tiem, kas uzskata, ka galvenais ir
iekšēji pretoties negatīvam, atbildēšu,
ka tas ir ļoti labi, tas ir pat efektīvi.
Ir dažādas metodes, kā veidot šādu
aizsardzību.Tomēr cilvēka psihe
nevar katru sekundi kontrolēt savas
aizsardzības pozīcijas. Mēs nevaram
pastāvīgi domāt par to, ka viss būs
labi un sliktais mūs neskars.Tāpēc
iespējamība pārraut mūsu aizsardzību
ir vienmēr. Kaut vai tikai tad, kad guļam.
Bet mūsu fotogrāfija citu cilvēku rokās
ir potenciāls paaugstinātas bīstamības
avots mūsu dzīvei un veselībai. Ar
parasto "man nekas nenotiks" šādos
gadījumos ir gaužām par maz.
Fotogrāfijas var arī palīdzēt. Sievietei
fotogrāfijas, kurā viņa īpaši labi izskatās,
vajag izlikt virtuvē, guļamistabā,
koridorā. Paies gadi, bet sieviete
izskatīsies vismaz piecus gadus jaunāka
nekā viņas vienaudzes.

Tu pats sevi vari dziedināt
Cilvēki lielākoties ir neaizsargāti.
Izņemot vienīgi tos, kam laimējies sākt
mācīties ezoteriskās skolās, kurās apmāca
uzlikt sev aizsardzību egregorā līmenī.
Tādu nemaz tik daudz nav, jo bieži vien
šīs skolas ir tikai labi vai ne tik labi biznesa
projekti. Apkārtējo enerģiju iespaidā
cilvēki kļūst naidīgāki, emocionāli
agresīvāki cits pret citu, tātad enerģētiski
netīrāki. Manas profesijas pārstāvjiem
paveras liels darba lauks. Ļoti liels.
Neaptverams un reāli baiss. No vienas
puses, man nodrošināts stabils ienākums.
No otras puses, auru redzošam un
saprotošam, kā izskatās energonegatīvi
cilvēki, staigāt pa it kā fiziski tīrām,
ia lim teiksim . Rīūā

Centrāltirgus un dzelzceļa stacijas un
autoostas rajonā, ir tas pats, atvainojiet,
kas ieiet nesakoptā cūku kūtī.
Tie, kas apgalvo, ka viņi jau tāpat
ir aizsargāti un viņiem blakus lidinās
sargeņģeļi, gauži maldās. Drīzāk viņi
nekad nav sajutuši reālu aizsardzību
no kolektīvā lauka vai individuālās
ekspansijas. Parasti cilvēki, kas nav
mācījušies ezoteriku vai to vispār
neatzīst, kā indivīdi aizsargāti nevar
būt, izņemot gadījumus, kad pastāvīgo
aizsardzību pret individuāliem un
egregora enerģētiskiem uzbrukumiem
viņiem nodrošinājuši speciālisti.
Parasti to dara artā saukto amuletu
palīdzību. Talismans jeb amulets
ir apzināti uztaisīts un konkrēti
ieprogrammēts priekšmets, kam ir
sava aura un enerģētika. Pirmkārt, tam
nedrīkst būt asu šķautņu, otrkārt, ar
to jāveic noteiktas darbības. Vēlāk tas
strādās automātiski, izpildot noteiktās
funkcijas. Arī cilvēks pats var iemācīties
sev tādu pagatavot.
Vispār es cenšos cilvēkus pierunāt
pašiem sākt apgūt bioenerģētiku, sūtu
mācību materiālus. Es, Pēteris, nevēlos
dzīvot skudru pūznī, kur visapkārt
nozombēti skatieni un stāvi. Kādu laiku
pēc tālākās energoinformatīvās attīstības
skolas iepazīšanas mani īpaši skumdināja
doma, ka ne visi cilvēki saprot iespēju
mainīt savu dzīvi uz labo pusi, ka ikdienā
pieļauj kļūdas, no kurām būtu iespējams
izvairīties, ja nevis vainotu apkārtējo
pasauli un citus, bet pastrādātu pats
ar sevi un savā labā. Sen laiks visiem
apjēgt, ka cilvēka būtību neveido tikai
materiālais ķermenis, bet arī nu jau ar
tehnoloģiju palīdzību fiksējamie smalkie
ķermeņi un citas smalkās enerģijas.
Materiālā ķermeņa un ikkatra dzīves
kvalitāti nosaka tieši šo smalko enerģiju
plūsmas radīšana un raidīšana. Domāju,
ka noteikti un drīz pienāks laiks, kad
elementāros bioenerģētikas pamatus
pasniegs visās skolās. Kad cilvēku uztvers
kā vienotu energoinformatīvu būtni - ar
visām čakrām, enerģijas kanāliem, auru.
Cilvēks, kas ir uztrenējis savus maņu
orgānus un iemācījies konkrētas tehnikas,
gan savā, gan cita cilvēka organismā var
sajust slimības perēkļus jeb patoloģiskos
mezglus, izņemt tos, izmest, iznīcināt. Lai
to izdarītu, ir vismaz divi varianti. Pirmais sāciet nodarboties ar sportu, daudz
strādājiet fiziski. Lielas slodzes gadījumā
aktivizējas tā sauktā dzīvības enerģija, kas
izskalo šos destruktīvos mezglus. Otrais apgūstiet manā blogā publicēto dzīvības
enerģijas apzinātas uzņemšanas tehniku.
Tad varēsiet skalot ārā savus patoloģiskos
mezglus arī bez desmit kilometru krosa. ■
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Praktiskā maģija
Balto raganu skolā
Rumpumpele
iņas pin laimes
vainagus, veido
naudas kokus,
vārdo sāli, mācās
noņemt enerģē
tiskos lāstus un
zīlēt, vāra ziepes un gatavo
krēmus skaistumam. Tās ir
tikai dažas maģiskās prakses,
ko topošās raganas apgūst
vienīgajā Latvijā Balto raganu
skolā Rumpumpele.

Zvanu un olu terapija
"Balto raganu skolā netiek
mācīta sausa teorija, mēs visu
apgūstam praktiski," paziņo
Balto raganu skolas vadītāja
Anita Povečerovska. "Piemē
ram, kad mācāmies vārdot, trīs
nodarbības apgūstam vārdoša
nas teoriju, ceturtajā ķeramies
vērsim pie ragiem un iemēģi
nām roku, vārdojot sāli, cukuru,
ūdeni, šņabi. No tā nevajadzē
tu baidīties, gluži pretēji - jo
vairāk iemācāmies, jo stiprāki
kļūstam!" Anita uzsver, ka viss,
ko viņa māca, noder dažādās
dzīves situācijās. Piemēram,
zvanu un olu terapija. "No Uk
rainas nākusī olu tehnoloģija ir
plaši lietojama - ar parastu olu
var veikt gan enerģētisko tīrīša
nu, gan noņemt sāpes mugurā
un krustos, jo apaļā forma lielis
ki savāc visu negatīvo. Novāri
olas, pārgriez uz pusēm un liec

mīkstumu uz muguras. Manas
audzēknes reizēm jautā, vai
olām jābūt īpašām - no lauku
kūts? Būšu godīga: der arī ola
no lielveikala. Mums ļoti gribas
gaidīt to vienīgo vārnu, kas
ieķērcās pilnmēnesī, un kaut
ko rakt krustcelēs, bet patiesībā
tas viss ir teātris. Ja kādam
patīk, lūdzu. Līdzīgi ir ar zvanu
terapiju, kas nākusi no Polijas
un Vācijas. Zvanu nepiemānī
si - izejot cauri septiņiem
enerģētiskajiem centriem, tas
skanēs dzidri vai apslāpēti. Pēc
tam kad attīrīsi enerģētiskās
čakras ar olu, ko sasitīsi un
iemetīsi traukā ar ūdeni, jutīsi,
kā ir mainījusies zvana skaņa.
Tam nevajag ticēt, tas vienkārši
darbojas, un viss!"

Jaunas, smukas, gudras!
Runājam par to, ka
sievietei, lai viņa būtu laimīga
un izbaudītu savas sievišķās
būtības priekšrocības, reizēm
nepietiek ar profesionālo izglī
tību un veiksmīgu karjeru. Lai
dzīve būtu pilnasinīga, rotaļīga
un tajā pašā laikā garīgi dziļa,
sievietei jāa pzinās, jāatmod ina,
no zemapziņas dzīlēm jāizceļ
sava pirmatnējā sievietes
būtība. Jau desmit gadus
vadot Balto raganu skolu, Anita
pamanījusi, ka savā ziņā skol
nieces te iemācās atbrīvot savu

patieso sievišķo enerģiju.
Aromterapijas kursā
paredzētas mazās ķīmijas
stundas, kurās topošās burves
(vai burvji) no dabas veltēm,
jaucot dažādus aromātus
un vārdojot, gatavo ziepes,
šampūnus un krēmus, kas
caur maņu orgāniem atbilstoši
iedarbojas ar smaržu, krāsu,
konsistenci, pieskārienu. "Jā,
raganas mācās pagatavot arī
ārstnieciskus uzlējumus un
gardus ogu liķierus,"apstiprina
Anita. "Citā nodarbībā manas
audzēknes zīmēs savu ģerboni.
Tas ir ļoti interesanti. Sākumā
viņas protestē, sakot, ka nemāk
zīmēt, bet, kad atklāj prieku iz
paust sevi zīmētos tēlos, viņas
nevar atraut no zīmuļiem un
krītiņiem." No dabiskiem mate
riāliem taps naudas egregors,
kas piepildīts ar naudu, audzēs
materiālo labklājību. Apgūs
tamo tēmu sarakstā ir arī reti
sastopamā runeskripti - rūnu
zīmju teikuma veidošana.
"Piemēram, pirms došanās ce
ļojumā tu ņem ādas gabaliņu,
skaliņu vai citu dabas materiālu
un no rūnas zīmēm veido uz
tā vēlamo tekstu, lai ceļojums
būtu veiksmīgs, lai tā laikā tu
būtu pasargāta, satiktu savā
ceļā īstos cilvēkus, atpūstos.
Mēs veidojam skaistus amu
letus aizsardzībai. Kad esam
izlauzušies cauri teorētiskajām
pirts zinībām, dodamies uz
pirti, kas atrodas tepat Ulbrokā,
lai apgūtu pēršanas tehniku,
medus, karsto akmeņu un citas
masāžas."Vēl viena mācība
ir ģeomantija - plaša, Latvijā
nelietota pareģošanas tehnika,
kas nākusi no Krievijas. Anita
piebilst, ka daudziem rituāliem
ir psihoterapeitiska iedarbība tie cilvēkam ļauj pamatīgāk
iepazīt pašam sevi, atbrīvoties
no bailēm un nomācošām
domām.

Ikdienas m aģija
Anita turpina: "Bieži tiek
mācīts, ka nevajag interneta
vidē pavirši izmētāt savas
fotogrāfijas, jo ar to starpniecī
bu varot fotogrāfijā redzamo
negatīvi ietekmēt. Manas
raganas zina: lai iedarbotos,
nevajag fotogrāfiju, atliek
paņemt baltu lapu, koncen
trēt domas, uzzīmēt cilvēka
apveidu un iedarboties."Tomēr
pret populārajām aizsardzības
tehnikām Anita ir skeptiska. "Jā,
es mācu aizsardzību, bet tie ir
trīs teikumi. Cilvēkam ir jāiemā
cās būt kā sietam, kuram saule
spīd cauri un lietus noskalo
slikto. Visu laiku aizsargāties ir

kā iet pa ielu ar atvēzētu dūri. Ja
cilvēks nav atvērts un brīvs, bet
iet sarāvies ar simts mētelīšiem
mugurā, viņam arī pozitīvās
lietas aiziet garām. Ir jāiemācās
būt atvērtam, pieņemošam.
Imunitāte pret negatīvo būs
dabiska."
Mūsdienās, kad zinātne
apliecina - vārdiem un zīmēm
piemīt spēks, mēs varam sev
palīdzēt ar ikdienišķiem pieburšanas rituāliem, ko iemāca
Anita. Piemēram, ja mati ir plāni
un izkrīt, tos ķemmējot, jāskaita
buramvārdi. Ar laiku efekts
būs.Vūdū lelles var izgatavot
gan dziedināšanai, liekot uz
sāpošās vietas kā kompreses,
gan kā amuletus aizsardzībai.
"Daudzus interesē dziedināšana
ar svecēm. Iedarbojas ne tikai
sveces krāsa, bet arī ģeometris
kā forma, kurā jāsēdina cilvēks.
Piemēram, melnā svece rada
visspēcīgāko aizsardzību. Kāpēc
pedagogi un valsts ierēdņi
ģērbjas melnās drēbēs? Viņi in
tuitīvi izvēlas aizsargājošu krāsu."
Neeksistē baltā, melnā, zaļā vai
sarkanā maģija! Ir tikai informā
cija, ko cilvēks izmanto pozitīvi
vai negatīvi. "Es mācu saviem
studentiem noņemt lāstu, bet
Latvijā ir 64 ejošākie lāstu pavei
di, tātad katram ir savs noņem
šanas veids. Vispirms ir jāsaprot,
kāds tieši lāsts ir uzlikts. Ja tu to
nezini, kā tu vari noņemt?" Anita
atklāj, ka katrā kursā ir viena
melnās maģijas nodarbība,
kurā viņa bez izskaistinājumiem
pastāsta, kā šī tetrode darbojas
un kāpēc melno raganu darbība
reizēm ir efektīvāka nekā balto.
"Iemesls ir pavisam vienkāršs:
kamēr baltā ragana bijīgi caur
puķītēm tikai pamēģina, melnā
neminstinoties pieķeras, izdara
un jau pēc brīža ir aizmirsusi, ko
un kāpēc darījusi. Mēs baidā
mies, šaubāmies, bet jārīkojas
mērķtiecīgi un pārliecināti, tad
enerģija iedarbosies. Spējas ir
mums visiem, tikai ne katrs tās
liek lietā. Kad mēs aizsvilušies
dusmās kaut ko sakām vai
darām - kā tas nostrādā, vai ne?
Tas tāpēc, ka šajā mirklī mēs
koncentrējam visus iekšējos
resursus un virzām uz noteiktu
mērķi. Cik labi būtu, ja mēs
tikpat viegli ļautu plūst pozitīva
jām emocijām!"*

Rīga, Baznīcas ieta8,
durvju kods-1.
Darba laiks; katru darbdienu
no plkst.11.00 līdz 18.00
Grupas tiek komplektētas arī
Cēsīs un Valmierā.
Tālrunis: 20388848
www.rumpumpele.lv
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Lai pārcirstu lāstu
ar senatnīgu dunci,
nonemtu
slimību
/
ar salmu vīkški un
atdzīvinātu vudū
lelli veiksmei,
ir jādodas pie
dziednieces
un enerģētiķes
Inetas Brenčas. Jā,
Inetai piemīt vēl
kāda suģestējoša
īpašība - atmest
galvu un ļauties
neapslāpētiem,
skaliem
smiekliem.
/
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raganu
būšana ienāca
Inetas dzīvē?
"Izmācījos par
masieri, bet tad
mani ieraudzīja Anita no raganu skolas
Rumpumpele un teica: "Es redzu, ka tu
vari, jāiet tālāk!" Sākumā neklausīju,
domāju - trīs gadi jāmācās, tas nav lēti,
bet naudas nav. Kad arī zintnieks Totis,
Pokaiņu gide Aina Veidemane un kāda
stipra ekstrasense no Zaubes teica - tev
ir dāvanas, attīsti, beidzot paklausīju. Ir
jāļaujas, jāklausa iekšējam saucienam,
jo mūs nekad neveiktajā virzienā, kas
nav mūsu. To pa īstam sapratu tikai tad,
kad sāku iet šo ceļu."

Nozūmēt var elementāri
Lai gan Ineta ir apguvusi
dažnedažādus maģiskos rituālus, īsti par
raganu viņa sevi negrib saukt. Drīzāk par
enerģētiķi un reiki (sena no Japānas nākusi

dziedniecības sistēma) dziednieci darbs ar aurām, čakrām, meridiāniem
viņai tuvāks. Varbūt Inetu var uzskatīt
par jaunu raganu, kas kāri apgūst un
liek lietā visas zinības - mūzikas un
krāsu terapiju, korejiešu Su-džok punktu
metodi, zīlēšanu arTaro un madam
Lenorman kārtīm, kā arī pēc rokas, plus
sveču gaismā ar nazi noņem lāstu.
Ineta stāsta, ka tagad savas spējas

visplašāk izmanto, dziedinot ar rokām.
"Tā baltā, tīrā enerģija nāk no augšas un
pati zina, kas jādara. Ar rokām es to tikai
vadu. Reiki, ar ko strādāju, nevar nosaukt
par mācību, tas ir ceļš - garīga attīstība,
kas nekad nav galā."
Ineta atceras, ka neparastas, pat
biedējošas spējas sevī manījusi jau
bērnībā. "Skolas gados dancinājām
šķīvīti. Es domāju, ka mana draudzene

Liesma to bīda, bet reiz, kad klases
biedrenes lūdza demonstrēt, kā tas
darbojas, šķīvis kā negudrs sāka lēkāt pa
galdu, līdz iekrita man klēpī. Meitenes
kliegdamas aizbēga, bet es kopš tās
reizes šķīvim nepieskāros. Divdesmit
divu gadu vecumā sev tik precīzi izliku
kārtis, ka pārbijos, un ilgi netiku notā
vaļā. Viss piepildījās - gandrīz izšķīros no
vīra, bija nepatīkamas pārmaiņas dzīvē."

Prasu, ar ko ragana atšķiras no citiem
cilvēkiem, kam ir īpaša jušana un spējas.
"Ragana ir sieviete, kurai ir attīstīta
pirmatnējā gudrība, vieda sieviete, kas
spēj saskatīt būtību. Ikviena no mums
kaut reizi dzīvē ir bijusi ragana. Kad
mīlam, mēs esam burves. Varbūt no
dziednieka, kas ir tikai balts, ragana
atšķiras ar to, ka neļauj sev darīt pāri. Es
nevienu melnu raganu nezinu, neesmu

satikusi, bet, ziniet, ja man kādu vajadzētu
nozūmēt, es to varētu izdarīt. Elementāri."
Smejos, ka to nevar zināt, kamēr
nav pārbaudīts. Ineta kļūst nopietna
un saka: tas nemaz neesot smieklīgi.
Nē, viņa nemēģināšot gan, jo jaunībā,
dumja būdama, reiz esot lādējusies. "Kad
redzēju, kas ar to cilvēku atgadījās, man
šermuļi skrēja pār kauliem. Kā pateicu, tā
arī notika. Es toreiz nezināju, ka nedrīkst

Ragana ir sieviete, kam ir attīstīta pirmatnējā gudrība, vieda
sieviete, kas spēj saskatīt būtību. Ikviena no mums kaut reizi
dzīvē ir bijusi ragana. Kad mīlam, mēs esam burves.
lādēties." Ineta tagad labāk vispār turot
muti ciet. Nesen, garām ejot, noteikusi,
ka koks traucē, būs jāzāģē nost. Pēc
laika kociņš nokaltis. Ineta noskurinās:
"Es labāk turēšos baltajā pusē. Jūs pat
iedomāties nevarat, cik tas ir baigi."

Salmu vīkšķim ir
vara pār tevi
Ineta mūs vedina istabā, kurā pieņem
apmeklētājus. Neviens priekšmets tajā nav
tāpat vien, visam ir simboliska vai rituāla
nozīme. Uz sienas uzzīmēts tauriņš atdzimšanas simbols, uz galda ierāmēta
fotogrāfija - vilka hipnotizējošais skatiens,
kaktā milzīgs, izliekts duncis, spogulis ar
baltām, aizdegtām svecēm, stūrī slota.
Ak, tad tā? Šķiet, Ineta koķetē ar raganu
būšanu - it kā jā, tomēr nē.
Uz aalda sagumušas vilnas dzijas

ar zaļo ķermenīti, trūkst galvas. Kur
galva? "Nav vajadzīga. Tā ir ārstējošā
lelle, ko es novārdoju, un tad to liek pie
sāpošās vietas vai muguras. Lelle paņem
kaiti sevī, tāpēc tā tūlīt pat jānoslīcina
vai jāsadedzina. Beigtai jābūt! Iekšā
ir tīri, labi salmi (nedrīkst ņemt šādus
tādus), bet dzija zaļa, jo tā ir dziedējoša
veselības krāsa."
Skatoties uz trauslajiem salmu
vīkšķiem, iedomājos par veco laiku
bērniem, kas spēlējās ar tādām lellēm
un auga veseli kā rutki. Ineta stāsta, ka
ārstējošo lellīti, protams, katrs var tīt
pats, tomēr ir labāk, ja to palīdz gatavot
zinātājs, ieliekot lellē enerģiju. Lielā bālā
lelle bez sejas, līkām kājām esot radīta
pēc afrikāņu vudū principiem. Ineta
piebilst, ka lelles no dabas materiāliem
maģijai taisījuši ukraiņi, tās atrastas
šur tur Krievijā. Senie latvieši leļļukus
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greizi paskatās uz balto bezsejas lelli tā neesot iedzīvināta, un vispār viņa
nezinot, vai gribot to modināt. "Es
nevienam bez zināšanām neieteiktu
ar to aizrauties. Ja taisīsiet sliktā
noskaņojumā, nerunāsiet ar lelli, jūs
neviļus tajā ieliksiet negatīvu enerģiju.
Lai lelle darbotos, ir jāpaiet ilgākam
laikam - ir jāuzzīmē seja, jāiedod vārds
un tad divas dienas jāiedzīvina."
Kā to izdarīt, Ineta nestāsta."Ja es
aktivizēšu, tā kalpos labiem mērķiem,
bet ne katram tādu var dot rokā. Lelle ir
jāapģērbj, tai var uzlikt vainadziņu, kas
simbolizē bagātību, pilnību, laimi. īpašu
vainadziņu pin romantiskajai mīlestībai.
Talismanu var izšūt ar ziediem - tas
nesīs veiksmi, kaklā var iekārt naudiņu
un pīlādžogas - veselībai. Ikvienai
tautai pat visparastākā lelle ir tāds kā
talismans, kam nedrīkst darīt pāri. Es
bēninos joprojām glabāju savas bērnības

ENERGĒTIKE
Ineta Brenča
;
i
dienu lelles. Arī vudū lelles prasa īpašu
attieksmi - ar tām jārunājas un pret tām
jāizturas ar cieņu. Vudū lelli parasti liek
uz palodzes, to nedrīkst nevērīgi nomest,
plēst, aizmirst. Lelle var apvainoties un
pavērst savu maģiju pret saimnieku."
Esmu lasījusi: ja vudū lellē ieliek
kāda cilvēka matus vai nagus un
nosauc lelli šā cilvēka vārdā, ar viņu
var manipulēt. Kamēr Istvikas raganas
nabaga Derila van Horna lelli durstīja ar
kniepadatām, īstais Derils locījās sāpēs.
Kā darbojas melnā vudū reliģijas puse?
Ineta parausta plecus: elementāri,
nav nekas vienkāršāks, ja zini, ko
darīt."Man nevajag ne matus, ne
nagus, pietiek nosaukt vārdā un
koncentrēties. Tomēr mēs līdzīgā
veidā varam darīt cilvēkam labu.
Lellīti ragana netaisīs tāpat vien,
tikai tad, ja jutīs, ka cilvēks patiesi
vēlas, ir pārliecināts par to, ko dara.
Re, labsirdīgas lellītes aizsardzībai,"
uzmundrinoši saka vudū meistare
un rāda raibu diegu murskuli, kurā
iezīmējas puisīša un meitenītes
apveidi, sasieti kopā ar mugurām.
Puisītim rokā atslēga. Viens no
simboliem esot darbīgais, otrs
palīgs, viens bez otra tie nestrādājot.
Ķiņķēziņi sargājot automašīnu, piesaistot
veiksmi. Tomēr pat tādus nedrīkstot
mētāt, kā pagadās, citādi ņems vēl un
atriebsies nevērīgajam saimniekam.

FOTO NO IZDEVNIECĪBAS RIGAS VIĻŅI ARHĪVA (AIGARS HIBNERIS)

Vilcenes būtību meklējot
Ineta parāda raganu alfabētu,
bet atkārto, ka viņai pie sirds vairāk
ir enerģētika, nevis buršanās, tāpēc
pastāstīs par to. Jaucot kopā austrumu
zinības ar latvisko dzīvesziņu, Ineta ir
radījusi savu dziedināšanas metodi.
Čakras viņa sauc par riņķiem jeb apļiem
un uzskata, ka enerģētikas principi
senatnē bijuši zināmi arī tiem, kas
dzīvojuši mūsu platuma grādos. Ineta
ieslēdz mūziku, ko izmanto seansa
laikā. Nē, tā nav mūzika, bet gan skaņas
no Kosmosa dzīlēm - dziļas, tālas un
vibrējošas. Tādas kā baznīcas zvani. Ineta
skaidro, ka katram pielāgo noteiktu
skaņas augstumu, ilgumu, to papildinot
ar krāsu terapiju."Ja cilvēkam attiecīgā
čakra ir vaļā, viņam patīk skaņa, ja ciet,
kļūst fiziski slikti, viņš sāk rīstīties."
Tikmēr no fotogrāfijas caururbjoši
raugās Dieva suns, spīdacis."Vilks ir
mans totēma dzīvnieks, mans simbols
kopš bērnības, kad pagalmā izspēlējām
Džungļu grāmatas sižetu. Nez kāpēc
zinu, ka esmu saistīta ar vilkiem, un tas
man palīdz. Vilks ir starpnieks starp gara
un materiālo pasauli," pārdomās aizklīst

Ar līko nazi Ineta
pārcērt lāstu
vai nevēlamu
savienību, kas ir
kā atkarība un
no kuras cilvēks
saviem spēkiem
netiek vaļā.
/
Ineta. Ne velti daudzas indiāņu ciltis vilku
uzskatīja par intelekta simbolu, kas ved
cilvēku pie viņa likteņa. Dažām senajām
ciltīm vilks bija saistīts ar Sīriusu rīta zvaigzni. Arī senajos latviešu
ticējumos, kad pie debesīm rudens
pusē parādās vilka zvaigzne, bija
jābeidz ganīt lopus. Agrāk decembris
tika saukts pārvilku mēnesi.
Latviešu mitoloģijā vilks ir Dieva
suns. Ja pār ceļu pārskrien vilks, tad
būs laime. Ja ziemā vilki
gaudo mājas tuvumā, tad
būs sals vai tuvojas karš
(vilki gaida laupījumu).
Bieži minēts arī vilkacis,
vilkats, vilkateks
(kadars) - ar maģiskām
izdarībām pārvilku
pārvērties cilvēks. Par
vilkati var pārvērsties,
sev ap vidu apsienot vilka
ādas strēmeli ar visu vilnu.
Spontānu pārvēršanos
pārvilku veicina
pilnmēness. Ir
leģendas, kurās
cilvēks piedzimst kā
vilkatis, citās-par
tādu kļūst, ja cilvēku
sakož vilkatis.
Ineta stāsta,
ka ir kāda grāmata,
kas pavērusi ceļu uz

viņas īsto - veselīgas vilcenes - būtību,
ļāvusi atraisīt instinktus, grāmata, ko viņa
aizvien pārlasa. Tā ir Klarisas Pinkolas
Estesas Sievietes, kuras skrien ar vilkiem.
Ineta piebilst, ka ikvienai sievietei piemīt
raganisks, pirmatnējs spēks un gudrība,
taču dažādu laiku kultūras normas
un vērtību sistēmas to apspiedušas,
nožņaugušas, nomākušas. Negantā
medniece, vilcene, dieviete mūsos nav
zudusi, tikai sēž, sarāvusies mazītiņa."Ja
vien mēs viņu - pirmatnējo sievieti, kas
mūs sargājusi tūkstošiem gadu - būtu
gatavas sadzirdēt, kad esam sapinušās
neizlēmībā un bailēs...” Ineta aizsapņojas.
"Neņem rokā, neskaries klāt," mani
apsauc Ineta, kad stiepjos pēc liela,
līka naža ar drakona attēlu. Ar to Ineta
pārcērt lāstu vai nevēlamu
.
savienību, kas ir kā atkarība
• ■v / '.v '
un no kuras cilvēks
saviem spēkiem netiek
vaļā. Lāstu Inetai palīdz
. '
ieraudzīt baznīcas sveces,
svārstiņš, arī kārtis. Prasu,
kā var tikt pie lāsta. Ineta
paskaidro, ka nejauši uzlikts
lāsts lielu kaitējumu nenodarot
un esot viegli noņemams,
bet diemžēl esot arī
stulbi cilvēki, kas
apzināti lādējoties.
"Pareizticīgo baznīcā
vienā pusē svecīti
liek ar labiem
nolūkiem, otra
puse ir lāstiem. Man
bija jānodzīvo līdz
piecdesmit gadiem, lai
to uzzinātu. Cik lieku
kārtis, redzu, ka lāsti eksistē.
Cilvēks, kas to dara, nesaprot,
kas viņu sagaida. Kas? Nekas
labs."
Pirms izlikt man kārtis,
Ineta ilgi tās viļā rokās un kaut
ko pie sevis bubina. Noceļu
trīs kaudzītes, un ragana
sāk zīlēt. "Kārtis mācās likt
visu mūžu. Nu, re, tev

ENERĢĒTIĶE Ineta Brenča
patīk trakas lietas, tevi ir viegli aizraut ar
idejām, raksturīgs avantūrisms.Tā ir laba
kārts - ar tevi kopā var iet zirgus zagt,"
Ineta stāstu vij lēnām, uzmanīgi pētot
kāršu kombinācijas.

Spoks vecās apakšbiksēs
Lūdzu, lai dziedniece pārbauda, kā
funkcionē mans organisms, un liekos uz
kušetes. Ineta atgaiņājas, ka neesot stipra
diagnostikā, bet palūkoties varot, ja jau
man tik dikti vajagot. Viņas plaukstas viegli
vibrē dažus centimetrus virs manis. Ja
orgānā ir traucējumi, viņa jūtot vēsumu.
"Dažreiz cilvēks atnāk pie manis, un es
redzu, ka viņam vienkārši vajag izrunāties,
izstāstīt savu sāpi, izlaist ārā. Nesen
klausījos divas stundas. Es visiem mācu, ka
dzīvē ir jāatrod prieks. It kā pašsaprotami,
bet cilvēki neprot mīlēt sevi un sagādāt
prieku. Gan vīrs, gan vīra māte bija pret
manu domu iegādāties suni, bet es
neklausīju, un tagad man Falkors sagādā
tik daudz prieka mirkļu. Pirms gadiem
ārsts man teica:"Jums ir asinsspiediens un
cukurslimība, ja nelietosiet medikamentus,
nomirsiet. Sāku dzert un gandrīz tiku
pie astmas. Izmetu visas zāles un ķēros
pie tautas līdzekļiem. Es pārliecinājos, ka
cilvēks visu pats var izdarīt, ja tikai grib.
Peldos dīķī līdz ziemas vidum. Kad plāna
ledus kārta klāj dīķi, es to - skriukš! - ar
papēdi pārsitu un ūdenī iekšā."
Ineta parāda fotogrāfiju, kurā
redzamas sniegotas pļavas un viņa
smaidoša līdz kaklam ūdenī. "Gada
laikā nometu 25 kilogramus un turpinu
zaudēt svaru. To nedrīkst darīt pārāk
strauji, mani pieskata meita - fizio
terapeite. Gribat redzēt, kāda biju?" Ineta
parāda fotogrāfiju, kurā viņa sēž radu
vidū - apaļa kā zemeslode. Pie sienas
saliktas vairākas bildes ar meža skatiem,
tāpēc jautāju par spēka vietām. "Man

u zziņ ai
►Latvijā pirmo reizi juridiskā
dokumentā raganas vārds minēts
1576. gadā.
►1700. gadā Latvijas teritorijā
atrastās vārdnīcas rokrakstā
minēts, ka termins ragana saistīts
ar vārdu redzēt.
►Visvecākā vārda etimoloģija:
ragana ir tā, kas redz - gaišreģe;
ragana ir atvasinājums no rags,
būtne ar ragiem - ragains velns;
ragana ir neredzama būtne kā
spoks, rēgs, gars.
iinim nnnm nm nm iiinum m m uiam nm iiu

iebilstu, ka tas ir parasts fotodefekts,
bet fotogrāfs purina galvu: neesot vis.
Saku: kauna lieta, dzīvojot blakus Gaujas
Nacionālajam parkam - pirmatnējās
dabas klēpī, meklēt spēka vietu ar
komerciju apvītajos Pokaiņos. Ineta
taisnojas, ka vispār jau esot rīdziniece un
tuvākajā apkaimē enerģētiski spēcīgu
vietu vēl neesot atradusi. Kādā rudenī,
mežā sēņojot, viņa uzdūrusies ar sūnām

Nesen, garām ejot, noteikusi, ka koks
traucē, būs jāzāģē nost. Pēc laika kociņš
nokaltis. Ineta noskurinās: "Es labāk
turēšos baltajā pusē."
tie ir Pokaiņi.Tur katram akmenim ir
sava enerģija, man tur svila rokas, un es
jutu enerģijas pieplūdumu. Katrs cilvēks
reaģē mazliet citādi. Daži nejūt neko,
citi kļūst gurdeni, kāds puisis no mūsu
grupas sāka ķiķināt."
Ineta parāda fotogrāfiju, kuras vidū
redzams savāds, balts bumbulis Dlazmoīds, enerģijas sabiezējums. Es

un sīkiem krūmiem apaugušām klintīm,
kas bijušas vienos ķeburos - aprakstītas ar
petroglifiem. Inetu pārņēmušas savādas
izjūtas. Viņa pie sevis nosolījusies šo vietu
atrast un pārbaudīt ar svārstu. Latvijā ir
daudz enerģētiski spēcīgu vietu, bet mēs
maz par tām zinām, noplāta rokas Ineta.
"Es reizēm redzu kādu fantomu,
garu, spoku, bet man nav ar ko

padalīties iespaidos,"nopūšas Ineta."Kad
deviņdesmitajos gados atgriezāmies
dzimtas mājās, pa bēniņiem, skaļi
trokšņodams, klīda vectētiņa fantoms.
Kāpu uz bēniņiem skatīties, vīrs pukojās:
sieva jūk prātā. Vēlāk arī meita atzinās, ka
dzirdējusi savādas skaņas, tikai nevienam
nav teikusi. Reiz, kad ar draudzeni
šņabi dzērām, mums cauri, nu taisni
pa vidu, izgāja vectētiņa enerģētiskais
tēls veclaicīgās garās apakšbiksēs ar
pogu apakšā. Mēs abas salēcāmies un
iebrēcāmies. Pēc tam smējāmies, ka divas
mazas glāzītes vien izmetām, bet jau
abas spoku redzējām. Reiz redzēju vīra
fantomu. Es viņu ļoti gaidīju mājās.
Skatos - nāk ar Rimi maisiņu rokās.
Palaidu vaļā suņus, lai skrien pretim. Suņi
atgriezās, bet vīra nav. Pēc minūtēm
divdesmit viņš patiesi atnāca. Meitenes
raganu skolā teica:"Nesatraucies, tā
gadās.Tu viņu dikti gaidīji, tāpēc redzēji
notikumus uz priekšu." Daudz esmu
domājusi par laika un telpas nosacītību.
Man gadās tā, ka skatos televizoru un
redzu kadru, pēc dažām sekundēm
vai minūtes tas atkārtojas. Tas nozīmē,
ka esmu redzējusi tuvas nākotnes
notikumus. Esmu pārliecināta, ka cilvēka
iespējas ir neierobežotas, tikai mēs maz
par to zinām, gan jau kādreiz zinātnieki
atklās. Esmu tikai ceļa sākumā, bet, ja jau
savos piecdesmit varu plunčāties āliņģī,
es vēl daudz ko spēju, tikai jāieslēdz
pareizā programma, jāatver īstais kanāls.
Ziniet, kā tiku vaļā no pīpēšanas? Pateicu:
nepīpēšu, un punkts.Tagad trešo nedēļu
badojos."

Mēs nezinām, ko spējam
Es tikmēr uz galda ievēroju melnu
sveci. Tā esot no raganu repertuāra un
nozīmējot aizsardzību. "Viss atkarīgs no
tā, kā liekat sveces. Nepāra skaitlis balto
sveču un viena melnā ir baltā maģija,
apgrieztā kārtībā - melnā."Dīcu, lai Ineta
pastāsta par melno maģiju, bet viņa
skaidro, ka to mācījusies tikai tādēļ, lai
varētu noteikt, kāds kaitējums cilvēkam
nodarīts, kāda veida lāsts uzlikts.
"Ja lellē sadur adatas un aiztaisa
čakras, cilvēks nebūs beigts, bet
arī dzīvotājs ne. Izmantojot cilvēka
fotogrāfiju un rituālu spoguli, var
strādāt ar viņa fantomu. Uz dullo kaut
ko liekot, licējs var novārdot sevi un pēc
tam gadiem maksās ar savu un bērnu
veselību, zaudēs naudu, mantu. Taisnība,
var dažādi novārdot sāli un ūdeni. Var
arī brūtgānu pieburt, bet, ja būsi viņu
dabūjusi nepelnīti, liktenis tev atņems
citā vietā. Kāpēc neviens ekstrasenss
nepiedalās loterijās?Tāpēc, ka zina: ja

Var ari brūtgānu pieburt, bet liktenis tev atņems citā vietā.
Kāpēc ekstrasensi nepiedalās loterijās? Tāpēc, ka zina:
ja tiks izjaukts līdzsvars, nāksies maksāt ar veselību, ģimeni.
tiks izjaukts līdzsvars, nāksies maksāt ar
veselību, ģimeni. Pats vainīgs. Lai Dievs
atpestī! Es no šitā visa ļoti sargājos."
Prasu, vai cilvēkiem ir fantoma
lāsti, tas ir, vai viņi paši sev neizdomā
lāstu, jo zemapziņā jūt, ka rīkojušies
nelietīgi. Ineta atzīst, ka gadās arī tā.
"Tad lāsta noņemšanai ir psiholoģisks
efekts, cilvēks notic, ka viņam dzīvē
viss būs labi, jo ļaunais ir pārvarēts.
Nesen pie manis bija cilvēks, kuram
noņēmu īstu lāstu; sveces kūpēja kā
trakas. Viņš atnāca sagumis, bet prom
aizgāja izslējies. Nesmīniet, es vēl pirms
trim gadiem nekam no tā neticēju.
Sauciet, kādā vārdā gribat, ja nepatīk
lāsts, var teikt - enerģētiskais kaitējums.
Apdomāts, smagā formā pateikts
vēlējums - nekas trakāks par vārdisko
formu nevar būt. Ja vien cilvēki saprastu,
ka viss materializējas," nopūšas rudmate.
"Mēs varam izsapņot kaut ko labu,
un tas piepildās, bet varam burties ap
sliktām lietām, un arī tās notiek. Kādreiz
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vīrs mīlēja ieraut, un tad viņam bija
briesmīgs niķis braukt ar mašīnu. Reiz
viņš sameties paķēra atslēgas, brauks
kaut kur, bet es stāvu sažņaugtām dūrēm
un pie sevis murminu: "Tu neizbrauksi, tu
neizbrauksi." Man no sasprindzinājuma
mati cēlās stāvus. Dzirdu - motors rūc,
dūc, bet šis netiek ne no vietas. Vīrs
nākamajā dienā gāja skatīties un brīnījās:
"Ko es te ārdījos, kāpēc netiku no vietas,
ceļš smuks, sauss."Mēs paši neapjaušam
kāds spēks ir mūsos," Ineta secina.
Ineta rāda rāmīšus, ar kuriem
pārbauda, vai cilvēkam vaļā enerģētiskie
riņķi jeb čakras. Man divas ciet, bet
dziedniece sola attaisīt. Kamēr viņa
ķimerējas ap manām čakrām, es laiski
pieveru acis - sajūta patīkama, it kā
mani masētu nepieskaroties, skudriņas
pārskrien pār muguru. "Ui, cik tev liela
aura, redzi, šitāda. Dažiem vīriešiem ir
dikti sīciņa," viņa čukstus ķiķina.
Tamboradatai līdzīgais priekšmets
izrādās piecus tūkstošus gadus vecās

korejiešu Su-džok akupunktūras
instruments. Ineta izvelk detalizētus
zīmējumus - katram orgānam var atrast
atbilstošu punktu uz rokas. Masējot
nieru, kuņģa vai skausta zonu uz
rokas, orgāns tiek aktivizēts. Aha, tūlīt
pārbaudīsim, vai tas darbojas. Fotogrāfs
saka, viņam briesmīgi sāpot skausts.
Ineta sāk bakstīt viņa īkšķi pie pamatnes.
Kolēģis kliedz tā, it kā viņu patiesi ragana
mušītu nost. "Ak, nepacietīgie vīrieši! Ja
vieta ir iekaisusi, sāpes ir asas, bet, uh, kā
palīdz," saka Ineta.
Viņa ir vienkārša un atvērta - ar
zināšanām neskopojas, ja gribat, lūdzu viņa ielūkojas arī mūsu delnās. "Apollona
paugurs, māksliniece, radošums, tā neko,
baigi gudrā, man prāta līnija uz pusi
īsāka.Tev, fotogrāfa kungs, izskatās, ka
laimīga laulība, Mēness pagurs, mistika
vilina, baigi stiprais cilvēks esi, nobeigt
laikam tevi nevarēs/'viņa smej skāņus,
raganiskus smieklus.Tie ir lipīgi, un
noskaņojums mums visiem uzlabojas. ■
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Gaišreģis Virsis palīdz na
Arvien biežāk pazīstamā dziednieka un gaišreģa Maira Virša
palīdzību meklē cilvēki, kas ar maģisku rituālu palīdzību
vēlas stabilizēt finansiālo situāciju, vairot labklājību un gūt
panākumus biznesā. Kā tas darbojas?
LIGITA EGLĪTE FOTO: LIGITA EGLĪTE

airis Virsis pauž
gandarījumu,
ka viņa klientu
lokā ir daudz
veiksmes

-------------------------------------------------------------

izdziedināšanos no valodas raustī
šanas un smagām slimībām,
par nepanesamu sāpju noņemšanu
un saskaņas atgriešanu ģimenē,
bet arī par veiksmes un naudas
nipsaistīšanu.

Šim mērķim gaišreģis veic īpašu
rituālu kopumu, kurā ietilpst attīrīšanās
procedūra, veiksmes iekodēšana
fotogrāfijā un īpašas maģiskas rituāla
sveces dedzināšana mājās noteiktu
laika periodu.

REKLĀMA

Plūsmu iespējams atraisīt ari finansiālās
grūtībās nonākušiem cilvēkiem, kam
nav sava privātā biznesa, bet kas,
piemēram, nespēj tikt galā ar parādu jūgu.
nepieciešamo naudas summu. "Bija
tāds gadījums - atbrauca cilvēks no
Alūksnes, kas pirms tam bija zvanījis
un gaudies, ka pazaudējis dzīvokli,
palicis bez darba. Viņam vajagot
palīdzēt radīt iespēju piesaistīt
piecsimt eiro, lai varētu noīrēt dzīvokli
un sākt dzīvi Rīgā, kur jau esot atradis
darbu. Viņš aiziet no mana kabineta,
paiet stunda, un viņš man zvana,
sacīdams milzīgu paldies.
Par ko paldies, vaicāju. Viņš stāsta:
"Dodoties atpakaļ uz autoostu, iegāju
kioskā, nopirku momentloteriju un
vinnēju 500 eiro!" Pirms apmeklējuma
pie manis loterijas biļetes esot pircis
simtiem reižu, bet nekad nebija
laimējis," stāsta Virsis.

No biznesa
neveiksmēm glābj
attīrīšanās
Dziednieks un gaišreģis uzsver, ka
pirms naudas piesaistīšanas rituāla
cilvēkam noteikti jāattīrās, lai viņš būtu
pozitīvi tīrs. "Būtiski, lai viņš iekšienē
būtu brīvs no negatīvā, no visiem

das piesaistīšanā
Stundas laikā
iegūst nepieciešam os
500 eiro
To, ka naudas pieburšana ir reāli
iespējama, pārliecinājušies neskaitāmu
veikalu īpašnieki, friziersalonu
saimnieki, individuālie uzņēmēji, arī
augsta ranga biznesmeņi. Naudas
vērpes jeb enerģijas plūsmu iespējams
atraisīt arī finansiālās grūtībās
nonākušiem cilvēkiem, kam nav sava
privātā biznesa, bet kas, piemēram,
nespēj tikt galā ar parādu jūgu,
saka gaišreģis Mairis Virsis, minot
arī kādu konkrētu situāciju, kad pēc
rituāla veikšanas kādam vīrietim
teju acumirklī veiksmīgi piesaistījis

liegumiem, lai būtu sagatavots tam
jaunajam.
Negatīvā enerģija - skaudība,
lāsti - bloķē, un svarīgi ir to noņemt
nost. Svarīgi, lai cilvēks var ievilkt
dziļi elpu ne tikai fiziski, bet arī garīgi.
Sociumā drazas savācam sevī ik uz
soļa. Tās ir sliktas domas, dusmīgs
skatiens, kā mazi tintes punktiņi, kas ar
laiku, kā nu kuram, pārtop lielā, melnā
pleķī un bloķē jebkuru izaugsmi." '
Gaišreģis nosauc vairākas pazīmes,
kas norāda, ka jāvēršas pēc palīdzības
attīrīties. "Cilvēkam parādās spiediens
sprandā, ķermeni sāk spiest un vilkt
uz leju. Ja cilvēks ir garīgi spēcīgs,
viņš mazāk to izjūt. Viņam tas lūziens
var izpausties citādi. Piemēram,
viņš mērķtiecīgi un šķietami viegli

iet uz savu mērķi, bet pēkšņi pašā
galā tas noraujas. Jau pirmajā reizē,
kad noraujas tas, kam teorētiski bija
jānotiek, ir jāmeklē tādi cilvēki kā es.
Nav jēgas gaidīt otro, trešo un
ceturto reizi.
Ir reāli gadījumi, kad atnāk pie
manis uzņēmējs un saka: "Man viens
bizness, otrs, trešais, teorētiski un
praktiski visam ir jāsanāk, bet izšķirīgos
brīžos, kad vajadzētu būt veiksmīgam
darījumam, kā ar nazi pēkšņi nogriezts
nost." Ir konkrētas lietas, ko cilvēkam
nekādi nesokas īstenot līdz galam.
Daudzreiz šādu problēmu ar rituāla
palīdzību ir izdevies atrisināt,"
gandarīts ir Mairis Virsis.

Kā notiek naudas
piesaistīšanas rituāls?
Gaišreģis teic, ka dvēseles un
karmas attīrīšanai parasti pietiek
ar vienu seansu, kurā noteikti tiek
pagatavota arī rituāla svece un ar
rūnām uz veiksmi tiek iekodēta
cilvēka fotogrāfija. "Tie ir svarīgi
rituāla komponenti, kas savu darbu
turpina ārpus speciālista kabineta,
aizejot mājās. Ir gadījumi, kad sveces
dedzināšanas rituāls mājās jāveic
deviņas diennaktis, ir reizes, kad
nepieciešams to darīt 13 diennaktis,
vai kamēr svece izdeg. Tas ir ļoti
individuāli."
Gaišreģis atklāj, ka katrai rituāla
svecei ir savs spēks. Melna un balta
svece kalpo attīrīšanai, sarkanā ir
mīlestībai, dzeltenā un zilā - izpratnei,
zaļā un violetā - naudas piesaistīšanai.
Jau desmitiem klientu pēc rituāla
veikšanas gaišreģim ir apliecinājuši, ka
viņu bizness pakāpeniski, bet diezgan
strauji sācis celties. "Nav bijis vajadzīgs
ne gads, pat ne pusgads. Paveras
ceļi, iespējas, nāk klāt sponsori, jauni
klienti, un viss kā pa diedziņu aiziet uz
augšu," apmierināts ir Mairis Virsis. ■
Rīga, Zinātņu akadēmija,
Akadēmijas laukums 1
Ogre, veselības centrs HELIUS
Ugāle, veselības centrs ACLETIUS
Pieteikt vizīti var pa tālr.: 28218218
m l c
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DZIEDNIECE Rota Bērzkalne

Kāda veca kundze man stāstīja, ka kara laikā vācieši blīgznas
mizu pirkuši maisiem, pretim dodot cukuru, jo tā palīdzēja
gan ievainotiem cilvēkiem, gan zirgiem.
Rota uzskaita:"Aizvainojums rada
žultsakmeņus, nespēja izrunāties vairogdziedzera problēmas, dusmas
bojā zobus, alkatība - mugurkaulu."
Tomēr man gribas zināt, kā viņa tiek
pie informācijas par saviem klientiem.
Dziedniece sāk stāstīt: "Putna lidojuma
augstumā ir informatīvais režģis, kam
varu pieslēgties un saņemt informāciju
par pagātni un nākotni. Tajā ir viss —
labie darbi un grēki, viss, ko cilvēki
domā, uzskatot, ka to neviens nevar
uzzināt. Tie, kam ir atļauja, spēj piekļūt
informācijai, kas izpaužas kā kods.
Arī Dievs mūs tur augšā, atpazīst pēc
kodiem. Tomēr es nepareģoju nākotni.
Bērnībā zināju kāršu nozīmi, bet kārtis
iemetu ugunī, jo sapratu, ka tās ir
ļaunā vēstītājas. Zīlniekiem informāciju
priekšā pasaka ne savā nāvē mirušo
gari.Tagadnes nav, jo katra nodzīvotā
minūte pārvēršas pagātnē, bet nākotne
mums nav jāzina. Es varu pieslēgties
kosmosam un pajautāt, vai cilvēkam ir
tīra sirdsapziņa, vai viņš mīl otru cilvēku.
Ja atbilde ir: "Kāpēc man kāds jāmīl, lai
mīl mani", tad nu lai sieviete pati izdara
secinājumus. Cilvēki baidās, tāpēc viņos
ir noliegums, neticība dziedniekiem, kas
nav nekas vairāk kā aizsardzība."

Noderigi!
PDZ 11
PDZ 13
PDZ 14
PDZ 17
PDZ 18
PDZ 19
PDZ 20
PDZ 21
PDZ 22
PDZ 23
PDZ 25
PDZ 26
PDZ 27
PDZ 28
PDZ 29
PDZ 30
PDZ 31
PDZ 32
PDZ 33
PDZ 35
PDZ 36

Nepērciet zāles kā
mēteļa pogas
Rota skaidro, ka avota ūdens
iedarbojas uz šūnu struktūru, bet
jāņem vērā, ka tas ir stiprs. "Kad
cilvēks gūst satricinājumu kādā
negadījumā, viņš pasauli pēkšņi ierau
ga spilgtāk, tiešāk, citādi. Līdzīga
iedarbība ir avota ūdenim, kas satricina
šūnas, kad tās sakaras ar savādu
enerģiju. Krāna ūdeni var attīrīt,
uzliekot uz trauka krustiņu vai ieliekot
tajā sudraba karoti.”
Rota stāsta, ka diennakts ritmā ir tā
sauktā tumšā robeža, kad dziednieks
nedrīkst strādāt, jo notiek pieslēgšanās
kosmosam un enerģija ir nāvējoša.
“Diennaktī ir tāds laiks, kad nevajag
sākt neko nopietnu - ne biznesa
sarunas, ne ķirurģisku operāciju. Man ir
viena glezna, ko sāku tumšajā laikā, to
neviens nepērk - pienāk, papriecājas
un aiziet.”
Ja cilvēki nepirktu kaudzēm
medikamentu, bet izmantotu
dabiskas, sen zināmas metodes, viņi
būtu veselāki. Lūk, vilkābele iztīra
holesterīnu, strutene paplašina
asinsvadus, pazemina asinsspiedienu.

Patiesās Dzīves slejās savu pieredzi stāsta dažādu jomu speciālisti, un jūsu atsaucība un
interese, mīļie lasītāji, pēc tam ir liela. Tāpēc piedāvājam iespēju ar vienas īsziņas palīdzību
iegūt viņu tālruņa numurus, ja vēlaties ar speciālistu vienoties par individuālu konsultāciju.

Dziedniece

Vārdotāja
Dziedniece un gaišreģe

Dziedniece, psihoanalītiķe
Dziednieks un ekstrasenss

Dziednieks
Dziednieks

Dziednieks
Dziedniece un ekstrasense

Dziednieks
Vārdotāja

Taro kāršu speciāliste
Zīlniece

Mags
Mags

Ajūrvēdas masāžas speciāliste
Dziedniece, kosmoeniopsiholoģe

Veselīga dzīvesveida skolotāja
Homeopāte, hirudoterapijas speciāliste

Vija Putna
Malvīne no Tilzas
Maija Kalniņa
Biruta Fedotova
Andris Ļaksa
Elmārs Orlejs
Igors
Māris Šloss
Gaida Lākute
Elmārs Spodris
Anna Auziņa
Olga Stepanova
Aija Krieva
Linards Auziņš
Bruno Klaips
Tatjana Cviklinska
Skaidrīte Aleksejeva
Inese Ziņģīte
Irēna Mangale

Cilvēka enerģijas lauka balansēšanas
(auras) speciālists. Skolotājs, praktizētājs Uldis Vidžus
Astrologs

-------- r . . ,

"Gadu dzerot strutenes, cilvēks tika
vaļā no vēža. Znots apēda jāņogas
un atbrīvojās no astmas, kas bija viņu
mocījusi desmit gadus. Strādājot
poliklīnikā, ar visiem dakteriem biju
uz tu un redzēju, ka viņi nepērk zāles
kā mēteļa pogas un kaudzēm nerij,
bet meklē dabas līdzekļus. Zāļu
kalnus pērk tikai nabagi, kas
neaizdomājas par citām iespējām un
netic dziedniekiem. Ir taču jāsaprot,
ka farmakoloģija ir milzīgs bizness,"
vērtē Rota. Protams, viņa atzīst, ka
ir arī tādas zāles, kas vajadzīgas, bet
bez lielas daļas var iztikt.
"Darot labu šodien, mēs sev
nopelnām laimīgu rītdienu. Ja
dziednieks lietus laikā pabrauks garām
uz ceļa stāvošai grūtniecei, mašīna plīsīs
un dziednieks gauži raudās. Jā, man
patīk spilgti piemēri," iesmejas Rota un
turpina: "Visu mūžu cilvēkam jādara
labi darbi, un tā katru dienu pa druskai
jāvirzās uz priekšu. Bez mērķa pa dzīvi
nedrīkst iet, jo - kas ir vēzis? Šūna, kas
iet uz nekurieni. Ja tev ir labi nodomi,
saņemsi palīdzību no augšas. Mīlestībai
ir blīva frekvence, ja to dāsni dodam,
labais mūs apstaro no visām pusēm. Arī
piedošanas enerģija ir stipra."«

Edijs Spāre
Inric Kauliņš

PDZ 38
PDZ 39
PDZ 41
PDZ 42
PDZ 43
PDZ 44
PDZ 46
PDZ 48
PDZ 49
PDZ 51
PDZ 52
PDZ 53
PDZ 57
PDZ 59
PDZ 62

Astrologe
Astrologe

Sporta ārsts (kineziologs)
Aromaterapeits

Dziedniece, psiholoģijas doktore
Vēdiskais astrologs

Zīlniece
Rīkstnieks

Pareģis un dziednieks
Akupunktūras speciāliste, homeopāte

Dziedniece
Dziednieks

Holistiskās masāžas speciālists
Osteopāts

Hipnoloģe, bioenerģētikas konsultante

Guna Kārkliņa
Māra Ošuroka
Visvaldis Bebrišs
Georgs Celitāns
V'alentina Ivanova
Edmunds Višņevskis
Aija no Kauguriem
Aivars Kiršpils
Leonards
Anna Ka|ķe
Edīte Igaune
Mairis Virsis
Normunds Deksnis
Arturas Jašinskas
Selga Godmane

K A S JĀ D A R A ?

►Sūti savu īsziņu ar burtiem PDZ un konkrētā speciālista
kodu (norādīts tabulā) bez atstarpēm uz numuru 144
(LMT, Tele2, Bite, Triatel), Piemēram, PDZ32
►Uz pareizi nosūtītu īsziņu saņemsi atbildi, kurā būs

ZINTNIEKS Voldis Prancāns
informācijas vijā mainās enerģijas
daudzums, kas tiek izlietots, lai darbinātu
orgānus un sistēmas. Sāpes - tas ir labi,
tās norāda, kam jāpievērš uzmanība.
Iedzerot zāles, neko nerisinām. Es pa
gabalu redzu enerģijas daudzumu katrā
energoinformatīvajā centrā un spēju
raksturot, kādā virzienā kas darāms.
Ja teiksim, ka mūsos ir 13 cilvēki,
mēs nekļūdīsimies. Ja smalkie
ķermeņi nav sabalansēti, cilvēkam
nosaka diagnozi - šizofrēnija.
Visticamāk, ka nedarbojas ceturtais,
energoinformatīvais centrs jeb
sirds čakra, kas nodrošina cilvēka
viengabalainību, un katrs smalkais
ķermenis darbojas kā atsevišķa
personība. Medicīnā un daiļliteratūrā
aprakstīti gadījumi, kad šizofrēnijas
slimnieka personība ne vien
dubultojusies, trīskāršojusies, bet
pat divpadsmitkāršojusies. Smalko
ķermeņu darbības, ja tās nav
salāgotas, var salīdzināt ar celtnieku
brigādi, kurā katrs dara savu,
neņemot vērā, ko dara citi."
Vai tiešām cilvēkam var palīdzēt kaut
kādi mājasdarbi, ja slimība jau ielaista?
"Par vēlu ir tikai zārkā. Piecas minūtes
pirms nāves vēl ir iespēja. Reanimatologi
stāsta, ka mirstoši cilvēki mēdz teikt, ka
ir kaut ko būtisku sapratuši, izvērtējuši,
mainījuši attieksmi. Izdarīt atklājumu
varam ik brīdi - ir tikai jākontrolē
dzīves process, jāgūst mācība no katra
notikuma. Nevajag nosodīt nevienu
cilvēku, pat zagli vai vistrakāko plenci, jo
varbūt viņam ir vajadzīga šāda pieredze.
Dažam ir smags uzdevums, piemēram,
tikt galā ar narkotiku atkarību. Kādam
citam varbūt jātiek galā ar to, ka viņš ir
nogalinājis. Dzīvē nepārtraukti kaut kas
notiek, uzdevumi kļūst aizvien grūtāki,
līdz ar to gūstam vērtīgāku pieredzi,
un dvēsele attīstās soli pa solim, kāpjot
augstāk pa garīgās attīstības kāpnēm."

Septiņas mīlestības
Sokrātā tautskolā sanākušie grib
zināt, kā noturēt, nepalaist vējā trauslos
mīlestības valgus. Lai neapmaldītos
sarežģītajos cilvēcisko attiecību labirintos,
zintnieks izmanto sengrieķu mīlestības
dalījumu. Pēc sengrieķu formulas, ir
septiņas mīlestības izpausmes, uz
tāfeles zīmē Voldis. Tās atbilst smalko
ķermeņu funkcijām. Pirmā ir mania kaislība, iekāre. Otrā ir eross - vēlēšanās,
juteklība, pievilcīgs partnera izskats.
Trešā - storge, kas apzīmē rūpes par
partneri, pienākumus, ceturtā - filia draudzība, partnerība, kopīgas intereses,
piektā - ludus - flirts, spēle, sestā -

pragma jeb objektīva informācijas
apstrāde, praktiskums. Tikai septītā agape - ir augstākā, tīrā, pašaizliedzīgā
mīlestība bez nosacījumiem un atbildes."Šīs
mīlestība formula: es esmu laimīgs, ja tu esi
laimīgs. Senie grieķi uzskatīja, ka harmonija
attiecībās ir iespējama, ja visi septiņi
mīlestības līmeņi ir līdzsvaroti. Ja vienā

Dalījums labajā
un sliktajā ir
mūsu prāta,
audzināšanas
un sociālās vides
konstrukcija.
Visumā tāds
neeksistē.
līmenī attiecības sit augstu vilni, bet citā ir
izsīkušas, tās cietīs krahu," skaidro Voldis.
"Cilvēki reizēm domā, ka rīkojas,
mīlestības vadīti, bet īstenībā viņu
attieksmē pret tuvinieku jaušams
privātīpašnieciskums, vēlme pakļaut,
iegūt, izrādīt varu. Es skaidroju, ka cilvē
kam, arī bērnam, ir suverēna, autonoma
dvēsele, kas šeit ieradusies gūt savu
pieredzi. To ir grūti saprast, bet labiem
vecākiem sevi nav jāvaino, ka bērns kļu
vis, piemēram, par narkomānu. Varbūt
viņa dvēsele ir vecāka, izvēlējusies šai
dzīvei smagākus uzdevumus. Bērniem ir
vajadzīgs tikai garīgs atbalsts, mīlestī
bas izpausmes, bet ne norādījums, kādu
profesiju vai partneri izvēlēties. Visbie
žākā kļūda, ko pieļauj vecāki, ir vēlme
īstenot savus nepiepildītos sapņus caur
bērniem. Bērns nav tavs turpinājums,
dvēsele pati ir izvēlējusies vecākus,
kuriem piedzimt."
Prasu, vai dvēsele izvēlas vecākus
alkoholiķus, deģenerātus."Jā, ja attīstī
bai ir bijusi vajadzīga šī rūgtā pieredze,
liels, smags uzdevums. Kas mums nekait
dzīvot pie labiem vecākiem kā Dieva
ausī? Vērtīgas atziņas nāk arī caur sāpēm.
Jebkura pieredze ir laba - dalījums labajā
un sliktajā ir mūsu prāta, audzināšanas un
sociālās vides konstrukcija. Visumā tāds
neeksistē. Šajā ziņā cilvēks ir īsts burvis visu mirklī sašķiro labajā un sliktajā. Bet jo gudrāks cilvēks, jo grūtāk viņam to
izdarīt.Tie, kas ir bērnudārza līmenī un
daudz nefilozofē, ātri vien visu sadala
pa plauktiņiem, bet jāsaprot, ka tam nav
nekāda sakara ar dvēseles uzdevumiem."

Voldis sevi dēvē skanīgā vārdā - par
zintnieku. Kas tas īsti ir? Zinātājs, kurš
zina, kā uzzināt. Viņam nav vajadzīgs
internets un google, jo viņš var uzdot
jautājumu Visumam pa taisno un
saņemt atbildi tēlos, kas līdzīgi failiem
glabājas smadzeņu datorā."Senos laikos
pa pasauli klīda runas, ka katrā latvju
sētā ir pa burvim, tāpēc pie mums pēc
padoma brauca no visām malām." Pētot
senvēsturi, Volda pārliecība, ka mūsu
senči bijuši gudri cilvēki, kas spējuši
ielūkoties pagātnē un nākotnē, vēl vairāk
nostiprinājusies. "Krustneši, ienākot ar
savu laupītāju bandu, iznīcināja baltu
viedākos prātus ar raganu prāvām, moku
ratiem, slīcināšanu. Kad ir iznīcinātas
zināšanas, tautu ir vieglāk pakļaut."

Runā ar veli!
Mūsdienās aizvien vairāk zinātnieku
no akadēmiskajām aprindām piekrīt,
ka cilvēka fiziskā ķermeņa sabrukšana
nav beigas, jo cilvēks sastāv no gara,
dvēseles un miesas, turpina Voldis.
"Es neesmu šis ķermenis. Fizisko
iemiesošanos dvēsele var veikt
neskaitāmas reizes. Ja kāds man lūdz
ielūkoties savā iepriekšējā dzīvē, tad
jautāju, kurā no daudzajām. Skatīties
atpakaļ nevajag, tas neko nedod, jo
mēs esam te - šodien un tagad. Mūsu
uzdevums ir pildīt pašreizējos dvēseles
uzdevumus šajā dzīvē. Kad dvēsele
iemiesojas ķermenī, tas notiek ar
mērķi iegūt konkrētu, tieši šai dvēselei
vajadzīgu pieredzi, kas kalpos garīgai
attīstībai."
Pētot senvēsturi, Voldis secinājis, ka
senāk mums bija trīs veidu rakstība zīmju, rūnu un mezglu. Lai izprastu to
jēgu un funkcijas, vispirms jāsaprot baltu
tautu sakrālais mehānisms, priekšstats
par Dieva pasauli. Ar vārdu Dievs senči
apzīmēja Debesis, Visumu."Dieva īstenā
nozīme atspoguļojas zīmēs. Mūsu
sencis pēc augstākā padoma vērsās pie
Dieva, kas bija augstākais saprāts. Arī
zemeslodei, Saules sistēmai, galaktikām
ir savs augstākais saprāts.Turklāt saprāts
un spēks ir vienoti, jo spēks pats par sevi,
kamēr nav domas, nedarbojas. Mūsu
septītais energoinformatīvais centrs ir
izvietots vertikāli, lai nodrošinātu saikni
ar dievišķo. Pārējie smalkie ķermeņi pret
Visuma smalkajiem plāniem atrodas
horizontāli, tāpēc mēs, tāpat kā mūsu
viedie senči, pa tiešo no augstākā saprāta
varam saņemt informāciju, kas smadzenēs
transformējas mums saprotamā formā."
Voldis skubina: nav ko kautrēties,
ar veļiem jārunā. "Mūsu senčiem nebija
tāda kapu kulta, kāds tas ir mūsdienās,

Zintnieka Volda Prancāna
veselības receptes----- -ĒD, KUSTIES,
PRIECĀJIES!
Voldis nu jau daudzus
gadus ievēro amerikāņu
zinātnieka Pola Brega
veselīga dzīvesveida
principus, kuru pam atā
ir arī dalītā ēšana.
►Ir četru veidu
smagākās
olbaltumvielas: gaļas,
zivju, piena produktu,
kā ari augu (rieksti,
pākšaugi). Tās nevajag
jaukt, bet lietot tikai
vienu veidu vienreiz
dienā.
►Pākšaugus organisms
pārstrādā sešu,
dzīvnieku izcelsmes
produktus - astoņu
stundu laikā, un tas
nozīmē, ka tos nedrīkst
ēst vakarā.
►Gaļu un zivis var ēst
ar dārzeņiem, saknēm,
kuros daudz šķiedrvielu,
bet ne ar kartupeļiem, jo
olbaltumi ar ogļhidrātiem
nesadzīvo.
►Ja mēs ēstu dabisku
barību, mazāk slimotu
un ilgāk dzīvotu. Mēs
nepareizi ēdam un par
maz kustamies. Kas
notiek vēderā, ja kādam
produktam pieliekam
klāt nepiemērotu kom
panjonu? Barība netiek
pilnībā pārstrādāta,
un svētkus svin zarnu
traktā mītošās
baktērijas, no
kuru dzīrēm
organismā
rodas toksiskie
atkritumi. Tā
rodas paģiru

$

stāvoklis kļūstam nikni, neap
mierināti, sāp galva,
lauž kaulus.
►Mūsu sencim, lai
iegūtu barību, bija
jāskrien, jāpeld, jāķer,
jārok. Kad senais cilvēks
ieguva medījumu, viņš
priecājās, dejoja ap
ugunskuru, un kustības
veicināja gremošanu.
Starp citu, darbošanās
dārzā ir universāls
vingrojumu komplekss
ar pieliekšanos,
pietupšanos, grozīšanos
un stiepšanos.
KARSTAS VANNAS
BRĪNUMI
Voldis atklājfantastisku
atveseļošanās metodi.
►Tā ir 45 grādus karsta
vanna - tāda, kurā
kāpjot jākliedz. Vannā
nedrīkst laisties ar visu
ķermeni - tas ir par
traku, var apstāties sirds,
brīdina zintnieks. Tāpēc
der pakonsultēties ar
ģimenes ārstu.
►Jādara tā: vispirms
jāiekāpj (bļauj droši),
jānostājas uz ceļiem,
jāapsēžas (5-7 minūtes).
Tad pēdas jāizceļ ārā,
jāpieliek pie vēsām
flīzēm, un jāiegremdē
rokas un mugura.

►Ūdenim var pievienot
jūras sāli vai tējiņas.
►Kopumā vannā
nedrīkst uzturēties ilgāk
p a r 15-20 minūtēm.
►Pēc izkāpšanas ir
jāapģērbjas vai jāietinas
segā, jo nedrīkst strauji
atdzist, un jāpaguļ.
►Notiek trīs labas
lietas. Pirmkārt,
izmantojam ādas, kas
ir lielākais orgāns,
spēju uzņemt trešdaļu
visu asiņu. Sargājot
miesu no karstuma,
asinis strauji dodas
uz apdraudēto vietu
un izskalo asinsvadus
(ja ir trombs vai vāja
sirds, procedūra ir
aizliegta). Otrkārt,
ādas poras atveras,
visi sārņi iznāk laukā.
Treškārt, siltums veicina
ķīmiskās reakcijas
organismā, kas ir viena
liela farmaceitiska
rūpnīca.
►Karsta vanna palīdz
vairākumā gadījumu,
kad cilvēks jūtas slikti fiziski vai psiholoģiski. Ja
vajag vannā var iet kaut
trīs reizes dienā. Turklāt
vakara vanna
aizvieto divas
stundas
miega.

bija vienīgi tradīcija uzturēt dzīvu saikni
ar mirušajiem radiniekiem, jo ikviens
zināja, ka dvēseles nemirst. Tās palīdz,
ja to lūdzam. Kad sabrūk fiziskais
ķermenis, informācija no ēteriskā un
astrālā ķermeņa, kas atbild par izskatu
un nodarbošanos dzīves laikā, nonāk
ceturtajā līmenī - dvēselē. Tā izmanto šo
informāciju, lai radītu veli - astrālo dvīni,
ko pazīst tuvinieki."
Vai tad dvēsele neiemiesojas jaunā
ķermenī? "Ja tā dodas jaunā dzīvē, tas
netraucē - dvēselei caur veli ir pieejami
kontakti ar tuviniekiem no visām
iepriekšējām dzīvēm. Dažiem pētniekiem
ir versija, ka tuvinieku dvēseles, gara
radinieki katrā nākamajā dzīvē mainās
lomām un to skaits ir ierobežots. Tam,
vai mēs sapratāmies vai nesapratāmies
šajā dzīvē, nav īpašas nozīmes. Ikviens no
satiktajiem cilvēkiem ir vajadzīgs dvēseles
attīstībai, un katrā nākamajā dzīvē mēs
viņu varam pazīt."

Viss ir viens
Pirms 200 gadiem uz Zemes dzīvoja
miljards cilvēku, tagad - septiņi miljardi.
Vai tur augšā ir fabrika, kur uz konveijera
milzīgā tempā tiek štancētas dvēseles?
Voldis nesamulst:"Atbildēšu tāpat kā
reanimatologs Pēteris Kļava, proti, nevajag
ierobežot dvēseļu skaitu ar zemeslodi un
šo galaktiku. Mēs nezinām, no kurienes
tās ierodas. Otra versija, ko izvirza
teosofija, ir tāda, ka pirmā civilizācija
uz Zemes bija bez fiziskā ķermeņa, jo
rakstos minēts, ka tika radīts cilvēks, kas
varēja atbildēt par to, kas notiek ūdenī
un gaisā. Būtu naivi skaitīt dvēseles pēc ’
fiziskajiem ķermeņiem. Mēs nezinām, no
kuras planētas un Visuma nostūra katrs
no mums ir ieradies. Dainās un ticējumos
vieta, kurp dodas dvēsele pēc nāves, tiek
dēvēta par Viņsauli un Aizsauli. Šie divi
vārdi nav sinonīmi, bet atšķirīgi jēdzieni.
Aizsaule ir neierobežota telpa aiz šīs
Saules, bet Viņsaule - konkrēta zvaigzne.
Daži pētnieki uzskata, ka Sīriuss."
Cik dzīvju mēs dzīvojam? Daži domā,
ka piecsimt, citi - tūkstoti. Voldis jūt, ka
ļoti daudz:"Mēs varam ieiet bibliotēkā,
izvēlēties kādu romānu, un ir iespējams,
ka mēs lasīsim par kādu no savām
dzīvēm. Svarīgi ir dzīvot tagadnē, un te
informācija par iepriekšējām dzīvēm
nepalīdzēs, jo katrs no mums ir
iepriekšējo dzīvju summa, rezultāts."
Kā, bez īpašas sagatavošanās,
izmantot mūsos esošās zināšanas?
"Pavisam vienkārši: laižoties miegā,
uzdod sev svarīgu jautājumu un no rīta
zināsi atbildi. Varbūt redzēsi sapnī vai,
ejot uz darbu, ielūkosies grāmatu veikala

ZINTNIEKS Voldis Prancāns
skatlogā un ieraudzīsi atbildi, vai, dzerot
kafiju, sadzirdēsi pie blakus galdiņa. Sapņi
vispār ir kolosāls ķinītis - spilgts, krāsains,
tikai nav vērts jautāt skaidrojumu citiem,
jo tie atbildes faili ir vienīgi tavā galvā un
pieredzē."Voldis uzskata, ka iedzimto gaiš
redzību izmantojam nemākulīgi, jo nezi
nām, ka pastāv dabiska saziņa starp visām
dzīvajām būtnēm, bet nedzīvu būtņu
nemaz nav. "Viss ir vienots Dieva ķerme
nis, viss ir dzīvs, arī zemeslode. Piemēram,
no ķermeņa nepārtraukti nolobās āda. Uz
mums tā bija dzīva un tagad vairs nav?
Ādu apēd putekļu ērcīte.Tā atkal ir dzīva.
Kafija ir nedzīva, bet, kad tā nonāk asinīs,
tā kļūst dzīva. Kad asinis nokļūst mēģenē
slimnīcas ledusskapī, tās ir tikai viela, bet,
kad tiek pārlietas cilvēkam, atdzīvojas. Viss
cirkulē un pulsē vienotā ķermenī, kurā it
visam tiek piešķirta dzīvības jēga. Tāpēc
nav būtiski, vai informāciju saņemam caur
dzīvu vai nedzīvu ķermeni, kurš ir citas dzī
vības formas daļa. Ja pret ķeblīti izturēsies
kā pret dzīvu, kaut ko uzzināsi. Nu vismaz
to, uz kura stūra nevajag sēdēt... Tikai
kaimiņš domās, ka esi nojūgusies, ja runā
ar plastmasas spaini," smejas Voldis un
piebilst, ka nelaime irtā, ka neuzticamies
informācijai, ko saņemam no apkārtējās
pasaules.

Kas kustina karogu?
Nedzīvas lietas, tāpat kā dzīvie
organismi, iekļaujas vienotajā Visuma
dzīvības struktūrā, saka Voldis Prancāns.
Šķietami nedzīvi priekšmeti ar mums
sadarbojas smalkajos plānos. Ar to arī
skaidrojams tas, ka ir lietas, kas mūs
iedvesmo, kuru tuvumā jūtamies labi,
piemēram, vecmāmiņas kumode,
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►Tev vajadzēs laiku,

MŪŽĪGA

līdz sapratīsi, ka tev
nevajag laiku, lai būtu
tas, kas esi.

►Nāve nav dzīvības
pretstats. Dzīvībai
nav pretstata. Nāves
pretstats ir dzimšana.
Dzīvība ir mūžīga.

►Apzinoties sevi kā

►Nāve nav anomālija
vai visbaisākais notikums,
kā mūsdienu pasaules
kultūra liek tev ticēt,
bet gan visdabīgākais
pasaulē, neatdalāma
no sava pretstata dzimšanas - un tikpat
dabīga kā tā.

nepadara tevi nelaimīgu.
Tie var nodarīt tev
fiziskas sāpes, bet nevar
padarīt nelaimīgu.
Nelaimīgu tevi padara
tavas domas.

►Daudz ciešanu,

►Reinkarnācija

daudz negatīvu sajūtu
rodas, pieņemot katru
prātā ienākušo domu
par patiesību. Apstākli

nepalīdz, ja savā
nākamajā inkarnācijā
tu joprojām nezini, kas
tu esi.

►Patiesa brīvība

plāniem spēj saņemt informāciju par
priekšmeta vēsturi, pašreizējo stāvokli,
ar to saistītā cilvēka dzīvi. Izmantojot
savus smalkos ķermeņus, arī mēs varam
uztrenēt šo spēju un kaut ko uzzināt
par ūdens glāzi, spaini, lampu. Voldis
Prancāns piebilst, ka nevajadzētu
primitivizēt un iedomāties, ka galds vai
grābeklis ar mums sāks sarunāties. Mūsu
baltu senči visas lietas apdvēseļoja, tas
nozīmē, ka lietas, kuras mums kaut ko
nozīmē, ar kurām ik dienu saskaramies,

Reanimatologi stāsta, ka mirstoši
cilvēki mēdz teikt, ka ir kaut ko
būtisku sapratuši...
ceļojumā pirkta vāze vai moderna dizaina
taburete. Ir apģērbs, kurā jūtamies brīvi,
skaisti, šķiet, ka tas mums palīdz veidot
attiecības ar cilvēkiem un izdarīt pareizo
izvēli. Turpretī citā kleitā - pat ja tā ir
dārga un grezna - jūtamies kā svešā
ādā. Panteisms un teosofija runā par
Visumu kā vienotu dzīvu būtni, Dieva
ķermeni. Neatkarīgi, vai tā ir galaktika
vai sīks mikrobs, viss ir viena organisma
sastāvdaļa. Mati, nagi, gaiss, ko elpojam,
ūdens mūsu ķermenī un okeānā - tas
viss ir vienas lielas dzīvības sastāvdaļa.
Ekstrasensi caur Visuma smalkajiem

apziņu, kurā parādās
veidoli, tu atbrīvojies no
pieķeršanās veidoliem
un vairs nemeklē sevi
notikumos, vietās un ap
stākļos. Proti - vairs nav
tik svarīgi, kas notiek vai
nenotiek. Lietas zaudē
savu smagumu,
nopietnību. Dzīvē ienāk
rotaļīgums.

jūt attieksmi un sadarbojas ar mums,
skaidro Voldis. Apgalvojums, ka nevajag
lamāties uz automašīnu, cirst durvis un
spert pa riepām, ir patiess."Enerģija jeb
spēks smalkajos plānos cirkulē noteiktās
frekvencēs.Tātad smalkajā pasaulē
priekšmeti nonāk frekvencēs, kurās
mēs dzīvojam, kur sāk veidot ar mums
attiecības, un mēs to redzam materiālajā
pasaulē. No zinātnes viedokļa Visumā
enerģija pastāv neatkarīgi no mūsu
sadarbības - notiek rezonanse. Līdz ar to
viena priekšmeta vibrācijas var iekustināt
radnieciskas vibrācijas. Es bērnībā mācījos

un ciešanu beigas
ir dzīvošana tā, it kā tu
būtu pilnībā izvēlējies it
visu, ko jūti un piedzīvo
šajā mirklī.

spēlēt trompeti. Virtuvē bija čuguna
katls, kas vienmēr atsaucās uz noteiktu
trompetes skaņu, iedžinkstoties skaļāk
par pašu mūzikas instrumentu. Tas nav
nekas pārdabisks, jo saprotam Visuma
uzbūvi. Ikvienam no mums ir gadījies
sastapt nepazīstamu cilvēku, kurš liekas
radniecisks un tuvs, savukārt kādu
citu - senu paziņu - uztveram kā
svešinieku. Tas skaidrojams ar rezonansi
smalkajos līmeņos."Zintnieks piebilst,
ka mēs nemaz tik ļoti neatšķiramies no
automašīnām, jo spēkrati ir no metāla un
arī mūsu asinīs ir dzelzs, tā sastāvdaļas ir
atrodamas arī kaulos.
Arī talismanu, zīmju un simbolu
iedarbība skaidrojama ar domas spēku
un ir atkarīga no tās intensitātes.
Simboliskam priekšmetam mēs piešķiram
jēgu ar savu pārliecību un iepriekšējo
dzīvju pieredzi, kas veido spēcīgu
enerģiju. Viens un tas pats talismans vai
amulets vienam var palīdzīt, bet citam ne,
jo galvenais ir doma. Dzenbudistu kanons
"Ne vējš, ne karogs" saka, ka ne jau vējš
plivina karogu un ne jau karogs irtas, kas
kustas. Cilvēka doma ir tā, kas rada vēja
kustību karogā."Ja palūkojamies uz baltu
zīmēm un pēc tam uz slāvu, tad redzam,
ka būtībā tās ir vienādas, tikai, piemēram,
slāvi ir mazliet piestrādājuši pie zīmes
un ielikuši tajā citu nozīmi. Līdzīga zīme
Peru indiāņiem nozīmēs kaut ko citu.
Universālā jēga zīmēs saglabājusies visās
kultūrās,"skaidro zintnieks.«

SCENAR IR LABĀKAIS DABISKAIS ANALGĒTIĶIS, KAS
NOŅEM SĀPES BEZ ZĀLĒM UN EFEKTĪVI ATJAUNO
ORGANISMA DABISKĀS PAŠREGULĀCIJAS SPĒJAS.
KĀ TAS NOTIEK, STĀSTA SCENAR DZIEDNIECĪBAS

organisma pašregulāciju un liek tām darboties pareizā ritmā.
SCENAR palīdz atbrīvoties no sāpēm, augstas temperatūras,
paaugstināta asinsspiediena u.c. akūtām vainām.

KĀDOS GADĪJUMOS TAS PALĪDZ?

bieži neklausāmies savā ķermenī un ignorējam slimību simpto
CENTRA HEALICA DIBINĀTĀJA UN SCENAR Mēs
mus - nogurumu, sāpes, bailes, dusmu lēkmes, trauksmes sajūtu
TERAPEITE INGA KAMINSKA.
utt. Kad sākam slimot, parasti mēs sākam lietot medikamentus.
KĀ IR RADUSIES SCENAR METODE?
Tomēr tos bieži nemaz nevajag. Piemēram, ja ir trauksme, tad, sākot
SCENAR aparātu pirms 35 gadiem radīja Krievijā militārām
strādāt ar SCENAR, tā ātri pazūd, jo pamatā ir gremošanas sistēmas
vajadzībām -karavīriem, kuri nedrīkst pamest kaujas posteni. Tā
traucējumi, tāpēc nevajag vispirms ārstēties ar antidepresantiem. Ja
bija vienkārši lietojama, universāla ierīce, kas spēj ātri un efektīvi
ir vājas aknu un žultspūšļa funkcijas, daudzi bērnībā bieži slimo ar
novērst akūtas sāpes. Jaunizgudrojums pārspēja sākotnējo ieceri - angīnu, vēlāk pasliktinās redze, bet pusmūžā tas izpaužas kā vēnu
kara ārsti ievēroja, ka tiem, kuri regulāri lieto SCENAR, krasi
slimības - vēnu varikoze, hemoroīdi u.c. Viens no veidiem, kā
samazinās un pat pilnībā izzūd sistēmiskās slimības, alerģijas,
palīdzēt un iztikt bez zālēm, ir lietot SCENAR. Ar to sekmīgi var
astma u.c. hroniskās slimības. Kā jau militārs ierocis, SCENAR tika atveseļot muguras, vēdera, locītavu un citas sāpes, novērst
noslepenots, bet zinātnieki turpināja pētījumus un 1987. gadā
gremošanas traucējumus, uzlabot visu organisma sistēmu funkci
patentēja aparātu. Pašlaik ierīce ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību ir jas, ja vien tās nav neatgriezeniski sabojātas.
uzlabota un pilnveidota, lai to varētu lietot terapijā gan dažādās
CIK PROCEDŪRU IR NEPIECIEŠAMS?
praksēs, gan mājas apstākļos.
Akūtas sāpes ievērojami mazina pat viena stundu gara procedūra,

KĀ DARBOJAS SCENAR?
bet, lai pilnībā likvidētu sāpes, ir vajadzīgas 3 -6 procedūras. Bērniem
SCENAR ierīce darbojas uz nervu impulsa pārvades principa,
tās palīdz atveseļoties ātrāk nekā pieaugušajiem. Hroniskām kaitēm
izmantojot ķermeņa spēju vadīt informāciju pa nervu šķiedrām.
nepieciešams 10-12 procedūru kurss un pat atkārtoti kursi.
Visas mūsu organisma šūnu funkcijas, arī veģetatīvās un centrālās Piemēram, Parkīnsona sindromu nevar izārstēt 12 reizēs, bet var
nervu sistēmas šūnu darbību nodrošina bioelektriski impulsi. Ādai ievērojami uzlabot dzīves kvalitāti.
un nervu sistēmai embrionālajā periodā ir viens sākums - tās
KĀ TO VAR LIETOT?
izveidojās no ektodermas, tāpēc visu informāciju par jebkurām
Ar profesionālo SCENAR aparātu kabinetā manipulācijas veic jebkurš
pārmaiņām organismā var nolasīt no nervu šūnām ādas virsmā.
speciālists, kas apguvis šo ierīci - ārsts, masieris, fitoterapeits,
SCENAR aparāts diagnostikai un atveseļošanai izmanto elektriskos naturopāts, kosmetologs u.c. Šīs zināšanas var apgūt pie mums
impulsus, kas ir identiski impulsiem mūsu ķermenī, tāpēc organ
centrā un saņemt SCENAR patentu turētāja OKB RITM sertifikātu. Arī
isms tos uztver kā savējos.
pirms mājas aparāta iegādes HEALICA centrā ir jāapgūst noteiktas
KĀ NOTIEK DIAGNOSTIKA UN ATVESEĻOŠANA?
zināšanas, citādi gaidītā rezultāta nebūs. Mājas aparāts ļoti palīdz
Ierīci pieliek pie ādas, lai tā nolasa ādas atbildes reakciju. Tūdaļ pie
akūtos gadījumos. Tas paātrina hronisko procesu ārstēšanu,
darba ķeras unikāla Krievijā, Japānā un Amerikā patentēta
veselības uzlabošanos un, regulāri to lietojot, visbiežāk lielās
tehnoloģija, kas pielāgo turpmāko impulsu parametrus, lai izraisītu
medikamentu devas vairs nav vajadzīgas.
vēlamo organisma reakciju. Veicot diagnostiku, ierīci virza pa ādas
virsmu. Ja kādā orgānā šūnās ir izmaiņas, sāpes vai ir traucētas tā
funkcijas, uz ādas parādās krāsas izmaiņas, aparāts pielīp vai maina
skaņu. Uzrādīto vietu apstrādā ar SCENAR elektroimpulsiem. Ierīce
pa ādas virskārtā izvietotajiem neironiem sūta informāciju uz nervu
sistēmu, kas tūdaļ sūta uzdevumu atbildīgajam orgānam, kas
jāmaina tā darbībā, lai ne tikai orgāns funkcionētu pilnvērtīgi, bet visa
tā sistēma kopumā. SCENAR aktivizē organisma dabiskās
pašatveseļošanās spējas. Tas mobilizē visas galvenās organisma
sistēmas - VNS, CNS, imūno un hormonu sistēmu, kas atbild par

Piesakieties pa tālr.:

Rīgā:
Aizkrauklē:
Jelgavā:
Siguldā:
Kuldīgā

SCENAR
D ZIE D N IE C ĪB A S
CENTRS

25 133 707
26 324 056
29 562 259
29 406 350
20 223 333
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DABAS MAĢIJAS PAZINĒJA Anita Reščenko
>

Koku enerģētiku savos rituālos
pirmie sāka izmantot ķeltu priesteri

Dr ūīdu koku kalendārs

druīdi, kas spēku smēlās ozolu birzis.
Tomēr arī mūsu priekšteči mūsu ēras
sākumā un līdz pat 13. gadsimtam par
nozīmīgāko rituālu vietu izraudzījās
svētbirzis, no kurām malku nedrīkstēja
ņemt pat kara un mēra laikā. Senajām
tautām koki bija dzīvas būtnes, līdzīgi
cilvēkiem, tikai varenāki, ar garāku
mūžu. Ar gadiem koku enerģijas plūsma
pieņemas spēkā.
Esot mežā, Anita iesaka aizvērt acis

AUNS - īve. Spēks
pārvarēt bailes un
briesmas.

un tuvināt roku visiem kokiem pēc kārtas.

LAUVA -priede. Palīgs
mērķu sasniegšanā.

STRĒLNIEKS - ozols.
Dod enerģiju un
iedvesmo panākumiem.

Tas, kurš pievelk, būs pareizais. "Tomēr pie
apses ilgi nevajag stāvēt, varam pieskar
ties, piespiesties, ieelpot. Tā attīra, noņem
depresīvu stāvokli. Ja paliksim ilgāk par
divām minūtēm, apse paņems par daudz.
Bērziņš ir bērnu dakteris, bet ieva atbrīvo
no aizvainojuma, ir pretbakteriāls līdzek
lis, ar ko kādreiz nīdēja utis un blusas.
Rētas, sviedru izraisīti iekaisumi, odu
kodumi labi dzīst, ja tos iesmērē ar ievas
mizu. No pīlādža baidās ļaunie spēki, to

VĒRSIS - bumbiere.
Dod pievilcību,
maigumu, aizbaida
nepatikšanas.

var nēsāt sudraba vietā, iedarbojas tāpat.
Ja purva ūdenī ieliek pīlādža zariņu, tas

JAUNAVA - liepa.
Gādā p a r miesas un
gara veselību, palīdz
biznesā.

M E Z Ā Z IS - egle.
Vairo pacietību, atbrīvo
no uzmācīgām domām.

dezinficē un ūdeni var dzert. Nātrēs vai
pīlādža lapās ietītu maizi var vest kaut
vai uz Āfriku, iedarbojas kā ledusskapis,"
klāsta Anita, piebilstot, ka čiekuri arī ir labi
dziedinātāji. Bužinot ar tiem ķermeni, sa
jūtas ir lieliskas. Ja cilvēks jūtas nelaimīgs,
melanholijas mākts, to vajag izvilkt cauri
priedēm, kas divās daļās.

DVĪŅI - osis. Palīdz
saskarsmē ar cilvēkiem.

Pat celmi ir uzmanības vērti! Uz
apses celmiem senos laikos sievietes

SV A R I- ciprese. Sargā no
lāstiem un nobūrumiem,
dod augstāko spēku
aizbildniecību.

ŪDENSVĪRS - zilganā
egle. Nomierina, sakārto
domas, iepriecina.

esot sēdējušas pie plīts un mizojušas
kartupeļus, jo apse palīdz pret gineko
loģiskām vainām. Kārkla miza ir dabisks
aspirīns. Novārījums jādzer tiem, kam
novājināts organisms. Bet tautasdzies
mās apdziedātā bērzu birztala patiesi ir
svētvieta. Tur ir tik sterili kā operācijas
zālē. Bērzu darvu izmantojot ziepēs un
šampūnos ar pretbakteriālu iedarbību.
"Ar mizas dzelteno pusi cilvēki kādreiz
esot izdziedinājušies no mēra. Dzeltenā

VĒZIS - bērzs. Veicina
auglību un stabilizē dzīvi.

SKORPIONS - ciedrs.
Ļauj attīstīt maģiskās
dotības.

Z IV IS - vītols.
Sargā un mierina.

mizas puse silda, baltā - veldzē. Kājas

Mežs nav kaut kas svešs, atšķirīgs
no mums. Mēs visi bijām mazas
šūniņas mammas vēderā, kas izauga,
uzņemot sevī elementus no dabas.
/

velti Ziemassvētkos egli nes mājās, tā
iznīcina vīrusus. Kas grib daudz naudas,
lai iet meditēt pie oša, pāri, kuri grib
bērniņu, lai palūdzas pie mežābeles, kas
vissūrākajos apstākļos dod augļus. Caur
domām vajag parunāt ar koku. Tas jūt,
kā mēs pret to izturamies. Ja koka aura
saskan ar cilvēka, koks palīdz atjaunot
biolauku, un cilvēks to uzreiz sajūt."

būs veselīgas, ja apavos liksiet bērza

Tie, kas grib no kaut kā atbrīvoties, tikt

mizas zolītes. Un, ak, jā - mīlestība! Te arī
daba var palīdzēt. Jaunām meitām, kas

vaļā no apsēstības, iet pie plūmes," stāsta
Anita, brīdinot: egle ziemā enerģiju dod,

šķiroties saka: "Ej un stāsti citiem, ko

alkst pēc mīlestības, jāiet pie bērza, sie

bet vasarā patērē. "Ja vasarā ilgi pa egļu

iemācījies. Dalies, dod tālāk, neturi sevī,

vietēm gados - pie ķirša vai bumbiera.

mežu staigāsiet, pamatīgi nogursiet. Ne

nežmiedzies, to mums māca daba."«

Meža lauma, dabas maģijas zinātāja,

