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Vai zinājāt, ka viena no M ocarta sim fonijām  var mazināt gre
mošanas traucējumus?

.. .  ka pietūkums bieži vien nozīmē iestrēgšanu savu laiku pār
dzīvojušos modeļos?

.. .  ka dziļas ieelpas laikā vizualizētā rožainā krāsa efektīvi dzie
dina gan ādas kaites, gan vientulību?

Vairumam slimību ir metafiziska izcelsme. Kaut ari pastāvīgi 
esam pakļauti vīrusiem un baktērijām, tieši mūsu nelīdzsvarotās un 
bloķētās em ocijas, attieksmes un domas ir tās, kas noplicina dabisko 
fizisko enerģiju un padara mūs uzņēmīgus pret saaukstēšanos vai 
citām fiziskām kaitēm.

Lai mazinātu šo nelīdzsvarotību un nosprostojumus, “Dziednieka 
rokasgrāmata” piedāvā iedarbīgus un viegli izmantojamus vibrāciju 
dziedniecības paņēmienus ķermeņa dabiskās enerģijas plūsmas atjau
nošanai. Teds Endrūzs mums rāda, kā strādāt ar ēterisko pieskārienu, 
krāsu, skaņu, ārstniecības augiem, smaržām un paša ķermeņa čakrām 
un enerģijas meridiāniem, lai sasniegtu vibrējošas labsajūtas stāvokli. 
Tam nav nepieciešamas iepriekšēja zināšanas dziedniecībā vai m eta
fizikā. Ar šī pozitīvā un praktiskā ceļveža palīdzību jūs savā un citu 
dzīvē varat ienest gaismu, enerģiju un veselību.
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Ievads

“DAKTER, IZDZIEDINI PATS SEVI!”

Ikviens spēj dziedināt. Katrs var iem ācīties vadīt enerģijas, kas pa
ātrina un atvieglo dziedniecības procesu. Tas ir paveicams fiziski, em o
cionāli, m entāli un garīgi.

Cilvēka būtība ir brīnum aina lieta! Tās spēju atjaunoties un at
dzimt var ierobežot vienīgi mūsu apziņa. Ikvienam no mums pieejam o 
enerģijas daudzumu, lai izpaustos un ietekm ētu savu dzīvi gan fiziski, 
gan garīgi, var noteikt vienīgi mūsu spēja atvērties lielākai m īlestībai 
pret sevi un citiem.

Ir daudzas dziedniecības un ārstniecības m etodes. Katram cilvē
kam, ar kuru jūs runājat, ir atšķirīga uztvere par to, kura ir tā labākā. Pa
tiesībā labākā ir tā, kas der tieši jum s. Ikviens no mums ir unikāls. Kat
ram ir sava individuālā enerģijas sistēma, un vispārināt un satilpināt 
visus simptomus, problēm as un to attiecīgos iemeslus un ārstēšanu 
vienā kategorijā nozīm ē izdarīt sev lāča pakalpojumu.

Daļa no mūsu individuālās, radošās būtnes atbildības ir atrast to 
m etodi vai metožu kopumu, kas mums kā indivīdiem der vislabāk. Tas 
prasa laiku un pētījum us —  kaut ko tādu, ko daudzi mūsu pašreizējā sa
biedrībā nav gatavi darīt. M ani vienm ēr izbrīna tas, cik cilvēki nevērīgi 
izturas pret savu ķerm eni un tā funkcionēšanu.

Pagātnē daudzi šo pašizpētes atbildību novēla uz citiem , piemēram, 
uz ārstiem, bet dakteris nav Dievs. Kopum ā viņi varētu zināt par cilvēka 
ķerm eni vairāk nekā vairākums indivīdu, bet neviens jūsu individuālo 
organismu nepārzina labāk par jum s. Par nelaimi, tikai daži atzīst to vai
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pievērš uzmanību tiem intīm ajiem  signāliem, ko sūta ķerm enis. Mūsu 

sabiedrībā esam  sasnieguši to  robežu (tas saistīts ar m edicīnas izde

vumu palielināšanos u. c .), kad lielāka atbildība par savu organismu ir 
atkal jāpārliek uz saviem pleciem .

Virs seno m istēriju skolu —  šo augstāko m ācību, dziedniecības un 

garīguma centru —  durvīm bija  uzraksts “Pazīsti pats sevi!” Šis priekš

raksts ir atslēga jebkurai zināšanu apguvei, jebkuram  līdzsvaram visās 

mūsu dzīves jom ās. “Pazīsti pats sevi!” —  diezgan vienkārša aksioma, 

bet tieši tā daudziem no mums rada milzīgas grūtības. Vairākums cil

vēku nevēlas ziedot laiku sevis iepazīšanai, bet šo atbildību un varu at

dod citiem . Viņi nolīgst citus cilvēkus, lai tie iepazītu viņus. Tas līdzinā

tos tam, ja kāds cits jūsu vietā ēstu, mazgātos un tamlīdzīgi. Teorētiski 

tas izklausās labi, bet praktiski nav paveicams.

Visa dziedināšana ir jūsu pašu rokās. Ķerm enim  piem īt milzīgas 

spējas atgūt veselību. Protams, iedzimtība un karma var izraisīt lielāku 

slieksmi un uzņēmību pret dažādām slimībām. Tradicionālā ārstēšana 

var kalpot par katalizatoru problēm as koriģēšanai, bet tā ne vienm ēr la

bos problēm as cēloni.

M edicīnā joprojām  nav skaidrības par dažādu slimību izcelsmi. K ā

pēc tās vieniem  rodas, bet citiem  ne? Kas dažos cilvēkos rada noslieci 

uz slimību un nelīdzsvarotību? Tādi jēdzieni kā “vīruss”, “baktērija” un 

“vārga kom pleksija” nav īstais izskaidrojums. M ūs visu laiku ieskauj vī

rusi un baktērijas, bet kāpēc mēs dažreiz saslimstam, bet citreiz ne?

Šī grāmata neaizvietos tradicionālo m edicīnu un ārstēšanu. M etožu 

nav, un tās arī nebūtu jāuztver kā priekšraksti. T ie  ir vienkārši norādī

jumi par pārbaudītu un iedarbīgu ārstēšanu, kuru cilvēki kādreiz izm an

tojuši. Jebkura veida ārstēšanai, tradicionālai vai alternatīvai, ir sava 

funkcija un dzīvotspēja!

M ēdz būt tā, ka tradicionālās m edicīnas iejaukšanās (ieskaitot ķirur

ģiju), lai atjaunotu līdzsvaru un veselību, ir ļoti nepieciešam a. Izslēgt to 

kā ārstēšanas m etodi nozīm ē noliegt universāli darbojošos dievišķo 

dziedināšanas avotu, it kā pasakot, ka šāds spēks savā cilvēciskajā pieejā
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ir aprobežots un aizspriedumains. Tas netieši norāda, ka izdziedināšanu 
spēj sniegt vienīgi atsevišķi indivīdi atsevišķiem indivīdiem.

Šī rokasgrāmata, ja neko citu, tad vismaz varētu dot iespēju jebku
ram, kurš ir gatavs pielikt pūles, piedzīvot mums ikvienam bez izņē
muma piem ītošo dabisko dziedināšanas spēju. Tā parādīs, ka ikviens no 
mums var aktīvi piedalīties sava organisma atveseļošanā, ļaujoties iz
pratnei, paplašinot zināšanas un atgūstot atbildību. M ēs visi varam rem
dēt ciešanas un sāpes. M ēs visi varam atvieglot tradicionālo m edicīnis
ko ārstēšanu un līdzsvarot sevi visos līm eņos. Mūsu varā ir atveseļot 
savu dzīvi!

Šajā grāmatā aprakstītie paņēm ieni ir tikai vadlīnijas. Vēstures gaitā 
tos izm antojuši daudzi cilvēki. Viņi ir apguvuši spējas. Jum s nevajag 
īpašu “dāvanu”, lai tos liktu lietā. T ie  ir vienkārši, praktiski un neprasa 
īpašu izglītību. Šī ir pašpalīdzības rokasgrāmata. Izm antojot to, nevar 
izārstēt un sasniegt visu, bet tā parādīs, ka jūs varat kontrolēt un dziedi
nāt vairāk savas dzīves aspektu, nekā tas jum s jebkad būtu ienācis prātā.

Ir populārs teiciens: “Ja  jum s ir veselība, jum s ir viss.” Par nelaimi, 
veselība ir kaut kas tāds, kas netiek novērtēts, iekams nepazūd. Pado
m ājiet par to, cik reižu jūs esat sev solījuši mainīt vai labot savus pa
radumus. Lielākoties šie solījum i tiek doti, kad esam slimi vai kāda 
iem esla dēļ mums kļuvis sliktāk. Tikko sākam justies labāk, mēs tos 
aizm irstam  vai ļaujam  tiem  izplēnēt. M ēs ignorējam  faktu, ka mūsu 
ķerm enis sadum pojas, pārsteigdams ar slimību, lai m ēs tam pievērstu 
uzmanību.

Veselības un līdzsvara atjaunošana prasa pūles. Jā , organisms ir 
elastīgs, bet ar laiku šī spēja var mazināties, it īpaši, ja neko nedarām, lai 
to atbalstītu. Cilvēka ķerm enis var darīt vienīgi tik daudz, cik ir viņa 
spēkos, bet, ja mēs tam nepalīdzam, iestājas veselības krīze, kas prasa 
daudz radikālāku ārstēšanu, un pēc laika vienīgais, kas ir mūsu spēkos, 
ir stāvokļa atvieglošana, bet ne organisma izārstēšana.

Darbam  ar vibrāciju dziedniecības tradīcijām ir daudz uzdevumu. 
M ēs sākam apzināties, kā funkcionējam  arī citos līm eņos, ne vien 
fiziskajā. Tas uzskatāmi dem onstrē, ka m ēs ar pareiziem vispusīgiem
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paņēm ieniem  varam ierosināt pārmaiņas organisma stāvoklī. Tas pa
rāda, kas mums ir jāzina par sevi, kas jām aina sevī un kāda varētu būt 
mūsu paškontrole.

M ūsdienu pieeja m edicīnai ir kļūdaina. M ēs izveidojam problēmu 
(patiesībā kaut kā lielāka sim ptom u) un ārstējam  simptomu. Tas izzūd, 
bet vēlāk pēkšņi parādās kaut kas cits. M ēs to ārstējam , un cikls turpi
nās. Šī cikla varā būsim  tik ilgi, kam ēr turpināsim dom āt par veselību kā 
par tīri fizisku lietu un slimības ārstēšanai vienkārši m eklēsim tableti, lai 
atvieglotu fizisko diskomfortu.

Labai veselībai nav “ātro uzkodu” zāļu. Jā , ir lietas, ko var izm antot 
nepatīkamu iesnu novēršanai, bet tā nenovērsīsim  cēloni, kas izraisa uz
ņēm ību pret iesnām. M um s jām ācās saprast, ka tekošs deguns ir veids, 
kādā organisms atbrīvojas no toksīniem . Tā ir daļa no ķerm eņa dabiskā 
attīrīšanās procesa. Ja  norijam  tableti, lai pārtrauktu deguna pilēšanu, 
mēs apturam organisma attīrīšanos. Toksīni tiek akumulēti līdz vēlākam 
laikam, kad tie izraisīs jau lielāku problēmu.

Ir dabiski, ka mēs sākam atpazīt spēkus un cēloņus, kas ir slimību 
pamatā. To iepazīšana un veidi, kādos tie cieši iedarbojas un ietekm ē 
mūsu fizisko labsajūtu, ir viens no galvenajiem m ērķiem  darbā ar je b 
kuru dziedināšanas mākslu. Tas ietver ko vairāk par garīgu ticību, ka 
šādas tehnikas ir vērtīgas. Tās bāzējas fiziskajā realitātē, darbojoties sa
skaņā ar Visum a dabiskajiem  likumiem.

D ziedniecība, kā tas redzams šajā grāmatā, ietver enerģijas blokāžu 
vietu norādi un to noņem šanu, lai kur arī tās fiziski vai kā citādi neparā
dītos. Tas prasa apziņas paplašināšanu un lielāku izpratni par cilvēka 
ķerm eņa un tā enerģijas sistēmas metafizisko dabu. Tās ķerm eņa zonas, 
kurās enerģija ir bloķēta (īpaši ilgstošā laika posm ā), kā arī slikta izturē
šanās pret ķerm eni rada disfunkciju. Šī rokasgrāmata parādīs vienkāršus 
veidus, kā atjaunot enerģijas dabisko plūsmu uz nosprostotajām  vai ne
pareizi funkcionējošajām  zonām.

Veidu un līdzekļu tā sasniegšanai ir daudz. Dažiem  nepieciešam a 
lielāka pētīšana un izglītība, citiem  —  mazāka. Šajā grāmatā aprakstī
tos paņēm ienus var izm antot ikviens —  pat tie, kuri par metafiziku
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nezina neko — , lai iem ācītos dziedināt, pat ja tā būtu tikai atbrīvoša
nās no galvassāpēm. Šie paņēm ieni nav sarežģīti, maģiski vai nesapro

tami.
Pēc pieredzētā jūsu dzīve mainīsies. Visa pasaule kļūs nozīmīgāka. 

Ikviena doma, vārds un darbs iegūs lielāku svarīgumu, kad to saspēle ar 
fizisko dabu tiks konkrēti izprasta. Jū s sāksiet apzināties, ka kontrolējat 
daudz ko no tā, ko piedzīvojat saslimšanas un slimības laikā. Jū s ierau
dzīsiet radušās iespējas. Jū s  sāksiet apzināties to dzīvību un enerģiju, 
kas visos līm eņos un dim ensijās darbojas jūsos un ap jums.

Daļa no tā, kas mums ir jāapzinās, ir dievišķās dzirksts klātbūtne 
mūsos. M ēs šeit atrodamies, lai iem ācītos, ka dzīvei ir jārit pareizi. M ēs 
esam šeit, lai iem ācītos dzīvot pareizi. Cilvēki saņem atbildes uz savām 
lūgšanām, piedzīvo izdziedināšanos un pēc tam iesaucas: “Ir noticis vis
pārsteidzošākais!” Patiesība ir tā, ka uz lūgšanām ir paredzēts atbildēt. 
Brīnum iem  ir paredzēts notikt. Izdziedināšanai ir jābūt. Patiesi pār
steidzoši būtu tas, ja tā visa nebūtu!

K ā bērniem  m ums nebija robežu. Viss bija iespējam s. M um s atkal 
jāierauga pasaules dzirksts kā pirm reizēja. M ūsu dzīvē vēl jārodas pie
dzīvojumam, priekam un maģiskajam. Autora cerība un vēlēšanās ir, lai 
ar šī darba palīdzību jūs sāktu pieredzēt veselības, krāsas un gaismas at
dzimšanu savā dzīvē un pēc tam  kļūtu par gaismu citiem !



I D A Ļ A

VISAPTVEROŠA VESELĪBA UN 
CILVĒCISKĀ BŪTĪBA

Cilvēks izveseļosies, kad būs noguris no slimošanas.

Laodzi, Dao de Dzin



1. HOLISTISKA VESELĪBA

Veselība ir ideāls līdzsvars starp mūsu būtnes galvenajām daļām 
(prātu, miesu un dvēseli) savienojum ā ar apkārtni un visu, ar ko sasto
pamies. Vārds “dziedniecība” ir cēlies no grieķu holos, no kura esam iegu
vuši ‘vesels’ vai ‘holistisks’ ( ‘visaptverošs’). D ziedniecība ir veselums, 
bet ne tikai fiziskajā dzīvē izteikts un piedzīvots veselums. Tajā ietverta 
visa mūsu būtība: fiziskā, em ocionālā, mentālā un garīgā. Ignorēt je b 
kuru no aspektiem  nozīm ē zaudēt veselību.

Visi garīgās attīstības ceļi mūs vedina ielūkoties sevī. Visos veselī
bas jautājum os mums jārīkojas līdzīgi. Visa dziedināšana nāk no iekšie
nes! Ķerm enis pats sevi dziedina. Šo dziedināšanu var ierosināt kāds 
ārpus mums esošs avots, tom ēr tas kalpo tikai dziedināšanas procesa 
iekustināšanai.

Jebkurai patiesai dziedināšanai ir zināmi priekšnosacījum i.

Indivīdam jāizprot savs pamatveselības modelis, gan stiprās, 
gan vājās puses.

M um s jāiepazīst savs ķerm enis un tā atbilde uz ārējām ietekmēm, 
tā galvenās stiprās un vājās puses, tas, ko mēs varam paciest un ko ne. 
Slimība visbiežāk izpaužas organisma vājākajā vietā. Zonas vājums var 
izpausties kā stresa rezultāts vai pat kā indivīda pam atģenētika uzņē
m ībā pret slimību.

Šī uzņēm ība nav tas pats, kas būt “slimošanai nolem tam ”. M um s ir 
mūsu brīvā griba. Un, pat ja  mums, iespējam s, organismā ir bioloģiski 
vāja zona, tas nenozīm ē, ka saslimsim un slimība izpaudīsies. Ja  mēs 
apzināmies šādu vājumu un uzņēmību, mēs varam darboties, lai
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spēcinātu vājās vietas un pasargātu sevi no nelīdzsvarotības. Par spīti 
ģenētikas nozīmei veselības pam atm odeļa veidošanā, mums joprojām  
piemīt milzīga spēja ieviest pārmaiņas šajā modelī. M um s jānonāk pie 
izpratnes, kā darbojas visi mūsu organisma aspekti.

Indivīdam jāiemācās redzēt visas fiziskās neveselības izpaus
mes kā simptomus.

Jebkura fiziskā nelīdzsvarotība, saslimšana un slim ība ir vienīgi 
simptomi. Pastāv vēl kaut kas —  tas varētu būt em ocionāls vai mentāls 
modelis, stress u. c., kas pastiprinājis un izraisījis fizisku simptomu.

Bieži vien mēs ignorējam  savus negatīvos modeļus un nelīdzsvaro
tības izpausmes, kam ēr tās mums nav iebelzušas. Vairumā gadījumu 
fiziskā saslimšana ir fiziskā ķerm eņa draudzīgs “sauciens pēc uzm anī
bas”. l a  ķerm enis mums vēsta, ka kaut kas ir izgājis no ierindas.

Indivīdam jāuzņemas atbildība un jāmeklē alternatīvas, kas 
iedarbotos uz visu būtni.

M um s jābūt gataviem sava redzesloka paplašināšanai un nepiecie
šamo alternatīvu ieviešanai, lai atjaunotu veselību un līdzsvaru visos 
līm eņos. Šādas alternatīvas ne vienm ēr ir ātras un vieglas, bet, korekti 
ieviestas, tās bieži vien izrādās efektīvas sim ptom u un to cēloņu n o

vēršanā.
V ienm ēr ir alternatīvas. Ir daudz dziedniecības m etožu, terapiju un 

ārstniecības līdzekļu. Ikvienam  no mums jāatrod m etode vai metožu 
kom binācija, kas ir piem ērota tieši mūsu fiziskajai vai cita veida enerģi
jas sistēmai. Dažreiz jāaizņem as no vairākām m odalitātēm , lai izveido
tos sintēze, kas ir vienreizēji efektīva tieši mums. Svarīgi ir atrast tādu 
m etožu kom bināciju, kas ir vissvētīgākā tieši mums nepieciešam ajā 

brīdī.
Piem ērotās alternatīvas m eklējum os jum s jāapsver visi savas būt

nes aspekti. Jūsu em ociju  un domu m odelis un garīgais apvārsnis veselī
bai ir tikpat svarīgs kā dažādo ķerm eņa sistēmu, audu un orgānu fizis
kais stāvoklis. Vienalga, vai jum s rūp veselības saglabāšana, atgūšana

15



vai labākas veselības un lielākas enerģijas iegūšana, tajā jābūt iesaistītai 
visai jūsu būtnei —  kā fiziskajai, tā garīgajai.

Līdzsvarotas veselības saglabāšanā indivīdam jāizmanto vese
lais saprāts.

Daudziem, mēģinot nokļūt uz garīgās takas, ir tieksme ignorēt 
fizisko. Ir kļūdains uzskats, ka, dzīvojot garīgi, automātiski sakārtosies 
dzīves fiziskā puse. Patiesībā tām abām jāiet roku rokā. Visos senajos 
rakstos ķermenis tiek dēvēts par templi. Šim templim ir vajadzīga 
aprūpe. Lai cik augsti garīgas būtu jūsu domas, fiziskā tempļa atstāšana 
novārtā izraisīs problēmas. Pienācīga aprūpe nozīmē:

a) pienācīgu diētu,
b) pienācīgus vingrinājumus,
c) pienācīgu atpūtu,
d) pienācīgu elpošanu.
Jūs varat būt visapdāvinātākā un garīgākā persona pasaulē, bet, ja 

ķermeņa aprūpei nenodrošināsiet visus četrus minētos faktorus, jūs sli
mosiet.

V E SE L ĪB A S M ETA FIZ ISK Ā  APZIŅ A

Mēs esam daudzdimensionālas būtnes, kas vienlaikus darbojas 
fiziskajā, emocionālajā, mentālajā un garīgajā dimensijā. Lai mēs būtu 
patiesi veseli, mums jāsāk mācīties, kāda ir visu šo dimensiju savstarpējā 
mijiedarbība un kā tās ietekmē mūsu veselības modeļus.

Metafizisks nozīmē kaut ko tādu, kas ir aiz fiziskās pasaules. Cēlo
nība aiz fiziskā robežas. Kā cilvēkiem mums piemīt tieksme lūkoties uz 
sevi no ierobežota skatpunkta. Mēs esam ieslodzīti miesā. Mēs, iespē
jams, runājam no dvēseles vai gara, bet esam fiziskas radības. Mēs domā
jam, jūtam, darbojamies un reaģējam fiziskajā apziņā, bet esam kaut kas 
vairāk par vienkāršām fiziskām būtnēm. Šīs domas un jūtas, lai arī nav 
fiziski taustāmas, ietekmē veselību un perspektīvas. Tā ir mūsu būtības 
dimensija, kas ļoti spēcīgi ietekmē fizisko labsajūtu.
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Daudzu slimību pamatā ir to metafiziskā izcelsme. Ne vienm ēr to 
ierosinātājs atrodas fiziskajā ķermenī vai apkārtējā vidē. Vairumā gadī
jumu šīs fiziskās apkārtnes lietas, ko mēs attiecinām uz saslimšanu 
(virusi, baktērijas u. c .) , mūs ieskauj visu laiku. Tādējādi tie ir mūsu me- 
lafiziskie aspekti, kas mūs padara uzņēmīgus pret to izraisīto problēmu. 
Nelīdzsvarotas em ocijas, attieksmes un domas noplacina mūsu dabisko 
fizisko enerģiju un imunitāti, tā radot saaukstēšanās iespēju vai citu 
problēm u parādīšanos. Pat tad, ja slimība rodas vingrojumu trūkuma 
vai slikta uztura dēļ, vajadzētu izpētīt šādu paradumu em ocionālos un 
mentālos cēloņus.

Senajā ebreju m isticism ā, kas pazīstams kā Kabala, Dieva izpausmei 
un darbībai Visumā un cilvēkos tika doti īpaši vārdi. Visuma sirdī —  
Dzīvības koka dziļumos —  valda dievišķais vārds Jehovah  A loah  vc- 
D aath. Šo vārdu var brīvi tulkot kā ‘Dieva manifestāciju prātā’. Mūsu 
dzīves, veselības un labklājības pamatā ir prāts. Mūsu domas iekustina 
enerģiju tam, ko nākotnē piedzīvosim, īpaši attiecībā uz mūsu veselību.

Ikvienā no mums ir zemapziņa, kas gluži kā bērns atsaucas burtiski 
uz visām mūsu domām un izpausmēm. Zemapziņa darbojas arī veselī
bas uzturēšanā. Tā iekustina mūsu domas, jūtas un izteiksmes, lai tās va
rētu izpausties. Kad, piemēram, mēs paziņojam : “Es katru ziemu divas 
reizes apaukstējos,” šis prāta aspekts sāk strādāt ar mūsu fizisko enerģiju. 
Tad, tuvojoties ziemai, mūsu uzņēmība pret šīm divām saslimšanas ie
spējām  palielinās. M ūsu domas, jūtas un vārdi kļūst par pašpiepildītiem 
pareģojumiem, kas bieži vien rod risinājumu fiziskajā ķermenī.

Zem apziņa vada daudz no tā, kas rodas mūsu ķerm enī un apkārtnē. 
Tā burtiskā nozīm ē atbild uz mūsu domām, jūtām  un izpausmēm. Jūs 
sakāt draugiem, ka esat “zaudējis desmit m ārciņu”, un šis iekšējais 
bērns —  šī zemapziņa — , saspicē ausis: “Zaudējis? Zaudējis?” Zem ap
ziņa tūlīt sāk strādāt, lai atrastu tās desm it mārciņas, ko esat pazaudējis, 
un tā parasti vēl piesviež dažas liekas, vienkārši gadījumam, ja  jūs tās at
kal zaudētu.

Ja  mēs pastāvīgi brēcam  un kritizējam  šo iekšējo bērnu, nav brī
nums, ka mums dzīvē neklājas tā, kā vajag. Neviens no mums nevēlētos
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atrasties tāda cilvēka tuvumā, kurš mūs allaž kritizē. Vai mēs vēlamies 
kliegt uz šo iekšējo bērnu vai arī viņu lolot un mīlēt? T ieši to nozīm ē at
bildīga dziedniecība.

Mūsu veselība ir mūsu izvēle. Daži teic, ka viņi nevar m ainīt to, kā 
jūtas vai dom ā par sevi. V iņi žēlojas, ka tas skar visu dzīvē pieredzēto. 
Tas ir bēdīgi, bet būtu vēl bēdīgāk, ja  mēs izvēlētos turpināt šos m ode
ļus, kaut varam tos mainīt. M ēs nevaram m ainīt pagātni, bet nākotni —  
īpaši turpmāko veselības stāvokli —  nosaka mūsu pašreizējās domas un 
jūtas. Ja  m ēs mainām savus priekšstatus, mēs mainām savu pasauli.

Kad sākam strādāt ar dziedinošajām enerģijām, kļūst arvien redza
māks, ka vairuma nelīdzsvarotību pamatā ir zināms m īlestības trūkums 
pret sevi. Padom ājot ir viegli atpazīt šīs izpausmes. M ēs sevi rājam un 
kritizējam . M ēs sev sakām, ka esam pārāk resni, pārāk tievi, pārāk veci, 
pārāk jauni, pārāk īsi, pārāk gari. M ēs lietojam  alkoholu vai narkotikas. 
M ēs atsakāmies vingrot. M ēs nepareizi ēdam. M ēs vainojam  sevi par 
visu. M ēs salīdzinām sevi ar citiem . M ēs izvairāmies pieņem t lēmumus. 
M ēs pastāvīgi atkārtojam  pagātnes kļūdas. M ēs pieņem am , ka neesam 
pietiekam i labi, lai darītu to, ko vēlētos.

Jāsāk  apzināties, ka tikai mēs paši esam atbildīgi par savām domām 
un jūtām , vienīgi m ēs paši cietīsim  no sekām —  labām, sliktām vai neit
rālām. Ja  turpināsim fokusēties uz negatīvo, mūsu būtne būs nelīdzsva
rota un līdz ar to nelīdzsvarots būs arī fiziskais ķermenis.

Vairākums tradicionālo ārstu pirmām kārtām nodarbojas ar fizisko 
ķerm eni, bet dziednieks ņem  vērā visus cilvēka enerģijas aspektus. īsts 
dziednieks koriģē fizisko sim ptom u un tā metafizisko pamatcēloni.

Dziednieks mācās būt saskaņā ar vitālajiem, dziednieciskajiem  spē
kiem —  gan fiziskajiem, gan garīgajiem, lai spētu vadīt dziedinošo ener
ģiju. Spēja to vadīt ir apgūstama, un to var attīstīt ikviens, kurš vēlas uzla
bot savu labsajūtu. N o vadīšanas pakāpes ir atkarīga sasniedzamā 
dziedniecības pakāpe (nākam ajā lappusē skatiet dabisko un garīgo 
dziedniecības līdzekļu tabulu).

Balvā m ēs iegūstam izpratni: lai notiktu izārstēšanās, indivīdam, 
kurš saņem  dziedinošo enerģiju, jāvēlas tikt dziedinātam. Par nelaimi,
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daudziem cilvēkiem ir bauda būt slimiem. Viņi izbauda uzmanību. Viņi 
priecājas, ka tiem ir attaisnojums kaut ko darīt vai nedarīt savā dzīvē. 
Viņi tīksminās par to, ka uz kaut ko var novelt vainu par savu paša ne
veiksmi: “Ja  es nebūtu bijis tik slims, es būtu varējis tik daudz sasniegt.”

Daudziem slimība nozīmē veidu, kā atkāpties, nevis publiski atzīt 
vai stāties pretī pieņemtajiem trūkumiem. Sabiedrība akceptē slimību 
kā legālu attaisnojumu. Tieši tādēļ esmu dzirdējis, ka vēzi dēvē par pie
ņemamu pašnāvības iemeslu. Mēs varam tā izpausties un neiegūt ar 
pašnāvību saistīto kauna traipu. Īstenībā indivīdi var pamest šo pasauli, 
atstājot iespaidu, ka viņi ir cīnītāji un izturējušies cildeni nāves priekšā. 
Dažiem tas ir tikai veids, kā atbrīvoties no atbildības par dzīvi.

No otras puses, slimībai varētu būt citi iemesli, un mums jābūt pie
sardzīgiem ar secinājumiem vai apsūdzībām. Ikviens gadījums ir uni
kāls, un viena cilvēka ciešanu veids nav nozīmīgāks par kāda cita cieša
nām. Svarīgs faktors ir fiziskās nelīdzsvarotības viena vai vairāku cēloņu 
atklāšana.

D abiski un garīgi d zied inošie līdzekļi

D abiskie līdzekļi G arīgie līdzekļi

Zāles Lūgšana
M asāža M editācija
M anipulācija (piem ēram , Rolfing) R adoša vizualizācija
Koriģējoši fiziskie vingrojumi Pašrealizācija
Psihoterapija D ziedniecības eņģeļi/pavadoņi
Hiropraktiskas m etodes Palīdzības lūgšana
Ā rstniecības augi Garīgā svētība
Ķirurģija Darbs ar sapņiem
Akupunktūra un akupresūra Pagājušo dzīvju terapija
H om eopātija Ticība
D iēta Apgalvojumi
Radioelektronika Citi līdzekļi
Trager
Reiki
Polaritātes terapija 
Atdzim šana
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Dabiskie līdzekļi Garīgie līdzekļi

Vingrojumi (joga, taidzi u. c.)
Ēteriskais/terapeitiskais pieskāriens
Aromterapija
Krāsas un gaismas terapija
Skaņa
Vitamīnu terapija 
Ziedu esences 
Citi līdzekļi

\

Cilvēki, izraisot saslimšanu, sevi slimības upura pozīcijā nostāda 
daudzu iemeslu dēļ.

• Lai liktu sev augt un m ācīties.
• Lai audzinātu līdzjūtību sevī un citos.
• Lai kaut ko uzzinātu par personisko atbildību.
• Lai iecerētu pārejas veidu tam, ko mēs saucam par nāvi.
• Lai saņem tu m īlestību un uzmanību no citiem .
• Lai palīdzētu m ācīt citus.
• Lai izprastu dzīvību un tās procesus.
• Lai atbrīvotu organismu no tokslniem , akumulētiem no ārienes 

(piem ēram , piesārņojum iem  u. c.).
Ikviena cilvēka iemesls vai iem esli ir unikāli, un daļa no dziednieka 

atbildības ir palīdzēt saskatīt tos modeļus, kas izraisa fizisku nelīdzsva
rotību.

Fiziskajam  ķerm enim  piem īt dabiska spēja saglabāt stabilu, saba
lansētu iekšējo stāvokli zināmās robežās vai parametros. To dēvē par 
hom eostāzi.

M ēs iem iesojam ies dažādos apstākļos, lai pārbaudītu šo h om eo
stāzi un attīstītu lielāku spēju to saglabāt. Tieši tāpēc dzīvē sastopamies 
ar tik daudziem pārbaudījum iem un pārmaiņām. M ācoties sekot savas 
dzīves ritm am  un noturēties līdzsvarā, mūsu enerģija aug. Kad dzīvē at
turamies no piedzīvojum iem  un pārmaiņām uz labu vai sliktu, m ēs ra
dām iekšēju stresu, kas ir visu slimību primārais cēlonis.

Katrai saslimšanai ir savs pozitīvais aspekts. Slim ība ir indikators, 
kas norāda, kur mūsu dzīvē radusies nelīdzsvarotība un stress. Tā mums
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palīdz atpazīt negatīvās enerģijas, kuras mēs kultivējam citos mūsu būt
nes līm eņos. Ar vispusīgas dziedniecības palīdzību uzzinām cēloni un 
tam raksturīgo m ācību un atgriežam organismam līdzsvaru. Ja  mums 
neizdodas atklāt cēloni, m ēs vienīgi atvieglojam  simptomus. Šādos ga
dījumos organisma nesabalansētās enerģijas meklēs citu izeju. Slimība 
parādīsies vai nu citā form ā, vai citā vietā un parasti daudz intensīvākā 
veidā.

M ūsdienu farm aceitiskie līdzekļi ir paredzēti sim ptom u novērša
nai. T ie  ātri un iedarbīgi noņem  sim ptom us un īstas slimības pazīmes 
organismā. T ie dod virspusēju uzlabojum u, bet tas ir mazliet vairāk par 
“ātro uzkodu” līdzekli. Tas ir īslaicīgs apgrūtinošās slimības atvieglo
jums. Indivīds nu var nesteigties ar atbildības uzņem šanos cēloņa la
bošanā.

Tas var radīt ilglaicīgākas problēm as, jo  tiek ignorēti brīdinājuma 
signāli, ka mēs esam nonākuši stresa varā. Tas visvairāk izpaužas veidā, 
kā mēs Rietum u sabiedrībā ārstējam  saaukstēšanos. Iesnas ir nepatīka
mas un traucējošas, bet tas ir arī veids, kā organisms atbrīvojas no tok- 
sīniem. Ja  pret iesnām  lietojam  zāles, mēs apstādinām ķerm eņa attīrīša
nos. M ēs aizsargājam toksīnus, lai tie netiktu izvadīti no organisma.

Ķerm enī laiku pa laikam iestājas tā dēvētā veselības krīze. Tas bieži 
vien notiek tieši tad, kad indivīds apzināti nodarbojas ar savas veselības 
uzlabošanu. M ēs, iespējam s, sākam vingrošanas, pareizas ēšanas u. c. re
žīmu, un tad pēc pāris nedēļām mūs pieveic gripa vai cita slimība. Tas ir 
dziedināšanas krīzes sākums, organisma attīrīšanas un spēcināšanas 
process. Ķerm enis atsaucas uz jūsu pūlēm uzlabot veselību.

Lietas, kam m ēs sevi pakļaujam, kopā ar sliktajiem  paradumiem or
ganismā rada toksīnus. Šie toksīni līdzīgi upes dibena dūņām nogulsnē
jas ķerm enī. Kad m ēģinām  sakārtot savu veselību, šīs dūņas tiek uzvan
dītas. Tās uzpeld virspusē, bet tādā veidā mēs varam tās atsijāt un kļūt 
daudz dzīvāki un enerģiskāki. D iem žēl daudzi cilvēki to izm anto kā at
kāpšanās līdzekli, atteikdamies piepūlēties. Tas būtu jāuzņem kā signāls, 
ka mūsu centieni tiek atalgoti un ka organisms atbild. Jā , sākumā tas sa
gādās raizes, bet paļaušanās uz notiekošo mūs spēcinās.

Veselības krīze iestājas, kad ķerm enim  nepieciešam a attīrīšanās.
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Organism s pats izvēlēsies sev piem ērotu laiku, zinot, ka tam  būs p ietie
kami daudz vitalitātes izturēt šoku. Ši krīze bieži vien iestājas, kad cil
vēks jūtas vislabāk un viņš tai var atlicināt laiku. (Tas ir pārsteidzoši, cik 
daudz cilvēku saslimst tieši brīvdienās.) Ja  pieliksim apzinātas pūles ve
selības uzlabošanā, organisms no sistēmu toksīniem  un izdalījumiem 
atbrīvosies dabiskā ceļā, nepārtraucot veselības krīzi.

Ir ari tāda lieta, ko dažreiz sauc par saslimšanas krīzi. Tas notiek, 
kad organisms ir pilns ar toksīniem, izdalījumiem un gļotām. Ir sa
sniegta piesārņojum a robeža. Šāda krīze var iestāties daudzos veidos. 
Iespējam s, ka m ēs esam ignorējuši visus iepriekšējos signālus, bet tādi 
vienm ēr pastāv! Iespējam s, ka esam darījuši pāri savam ķermenim, n e
pietiekam i izguļoties, nepareizi ēdot, pietiekami nenoslogojot to ar fizis
kiem vingrojum iem  vai pat iztikuši pavisam bez tiem  u. c. Kad orga
nisms ir pietiekam i piesārņots, savairojas baktērijas. Toksicitāte palieli
nās un meklē ķerm eņa vājākās vietas.

Slim ība pārņem, kad ķermeņa izturība un vitalitāte ir viszemākā. 
Saslimšanas krīze ir līdzeklis dzīvības glābšanai. Tā ir piespiedu attīrīša
nās, ļoti spēcīga attīrīšanās, jo  tiek skarti dažādi orgāni, rodas vēždrau- 
des situācija, ir saindētas asinis vai cits traum ējošs apstāklis. Tada sli
mība var ilgt vairākas nedēļas vai pat mēnešus. Daudz kas atkarīgs no tā, 
cik  ilgi mēs esam ignorējuši kārtīgu apiešanos ar savu ķermeni.

Nav nekas neparasts, ka slimība mūs pieveic, iestājoties aukstākam 
laikam. Ķerm enim , saskaroties ar aukstumu, viss kas ķeras klāt. Būtībā 
notiek pastiprināta toksīnu izvadīšana. Šādas krīzes laikā indivīds pa
rasti sāk sevi novērtēt un apzināties savu vērtību. T ieši tāpēc, piemēram, 
sirdslēkme vai vēža rašanās rada lielas pārmaiņas ierastajā dzlvesstilā. 
Krīze spiež visu pārdomāt un pārvērtēt.

Senie dziednieki atzina, cik svarīgi ir ārstēt visu cilvēku, nevis tikai 
novērst simptomus. V iņi atzina, cik būtiski ir pievērst uzmanību it 
visam. V iņi atzina, cik svarīgi ir pārzināt organisma funkcionēšanu, un 
tāpēc spēja izm antot m etodes, kas izcēla tā dabiskās funkcijas. Viņi at
zina indivīda garīgās izaugsmes nepieciešam ību dziedināšanā. Jebkura 
līm eņa saslimšana mums dod iespēju m ācīties un tādējādi sasniegt
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.mgstāku apziņas stāvokli. L ietotā ārstniecība atspoguļo mūsu spēju sa
sniegt jaunu apvārsni.

Dzenbudistiem  ir brīnišķīgs trīsrindu dzejolis, kas to izsaka:

Es skaldu  m alku. Es nesu ūdeni.
Tā ir m ana m aģija.

Šajā dzejolī raksturīga ir atziņa, ka visa fiziskā pasaule ir brīnums. 
I a ir maģija, jo  mūsu būtība ir garīga, kas sevi izpauž ar fiziskā ķerm eņa 

palīdzību. Ja  spējam  uzturēt kaut ko tik lielisku kā cilvēka ķermeni, tad, 
protams, varam rast savā dzīvē arī mazliet labāku veselību, pārpilnību, 
uzplaukumu un piepildījumu.

Sena okulta aksiom a vēsta: “Enerģija seko domai.” Kur iet mūsu 
domas, tur aizplūst visa enerģija. M ainot priekšstatus, m ēs mainām 
savu pasauli. M um s jāsāk dom āt par dzīves bezgalīgajām iespējām , ap
balvojumiem, svētībām  un potenciāliem , nevis jākavējas pie tā, cik iero
bežoti esam. Ja  to iem ācīsim ies, sapratīsim, ka m ums nav jābūt savu dzī
ves apstākļu vai ķerm eņa vergiem. M ēs varam ienest gaismu, enerģiju 
un veselību savā dzīvē un visā, ar ko vien saistāmies. T ieši tas nozīmē 
kļūt par dziednieku.



2. ĶERMEŅA OKULTAIS 

NOZĪMĪGUMS

Mūsu ķermenis ir kaut kas vairāk par vienkāršu fizisku apvalku, kas 
satur dažādus orgānus u. tml. Tam ir daudz lielāka nozime, nekā bieži 
vien iedomājamies. Caur to izpaužas visas Zemes un debesu enerģijas. 
Sevis spēcināšanai un veselības uzlabošanai ir ļoti būtiski uztvert ķermeni 
ne tikai kā fizisku līdzekli, kas mums nodrošina pastāvēšanu.

Mūsu organisms ir mikrokosms. Tas pats par sevi ir enerģiju 
visums. Tas atspoguļo Visuma —  makrokosma —  daudz lielākās ener
ģijas. Kad cilvēki tiek dēvēti par mikrokosmu, tam nevajadzētu nozīmēt, 
ka mēs esam tikai daļa no Visuma, bet drīzāk gan Visums miniatūrā.

Tas nozīmē, ka mūsu rokas nav tikai saķeršanas un turēšanas ins
truments. Mūsu kājas nav domātas tikai stāvēšanai un pārvietošanai. 
Mūsu sirds nav tikai asins sūknēšanai. Katras ķermeņa daļas nozīmī
gums pārsniedz tās fiziskā uzdevuma robežas.

Katram ķermeņa aspektam ir okulta jeb slēpta nozīme. Tas ir vietas, 
caur kurām plūst un izpaužas Visuma enerģijas. Tie ir punkti, kuros mūsu 
mentālā, emocionālā un garīgā attieksme un enerģija ir ļoti dinamiska.

D ebess asociācijas ar ķerm eni

Planēta/zīme Pārvaldītās ķerm eņa daļas

Saule Sirds, mugura
M ēness Kuņģis, gremošanas sistēma, krūtis
Merkurs Plaukstas, rokas, nervu sistēma, saules pinums
Venera Rīkle, balss, krusti, vēnas, nieres
Marss Galva, dzimumorgāni, muskulatūra
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Planeta/zīme Pārvaldītās ķerm eņa daļas

Jupiters Gūžas, augšstilbi, aknas
Saturns Kaulu sistēm a, ceļa locītavas, zobi
Urāns Potītes, apakšstilbi, mugurkauls
Neptūns Pēdas
Plutons Reproduktīvie orgāni

Auns Galva, seja
Vērsis Kakls, rīkle
Dvīņi Plaukstas, plaušas
Vēzis Krūtis, kuņģis
Lauva Sirds
Jaunava Zarnas
Svari Nieres, olnīcas
Skorpions Dzim um orgāni
Strēlnieks Gūžas, apakšstilbi
M ežāzis Ceļi
Ū densvīrs Potītes, lieli
Zivis Pēdas

Mūs ļoti ietekmē visas apkārtesošās enerģijas. Tajās ietilpst uzņemtās 
zināma veida enerģijas (pārtika, gaiss, dzēriens u. c.), kā arī visas tās ener
ģijas, kurām esam pakļauti (cilvēki, apkārtējā vide, attieksme, skaņas u. c.).

Mūsu ķermenis ir enerģijas rezonators un monitors. Tas spēj rezo
nēt gandrīz ar ikvienu enerģijas veidu, vienalga, pozitīvu vai negatīvu. 
Normālos apstākļos organismam piemīt dabiska spēja atbrīvoties no 
negatīvajām ietekmēm, pirms tās vēl nav radījušas problēmas.

Ķermenis pārtver arī tās enerģijas, kurām esam pakļauti, nodroši
not mums fizisku atbildes reakciju ar simptomu starpniecību. Ja  esam 
pakļauti pozitīvām ietekmēm un enerģijām, mēs kļūstam spēcīgāki un 
enerģiskāki. Ja  esam pakļauti pārlieku negatīvām ietekmēm, zaudējam 
enerģiju, piedzīvojam sāpes un slimības vai arī jūtam fizisku diskom
fortu. Ķermenis mūs informē par organisma un visas dzīves problemā
tisko zonu. Parādās zīmes par nepatikšanu avotu.

Sāc apskatīt un uzzināt, ko dara dažādas organisma sistēmas. 
Apgūsti to fiziskās funkcijas. Tad pārbaudi tās ar tām piemērojamām
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okultām nozīmēm. Pajautā sev, ko tas varētu simbolizēt vai nozīmēt. 
Piemēram, ja rokas sarauj krampji, mēs saprotam, ka krampji nozīmē 
muskuļu saspringtu saraušanos. Tādējādi attiecībā uz rokām —  vai ir 
kaut kas tāds vai kāds, kuram mēs, iespējams, cenšamies pārāk pieķer
ties vai cieši saturēt? Varbūt mums vajag atlaist savas spīles attiecībā uz 
kādu ideju, cilvēku vai mērķi? Lai kas tas būtu, tas nenāk par labu, jo  tad 
izpaliktu negatīvie krampju simptomi.

Kad cenšamies noteikt problēmas vai slimības cēloni un to, ko tas 
varētu iemācīt, mums jāņem vērā trīs aspekti.

• Vajag aplūkot fizisko simptomu, kas parādās, un tā slēpto nozīmi.
• Mums jāpalūkojas uz orgānu vai to ķermeņa daļu, kurā simptoms 

pats atklājies. Tas nozīmē tās normālu veselīgu funkcionēšanu, kā arī 
disfunkciju.

• Vajadzētu pārbaudīt arī orgānam vai ķermeņa daļai atbilstošo sis
tēmu, ņemot vērā arī tās slēpto nozīmi.

Jo  vairāk mēs pārzināsim šajos trīs punktos minēto, jo vieglāk būs 
atbrīvoties no fiziskā simptoma un tā pamatcēloņa, lai tas mums nesa
gādātu nepatikšanas arī nākotnē. Mēs spēsim sevi vienlaikus izdziedināt 
un vēl apgaismot. Atcerieties, ka katra slimība mūs padara gudrākus.

K O N K R Ē T O  SIM P T O M U  OKULTĀ N O Z ĪM E

Mūsu slimošanas laikā justie simptomi spēj daudz pavēstīt par to 
emocionālo, mentālo un garīgo stāvokli, kas palīdzējis šai nelīdzsvaro
tībai izpausties. Tālāk nesekos diagnozes. Tie būs dažādu veselības no
viržu gadījumos piedzīvoto vispārīgo simptomu apraksti. Ar tiem 
saistītās slēptās nozīmes nav visaptverošas. Tie ir vienkārši ieskicēti, 
lai jūs sāktu pievērst uzmanību tiem elementiem, kas ierosina saslim
šanu. Tiem  vajadzētu palīdzēt rast konkrētu ieskatu jūsu unikālajā 
situācijā.

Paturiet prātā, ka vairumam simptomu ir fiziski cēloņi, kas būtu 
jāatklāj. Piemēram, krampjus var izraisīt kalcija trūkums uzturā. 
Problēmu mēs varam novērst, iekļaujot tajā vairāk kalcija, bet, ja
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neaptversim, kas mums liek ignorēt kalcija uzņemšanu, visticamāk, 
problēma pēc laika atkal kaut kur parādīsies.

ļā, fiziskais sim ptom s ir aplūkojams fiziskajā līm enī, bet pastāv arī 
problēmas metafiziskais cēlonis. M um s jām ēģina noteikt, kādi em ocio
nālie, m entālie vai garīgie apstākļi ir līdzdarbojušies fiziskās saslimšanas 
izpausmē. Ja  to nedarīsim, mēs vispusīgas, profilaktiskas pieejas vietā 
nodarbosim ies ar plāksterveida veselības aprūpi.

Drebuļi uti drudzis
Saaukstēšanās parasti saistīta ar drebuļiem. T ie  bieži vien mainās ar 

drudzi. Drudzis ir nenorm āla jeb  pārmērīga ķerm eņa temperatūras cel
šanās, vienlaikus paātrinoties pulsam. Šie divi sim ptom i atspoguļo to, 
ka organisms strādā, lai no visa sliktā atbrīvotos, to izsvēpētu un atkal 
būtu ierindā.

Divi fizikas pamatpriekšraksti tiek atspoguļoti drebuļu un drudža 
simptomu veidā. Ja  vēlamies matēriju pārvērst garā, mums jāpaceļ tās ener
ģija vai jāizmanto siltums. Ja  vēlamies garu pārvērst matērijā, mums tas jā
kondensē, izmantojot aukstumu. Piemēram, lai pārvērstu ledu tvaikā, mēs 
izmantojam siltumu. Lai pārvērstu tvaiku ledū, izmantojam aukstumu.

Drudzis atspoguļo matērijas pārvēršanu garā. Temperatūras paaug
stināšanās un pulsa paātrināšanās ir domāti, lai organismā ar karstuma 
palīdzību sadedzinātu toksīnus. Šī toksīnu pārveidošana ar drudža 
starpniecību ir atbrīvošanās veids. Tas arī ļauj mūsu sm alkajiem  ķerm e
ņiem izplesties aiz fiziskā ķerm eņa robežām , lai ienestu tajā vairāk ener
ģijas un paātrinātu izveseļošanos. (Skatiet atsauces uz sm alkajiem  ķer
m eņiem  nākamajās nodaļās.)

Saaukstēšanās atspoguļo gara pārvēršanos m atērijā jeb  gara un m a
tērijas pilnīgāku izlīdzināšanos. Drebuļi, kas bieži pavada saaukstēšanos, 
ir līdzeklis smalkā ķerm eņa izlīdzināšanai ar fizisko.

Ja  piedzīvojam spēcīgākus drudža simptomus, tas liecina, ka mēs 
zaudējam saikni ar garīgo. Tas var būt toksisks aizsprostojums ar 
fiziskām vielām, kas var norādīt uz nepieciešam ību stim ulēt fizisko 
ķermeni ar lielāku aktivitāti pulsa paātrināšanai. Vai jūs pēdējā laikā esat
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bijis pārāk mazkustīgs? Vai esat darbojies tā, kā vajadzētu? Vai esat 
atlicis lietas un ļāvis tām akumulēties? Vai esat atstājis novārtā citas sa
vas personības šķautnes, izņem ot fiziskās? Vai lietas ap jum s ir bijušas 
neatliekamas un jūs neesat ar tām nodarbojies? Vai jūsu vēlmes ir prasī
jušas izpausmi un jūs to  neesat darījis? Vai jūs sevī turat dusmas par kaut 
ko, lai gan tām būtu jāļauj izlauzties, pirms sākusies problēma?

Ja  mēs esam saaukstējušies, tas var atspoguļot arī daudz iespējamību. 
Drebuļi rada saraušanos, ievilkšanos. Vai jūs kaut kādā veidā ieraujaties 
sevī? Vai jūs ieraujaties, vairīdamies no kaut kā? Vai pēdējā laikā esat bijis 
izklaidīgāks un nervozāks, tāds, kuram nepieciešams ierauties un savāk
ties? Vai esat bijis iesaistīts tik daudzās aktivitātēs, ka jums nav atlicis laika 
sev pašam? Vai lietas un darbības jums apkārt ir bijušas haotiskākas un 
neorganizētākas? Vai esat mēģinājis iedibināt jaunu kārtību savā dzīvē? 
Vai ir bijis tik daudz aktivitāšu, ka jum s ir grūtības ar to absorbēšanu? Vai 
esat juties nedrošs, “pamests aukstumā” kādā savas dzīves jom ā?

Aizsprostojums
Aizsprostojum s ir tāds organisma stāvoklis, kad kāda tā daļa kļūst 

pārpildīta vai pārāk noslogota. Tā ir pārāk liela asins, gļotu u. c. akumulā
cija kāda orgāna vai tā daļas vados. Sinuss un plaušas ir visparastākās aiz
sprostojuma vietas, lai gan ari aizcietējums ir sava veida aizsprostojums.

Aizsprostotā zona var mums daudz pavēstīt, ar ko tieši esam sevi 
pārslogojuši. Ja  aizsprostota ir galva, kāds ir mūsu domāšanas process? 
Vai esam atļāvuši sevī ieperināties aizkaitinājumam? Vai mūsu galvu ir 
piepildījuši uztraukumi, šaubas un bailes, izraisot aizsprostojumu?

Ja  no aizsprostojuma cieš plaušas, radot elpošanas grūtības, arī tas 
mums var daudz ko pastāstīt. Vai mēs paturam sevī savas em ocijas? 
Plaušu aizsprostojums var atspoguļot nom āktu vai iekšēju kliedzienu, 
kam nepieciešam s izlauzties uz āru. Vai mēs atsakāmies ielaist savā dzīvē 
vairāk lietu vai cilvēku, vai arī tam neļauj notikt citi? Vai mums šķiet, ka 
mums nav tiesību sev prasīt vairāk telpas, tādējādi aizsprostojot sevi? 
Vai sirds ir pilna ar nom āktību un skumjām, kas nerod izpausmi? Arī tas 
var radīt aizsprostojumu. Vai mēs baidāmies dzīvē “ievilkt elpu”, tādējādi
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aizsprostojot plaušas, lai pasargātu sevi no šīs nodarbes? Vai mēs 
jūtamies apspiesti vai to kaut kādā veidā veicinoši?

Ari aizcietējum s ir aizsprostojuma veids. Tas bieži vien atspoguļo 
nevēlēšanos atteikties no vecām idejām, em ocijām  vai m odeļiem , kas 
vairs nedod nekāda labuma. Indivīdi, kas ir iestiguši pagātnē un atsakās 
mainīties, bieži vien saskaras ar dažādām aizcietējum a pakāpēm.

Krampji
Krampji ir pēkšņa, negribēta muskuļa vai muskuļu grupas sarauša- 

n.is. Krampjus var izraisīt daudzi fiziski apstākļi, sākot no kalcija trū
kuma organismā, no pārāk enerģiskas muskuļa nodarbināšanas, to neie
si Īdot, un beidzot ar barības vai skābekļa trūkumu.

Ir arī metafiziski apstākļi, kas var izraisīt krampjus. Krampji sākas 
.11 spēcīgu muskuļa savilkšanos. Tas nozīm ē ievilkšanos, neatkāpšanos. 
Tas bieži vien nozīm ē bailes vai atteikšanos relaksēties. Tas atspoguļo 
sasprindzinājumu, visa iekšā paturēšanu.

Krampju iem ešanās  vieta var daudz ko pavēstīt. Kram pji rokās, 
iespējams, stāsta, ka jūs mēģināt pārāk cieši pie kaut kā turēties vai ne
vēlaties no tā atteikties. Ar krampju palīdzību jūsu ķerm enis vēsta, ka 
nepieciešam s atbrīvoties un to atlaist. Ja  kājās —  iespējam s, jum s tiek 
teikts, ka pārāk daudz kustaties un strādājat. Atrast indivīdus ar kramp
jiem  rokās vai kājās nemaz nav tik grūti —  bieži vien tie ir darbaholiķi 
vai “supermamm as”.

Ar m enstruāciju spazmām nav gluži tik viegli trāpīt mērķī. Dau
dzām sievietēm  to intensitāte no m ēneša m ēnesī variē. Aktivitātes, 
em ocijas un galvenokārt dzīvē pieredzētais vairāku m ēnešu laikā palī
dzēs noskaidrot problem ātiskās vietas. M enstruāciju spazmas var at
spoguļot pašas sievietes sievišķības jautājumus, un arī tiem  vajadzētu 
tikt atspoguļotiem.

Nogurums
Nogurum s mums ļoti vienkāršā veidā pavēsta, ka esam noguruši, 

bet ne tikai fiziskajā līm enī. Tas var atsoguļot “no dzīves nogurušā”

29



attieksmi, kas ir sākusi ietekm ēt fiziskās enerģijas līmeni. No kā jūs esat 
patiesi noguruši savā dzīvē: no sava darba, partnera, no ģim enes pastā
vīgi radītā stresa u. c.?

Kad jūsu nodarbēm  trūkst m īlestības, iezogas nogurum s. Vai jūs 
atvēlat laiku priecīgām , patīkam ām  aktivitātēm  savā dzīvē? Vai esat 
aizm irsuši, ka cilvēka būtībai nepieciešam s izklaides laiks? Dažreiz 
nogurum s iestājas, lai iedrošinātu mūs atrast veidus, kā uzjautri
nāties.

Infekcija
Infekcija ir zīme, ka ķerm enī vai kādā tā daļā atrodas indes jeb  tok- 

sīni. Infekcija var atspoguļot vai atklāt negatīvismu, dusmas un bailes, 
kas sākušas ietekm ēt indivīda fizisko dzīvi, padarot to uzņēmīgāku pret 
infekcijām  vai to izplatīšanos. Vai pastāv “toksiskās” domas, bailes un 
raizes, kas jūsos iem ājo un ko auklējat? Vai jūs ieskauj disharm onija un 
negatīvisms, kuru ietekm ei ļaujaties? Vai jūs spēj ietekm ēt negatīvi nos
kaņoti un neveseli cilvēki, situācijas, vide? Kādus sliktus paradumus jūs 
lolojat, kas, iespējams, ļauj toksīniem  akumulēties?

Inficēt nozīm ē “ietekm ēt vai saindēt (cilvēku, orgānu, ievainojum u
u. c.) ar slimību izraisošām baktērijām ” un “sabojāt vai inficēt ar kaut ko, 
kas nelabvēlīgi ietekm ē kvalitāti, raksturu vai stāvokli”. 1 Šai definīcijai 
vajadzētu pavēstīt, kā tuvoties ikvienas mūs pārņēmušas infekcijas ana
līzei. Kurš vai kas nesen jūsu dzīvē nelabvēlīgi ir ietekm ējis kvalitāti, 
raksturu un stāvokli?

Iekaisums
Iekaisums cilvēka ķerm enī parādās kā “apsarkums, uztūkums, sāpes, 

jūtīgums, karstums un kā pamatīgi izjaukta attiecīgās ķermeņa zonas 
normāla funkcionēšana, kas ir reakcija uz kaitīgo faktoru”.2 Šī definīcija

1 Džess Steins, galvenais redaktors. R andom  H ouse D ictionary o f  the English 
Language ( N ew  York: R andom  H ouse), 1970.

1 Turpat.



sniedz daudzus pavedienus jebkura iekaisuma okultajai nozīmībai 

ntūsu dzīvē.
Kādam veselībai kaitīgam faktoram (cilvēkam, situācijai, attiek

smei, negatīvismam u. c.) esat sevi pakļāvis? Vai esat perinājis īgnumu 
un dusmas uz indivīdiem un situācijām ? Vai ir dusmas un vilšanās, ka 
neesat atradis īsto izeju? Kas bijis vainīgs pie tā, ka jūsu dzīvē trūcis 
miera un klusuma? Vai esat dusmīgs un vīlies savā dzīvē vai ari konkrē
tus dzīves apstākļos? Vai esat bijis pārlieku kritisks pret sevi, vai ari par 
daudz ļāvis citiem  kritizēt sevi? Vai jūs pašlaik kāda iemesla dēļ sevi 
nevērtējat par zemu? Vai jūs atsakāties m ainīt vecos m odeļus (īpaši 
iekaisuma recidīvā)?

Kairinājums
Kairinājum s daudzējādā ziņā ir iekaisuma zemākā pakāpe. Daži 

simptomi ir tādi paši, b et kairinājuma gadījumā piepulcējas dedzinā
šana un niezēšana. Ja  ir kairinājums, vajadzētu uzdot tos pašus jautāju
mus, ko iekaisum a gadījumā.

Vai jūsu dzīvē ir kas tāds, kas jūs “dedzina” un izraisa īgnumu un 
dusmas? Vai ir neizteiktas ilgas vai nepiepildīta vēlēšanās (nieze), kuru 
jūs nerealizējat? Ar kuru jom u savā dzīvē neesat apmierināts? Kas ir ne
atrisināts un tātad joprojām  dedzina vai niez? Kurš vai kas jūs pašlaik 
visvairāk kaitina? Vai pastāv bailes, ka jūsu vajadzības un vēlēšanās paliks 
nepiepildītas? Vai jūsu pašreizējais stāvoklis dzīvē jūs dara nelaimīgu?

Nelabums
Nelabum s ir kuņģa slimīgs stāvoklis jeb  šķebīga dūša. To var pava

dīt pēkšņas vemšanas impulss. Tajā ir daudz slēptas nozīm es, un savas 
dzīves analīze šī sim ptom a periodā var sniegt pamatīgu atklāsmi.

N o kā mums dzīvē metas nelaba dūša? Kāda attieksm e mums ir 
bijusi pret to, ko nevēlamies sagremot? K o mēs cenšam ies nom est vai 
izdzīt (vemšanas gadījum ā)? Vai pastāv atraidīšanas bailes? Vai pastāv 
noraidījum s pret kādu vai kaut ko? Vai mēs nejūtam ies droši un paļā
vīgi? Vai m ums ir grūti kaut ko norīt?
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Sāpes
Sāpes parādās daudzveidīgi un maskēti, un tāpēc brīžiem  var būt 

grūti identificēt tās vietas, kur ir saasinājums un kas palīdz izpausties 
justajām  sāpēm. Pamatā tās var atspoguļot tādas izjūtas kā vainas ap
ziņa, auklēšanos ar veciem  aizvainojumiem, citu vai paša pārlieku kri
tisku attieksmi, ilgošanos, pretošanos jaunām  strāvām un pārmaiņām, 
kā ari brīvības trūkuma izjūtu.

Sāpju lokalizācija var sniegt lielu atklāsmi. Vai tās ir galvassāpes? Ja  
tā, varbūt tām ir sakars ar to, ko mēs domājam par sevi. Ja  sāpes ir sirdī, 
varbūt tās atspoguļo to, kā izjūtam sevi vai šo izjūtu trūkumu un pat 
m īlestības izpausmes trūkumu. Nav nekas neparasts, runājot par kādu 
apnikušu būtni, kura ir “līdz kaklam”, tikt pie sāpoša vai stīva kakla.

Sāpes var būt hroniskas un akūtas. Hroniskas sāpes bieži vien at
griežas un neatlaižas. Hroniskas sāpes un kaites bieži vien iet roku rokā 
ar atteikšanos mainīties. Tās var atspoguļot ilgstošas bailes un novalkā
tus uzvedības modeļus. Akūtas sāpes ir asas un bieži vien nopietnas un 
intensīvas. Tās atspoguļo ķermeņa radikālu saucienu pēc uzmanības. Tas 
abas var izteikt jūtīgumu pret kritiku un pārslogotību ar detaļām.

Analizējiet savas sāpes. Vai tās ir smeldzīgas? Pulsējošas? Nepār
trauktas? Asas? Visas var dot norādi par to, kas slēpjas aiz šī fiziskā 
simptoma. Vai jūs pēc kaut kā ilgojaties? Vai jūs ilgojaties pēc m īlestī
bas? Vai jūs sev neliekaties pietiekami labs vai arī nejūtat citu cilvēku at
zinību? Vai jūs sodāt pats sevi vai jūtaties vainīgs? Vai esat pārlieku kri
tisks un nepietiekam i lēnprātīgs pret sevi? Vai jūs nevajadzīgi ierobežojat 
sevi vai savas aktivitātes? Kurš vai kas pašlaik ir bijis patiesi apgrūtinošs 
jūsu dzīvē? Ja  sāpes ir hroniskas, kurš vai kas jum s vienm ēr ir sagādājis 
sāpes?

Uztūkums
Uztūkums bieži vien norāda uz traucējošu stāvokli vai procesu cil

vēka dzīvē. Tie, kas iestrēguši vecajos m odeļos, bieži vien pārliecinās, ka 
viņiem  atkārtojas ar uztūkumu saistītās problēmas. Skartā ķerm eņa 
zona var būt daiļrunīga. Piem ēram , no ūdens aiztures pietūkušas potītes
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\ .ir atspoguļot atteikšanos virzīties uz priekšu (ūdens necirkulē), vai arī 
t.is var atspoguļot aizliegumu citiem  virzīties uz priekšu.

Uztūkums var arī reflektēt iestrēgšanu sevi izsmēlušos m odeļos un 
Idejās. Tas var būt saistīts arī ar pašcieņas jautājum iem . Vai mēs par kaut 
k11 esam tikuši pārāk saslavēti? Vai mēs neizm antojam  mums dotās iespē
lēs izvērsties un attīstīties (tāpēc paplašināšanās un augšana tiek iekšēji 
kavēta)? Vai m ēs lietām piešķiram nesamērīgas proporcijas? Vai kļūs
tam pārāk em ocionāli un atsakāmies izm antot veselo saprātu un prak
tisko domāšanu? Vai mēs nelūgti iejaucam ies citu dzīvē vai jom ās?

T ie ir tikai daži sim ptom i un dažas to nozīmes. Pašanalīze sniegs 
konkrētu atklāsmi. Nekļūstiet m āņticīgi šajā analīzes procesā. P iem ē
ram, ja laimīgs, vesels bērns rotaļu laikā sagriež pēdu un iegūst vieglu 
infekciju, nepieņem iet, ka bērns palīdzēja parādīties šai problēmai. N e
gadījumi notiek, un materiālajā pasaulē ne visu var kontrolēt, bet daudz 
ko tom ēr var gan. Jo  vairāk to apzināsimies, jo  veselāki kļūsim. Mums 
vajadzētu censties kaut ko uzzināt par sevi un to, kā mūsu fiziskais ķer
menis katru reizi, kad saslimstam, reaģē uz to, ko esam iznesuši pasaulē.

1
\  j  f

D A Ž A S Ķ E R M E Ņ A  O K U L T Ā S N O Z ĪM E S

Ne vien sim ptom i atspoguļo tos spēkus un enerģijas, kas darbojas 
mūsu dzīvē, bet arī tā ķerm eņa daļa vai orgāns, kas saskaras ar simptomu, 
var sniegt plašāku atklāsmi. Organism s bieži vien ticis uzlūkots kā mik
rokosms, kā zināmu spēku izpausmes unikāls sim bols mūsu dzīvē. Ķ er
meņa daļa vai orgāns var atspoguļot to, kur notikusi šo spēku vai ener
ģiju nelīdzsvarotā izpausme.

Izpētiet atsevišķas ķerm eņa daļas. Tuvu iepazīstiet to funkcijas un 
sistēmas, pie kurām tās pieder. Tas var sniegt ieskatu, cik līdzsvaroti vai 
nelīdzsvaroti mēs esam attiecībā uz dabiskajām  dziņām.

Tālākajos aprakstos nav ietverts viss. Ir dotas vienkāršas vadlīnijas, 
kā iesākt pašanalīzi. Tās jum s var palīdzēt, lai atkal sāktu uzņem ties at
bildību par savu paša veselību un dzīvi.
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Potītes
Locītavas savieno pēdas ar kājām. Caur šo vietu notiek kustība uz 

priekšu un/vai augšup. Potītes ir jūsu kustību atbalsta simbols. Vai tās ir 

spēcīgas vai vārgas? K o tās vēsta par kustībām vai to trūkumu jūsu dzīvē?

Taisnleņķis, kas veidojas starp pēdām un apakšstilbiem , ir būtisks. 

Tas atspoguļo divdimensiju vai divplānu darbību. Tas ir sim bols 

atgādinājumam, ka mums jāvirzās uz priekšu fiziskajā pasaulē, līdz sa

sniedzam garīgo. Vai mēs strādājam abos līm eņos? Vai cenšam ies eksis

tēt izolēti? Vai paliekam darbīgi, kam ēr strādājam pie savas garīgās at

tīstības? Vai ignorējam  garīgo un pārāk iegrim stam  fiziskajā pasaulē? 

Vai savā dzīvē nevēlamies vai pretojam ies kustībai kādā konkrētā vir

zienā? I

Tūplis
Tā ir atvere ekskrēcijai. Tā ir vieta ķerm enī, caur kuru mēs atbrīvo

jam ies no izdalījumiem un tā, kas organismam vairs nav noderīgs. Tas ir 

atbrīvošanās un atlaišanas simbols. Sāpes vai niezēšana šai vietā var at

spoguļot nevēlēšanos atlaist vai nu kaut ko, vai kādu.

Vai m ēs turamies pie tā, kas vairs nedod nekāda labuma? Vai m ēģi

nām turēties pie pagātnes? Vai ļaujam dzīvei steigties mums garām, to 

vērojot, bet īsteni tajā nepiedaloties? Vai jūtam ies pārslogoti vai nobiju- j  

šies kaut ko atlaist? Vai atraidām to, ko dzīve mums piedāvā? Vai dzīvē 
jūtam ies kāda cilvēka vai iem esla dēļ atraidīti?

Rokas
Šie ķerm eņa augšējie locekļi ir sim bols mūsu spējai apskaut un pa

turēt dzīvē notikušo. Tas ir aktivitātes, darba un kustības brīvības sim 

bols. Spēcīgas rokas atspoguļo spējas sekmīgi darboties, kā arī spējas 

sasniegt jaunas virsotnes.

Ja  mums ir problēm as ar rokām, vai tas ir tāpēc, ka esam tās pārāk 

izstiepuši? Vai neizstiepjam , kad mums to vajadzētu? Vai vēlamies kaut 

ko uzsākt? Vai vainojam  citus par to, ko nevaram sasniegt vai noturēt?
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Vai cenšam ies sev uzkraut par daudz atbildības? Vai atsakāmies no atbil
dības? Vai jūtam , ka mums nevienā lietā neveicas un nav, no kā gaidīt 
palīdzību? Vai jūtam ies tā, it kā nebūtu spējīgi izķepuroties no zināmām 

situācijām?

Žultspūslis
Žultspūslī gremošanas starplaikos uzkrājas aknu izstrādātā žults.

I ’m blēmas šajā zonā var norādīt, ka lietas cenšam ies sagremot pārāk ātri 
vai arī nesagrem ojam  to, ķo esam piedzīvojuši; mēs neesam  apguvuši 
savu mācību vielu. Tāda problēm a kā žultsakmeņi var norādīt, ka mēs 
pieķeramies smagām dom ām  un rūgtai pieredzei, nevis no tā visa atbrī
vojamies. M ēs auklējamies ar pagātni un ļaujam tai pārņem t mūsu dzīvi
1.1 vietā, lai ar prieku un aktīvu līdzdalību virzītos uz nākotni.

Urīnpūslis
Urīnpūšļa sienai ir gluda muskulatūra, un tas ir būtiski urīna izvadī

šanai no organisma. Problēmas šajā zonā parasti tiek palielinātas un paus- 
l.is ar nemieru un dusmām. Vai jūs kādam “esat uzčurājis”? Vai kāds “ir 
uzčurājis” jums? Vārga urīnpūšļa pamatā bieži vien ir bailes, parasti nekad 
pilnībā neatrisinātas bērnu dienu bailes. Bailes atlaist pagātni vai to, kas 
vairs nenes nekādu labumu (pat ja tas ir tuvs un tādējādi drošs), var radīt 
urīnpūšļa problēmas. Attieksme “labāk zināms velns nekā nezināms 
eņģelis” var radīt izvadīšanas problēmas, īpaši ietekm ējot urīnpūsli.

Asinis
Asinis ir indivīda dzīvības sula. Tām  ir svarīga nozīm e un arī liels 

slēpts nozīmīgums. Tās reprezentē dzīvības enerģijas plūsmu. Tas satur 
dzīvības esenci un indivīda “nospiedum u”, pagātni un tagadni, kas daļēji 
izskaidro to, kāpēc tās bieži vien ir bijušas seno m istisko rituālu sastāv
daļa. Tās reprezentē vitalitāti un dzīvesprieku.

Arī zemam un augstam asinsspiedienam ir slēpta nozīme. Augsts 
asinsspiediens bieži vien atspoguļo ilgstošas un neatrisinātas em ocionā
las problēmas vai nem ieru. Pagātne nav atlaista; tā vienkārši turpina lēni
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vārīties. Starp indivīdiem ar augstu asinsspiedienu nav grūti atrast tā

dus, kas iestiguši vecajos, novalkātajos m odeļos un em ocijās, netiekot 

uz priekšu. Zem s asinsspiediens var atspoguļot bailes un/vai apātiju 

dzīves virzībai uz priekšu. Izplatīta ir attieksm e: kāda jēga? Vispārizpla- 

tītas ir ari asins infekcijas un anēm ijas izpausmes.

Asins infekcijām  ari vajadzētu tikt analizētām. Kādām saindētām  

dom ām  m ēs ļaujam inficēt mūsu vitalitāti? Vai savu dzīvesspēku izšķie

žam neveselīgi (sliktos vai negatīvos paradum os)? Anēm ijas gadījumā 

ir slikts asins sastāvs —  sarkano asinsķermenīšu nepietiekam ība. Vai šā

dos gadījumos mēs dzīvē ierobežojam  savas vitālās aktivitātes? Vai bai

dāmies atbrīvoties un baudīt dzīvi?

Kauli
Kauli ir ķerm eņa balstorgāni. T ie veido skeletu. T ie  ir bijuši dzīvī

bas sēklas un pat atdzimšanas sim bols. Kaulu problēm as vēsta, ka kaut 

kas nav kārtībā mūsu dzīves pamata un uzbūves zonā. Iespējam s, ka va

jag pārbūvēt, no jauna līdzsvarot, no jauna nostiprināt vai pilnībā pār

strukturēt. Tas var norādīt arī uz varas problēm ām .

Mugurkauls bieži tiek pielīdzināts dižajam Dzīvības kokam. Tas ir 

galvenais ķerm eņa balsts. Vai mēs no citiem  nesaņemam vajadzīgo at

balstu? Vai m ēs nesniedzam  citiem  tiem nepieciešam o atbalstu? Kāds 

atbalsts mums pietrūkst vai ir nepieciešam s: finansiālais, mīlestības, 

em ocionālais, seksuālais vai cits? Vai mēs jūtam ies tā, it kā citi vienm ēr 

mūs pamācītu? Vai cenšam ies pārāk daudz uzņem ties? Vai pietrūkst 

drosmes par savu pārliecību, tā parādot, ka mums “nav mugurkaula”?

Smadzenes
Sm adzenes ir mūsu nervu sistēm as galvenais dators. Tās ir dom ā

šanas, atm iņas, analīzes, intuīcijas utt. centrs. Tāpēc bo jātā smadzeņu 

zona var sniegt ieskatu par radušos problēm u vietu. Ir daudz senu ticē

jum u, ka smadzenes un galvaskauss ir durvis, pa kurām gars ienāk cil

vēka dzimšanas brīdī un pam et to  nāves brīdī. Fiziskās problēm as var
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Itiil mūsu domāšanas problēm u atspulgs. Vai m ēs turam ies pie do- 
m.un, kas m ums nenes svētību? Vai mūsu dom as ir ļaunas? Vai tās ir 
iplamas?

Krūtis
Sievietes krūtis ir piena sekrēcijas dziedzeri. Tās ir maiguma, baro

šanas, rūpēšanās un seksualitātes sim bols. Ja  rodas problēmas šajā 
ķermeņa zonā, jājautā sev, kas mūs dara tik jutīgus pret tām? Vai mēs 
esam “auklējušas vecos aizvainojumus”? Vai bēdājam ies vai aizmirstam 
bēdāties (atcerieties tradīciju sērās sist sev pa krūtīm )? Vai mums ir sa
juta, ka esam saņēmušas pārāk maz uzmanības no tiem, kurus mīlam? 
Vai baidāmies kļūt pieaugušas un nobriedušas (kā to rāda krūšu attīstī
šanās)? Vai savus tuvākos pārlieku aprūpējam  un apspiežam? Vai neļau
sim sev attīstīties vispiem ērotākajā veidā?

Ausis
Ausis ir mūsu dzirdes orgāns. Tas ir arī stabila līdzsvara centrs. Ja  

rodas problēm as, jājautā, kas ir tas, ko mēs negribam dzirdēt? Kas ir tas, 
ko vēlētos dzirdēt, bet nedzirdam? Vai pārāk liela aktivitāte mums ne
traucē saskatīt, kas īstenībā notiek? Vai neieklausāmies savā iekšējā 
balsī, kad to vajadzētu? Vai ļaujam citu vārdiem vai darbībām izjaukt vai 
iztraucēt mūsu līdzsvarotību? Vai citu teiktais mums šķiet svarīgāks par 
paša iekšējo balsi? Vai cenšam ies izolēties no citiem , vai arī mums lie
kas, ka citi mūs ignorē? Vai esam pārlieku stūrgalvīgi, atsakoties uzklau
sīt cita cilvēka viedokli, pieņem ot vien savējo, vai ari tikai tāpēc grozā
mies citu tuvumā?

/
Acis
Ar acīm  m ēs redzam. Tās ir redzes un gaišredzības sim bols. Acis ir 

dvēseles logi. Ja  redze ir izplūdusi, ko mēs nevēlamies redzēt? K ā mums 
ir izkropļota uztvere? Ja  mūsu redze ir saduļķota (kā tas ir kataraktas ga
dījum ā), ko esam izslēguši no savas dzīves? Vai mūsu tagadnē vai nā
kotnē vairs nav vietas jautrībai?
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Ja  esam tālredzīgi, vai mums sagādā grūtības paskatīties uz tuvumā 

esošajām  lietām? Vai pārāk neiecentrējam ies uz vēl neredzamo nākotni? 

Kļūstot vecākiem, daudziem cilvēkiem acs lēca kļūst nekustīgāka, radot 

tālredzību. Vai ar vecumu dzīvē kļūstam stingāki, neelastīgāki?

Tuvredzības gadījumā mēs skaidri saredzam tuvumā esošās lietas, 

bet slikti —  tālumā. Vai mēs pārāk fokusējam ies uz sevi? Vai atsakāmies 

redzēt kopainu? Vai baidāmies skatīties uz priekšu nākotnē?

Pēdas
Pēdas ir mūsu atbalsta sistēma. Ar to palīdzību varam viegli stāvēt 

un kustēties. Tās ir mūsu ķerm eņa uzbūves pamatne, tās pamatlīmenis. 

Pēdas ir stabilitātes un stingrum a sim bols. Tās mums ļauj pārvietoties. 

Ja  ir problēmas, kas mūsu dzīvē ir m ainījies? Vai mūsu pamats ir sli

dens? Vai atsakāmies pārvietoties, kad m ums ir tāda iespēja? Vai doda

mies uz vietām , kur nevajadzētu? Vai vāji izprotam sevi un savu dzīvi? 

Vai esam bijuši tik godīgi, kā vajadzētu? Vai ap mums ir cilvēki, kas kāpj 

mums pāri, m inot uz kājām ? Vai mums dzīvē nepieciešam a stingrāka 

nostāja?

Rokas un pirksti
Šos līdzekļus izm antojam , lai pieskartos, apmīļotu un labi tiktu galā 

ar dzīvē pieredzēto. Mēs tos izm antojam , lai dotu un ņem tu, pievilktu 

un atvairītu, satvertu vai atgrūstu. Tās var pacelt svētībā vai dusmās. 

Klasiskajā sim bolism ā rokas pozīcija bija svarīga un katram pirkstam 

bija sava nozīme.
Problēm u gadījumā var jautāt, vai m ēs paši atsakāmies pieskarties 

vai arī izvairāmies no citu pieskārieniem ? Vai par daudz cieši turamies 

pie kaut kā vai kāda? Vai kaut ko atlaižam, kad to nevajadzētu darīt? Vai 

jūtam ies kā sava veida upuris? Vai ļaujam citiem  regulēt mūs un mūsu 

mīlas dēkas, kad to vajadzētu risināt pašiem? Vai iejaucam ies un vadām 

citu, kad to nevajadzētu?
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Sirds
Sirds ir asinsrites sistēm as primārais orgāns. Tā ir dzīvības un dvē-

• > lr\ tronis. Tā ir dziedināšanas un m īlestības centrs. Tā ir ķermeņa sau
les centrs. Tā ir mūsu em ociju  un jūtu sens sim bols. Tā satur un darbo- 
|.ts ,ir mūsu dzīvības sulu —  asinīm.

Sirds problēm as bieži vien ir saistītas ar veidu, kādā mēs izturamies, 
piedzīvojam un/vai izpaužam mīlestību un em ocijas. Vai esam nocieti- 
n.i|iišies pret kādu vai kaut ko? Vai ierobežojam  savu m īlestību, vai arī 
|UUm, ka citi to ierobežo? Vai ierobežojam  prieku savā dzīvē? Vai ļau- 
).ini savai m īlestībai kļūt par citu uzbrukuma objektu? Vai citu izvēlētam 
mīlestības izpausmes veidam uzbrūkam atklāti vai iekšēji? Vai jūtam , ka 
mums vienm ēr vajadzētu dāvāt un parādīt savu m īlestību pat tiem , kas 
to nenovērtē vai neapliecina? Vai ticam, ka mums vienm ēr jādarbojas, 
|.u mās un jānes upuri citu labā? Vai mums ir neveselīgs priekšstats par 
mokpilnu dzīvi?

Gūžas un sēžamvieta
Gūžas un sēžamvieta ir līdzsvara, seksualitātes un spēka simbols. 

( iūžām ir īpaši svarīga nozīm e ķermeņa līdzsvarošanā, sevišķi kustībā uz 
priekšu. Gūžu problēmas var atspoguļot grūtības mūsu dzīves virzībā 
uz priekšu. Vai esam nelīdzsvaroti vai nedroši par saviem nākam ajiem 
soļiem? Vai ļaujam bailēm ierobežot mūsu virzību uz priekšu?

Gurni un sēžamvieta ir vareni spēka un seksualitātes sim boli. Ja  tie 
ir stingri, tie var liecināt par noturīgu un līdzsvarotu sava spēka un sek
sualitātes sajūtu dzīvē. Izplūduši un gaļīgi gurni un sēžamvieta, iespē
jams, uzrāda cilvēka nedrošību attiecībā uz paša spēku un seksualitāti. 
Vai mēs vilcinām ies doties uz priekšu? Vai nevirzāmies uz priekšu tik 
stipri, kā varētu? Vai iztērējam  savu enerģiju un spēku neproduktīvos 
centienos?

Zarnas
Zarnas ir daļa no organisma gremošanas orgānu sistēmas. Tās veido 

barības vada apakšējo daļu. Tievā zarna sagremo un absorbē barības



vielas, bet resnā zarna absorbē ūdeni un izvada grem ošanā neapstrādā
tās vielas.

Zarnu trakta kaites bieži vien atspoguļo grūtības elem entu un dzīvē 
pieredzētā uzsūkšanā un izvadīšanā. Vai neesam apguvuši to, kas mums 
bija jāapgūst? Vai m ācību viela ir atbildēta? Barība, tieši tāpat kā grem o
šanas traucējumu gadījumā, ietekmēs mūs. Vai pie visa cieši turamies un 
atsakāmies atlaist zināmas situācijas? Vai neatkāpjamies no pagātnes un 
mēģinām baroties no tā, kas vairs netiek sniegts? Vai neatbrīvojam ies no 
kāda vai kaut kā, kas mums vairs nenes labumu? Vai neatvēlam laiku jau
nas pieredzes asimilēšanai? Vai sevi nenovērtējam  pietiekami atzinīgi un 
tādējādi neredzam to, ko dzīve mums piedāvā? Vai nebūtu jāsaprot, ka 
šis ir tas laiks un vieta, kur varam darīt visu, ko vēlamies?

Nieres
Nieres ir dziedzeru orgāni, kas izdala urīnu. 1as paredzētas, lai fil

trētu asinīs nonākušās kaitīgās vielas.
Nieru problēmas bieži vien atspoguļo nespēju saskatīt un nespēju 

atšķirt. M ūsu spriedums var būt kļūdains. Vai neatpazīstam to, vai kāds 
cilvēks vai lieta mums nes vai nenes svētību? Vai neatpazīstam labo savā 
dzīvē? Vai neredzam, ka visās situācijās ir kaut kas labs un no katras mēs 
varam kaut ko m ācīties? Vai esam pārāk kritiski pret sevi vai citiem ? Vai 
noslīkstam  savās vilšanās un neveiksmēs un neizm antojam  tās, lai 
augtu? Vai visas lietas un cilvēkus uzlūkojam ar rožainām brillēm , visur 
saredzēdami vienīgi labo?

Ceļi un elkoņi
Visas locītavas, piem ēram , ceļi un elkoņi, palīdz atvieglot kustības 

un locekļu izmantošanu. Tās dod mums iespēju kustēties; pārvieto jo
ties un darbojoties m ainīt virzienus. Tās ir mūsu elastīguma un gaitas, 
un pārvietošanās spējas simbols.

Ja  rodas problēmas ar locītavām, sev jājautā, vai neesam  bijuši pārāk 
stūrgalvīgi un neelastīgi? Vai esam pārāk svārstīgi, lai mēģinātu jaunas 
lietas un pieejas? Vai kavējamies sākt kaut ko jaunu, nebijušu? Vai jau-
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n a i s  ceļš, kurā dodamies, mums šķiet pārāk m okošs un nestabils? Vai at-
sakamies padoties, vai arī m ums apkārt ir citi, kas atsakās padoties, vien
alga, pareizi vai nepareizi? Vai nespējam  piedot sev vai citiem  pagātnes 
rīcību? Vai nevēlamies sasniegt un iekarot jaunas virsotnes un mērķus?

Kājas
Ar savām kājām varam pārvietoties visos virzienos. Tās ir līdzsvara 

pīlāru sim bols, kam vajadzētu tikt attiecinātam  uz visām kustībām 
dzīvē. Tās ir saistītas ar mūsu spēju progresēt un attīstīties, un pacelties 

augstāk.
Kājas mums dod iespēju stāvēt ar pēdām uz zemes un galvu pret 

debesīm. M ēs atgādinām koku. Ja  ir problēm as ar kājām, vajadzētu sev 
pajautāt un izanalizēt, kas notiek ar mūsu dzīvi. Vai nejūtam ies stabili 
kādā jaunā dzīves jom ā? Vai pretojam ies kustībai? Vai pretojam ies pār
maiņām? Vai traucējam  citiem  doties uz priekšu? Vai ļaujam citiem  
mums aizšķērsot ceļu? Vai baidāmies no nākotnes un tādēļ ieslīgstam 
tagadnē un pat pagātnē? Vai esam liekulīgi —  runājam  vienu, bet darām 
utu? Vai jūtam ies nedroši savā pašreizējā laikā un telpā?

Aknas
Aknas ir dziedzerorgāns, kas izstrādā žulti, kura satur žults sāļus. Šie 

žults sāļi veic tīrošu darbību, atbrīvojot no toksīniem  asinis, lai nieres var 
iz.filtrēt gan asinīs nonākušās kaitīgās vielas, gan tās, kas jāuzsūc atpakaļ 
ka barības vielas. Tās funkcionē sadarbībā ar organisma imūnsistēmu.

Aknu problēm as bieži vien atspoguļo spēcīgas negatīvās em ocijas, 
ar kurām indivīds nav varējis tikt galā. (Zīm īga ir frāze “saēst aknas”.) 
Pamatīgas dusmas un pastāvīga vainas meklēšana sevī vai citos var n o
vājināt aknu darbību. Vai cenšam ies sevi maldināt par kaut ko negatīvu 
savā dzīvē? Vai pastāvīgi esam gatavi žēloties un kritizēt? Vai mums ir 
sajūta, ka nekad nerīkojam ies pareizi? Vai atsakāmies attīrīt savu pagātni 
un doties uz priekšu? Vai iegrimstam sevis žēlošanā un naidā? Vai savā 
labā nedarām, ko spējam , lai sev palīdzētu? Vai atsakāmies no iniciatī
vas? (G alu galā, aknas spēcīgi ietekm ē vispārīgo vielm aiņu.)
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Plaušas
Plaušas ir elpošanas sistēm as orgāns. Tās veicina gan iekšējo, gan 

ārējo gāzu apmaiņu. Skābekļa uzņemšana un ogļskābās gāzes izdalīšana 

ir ārēja funkcija. Iekšējā funkcija ir skābekļa absorbēšana šūnu līmenī.

Jebkurā sabiedrībā elpai vienm ēr tikusi piešķirta liela, pat mistiska 

nozīme. Tā ir spēka un dzīvības uzņemšana. Ieelpa un izelpa ir involūci- 

jas un evolūcijas procesi —  dzīvības un gara apvienošana.

Elpošanas problēm as var atspoguļot nespēju zināmā līm enī uz

ņem t un izpaust dzīvību un enerģiju. Vai kādā jom ā jūtam ies nomākti 

un apspiesti? Vai nom ācam  un apspiežam citus? Vai šķiet, ka mums nav 

tiesību vai nav atļauts dzīvot vai piedalīties kādā dzīves jom ā? Vai esam 

tā veidoti, lai šādi justos? Vai reizēm neizlaužas apspiests kliedziens (kas 

bieži vien izpaužas astmas veidā, tvarstot pēc gaisa m alka)? Vai jūtam ies 

kā slazdā? Vai pastāv uzliesm ojum s tādās jom ās, kas ir mūsu dzīves el

pas pamats, tas ir, ģim ene, mājas u. c.? Vai nedzīvojam tik pilnasinīgi, kā 

varētu? Vai savā vidē nejūtam ies loloti un gaidīti?

Mute un zobi
M ute ir spēcīgs sim bols. Tā ir vieta, ar kuru sākas uztura sagremo

šana. Tā ir arī mūsu runas centrs, spēja izteikties un sazināties. G rem o

šanas sākuma stadijā arī zobi palīdz sakošļāt barību, un tie piedalās 

skaidras izrunas veidošanā.

M utes un zobu problēmas var radīt daudz jautājum u. Vai neuzņe

mam to, kas ir barojošs? Vai pārtiekam no drazām un mēģinām sevi uz

turēt ar tām ? Vai pārāk daudz laika tērējam  prātošanai, nevis lēmumu 

pieņem šanai un rīcībai? Vai ļaujam citu vārdiem mūs “saēst” (kas bieži 

vien rada zobu kaites) ? Vai graužam sevi par nepateikto? Vai ir nepiecie

šams būt uzmanīgākiem savos izteicienos —  ko un kam kaut ko pasa

kām? Vai ļaujam, lai citu domas (viņu viedoklis) nosaka mūsējās? Vai 

atsakāmies no savas radošās pašizpausmes? Vai maļam un maļam to, 

kam būtu jāļauj aiziet?
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Kakls un pleci
Kakls sasaista galvu ar rumpi —  tā ir saite starp augšējo un apak

šējo. Tas kopā ar pleciem  veido starp abiem tiltu. Jebkura veida tilts sais- 
l.is ar lielu nozīmīgumu un sim bolism u. Tā ir iespēja to šķērsot un at
vērties jauniem  apvāršņiem. Pa tiltu varam ceļot uz priekšu un atpakaļ, 
tāpēc kakls un pleci bieži vien atspoguļo elastību domās un uzskatos.

Ja  ir problēm as ar kaklu un pleciem , jājautā, vai esam bijuši pārāk 
neelastīgi savā domāšanā? Vai esam bijuši pārāk stīvi? Vai bijis bail 
paraudzīties, kas notiek mums blakus vai aiz muguras? Vai saviem plē
n ēm  esam uzvēluši pārāk daudz atbildības? Vai esam uzņēmušies atbil
dību par to, kas neattiecas uz mums? Vai atsakāmies ņem t vērā citu vie
dokļus vai perspektīvas? Vai ļaujam ietekm ēt sevi tam, ka citi atsakās 
saskatīt mūsu perspektīvu?

Deguns
Deguns ir ķermeņa daļa, kas palīdz attīrīt un sasildīt ieelpoto gaisu, lai 

organisms to caur plaušām varētu vieglāk absorbēt. Tas ir mūsu ožas or
gāns. Tas ir sevis un citu atpazīšanas simbols —  savstarpēji atbilstošā veidā 
un no pareiza skatpunkta. Tas varētu būt robežu noteikšanas simbols.

Deguns ir arī ļoti sim bolisks —  mūsu intuīcijas, atšķirtspējas un 
uztveres spējas augstākā izjūta. Problēm u gadījumā mums sev jāuzdod 
jautājumi. Vai jūtam ies neatzīti? Vai atbilstoši neizsakām atzinību citiem  
cilvēkiem? Vai “bāžam savu degunu” citu darīšanās, kad to nevajadzētu? 
Vai ļaujam citiem  nepiedienīgi bāzt degunu mūsu lietās? Vai neapzinā
mies ikdienas aktivitātēm nepieciešamās pūles un enerģiju?

Aizkuņģa dziedzeris
Aizkuņģa dziedzeris izdala gremošanas šķidrumus un horm onu in

sulīnu, kas organismā regulē glikozes m etabolism u. Tas sašķeļ un pār
veido barību vienā no trim veidiem —  ogļhidrātos, taukos un proteīnos.

Aizkuņģa dziedzeris ir sim bols ne vien mūsu spējai saskatīt patī
kamo savā dzīvē, bet arī spējai atdalīt visus elem entus un atrast to asi
milācijas veidu. Tas ir sim bols spējai visu piedzīvoto pārvērst zināšanās.
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Ja  ir aizkuņģa dziedzera problēmas, vajadzētu sevi paanalizēt. Vai neat
rodam  laiku baudīt dzīves saldmi? Vai atsakāmies redzēt, ka no visām 
situācijām  ir izvelkams kaut kas svētīgs? Vai esam vīlušies savā dzīvē, 
nespēdami atrast patīkamo vai gūt no tā labumu? Vai dusm ojam ies uz 
sevi vai jūtam ies dzīves atraidīti? Vai atzinīgi nenovērtējam  sevi, vai arī 
mums liekas, ka nekādu saldmi neesam  pelnījuši? Vai nespējam  
iedomāties, ka abiem  —  gan rūgtajam, gan saldajam —  ir sava nozīm e 
dzīvē? Vai vieta ir tikai darbam, izslēdzot jokus un spēles?

Dzimumorgāni
Dzim um orgāni ir mūsu radošās dzīves pamatspēka centrs —  kun- 

dalini čūskveida uguns. Tā ir dzīvības, radošuma, dzimšanas, dziedinā
šanas u. c. primārā enerģija. Tai ir līdzība ar primāro enerģiju, kas ir ie
slēpta D N S spirālē.

M ēs Rietum u pasaulē esam daudz zaudējuši no tā m isticism a, kas 
apvij šos orgānus. Dzim um tieksm e ir mūsu radošais dzīvības spēks. Lai 
ko arī mēs darītu kādā dzīves jom ā, —  viss pietuvojas šai primārajai 
enerģijai. V īrišķie orgāni parasti simbolizē aktīvo spēku, bet sievišķie —  
veidojošo jeb  uztveres spēku.

Ar šiem orgāniem saistītajām  problēm ām  vajadzētu tikt analizētām 
ne tikai attiecībā uz mūsu attieksmi pret seksualitāti, bet arī, kā mēs iz
paužam vai neizpaužam iedzimto radošo aktivitāti. Vai pieņem at un at
zīstat visas savas izjūtas? Vai pieņem at un izbaudāt savu dzimumu? Vai 
dusm ojaties uz savu partneri, draugu vai dzīvesbiedru? Vai radošai iz
pausmei ir vieta jūsu dzīvē? Vai jūsu radošums ir nom ākts? Vai jum s ir 
pretrunīgas domas par savām seksuālajām vajadzībām un vēlmēm ? Vai 
ļaujat citiem  (ieskaitot sabiedrību) noteikt savu seksuālo uzvedību? Vai 
jūsu dzīvē pastāv tuvs atbalsts vai tā vispār nav? Vai jum s ir grūtības ar 
intimitāti?

Sinusi
Sinusi ir ar gaisu pildīti deguna blakusdobumi. Šie dobum i sasilda 

un m itrina ieelpoto gaisu, kā arī pilda balss skaņu rezonatoru funkciju.
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Sinusu kaišu gadījumā —  vai mēs ļaujam citiem  sevi aizkaitināt? 
V.n mūsu dzīvē esošais ir kaitinošs un disharm oniju radošs? Vai mums 
li grūti panākt, lai tuvie cilvēki m ūsos ieklausītos? Vai mūsu teiktais iz-
i aisa dom starpības un īgnumu? Vai citu vārdi (it īpaši tuvo cilvēku) mūs 
k.iitina un uzbudina? Vai mūsu dzīvi ir pārpildījuši cilvēki, kas vai nu 
nedzird mūs, vai arī nepalīdz mums atvieglot dzīvi? Vai citi ir pret m ums 
kritiski noskaņoti? Vai mēs kritizējam  citus? Vai esam pārāk kritiski 
pret sevi?

Āda
Āda ir ķerm eņa ārējā sega. Tas ir lielākais sajūtu orgāns. Tas aiz

sargā un pats par sevi veido sensoro sistēmu. Āda ir mūsu jutīgum a un 
pašvērtības sim bols. Tā ir arī dzimšanas un atdzimšanas sim bols, jo  ādas 
•ainas nepārtraukti atjaunojas.

Ādas kaitēm  vajadzētu mūs rosināt veikt pamatīgu pašanalīzi. Vai 
esam pārāk jūtīgi uztvēruši dažas situācijas savā dzīvē? Vai citi pret 
mums izturējušies neiejūtīgi? Vai mēs neesam  “notveram i”? Vai šobrīd 
esam neapm ierināti ar sevi? Vai mēs sev nepatīkam, un kur mēs šobrīd 
esam nonākuši savā dzīvē? Vai jūtam ies nem īlēti un nem īloši? Vai bai- 
dāmies tikt sāpināti? Vai cenšam ies kļūt nejūtīgi pret ārējām ietekm ēm ? 
Vai uzņemamies atbildību par to, kas esam, kādi esam un kur esam? Vai 
mūsu individualitāte ir bijusi apdraudēta? Vai nepieciešam s sevi vairāk 
aizsargāt? Vai jūtam ies sasaistīti un ierobežoti?

Kuņģis
Kuņģis ir galvenais barības uzkrāšanas, atšķaidīšanas un sagrem o

šanas orgāns. Tā ir mūsu krātuve. Tas ir mūsu domu, ideju un iedvesmu 
simbols, ko mums jām ācās sagremot un asimilēt. Tā ir krātuve, no kuras 
varam sm elties jaunu pieredzi un atklāt jaunas pasaules.

Kuņģa vainas bieži vien atspoguļo ārējās problēm as dzīves piere
dzes sagremošanā. Vai baidāmies sagremot vai piedzīvot kaut ko jaunu? 
Vai turamies pie tā, kas mums vairs nav svētīgs un barojošs? Vai baidā
mies nebūt pietiekam i labi, tā graužot sevi? Vai mums ir grūti sagremot
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to, ka esam pietiekami labi tieši tādi, kādi esam? Vai sevi nevērtējam  
atzinīgi? Vai mums ir grūtības ar jaunu ideju, uzskatu un perspektīvu 
asimilēšanu un to ieviešanu dzīvē?

Rīkle
Rīkle ir ķermeņa daļa, ko daļēji veido barības vads, rīkles gals, bal

sene, traheja un mandeles. Tas ir rīšanas, elpošanas un runas kanāls.
Kopum ā rīkle ir sim bols tam, ko mēs varam norīt un ko varam 

izteikt. Tā ir saistīta ar radošumu. Rīkles kaites jebkurā tās daļā var 
atspoguļot neizteiktas dusmas, apspiestu radošumu un ietiepīgu stūr
galvību (atteikšanos m ainīties vai būt kaut nedaudz elastīgam ). Tas var 
arī atspoguļot nepārtraukti kritizējošu, žultainu un agresīvu izteikšanos, 
kā arī dusmu pilftu attieksm i: “Kad būs mana kārta?”

Rīkles problēm as būtu nepieciešam s analizēt saistībā ar tās kon
krēto zonu. Balsene, piemēram, ir balss vietne, bet tā palīdz arī norīt. Ja  
tā ir problem ātiskā zona, vai mums ir grūti norīt to, kas ticis pateikts? 
Vai mēs nevis izrunājamies, bet savus vārdus nom ācam  un norijam ? Vai 
pienācīgi sevi neizpaužam? Vai baidāmies izteikties? Vai citi runā mūsu 
vietā? Vai nejūtam ies brīvi savu alku, vēlmju u. c. izteikšanā?

DAŽAS O R G A N ISM A  GALVEN O  

SIS T Ē M U  OKULTĀS N O Z ĪM E S

Tā kā esam izanalizējuši slimības sim ptom us un tās visvairāk skar
tās ķerm eņa daļas, mums arī jāizanalizē visas šiem orgāniem atbilstošās 
sistēmas. Kaut arī sim ptom s var spēcīgāk parādīties saistībā ar svarīgo 
orgānu vai ķerm eņa daļu, tas parasti mūs ietekm ē sistēmiski.

Izanalizējiet sistēmas darbību un m eklējiet tās okulto nozīmi. Tā 
var dziļi ietiekties problēm as saknē. īpaši būtiski tas ir, ja atklājam, ka, 
slimībai parādoties, tā visbiežāk saistīta ar kādu svarīgu sistēmu. Piem ē- 

m ram, vieni indivīdi var atklāt, ka saslimšana parasti ietekm ē elpošanas 
sistēmu. C itiem  tā, iespējams, ir gremošanas sistēma. Patiesā holistiskā 
dziedniecībā ir ļoti svarīgi identificēt šos modeļus. Problēm as sistēm is-
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kais modelis bieži vien ir viens no mūsu lielākās noslieces rādītājiem, 
tādejādi mums profilaktiski vajadzētu vairāk rūpēties tieši par šo sis
tēmu.

Tālāk tiks apskatītas dažas no organisma galvenajām sistēmām, sā
ki >l ari izprast to slēpto nozīmi un tās ietekm i uz mūsu dzīvi un veselību.

Kaulu sistēma
Šo sistēmu veido kauli un skrimšļi. T ie  palīdz pārvērst ķīmisko 

enerģiju m ehāniskajā. Kauli ir skeleta sistēm as pamats un nodrošina 
ķermeņa kustīgumu. T ie  ir arī ķerm eņa m iksto audu balstorgāns un veic 
d/.ivībai svarīgo orgānu aizsargfunkcijas, piedalās asins veidošanā, kā arī 
uzsūc minerālvielas.

Šīs sistēm as kaitēm  vajadzētu mūs mudināt analizēt, ko, iespējams, 
sargājam vai ne. Lauztu kaulu gadījumā —  kurus orgānus šis kauls aiz
sargā? Kāda ir šī orgāna nozīme? Kādas ir mūsu izjūtas attiecībā uz at
balstu vai tā trūkumu dzīvē? Kas ir nepareizs mūsu dzīves uzbūvē?

Muskulatūra
Kustība visām dzīvām būtnēm  ir vissvarīgākais. Cilvēka ķermeni 

muskuļi nodrošina visu veidu kustības telpā, kā ari barības vielu pārvie
tošanos pa organismu.

M um s ir sirds muskulis, skeleta muskuļi un gludā muskulatūra. 
Kurā no tām  ir problēm a? Tas mums var daudz ko pavēstīt.

Kāda veida muskuļu problēmas mums radušās? Saišu sastiepuma 
gadījumā locītava bijusi pārāk izstiepta. Vai cenšamies darīt vairāk, nekā 
spējam? Vai sniedzamies pārāk tālu? Sastiepts muskulis norāda uz tā pār
pūlēšanu. Kurā dzīves jom ā esam pārstrādājušies? Kāpēc ķermenim jāuz
rāda problēma, lai piedabūtu mūs samazināt slodzi un veltīt vairāk laika 
sev? Atcerieties, ka jāņem  vērā viss —  simptoms, orgāns un sistēma.

Gremošanas orgānu sistēma
Šī sistēm a darbojas kā barības un dzeramā pārveidotāja par barī

bas vielām un enerģiju, kuru ķerm enis izm anto savās dažādajās funkci
jās. Tās galvenie orgāni ir barības vads, kuņģis, zarnas, aknas, aizkuņģa

47



dziedzeris un žultspūslis. To primārās funkcijas ir divpusējas: barības 
uzņemšana un uzsūkšana.

Jebkura gremošanas orgānu sistēmas problēm a jebkurā tās daļā va
rētu mūs pievērst barības uzņemšanas un absorbēšanas paradumiem. Vai 
uzņemam kaut ko tādu, ko nevajadzētu? Vai ari —  ko mums vajadzētu 
uzņemt, bet mēs to nedarām? Vai neuzsūcam jaunās uzņemtās idejas? 
Vai savā dzīvē neizm antojam  to, kas ir pieejams? Vai esam izšķērdīgi?

Asinsrites sistēma
Sistēm a sastāv no trim  galvenajiem posm iem : plūsma barības vielu 

cirkulēšanai (asinis), pumpis asins plūsmas cirkulēšanai (sirds) un vadi 
asins plūsmai (artērijas, kapilāri, vēnas).

Problēm as jebkurā asinsrites sistēmas zonā parasti rodas, ja kādā 
no dzīves jom ām  trūkst vitalitātes. Grūtības ar asinsriti gandrīz vienm ēr 
ir saistītas ar em ocijām , kam ļauts ritēt vai plūst pārāk viegli (nekontro
lēti) vai arī tām tiek liegts ritēt. Em ocijas bieži vien radot augstu asins
spiedienu. Vai esam ieslēgti pagātnē un baidāmies virzīties uz priekšu? 
Vai neesam  atrisinājuši vecos em ocionālos jautājum us? Vai ļaujamies 
pašsakāves domām?

Elpošanas orgānu sistēma
Elpošanas orgānu sistēm a apgādā audus ar skābekli un izvada no 

organisma ogļskābo gāzi. Tā funkcionē visu gāzu apmaiņai organismā. 
Tās galvenie orgāni ir plaušas, balsene, traheja un bronhi.

Elpošana ir būtiska dzīvībai. Kaite šajā zonā bieži vien centrējas ap 
jautājum iem  par tiesībām  dzīvot. Vai jūtam , ka mums nav tiesību dzīvot 
tādu dzīvi? Vai jūtam ies vainīgi par to, kā dzīvojam? Vai mums nav ļauts 
dzīvot tādu dzīvi, kas mums ir vislabākā? Vai nom ācam  savas dzīves iz
pausmi un em ocijas? Vai dzīves procesā pastāv vienlīdzīga apmaiņa? Vai 
saņem am tikpat daudz, cik sniedzam pretī, vai arī tas norit vienpusīgi?

Reproduktīvā sistēma
Šai sistēmai ir ne vien saistība ar cilvēka reprodukciju, bet tai ir ari ļoti 

liela nozīme organisma bojāto vai mirušo šūnu aizvietošanā. Ta ir mūsu

48



vim.īdošākā būtība un sistēma. Vīrieša dzimumorgānu sistēma sastāv no 

.l/imumlocekļa, sēkliniekiem un sēklinieku maisiņa. Sievietes dzimumor

gānu sistēmu veido olnīcas, dzemde, klitors, maksts un piena dziedzeri.

Problēmas reproduktīvajā sistēm ā atspoguļo problēm as attiecībā 

ir/ mūsu spēju būt radošiem un produktīviem savā dzīvē. Vai neredzam 

produktivitāti pareizajā perspektīvā? Vai atvēlam laiku sevis iesaistīšanai 

i.ula veida radošās un patīkamās aktivitātēs, kas mūs atjaunina un reģe

nerē? Vai m ums ir problēm as ar savu seksualitāti un tās izpausmi? Vai 

nespējam to pilnībā izpaust? Vai mūs apmierina savs dzimums?

Izvadorgānu sistēma
Sistēm a nodarbojas ar filtrēšanu un ekskrēciju. Tās galvenie orgāni

ii nieres, urīnpūslis un zarnas. Problēm as šajā zonā ir saistītas ar visu, 
no kā mums grūti atbrīvoties.

Vai baidām ies atlaist pagātni? Vai turpinām dusm oties? Vai nespē- 

ļ.un izlemt, kas mums nāk par labu un kas ne? Vai baidāmies no kāda vai 

Kaut kā atbrīvoties? Vai baidām ies kļūt nevajadzīgi? Vai baidām ies no 

l.i, ko jaunais varētu mums nest, tāpēc saglabājam uzticību savu laiku 

pārdzīvojušām idejām, attieksm ēm  un tradīcijām?

Nervu sistēma
Tā ir saziņas un kontroles sistēma. Ta strādā, lai integrētu visu or

gānu darbību. Ta glabā inform āciju un sniedz ikvienam no mums divas 

īpašības: kairināmlbu, kas ir spēja atbildēt uz iekšējās un ārējās vides pār

maiņām, un vadītspēju, kas mums dod iespēju pārraidīt vēstis pa nervu 

šķiedrām. Ta ietver smadzenes, mugurkaulu un perifēro nervu sistēmu.

Nervu sistēm as kaitēm  var būt dažādi iemesli. Vai savā dzīvē cenša

mies apvienot pārāk daudz aktivitāšu? Vai mums nepietiek aktivitāšu, 

lai sevi nodarbinātu? Vai mums ir pārāk jūtīga attieksm e pret paškritiku 

vai kritiku, ko izteikuši citi cilvēki? Vai skaidri neizrunājam  savas 

vajadzības? Vai citi m ums ko nedara zināmu? Vai esam aizvērti jaunām  
iespējām savā dzīvē?
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Endokrīnā sistēma
Pēdējā sistēma ir viena no vissvarīgākajām visai ķermeņa enerģijas 

sistēmai. Endokrīnā sistēm a ietver ķermeņa dziedzeru funkcijas. Endo
krīnā un nervu sistēm a darbojas kopā, lai apvienotu, saskaņotu un uz
raudzītu visus organisma procesus. Dziedzeri izdala horm onus tieši 
asinsritē, lai kairinātu vai kavētu dažādu orgānu un audu funkcijas. Šie 
dziedzeru horm oni ir bioķīm iski katalizatori.

Jebkura problēm a endokrīnajā sistēm ā varētu likt izvērtēt, kāda ir 
mūsu attieksm e pret dažādām situācijām  savā dzīvē. Vai pārspīlēti re
aģējam uz cilvēkiem un situācijām ? Vai esam savaldīgi attiecībā uz cilvē
kiem  un situācijām  savā dzīvē? Vai mūsu reakcija ir nepiem ērota? M um s 
jāizanalizē savas atbildes.

Daudz kas no endokrīnās sistēmas un tās ietekm es uz organismu 
joprojām  nav izprasts. Tā ir sarežģīta sistēm a, kurai, kaut arī tā tiek aplū
kota atsevišķi, ir cieša saikne ar visām pārējām sistēmām. Daudzi no 
dziedzeriem parasti tiek aplūkoti saistībā ar citām  ķerm eņa sistēmām. 
Piem ēram , gonādas, olnīcas un piena dziedzeri, bieži vien tiek aplūkoti 
saistībā ar reproduktīvo sistēmu, kaut arī tie ir arī daļa no endokrīnās sis
tēmas. Tas uzsver visu ķerm eņa sistēmu un orgānu holistisko darbību.

Endokrīno dziedzeru ietekm e uz organismu ir vispārzināma. N e
viens orgāns nevar atvairīt to ietekm i, kad šie dziedzeri sekmē visu šū
nām piem ītošo uzdevumu izpausmi dažādā ātrumā un kapacitātē. T ie  ir 
arī tuvu saistīti ar čakru funkcijām , tādējādi ietekm ējot mūsu smalkā 
ķerm eņa enerģijas. (Atsauce uz čakru sistēmas apspriešanu 3. nodaļā.)

Ķerm enī ir daudz dziedzeru. Galvenie ir hipofīze, vairogdziedzeris, 
virsnieres, aizkrūtes dziedzeris, epifīze, olnīcas un sēklinieki. Ir vēl arī citi 
horm onus izdaloši dziedzeri: piena dziedzeri, aizkuņģa dziedzera sali
ņas, paratireoīds un hipotalāms. Ikviens strādā ciešā sadarbībā ar citiem, 
lai gan tiem ir ari pašiem savas individuālas funkcijas. To individuālo ak
tivitāšu tuvāka izpēte ieviesīs skaidrību par to, kas varētu pasliktināt 

„ zināmu organisma dziedzeru stāvokli. Turpmākais būs sākuma punkts.
Hipofīze ir valdošais dziedzeris. Tas ietekm ē vairumu citu svarīgo 

dziedzeru aktivitāti. Tas ietekm ē ari visu im ūnsistēm u. Tā problēm as
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hli'/.i vien atspoguļo jautājumus, kas saistīti ar mūsu dzīves vadīšanu. Vai 
i il ii aktivitāte tajā ir pārlieku liela? Vai neesam pietiekami aktīvi, izvē- 
lolies un izlemjot, kas mums būtu vislabākais? Vai citi vienm ēr pieņem 
lēmumus mūsu vietā, vai arī mēs pieņem am lēmumus citu vietā? Šis dzie
dzeris atspoguļo ar to saistīto kontroles un patiesa līdzsvara jautājumu.

Vairogdziedzeris ir ķerm eņa term ostats. Tas vada mūsu vielmaiņas 
.il rumu. Tas var skart un atspoguļot patiesas izpausmes problēm u. Šis 
J/iedzeris ir saistīts ar rīkles čakru, un hiperaktivitāte bieži vien ir ne
līdzsvarotības atspoguļojum s. Gausa vielmaiņa var būt mūsu kūtrās ra
došās izpausmes atspoguļojum s. Vai sevi neizpaužam un nedarām to, 
ko mums vajadzētu un ko vēlētos darīt? Vai nepretendējam  parādīt savu
• peku vai arī to darām nepiem ērotā veidā?

Virsnieres ir sevis saglabāšanas un aizsargāšanas dziedzeri. T ie  pie
dalās proteīnu sašķelšanā organismā, bet vajadzības un neatliekamības 
gadījumā tie stimulē arī vielmaiņu. T ie  ir kritiska stāvokļa dziedzeri. Pār
liecīgi izmantotas virsnieres var atspoguļot ieilgušu uztraukumu un rai
zes. Vai atsakāmies rūpēties vai reaģēt uz svarīgiem savas vai savu tuvāko 
i ilvēku dzīves jautājum iem ? Vai citi nereaģē uz mūsu problēmām?

Aizkrūtes dziedzeris ir cieši saistīts ar organisma imūnsistēmu. Ja  ir 
grūtības ar slimībām, kas atkārtojas, mums sev jāuzdod svarīgi jautājumi. 
Vai jūtam ies labāki un tādējādi imūnāki pret savu aktivitāšu ietekmi? N e
apzināmies, ka mūsu darbības jebkurā līmenī atbalsojas? Vai iesaistāmies 
jautājumos un problēmās, kas mūs neskar? Vai aizraujam citus ar savām 
domām un darbībām? Vai ļaujam citu dom ām  un darbībām  ietekm ēt 
un aizraut mūs? Vai esam zaudējuši spēju rast dzīvē saldmi un svētību?

Epifīze ir cieši saistīta ar nervu sistēmu, lai arī nervu šūnas tajā nav 
atrastas. Tādējādi tā bieži vien simbolizē atvēršanos apziņai, kas sniedzas 
aiz parastās fiziskās uztveres robežām. Tai ir arī saikne ar attīstības dzi- 
m um funkcijām  gan fiziskajā, gan garīgajā nozīmē. Vai atbilstoši izman
tojam  savu m entālo un fizisko (seksuālo) enerģiju? Vai neredzam to, kas 
ir tieši mūsu acu priekšā? Vai negodājam  visas savas enerģijas —  gan 
seksuālās, gan metafiziskās, uztverot visus savus aspektus kā garīgus? 
Vai neesam  līdzjūtīgi pret citiem  un vai citi nav līdzjūtīgi pret mums?
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Cilvēka aura un enerģijas izdalīšanās no ķermeņa

Pastāv visdažādākie enerģijas lauki, kas apvij un izdalās no fiziskā ķermeņa. Tie ir, 
bet ne vienīgie, —  gaismas, elektriskais, siltuma un termiskais, skaņas, magnētiskais 
un elektromagnētiskais. Šie lauki blakus smalkajiem ķermeņiem veido visu cilvēka 

ķermeņa auru un enerģijas sistēmu.
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3. VIBRĀCIJU TERAPIJA UN CILVĒKA 
ENERĢIJAS SISTĒMA

Cilvēka ķerm enis ir enerģijas sistēm a. Gan senie, gan mūsdienu 
zinātnieki piekrīt, ka dzīvē viss ir veidots no vibrācijām . Šīs vibrācijas 
i odas katras m atērijas katras molekulas katra atoma elektronu un pro
tonu kustības rezultātā. Vibrācijas ir priekšm etos, dzīvniekos, cilvēkos 
un mums apkārt esošajā atmosfērā. Vibrācijas pastāv it visā, tikai dzīvās 
matērijas vibrāciju frekvences ir daudz aktīvākas, vibrējošākas par ne
dzīvo m atēriju.

Cilvēka ķerm enis ir veidots no daudziem enerģiju laukiem. Šie 
enerģiju lauki apvij, izstaro un var savstarpēji sadarboties ar fizisko ķer
meni un tā dažādajām funkcijām . T ie  ir, bet ne tikai, —  gaismas (krā
sas), elektriskais, termiskais (siltum a), skaņas, magnētiskais un elektro
magnētiskais lauks. Viens no holistiskās dziedniecības praktizētāja 
uzdevumiem ir noteikt, kuras enerģijas, cik intensīvas un kādas kom bi
nācijas dziedniecības procesā ir visefektīvākās.

Cilvēka ķerm eni ietver auras lauks. Aura ir veidota no diviem as
pektiem. Tajā ietverti mūsu smalkie ķermeņi, kā aprakstīts tradicionā
lajā metafizikā, kā arī pati cilvēka ķerm eņa izstarotā enerģija.

7
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Smalko enerģiju veidošanās iemiesošanās procesā

Mūsu īstā būtība ar katru stadiju pakāpeniski palēnina savu vibrāciju intensitāti, lai 
būtu spējīga apvienoties ar fizisko mehānismu, to nesadedzinot. Šie posmi ir smalkie 

’ ķermeņi, enerģiju joslas, ko tā veido sev apkārt, lai pilnīgāk apvienotos ar attīstošos 
fizisko mehānismu. Taču apziņa savienojas ar fizisko no ieceres brīža, tikai pieaugošā

intensitātē.
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Smalkie ķerm eņi ir dažādas intensitātes joslas, kas apņem fizisko 
I ri meni un ietiecas tajā. To galvenā funkcija ir palīdzēt saskaņot un re- 
l'iilct dvēseles darbības fiziskajā dzīvē. Austrumu filozofijā ir m inēti seši 
•.in.ilkie ķermeņi, kas apņem fizisko ķerm eni. Vairākās Rietum u tradīci- 
ļ.ls liek runāts par četriem  sm alkajiem  ķerm eņiem , vispārēji sagrupē
tiem kā garīgajam ķerm enim . (Skatiet diagrammu iepriekšējā lappusē.)

Mūsu mērķis ir fokusēties uz cilvēka enerģijas sistēm as četriem  
ķermeņiem : fizisko, astrālo (em ocionālo), m entālo un garīgo. Lai mēs 
l'iilu pilnīgi veseli, visiem četriem  jābūt iecentrētiem  un harm onizē
tiem. Psiholoģiskas un fiziskas problēm as rodas, kad nav sakārtotības 
starp sm alkajiem  ķerm eņiem  un fizisko ķermeni. Šīs nesakārtotības 
iemesls var būt trauma, stress, spēcīgas em ocijas, nepareiza mentālā 
attieksme u. c. Tāpēc mums jāstrādā, lai būtu fiziski, em ocionāli, men- 
t.ili un garīgi veseli.

Galu galā jebkura līmeņa nelīdzsvarotība izpaudīsies fiziskajā plānā, 
jo tas uztver visas smalkās ietekm es. Ar fiziskā ķerm eņa palīdzību mums 
j.ipārraida un jāizsaka em ocionālā, m entālā un garīgā enerģija. M ēs dzī
vojam un gūstam dzīves pieredzi ar fiziskā ķerm eņa starpniecību.

Visi ķerm eņa orgāni, audi un sistēm as ir veidoti no līdzīgi v ibrējo
šiem atomiem. Ja , piemēram, organismā nonāk kāds alergēns vai bojāta 
barības viela, tā var mainīt visa ķerm eņa vai svarīgas sistēmas norm ālo 
vibrāciju modeli. Šādās reizēs organismam nepieciešam s kaut kas, kas 
palīdzētu atjaunot tā sākotnējo vibrāciju m odeli. M ēs varam izmantot 
vibrāciju dziedniecību, lai atjaunotu skartās vietas līdzsvaru.

V ibrāciju dziedniecība ir smalkās enerģijas stimuls, kas sadarbojas 
ar cilvēka ķerm eņa enerģētisko sistēmu, lai palīdzētu stabilizēt un izla
bot fiziskas, em ocionālas, m entālas un garīgas kaites. Uz slim o zonu 
iedarbojoties ar atbilstošu vibrāciju terapiju, īsā laikā varam atjaunot 
līdzsvaru šajā vietā. Kad organisms ir līdzsvarots, tas daudz efektīvāk 
spēj atbrīvoties no toksīniem  un negatīvisma, kas var traucēt tā darbī
bai. A r vibrāciju terapiju varam atjaunot pareizu enerģijas plūsmu. Mēs 
daudzkārt maldāmies, iedomādam ies, ka ķerm enis pats zina, kā par 
sevi parūpēties. D iem žēl mēs tam kaitējam . M ēs to nepareizi barojam .
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M ēs to pārstrādinām. M ēs tam neļaujam  atpūsties. M ēs to pakļaujam 
stresam un negatīvismam. M ēs turamies pie tādām em ocijām  un at
tieksm ēm , kuras enerģijas plūsmā var izraisīt īssavienojumu, radot vār
gumu un nelīdzsvarotību.

Tā kā cilvēka ķerm enis ir enerģijas sistēma, sadarbībai varam izm an
tot dažādas enerģiju vibrācijas. Dažas no vispārzināmām un efektīvām 
vibrāciju terapijām ir skaņas, krāsas, smaržas, ziedu un dārgakmeņu 
eliksīri, kristāli un akmeņi, un, protams, domas.

Vāji un spēcīgi enerģijas lauki

Jo spēcīgāka un vibrējošāka ir aura, jo veselāki mēs esam un mazāk tiksim pakļauti 
ārējo spēku ietekmei un apdraudējumam.
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V IB R Ā C IJU  TE R A P IJA , IZ M A N T O JO T  

Č A KRU  SIS T Ē M U

Čakras* ir visas ķermenī esošās un ieplūstošās enerģijas galvenie 
mediatori. Tās ir mūsu enerģijas sistēmas elektromagnētisko un citu 
smalko enerģiju impulsu starpnieces. Tās mūsu enerģētisko izpausmi 
palīdz sadalīt starp dažādajām fiziskajām, emocionālajām, mentālajām 
un garīgajām ķermeņa funkcijām. Nebūdamas daļa no paša fiziskā ķer
meņa, tās palīdz sasaistīt mūsu smalko enerģiju laukus, apņemot ķer
meni un piesātinoties ar tā darbībām. Kaut arī tās bieži vien tiek uz
skatītas par metafizisku pielūgsmes objektu, mūsdienu zinātne un 
tehnoloģija parāda, ka ķermenī tradicionālajās čakrām atvēlētajās vietās 
notiek lielāka elektromagnētisko viļņu izstarošana.

Čakru saistība ar fiziskā ķermeņa funkcijām noris galvenokārt caur 
iekšējās sekrēcijas dziedzeriem un mugurkaula sistēmu. Tās ir enerģijas 
mediatori gan ķermenī, gan ārpus tā caur dažādām mugurkaula saitēm, 
sadalot ķermeņa enerģiju ar nervu un asinsrites sistēmas palīdzību. 
Šadā veidā visi orgāni, audi un šūnas saņem enerģiju to dažādajām vaja
dzībām.

Nelīdzsvarotības periodā čakras caur auru un smalkajiem ķerme
ņiem organismā cenšas ievilkt vairāk enerģijas, lai pretotos slimībai. Ja 
šada nelīdzsvarotība netiek novērsta, ar laiku čakras pašas, iespējams, 
novājinās un zaudē līdzsvarotību, un nespēj ievilkt enerģiju caur auru 
un smalkajiem ķermeņiem. Tās var kļūt arī pārlieku aktīvas, tādējādi ra
dot stresu dažādās organisma sistēmās. Abos gadījumos tas parasti no
tiek, kad rodas kāda fiziska kaite.

Labojot stāvokli, mums vispirms jāatjauno līdzsvars smalkās ener
ģijas sistēmā un dabiskajā enerģijas plūsmā uz fizisko ķermeni. Daudzos 
gadījumos, vienkārši atjaunojot pareizu čakru līdzsvarotību un funkcionē
šanu, tiks izlabots vai mazināts arī fiziskais disbalanss. Ja  čakru enerģijas 
plūsma ir atjaunota, organisms pats var daudz pilnīgāk koncentrēties uz

* Č akra —  sanskrita vārds, kas nozīm ē ‘riten is’. T as a ttiecinām s uz enerģijas 

virpuli, kas izstaro n o  galvenajām  v ietām  ap cilvēka ķerm eni.
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II

Čakru sistēma

fiziskās nelīdzsvarotības izpausmes novēršanu. Visefektīvākais līdzeklis 
čakru un līdz ar to arī ķermeņa sistēmu līdzsvara atjaunošanai ir vibrā
ciju dziedniecība. Tā var ietvert skaņu, krāsu, smaržu, ēterisku pieskā
rienu, kristālus un dārgakmeņus, pat ziedu eliksīrus. Konkrētas vibrāci
jas var tikt izmantotas čakru darbības līdzsvarošanai neatkarīgi no tā, 
vai tā ir par daudz vai nepietiekami aktīva.

Atcerieties, ka jebkura nelīdzsvarotība cilvēka enerģijas laukā var 
izpausties fiziskās, emocionālās, mentālās un/vai garīgās problēmās. Tā
pēc ir svarīgi analizēt un izprast katras čakras abus aspektus —  gan me- 
tafizisko, gan fizisko —  un to reakcijas uz vibrāciju jebkurā tās veidā. 
Tālāk šajā nodaļā tās tiks ieskicētas, un grāmatas atlikušajā daļā jums 
tiks izskaidrots, kā to izmantot veselības uzlabošanai, kā arī tiks stāstīts 
par citām vibrācijām, ar kurām jūs varētu strādāt.

Vainaga čakra
(Epifīze)

f  \  Trešās acs čakra f  \
(Hipofize) ļ — —. J

Čakras ir visas ķerm enī ienākošās un izejošās enerģijas m ediatori. Tās palīdz izdalīt
♦ enerģiju mūsu fiziskajām, em ocionālajām ; m entālajām  un garīgajām funkcijām . Sep

tiņas galvenās čakras auras laukā ir lielākas elektrom agnētiskās aktivitātes punkti. 
Plaukstas un pēdas arī ir lielas aktivitātes punkti.
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Čakru mugurkaula kontakti

Vibrāciju absorbēšana vai izgrūšana notiek caur čakrām. Vibrācija tiek pārraidīta uz 
mugurkaula skriem eli, pēc tam  pārvietota pa nerviem  uz orgāniem, audiem u. c., ar 

kuriem tā saistīta. Nelīdzsvarotību tā var līdzsvarot.



Enerģijas starpniecība caur čakram
Dabiskais dzīvības spēks no ikviena smalkā ķermeņa ieplūst tā galvenajā čakrā, kas 
pēc tam  enerģiju izplata uz mugurkaula kontaktu, no kurienes tā savukārt tiek ieva- 

• dīta asinsritē un orgānos. Kad uzņemtā barība pārvērsta enerģijā, notiek pretējais pro
cess —  fizisko ķermeni ieskaujošais enerģijas lauks un smalkie ķermeņi iegūst spēku 

un enerģiju savam galvenajam mērķim.
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PAM ATN ES ČAKRA

Svētās vibrācijas, kas līdzsvaro un stimulē
• C (1. oktāvas do) tonis
• Bass un sitamie instrumenti
• “Ū ” skaņa; sarkanā krāsa; dūmakainais kvarca kristāls; sandal

koka un gliclnijas smarža

Fiziskā ietekme
Tā atrodas mugurkaula pamatnes asteskaula zonā un ir saistīta ar 

asinsrites sistēmas, reproduktīvās sistēmas un zemāko ekstremitāšu 
funkcijām. Tas ir mūsu dzīves spēka pamatcentrs. Tā ietekmē sēklinieku 
un olnīcu, kāju un pēdu, kā arī iegurņa zonas darbību.

Metafiziskā ietekme
Tā ir mūsu dzīvības enerģijas centrs. Kārtīgi stimulēta, tā var atvēr

ties pagājušo dzīvju talantu apzināšanai un baiļu mazināšanai. Tā ir ķer
meņa kundalini tronis.

Emocionālās/mentālās attieksmes, kas rada vai atspoguļo 
disfunkciju

Reaktivitāte; agresija; kareivīgums; manipulēšana; impulsivitāte; 
pārgalvīgums; nespēja apzināties robežas; skarbums; prasība pēc uzbu
dinājuma; privātīpašnieciskums; vajadzība pēc atzinības; darbošanās 
bez domāšanas, varas (spēka) apziņa; pastāvīga aktivitāte (hiperaktivi- 
tāte); nevēlēšanās atlikt apmierinājumu; iebiedēšana; apsēstības pilna 
dzimumtieksme.

SA KRĀ LĀ  ČAKRA

Svētās vibrācijas, kas līdzsvaro un stimulē
• D (re) tonis
• Bass, sitamie, pūšamie un koka pūšamie instrumenti
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• "O ” skaņa; oranžā krāsa; serdolika ahāts; pačūlijas un gardēnijas 
•.nurža

Fiziskā ietekme
Šis centrs daļēji ir saistīts ar virsnieru dziedzeru funkciju. Tai ir arī 

liela ietekme uz reproduktīvo sistēmu un uz visu ķermeņa muskulatū- 
ni Tā ietekmē izvadorgānu sistēmu un liesu, urīnpūsli, aizkuņģa dzie
d/iri un nieres. Tas ir galvenais centrs, no kā ir atkarīga organisma de- 
(oksikācija.

Metafiziskā ietekme
Šis centrs ietekmē sajūtas un emocijas. Tas ir saistīts ar radošuma 

apziņu. Šis centrs kontrolē vairumu personības funkciju, un to var sti
mulēt, lai cilvēks sazinātos ar astrālā plāna enerģijām un būtnēm.

Emocionālās/mentālās attieksmes, kas rada vai atspoguļo 
disfunkciju

Egoistiski augstprātīgs; miesaskārīgs; lepns; iedomīgs; piederības 
tieksme, kas konfliktē ar vēlēšanos izlauzties; neuzticēšanās; sekošana 
pūlim; bažas par citu domām; nespēja sadzīvot ar citiem; sabiedriskā 
stāvokļa novērtējums; nebūtiski vaļsirdīgs; tieksme pēc varas; pretsa- 
biedrisks.

Svētās vibrācijas, kas līdzsvaro un simulē
• E (mi) tonis
• Flautas, koka sitamie instrumenti, stīgu instrumenti, klavieres
• Patskanis “O ”; dzeltenā krāsa; citrīns un topāzs; rozmarīna smarža

Fiziskā ietekme
Šis centrs ir saistīts ar ķermeņa saules pinuma zonu. Tajā ietilpst 

gremošanas orgānu sistēma, virsnieres, kuņģis, aknas un žultspūslis. Tas

SA U LES PIN U M A  ČAKRA
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piedalās barības asimilēšanā. Tas ir saistīts ari ar smadzeņu kreisās pus
lodes funkcijām. Darbs ar šo centru palīdz atvieglot daudzas kroplīgas 
slimības, čūlas, zarnu kaites un psihosomatiskās slimības.

Metafiziskā ietekme
Šis centrs ir saistīts ar intuitīvo jušanu un svarīgām psihiskām ener

ģijām un piedzīvojumiem. Tam ir ari saikne ar racionālo domāšanu. Ak
tivizēts nefiziska rakstura mērķiem, tas var atklāt citu dvēseļu talantus 
un spējas. Tas var atvērt pieskaņošanos dabas elementu ietekmei mūsu 
dzīvē.

Emocionālā/mentālā attieksme, kas rada vai atspoguļo dis
funkciju

Izjust atzinības zaudēšanu; savrupība; dogmatiķis; bailes no grupas 
varas; izolācija; šaurs skats uz dzīvi; plāni, kas nekad netiek realizēti; 
nepieciešamība pēc pastāvīgām pārmaiņām un jaunumiem; vērtējošs; 
kritiski noskaņots; mentāli karojošs; precīza sevis izjūta; absolūtista at
tieksme.

SIR D S ČAKRA

Svētās vibrācijas, kas līdzsvaro un stimulē
• F (fa) tonis
• Arfa, ērģeles, flauta, vēja zvani un visi stīgu instrumenti
• “Ā” skaņa; zaļā un sārtā krāsa; rožainais kvarcs un turmallns; rožu 

smarža

Fiziskā ietekme
Sirds čakrai ir ietekme uz aizkrūtes dziedzeri un visu imūnsistēmu. , 

Tā ir saistīta ar pašas sirds un asinsrites sistēmas funkcionēšanu. Tā 
ietekmē visu barības vielu asimilāciju un ir saistīta ar visām sirds un 
bērnu slimībām. Tai ir saikne ar smadzeņu labo puslodi un tās proce
siem, kā arī ar audu reģenerāciju.
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Metafiziskā ietekme
Tas ir čakru starpniecības centrs. Tas ir centrs, kas atmodina līdzjū- 

libu un tās izpausmi mūsu dzīvē. Tas ir mūsu augstākās mīlestības 
izpausmes un dziedināšanas enerģiju centrs. Tam ir patiesi stimulējoša 
ietekme, tas ļauj daudz būtiskāk uztvert augus un dzīvniekus. Tas arī pa
dziļina mūsu zināšanas par citu jūtām un rīcību.

Emocionālā/mentālā attieksme, kas rada vai atspoguļo dis
funkciju

Dusmas; mūžīgās apliecinājuma gaidas no citiem; nespēja realizēt 
savu vēlēšanos; finansiāla nedrošība; emocionāla nedrošība; neizlē- 
migs; nožēlojams; dzīšanās pēc mīlestības; nepieciešamība pēc citu at
zinības; īpašnieciskums; greizsirdīgs un skaudīgs; nepārliecināts par 
sevi; vienmēr vaino citus; neuzticēšanās dzīvei.

KAKLA ČAKRA

Svētās vibrācijas, kas līdzsvaro un stimulē
• G (sol) tonis
• Arfa, ērģeles, klavieres un stīgu instrumenti
• īsie patskaņi (e, i, a, u); zila krāsa; tirkīzs; vaskapuķes un glicīnijas 

smarža

Fiziskā ietekme
Kakla čakra ir saistīta ar rīkles, barības vada, mutes dobuma un 

zobu, vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu funkcijām. Tā ietekmē elpo
šanas orgānu sistēmas, bronhu un balss aparāta funkcionēšanu. Barības 
kanāls arī ir daļa no šīs ietekmes zonas.

Metafiziskā ietekme
Šis centrs ir saistīts ar smadzeņu labās puslodes un prāta radošajām 

funkcijām. To var stimulēt, lai paplašinātu skaņu uztveres robežas un at
vērtos lielākai pilnībai savā dzīvē. To var stimulēt, lai uztvertu citu
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domas (telepātija), un apziņa atvērsies dabas fenomena patieso likumu 
atklāsmei.

Emocionālā/mentālā attieksme, kas rada vai atspoguļo dis
funkciju

Pastāvīga padošanās augstākstāvošajiem; uzmācīgu domu gūsts; 
pieķeršanās tradīcijām; pastāvīga nepieciešamība pēc likumiem un uz
raudzības; stingrs dogmatiķis; pretošanās pārmaiņām; melanholija; fa- 
nātiskums; nelokāmība un stūrgalvība; autoritārs; lēna reakcija.

T R E ŠĀ S A CS ČAKRA

Svētās vibrācijas, kas līdzsvaro un stimulē
• A (la) tonis
• Arfa, ērģeles, ldavieres, vēja zvani un stigu instrumenti
• Garais “I” patskanis; indigo krāsa; lazurīts un fluorlts; eikalipta 

smarža

Fiziskā ietekme
Trešās acs čakra ietekmē hipofizes un visas organisma endokrīnās 

sistēmas darbību. Tā ir saistīta arī ar imūnsistēmu. Tā ietekmē sma
dzeņu sinapses. Tā ir smadzeņu pusložu darbības līdzsvara centrs. Tā ir 
saistīta ar sinusiem, acīm, ausīm un visu seju.

Metafiziskā ietekme
Tā ir ķermeņa augstākās gaišredzības un visa magnētisma centrs 

(mūsu enerģijas sievišķie aspekti). Ar tās starpniecību cilvēkam sasnie
dzama augstāka un skaidrāka uztvere. Tā ir iesaistīta iztēles un radošās 
vizualizācijas procesā. Tā var atraisīt cilvēka garīgo iztēli.

Emocionālā/mentālā attieksme, kas rada vai atspoguļo dis
funkciju

Uztraukumi; bailes no neapzinātā; aizraušanās ar ārējo informāciju; 
dzīšanās pēc dievinošām attiecībām; nepacietība; norunāto tikšanos
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kavēšana; māņticība; neefektivitāte; nespēja dzīvot tagadnē; “narkoti
zēts"; aizmāršība; bailes no nākotnes; nedisciplinētība; introverts; pār
lieku iespaidojams no citiem; nespēja izpausties.

VAINAGA ČAKRA

Svētās vibrācijas, kas līdzsvaro un stimulē
• B (si) tonis
• Arfa, ērģeles, klavieres, vēja zvani un stigu instrumenti
• Garais “ī” patskanis; violetā krāsa; ametists; vīraks un ceriņu smarža

Fiziskā ietekme
Vainaga čakra ir saistīta ar ķermeņa nervu sistēmas un visas kaulu 

sistēmas darbību. Tā ietekmē epifīzi, visus nervu ceļus un elektriskās 
sinapses organismā. Tā ir saistīta arī ar smadzeņu pusložu līdzsvarotu 
funkcionēšanu.

Metafiziskā ietekme
ŠI čakra ir saikne ar mūsu garīgo būtību. Tā mūs līdzsvaro ar 

Visuma augstākajiem spēkiem un ir varena smalko ķermeņu šķīstītāja, 
lai tie varētu darboties kā atsevišķi apziņas mehānismi. Ar tās starpnie
cību cilvēkam var atvērties pieeja visām iepriekšējām dzīvēm un rasties 
izpratne, kā tās novedušas līdz šim brīdim pašreizējā inkarnācijā. Tas ir 
būtiski, lai mūsu pašreizējās dzīves apstākļos tiktu apvienots garīgais 
“es” ar fizisko “es”.

Emocionālā/mentālā attieksme, kas rada vai atspoguļo dis
funkciju

Justies pārprastam; nespēja būt ilgstošās, dziļās attiecībās; intensī
vas erotiskas fantāzijas; vajadzība pēc līdzjūtības; izjust kaunu, pašaiz
liedzību, zemošanos; negatīvs paštēls; sapņotājs; vajadzība justies po
pulāram vai nepieciešamam; neizprasta vajadzība pēc maiguma.
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VIBRĀCIJU DZIEDNIECĪBA 
AR TAUSTI



4. ETERISKAIS PIESKĀRIENS

Vairākums cilvēku saskata vai pieredz vienīgi tik daudz, cik tas 
viņiem ir nepieciešams vai būtisks pašreizējās dzīves ietvaros. Mūsdienu 
cilvēkiem ir nevērīga attieksme pret savu ķermeni kā enerģijas sistēmu. 
Bieži vien dominējošais viedoklis ir: “Mums taču ir ārsti, kāpēc lai paši 
vēl tērētu laiku?” Tā mēs atbrīvojamies no atbildības, sava iedzimtā 
spēka un savas veselības kontrolēšanas. Tā kā mūsu attieksme pret 
fizisko ķermeni un tā enerģiju ir tik pavirša, nav brīnums, ka pastāv tik 
spēcīgi aizspriedumi pret daudz smalkākām dzīvības enerģijām.

Mēs varam sevī attīstīt taustāmu spēju iepazīt daudz smalkākas 
enerģijas. Varam iemācīties apzināties, ka mūsu enerģijas darbība ne
beidzas ādas līmenī. Mūsu rokām piemīt daudz lielāka jutība. Mēs to 
varam attīstīt, lai izjustu gan smalko enerģiju izplūšanu no ķermeņa, gan 
to projicēšanu ķermeni.

Ir vispārzināma patiesība par dziedinošās enerģijas ieplūšanu ķer
menī caur rokām. Senajos laikos to sauca par “karalisko pieskārienu”. 
Mūsdienās vieni to dēvē par “dziedniecisko pieskārienu”, citi —  vien
kārši par “roku uzlikšanu”. Mēs to sauksim par “ēterisko pieskārienu”. Šī 
metode tiek izmantota, lai ar rokām dziedināšanas nolūkos virzītu ener
ģiju (cilvēcisko un garīgo).

Mēs mācīsimies ar rokām ne tikai sajust ķermeņa un ap to esošās 
enerģijas nelīdzsvarotību, bet arī projicēt vibrācijas, lai palīdzētu šo 
līdzsvaru atjaunot. Mācīsimies izmantot savas rokas kā katalizatoru cita 
indivīda stimulēšanai, lai viņš pats varētu sevi dziedināt.

Šis vibrāciju dziedniecības veids ir visefektīvākais gan sāpju remdē
šanai, gan vispārējai relaksācijai. Ko jūs darāt vispirms, ja sasitat elkoni
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v.u nobrāžat ceļgalu? Jūs uz tā uzliekat roku un paturat. Tas atvieglo ne
patīkamo sajūtu. Mūsu rokas ir dabisks dziedināšanas instruments, un 
ikvienam piemīt spēja to pilnveidot.

Diemžēl, ja runa ir par tik smalku dziedināšanas paņēmienu, mums 
bieži vien jāsaskaras ar cilvēka uzskatu sistēmu. Neraugoties uz taustā
miem rezultātiem vai zinātniskiem apstiprinājumiem, ja cilvēks uzskata, 
ka tas nav iespējams, to realizēt būs grūti. Vairākums cilvēku slikti pār
zina vai vispār nepārzina dzīvības smalkās enerģijas. Jebkura šāda piere
dz,e parasti tiek attiecināta uz “sakritību” vai pārspīlētu iztēli. Šajā nodaļā 
sniegtie vingrinājumi un paņēmieni palīdzēs atbrīvoties no jebkurām 
jums piemītošām ierobežotām domām vai idejām. Tie palielinās jūsu 
jutību.

Iznākumu nosaka pats indivīds. Taustāmu rezultātu gūšanas atslēga 
ir neatlaidība. Iespējams, ka sākumā jums daži vingrinājumi padosies la
bāk nekā citi. Galvenais ir nezaudēt drosmi, ja sākumā neveicas mēģinā
jumos izjust smalko enerģiju plūsmu caur rokām. Jebkuru spēju apgū
šana prasa laiku un vingrināšanos. Spēja izmantot ēterisko pieskārienu 
jūsos ir snaudusi daudzus gadus. Šīs neizmantotās spējas attīstīt jāsāk 
lēni un neatlaidīgi. Ja  neatkāpsities, jūs gūsit panākumus!

Atcerieties, ka ēteriskā pieskāriena apgūšana ir jūsu saistības pret 
sevi un citiem. Izturieties pret šiem vingrinājumiem godprātīgi un patu
riet prātā, ka jūs esat iesaistījies pašattīstības procesā visa mūža garumā. 
Jūs esat iesācis procesu, kas jums ļaus sevi un citus iepazīt daudz pama
tīgāk. Jūs esat nonācis sakrālās izpratnes zonā.

Lai paātrinātu savu attīstību, iesaistiet arī partneri, lai jums izveido
tos objektīva atgriezeniskā saite. Apgūstiet ari atbrīvotas koncentrēša
nās spēju. Pārcenšanās var kavēt jūsu progresu. Iemācieties meditēt un 
atslābināt ķermeni pirms vingrinājumiem. Veiciet nelielu, pieaugošu re
laksāciju. Uz bridi aizveriet acis un caur diafragmu dziļi ievelciet elpu. 
Koncentrējieties uz katru ķermeņa daļu atsevišķi, sākot ar pēdām un 
beidzot ar galvas virsu. Šai ķermeņa zonai mentāli sūtiet siltas, relaksē- 
jošas izjūtas. Saredziet to, sajūtiet to, iztēlojieties to.
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Jo  atbrīvotāki būsiet, jo  labāk varēsiet koncentrēties. Jo  atbrīvotāki 
būsiet, jo  jutīgāki kļūsiet pret smalkajām enerģijām, kuras uztversiet un 
ar kurām strādāsiet. Relaksācija rada hiperestētisku stāvokli. Jūs kļūstat 
pārjūtīgi. Ja  jūsu sapni vai fantāzijas jebkad ir iztraucējis tālruņa zvans 
vai skaļš troksnis, jūs jau esat izbaudījis vienu šī stāvokļa aspektu.

Kad esam atbrīvoti —  izmainītā apziņas stāvoklī — , ārējās enerģi
jas uz mums iedarbojas daudz intensīvāk. Tālruņa zvans šķitīs skaļāks. 
Smaržas būs spēcīgākas, gaisma un krāsas —  spilgtākas. Pieskāriens ir 
daudz jutīgāks. Tieši tāpēc relaksācija palīdzēs mums enerģijas uztvert 
un virzīt ar rokām daudz efektīvāk.

P irm a is  v in g rin ā ju m s. Sm alko enerģiju izjušana un pieredzē-
šana

Šajā vingrinājumā vienkārši izstrādājam jūtīgumu pret ķermeni 
ietverošajām smalkajām emanācijām. Šo vingrinājumu varat izpildīt 
vienatnē, bet varat to arī pielāgot praktizēšanai kopā ar draugu.

1. Apsēdieties un atslābinieties.
2. Aktīvi rīvējiet abas plaukstas 1 5 -3 0  sekundes. Plaukstās ir spē

cīgi sensitīvi punkti, un tajās ir mazāki čakru centri. Šāda rīvēšana palīdz 
stimulēt roku čakras, palielinot to vispārējo jutīgumu.

3. Izstiepiet rokas uz priekšu ar plaukstām vienu pret otru 3 0 -  
45 cm. Turiet rokas apmēram 60 cm attālumā vienu no otras.

4. Lēni virziet plaukstas vienu otrai tuvāk. Satuviniet tās tik cieši, 
cik vien iespējams, tām nesaskaroties.

5. Atvelciet tās lēni atpakaļ apmēram 15 cm attālumā. Lēni atkār
tojiet šo tuvināšanas un atvilkšanas kustību. Saglabājiet lēnas, nepār
trauktas un atbrīvotas kustības.

6. Kad veicat šo vingrinājumu, pievērsiet uzmanību tam, ko sajūt 
jūsu rokas. Jūs varat just pieaugošu spiedienu. Var būt arī citas sajūtas. 
Var rasties berzēšanas, kutēšanas vai arī starp plaukstām pieaugoša blī
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vuma sajūta. Var just siltumu vai aukstumu. Jūs pat varat sajust pul
sāciju.

7. Darbojieties dažas minūtes un tad pastāstiet par savām sajūtām. 
Neuztraucieties par to, vai šīs sajūtas ir īstas, vai tās ir tikai jūsu iedomas. 
Nebažījieties par to, ka tās var atšķirties no citu pieredzētā. Viss ir kār
tībā. Atcerieties, ka ikvienam no mums ir sava unikāla enerģētiskā sis
tēma, un tātad arī katra izjustais var būt atšķirīgs. Mēs nodarbojamies 
tieši ar jūsu smalkās uztveres attīstīšanu.

8. Šis vingrinājums palīdz attīstīt koncentrēšanos. Tas arī palīdz ap
zināties, ka enerģijas lauks nebeidzas ādas līmenī. Jums var rasties vēlē
šanās pierakstīt šī vingrinājuma laikā gūtos iespaidus, lai vēlāk varētu sa
līdzināt ar turpmākajā attīstībā piedzīvoto. Tas jums palīdzēs apzināties 
savu progresu smalko enerģiju apguvē.

9. Kad būsiet beiguši iepriekšējo vingrinājumu, jūs gribēsiet iet tā
lāk. Atklājiet savu vājāko roku. Turiet savu dominējošo roku apmēram 
30 cm virs vājākās rokas.

Sm alko enerģ iju  saju šana un pieredzčšana

Roku tuvināšana un attālināšana rada ap tām  enerģiju, kas uzkrājas, padarot to mums 
vairāk uztveramu. Rokas kļūst jutīgākas pret sm alkajām  enerģijām .
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Kad roku jutība palielinās, varam tās izm antot arī, lai uztvertu auras enerģijas, 
kas izstaro no citām  ķerm eņa daļām.

10. Lēni tuviniet roku vājākajai. Pievērsiet uzmanību visām iespē
jamām izjūtām. Cik daudz jums jātuvinās apakšdelmam, lai sajustu no 
tā plūstošo enerģiju? Atcerieties, ka jūs varat sajust, piemēram, spie
dienu, blīvumu, aukstumu, siltumu, tirpšanu utt. Tas lielā mērā var līdzi
nāties tam, ko izjutāt, turot plaukstas vienu pret otru. Varbūt tas nebūs 
tik izteikti, bet, iespējams, ka to sajutīsiet. Ja  nekā tāda nav, vingrinā
jumu lēnām atkārtojiet. Atcerieties, ka mēs no jauna modinām spēju sa
prātīgi apzināties apkārt esošās smalkās enerģijas.

O tra is  v in g rin ā ju m s. Sm alko enerģiju modeļu sūtīšana un 
izjušana

Kāda sena okulta aksioma vēsta: “Visa enerģija seko domām.” Kur 
mīt mūsu domas, tur mīt arī enerģijas modeļi. Enerģija pielāgojas do
mām. Mēs sev sakām, ka katru ziemu divreiz saaukstējamies, un mūsu 
ķermeņa sistēma sāk strādāt un pielāgoties tam, lai palielinātos uzņē
mība pret šīm divām saslimšanām.

Mūs ik dienu apņem plašs domu un emociju loks, un tās, ko vis
biežāk atklājam vai paužam, ietekmē mūsu enerģiju. To pakļaušana 
ārējo enerģiju iedarbībai ari var apdraudēt mūsu enerģijas lauku un
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ietekmēt vispārējo līdzsvaru. Šīs enerģijas var būt viss kas, sākot ar dus
mām un iekāri un beidzot ar “pirkšanas spiedienu”. Tās var būt gan sil
tuma un draudzīguma, gan manipulācijas enerģijas. Jo  jutīgāk uztveram 
savu enerģijas lauku, jo  vairāk varam atpazīt un kontrolēt, kādai ietek
mei to pakļaujam.

Nākamajā vingrinājumā centīsimies palielināt savu izpratni par ārē
jās enerģijas ietekmi uz mums. Palielinot savu jutīgumu, varam iemācī
ties aizšķērsot ceļu negatīvajam un atjaunot veselīgos enerģijas mode
ļus. Mēs varam iemācīties dziedināt.

1. Ērti apsēdieties. Dažas minūtes relaksēj ieties. Ja  vēlaties, varat 
aizvērt acis šī vingrinājuma laikā.

Smalko enerģijas modeļu sūtīšana un izjušana

2. Turiet vienas rokas plaukstu atvērtu. Tuviniet otras rokas rādī
tājpirkstu pirmās plaukstai 7 -1 5  cm attālumā.

3. Lēni un dziļi elpojiet. Ieelpojot un izelpojot iedomājieties, kā 
enerģija veidojas un akumulējas plaukstā ar norādītā pirksta palīdzību.

4. Pēc dažām minūtēm ar rādītājpirkstu sāciet lēni apļot nelielā 
amplitūdā. Iztēlojieties, kā no rādītājpirksta izdalās spirālveida enerģijas
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straume, radot enerģijas apli, kas skar atvērto plaukstu. Neraizējieties 
par to, vai jūsu iztēle darbojas vai ne, jo mūsu uzdevums ir pierādīt, ka 
enerģija seko domai.

5. Pievērsiet uzmanību savām sajūtām atvērtajā plaukstā. Tāpat kā 
iepriekšējā vingrinājumā, dažādu cilvēku sajūtas varbūt atšķirīgas. Iespē
jams, ka jutīsiet veidojošos siltuma apli. Varat atvērtajā plaukstā maza 
apļa veidā sajust blīvumu, spiedienu vai tirpšanu. Tajā brīdī acu aizvēr
šana varētu palīdzēt šo sajūtu izdzīvot spēcīgāk. Jo  vairāk enerģijas pro
jicēšanā un fokusēšanā ir iesaistīts jūsu prāts, jo  spēcīgāka būs sajūta.

6. Kad esat pastrādājis ar plaukstu, turpiniet šo vingrinājumu virs 
atsegta apakšdelma. Iztēlojieties un sūtiet caur pirkstu enerģijas virpu
ļus, lai iedarbotos uz apakšdelmu. Pievērsiet uzmanību savām sajūtām. 
Palielinot vingrinājumiem veltīto laiku, piedzīvoto sajūtu veids saglabā
sies, bet to intensitāte pieaugs. Veicot šo vingrinājumu, jūs sākat trenē
ties šo sajūtu atpazīšanai, un, ja kaut kas ietekmēs jūsu enerģijas lauku, 
jūs to zināsiet.

7. Vingrināšanās kopā ar partneri arī ir spēcīgs variants. īpaši sva
rīgi tas būs, kad dziedināšanā izmantosim ēterisko pieskārienu. Otrai 
personai jāstāv ar muguru pret jums. Turiet savu plaukstu (plaukstas) 
1 5 -25  cm attālumā no partnera muguras.

Sāciet lēni, ritmiski elpot. Ieelpojot sajūtiet, kā enerģija iziet caur 
ķermeni un ieplūst rokās. Izelpojot iztēlojieties, kā enerģija laužas cauri 
rokām uz partnera muguru. Ar rokām lēnām veidojiet vienkāršas ģeo
metriskas figūras —  apli, kvadrātu, trīsstūri u. c. Zīmējiet šo enerģijas 
modeli uz sava partnera muguras ar to enerģiju, kas plūst no jūsu ro
kām. Apzinieties, ka indivīds to sajūt.

Koncentrējieties, kad projicējat enerģiju. Dažreiz enerģijas kā sil
tas, sarkanas straumes vizualizēšana palīdzēs partnerim to sajust daudz 
intensīvāk. Nebaidieties eksperimentēt.

8. Lai partneris mēģina identificēt viņam tuvojošās enerģijas veidu. 
Pievērsiet uzmanību viņa teiktajam. Salīdziniet to ar citos vingrināju
mos atklāto. Kādas līdzības parādās? Kādas atšķirības? Ko esat darījis
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vai darījāt, lai šis sajūtas padarītu intensīvākas un identificējamākas? 
Mainieties vietām un ļaujiet partnerim veidot figūras jums. Salīdziniet 
līdzīgo un atšķirīgo.

9. Pakāpeniski palieliniet attālumu. Cik tālu jūs stāvat no partnera 
un joprojām sajūtat enerģijas modeli? Vai, palielinoties attālumam, ir 
citas sajūtas? Pievērsiet uzmanību reakcijai. Tas palielinās jūsu vispārējo 
jutīgumu pret smalkajām enerģijām un to ietekmi uz jums.

10. Eksperimentējiet ar to. Iztēlojieties krāsas, kas plūst no jūsu 
rokām un pirkstiem. (Tālākai darbībai meklējiet informāciju 7. nodaļā 
par krāsu terapiju.) Kuras krāsas izpaužas skaidrāk? Iesmaržiniet savas 
rokas ar dažādiem aromātiem. (M eklējiet informāciju nodaļās par 
aromterapiju.) Vai piedzīvotais kļūst intensīvāks? Kas notiek, kad 
iekrāsojat un vizualizējat toņu vibrācijas, kas plūst caur jūsu rokām? 
Uzziniet, kādu metodi vai metodes jūs personīgi varat izmantot, lai 
palielinātu savu jutīgumu pret smalkajām enerģijām un spēju tās apzi
nāti virzīt.

T re ša is  v in g rin ā ju m s. Roku jutīgum a palielināšana

Mūsu rokas var viegli sajust enerģijas maiņu un atšķirības. Mēs visi 
esam piedzīvojuši zināmus tā aspektus. Kad kādam pieskaramies vai pa
spiežam roku, mēs par viņu gūstam noteiktu iespaidu. Tauste palīdz 
mums saskaņoties ar indivīda enerģiju.

Viens no rokas jutīguma attīstīšanas un pārbaudīšanas visefektīvā
kajiem veidiem ir krāsaino kartīšu kā uzskates līdzekļu izmantošana. 
Krāsas patiesā iedarbība un spēks sīkākās detaļās tiks aplūkots turpmā
kajās nodaļās. Tagad izmantosim krāsas, lai palielinātu savu jutīgumu. 
Atcerieties, ka ikviena krāsa ir enerģijas izpausme un tai piemīt savas 
vienreizējās īpašības un raksturīgās pazīmes.

1. Paņemiet 3 x 5  kartotēkas kartīšu komplektu un vienā pusē to 
izkrāsojiet, izmantojot marķieri, zīmuli u. c. Katrai krāsai izmantojiet 
vienu kartīti. Kartītes otrā pusē varat uzskaitīt dažas šīs krāsas īpašības.
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Sāciet ar varavīksnes krāsām: sarkano, oranžo, dzelteno, zaļo, zilo, in
digo un violeto.

2. Atbrīvojiet prātu. Pamatīgi relaksējieties. Kādu brīdi papētiet 
kartītes atsevišķi. Fokusējieties uz krāsu, pēc tam nosakiet raksturīgās 
pazīmes.

3. Pārliecinieties, ka kartīšu krāsotā puse ir virspusē. Ar aizvērtām 
acīm pārdaliet un sajauciet krāsainās kartītes. No komplekta izvelciet 
vienu un turiet vienu vai abas rokas virs tās. Saglabājiet atbrīvotību. 
Ļaujieties savas rokas sajūtām. Vai tā jūt siltumu vai aukstumu? Ja  tas ir 
siltums, tā ir no sarkanā un oranžā spektra. Ja  aukstums, tad no zilā 
spektra.

Iemācoties izstarot enerģiju caur rokām, varam mainīt temperatūru, projicējot krāsu; 
sarkano —  uz siltumu, zilo —  uz aukstumu.

R oku ju tīgum a attīstīšana

Krāsu jutīguma attīstīšana ar tausti.
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4. Ko vēl sajūtat, kad turat roku virs krāsainās kartītes? Vai jums 
šķiet, ka zināt, kāda krāsa tā varētu būt? Vai jūtat kaut kādu tirpoņu? Vai 
kaut ko pamanāt kādā svarīgā ķermeņa daļā? Pievērsiet uzmanību ikvie
nam iespaidam, lai arī cik dīvains tas varētu šķist. Šīs sīkās detaļas jums 
palīdzēs daudz vairāk uzzināt par krāsu un tās iespējamo ietekmi un 
izmantošanu.

5. Trenējoties iemācīsieties noteikt krāsu pēc izjūtas. Atcerieties, 
ka strādājat ar smalkajām vibrāciju enerģijām. Strādājat, lai attīstītu savu 
jutīgumu pret smalko enerģiju laukiem ap jums.

C e tu rta is  v in g rin ā ju m s. Savu spēju attīstīšana enerģijas proji
cēšanai

Šis vingrinājums ļauj apzināties, ka varam projicēt enerģiju caur sa
vām rokām. Atcerieties: “Enerģija seko domai.” Kam mēs veltām savas 
domas, turp aizplūst enerģija. Ja koncentrējamies uz krāsu, enerģijas 
emanācijas no ķermeņa mainās līdz tai frekvencei, kas rezonē ar krāsu. 
Tā demonstrēšanai jums vajadzēs parastu āra termometru.

1. Veltiet dažus mirkļus relaksācijai un savu domu fokusēšanai.
2. Pievērsieties plaukstām un rīvējiet tās naski vienu pret otru 

1 5 -3 0  sekundes. Tā tiek aktivizētas čakras un palielināts to jutīgums.
3. Paņemiet termometru un novietojiet to starp rokām. Varat to 

vai nu turēt rokās, vai arī novietot tā, lai jūsu rokas no abām pusēm būtu 
apmēram 5 -7  cm attālumā.

4. Sāciet lēni, ritmiski elpot. Ieelpojot vizualizējiet un izjūtiet, ka jūsu 
ķermenis piepildās ar spilgtu, siltu, sarkanu enerģiju. Mēģiniet to iedomā
ties kā uguni. Iztēlojieties, ka tā savācas jūsu plaukstās. Izelpojot vizualizē
jiet un izjūtiet šo karsto enerģiju izlejamies no jūsu rokām uz termometru. 
Vizualizējiet, iedomājieties, sajūtiet un projicējiet. Iedomājieties to kā sar
kanu siltumu, kas plūst no jūsu rokām, lai iedarbotos uz termometru. 
Turpiniet tā trīs līdz piecas minūtes. Skatieties, cik augstu varat pacelt ter
mometra stabiņu.
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5. Noņemiet rokas un iztēlojieties, ka tās un viss ķermenis atgrie
žas normas robežās. Ļaujiet ari termometra stabiņam rādīt istabas 
temperatūru.

6. Vēlreiz sāciet ritmiski elpot. Ieelpojot iedomājieties, ka piepil
dāties ar aukstu, ledaini zilu enerģiju. Iztēlojieties, ka tā savācas jūsu 
plaukstās. Izelpojot vizualizējiet šo ledus zilo enerģiju izplūstam no 
tām, lai iedarbotos uz termometru. Iztēlojieties un sajūtiet savas rokas 
sūtām ledainās enerģijas straumes kā aukstu ziemeļvēju. Vērojiet, cik 
daudz jūs varat pazemināt termometra rādījumu trīs līdz piecu minūšu 
laikā.

7. Lai jums šis vingrinājums sagādā prieku! Praktizējiet to bieži. 
Tas jums konkrēti parāda, ka enerģijas izstarojumus no savām rokām 
varat vadīt un mainīt ar domām. Jūs mācāties projicēt dažādu frekvenču 
enerģijas vibrācijas.

Ē T E R ISK Ā  PIESK Ā R IEN A  IZM A N TO ŠA N A

Ar iepriekšējiem vingrinājumiem mēs parādījām, ka enerģija ne
beidzas ādas līmenī un ka mūsu rokas var jutīgi uztvert apkārt esošos 
smalko enerģiju laukus. Mēs arī parādījām, ka no savām rokām spējam 
uz āru izstarot enerģiju ar elpošanu un koncentrējot domas.

Ēteriskā pieskāriena dziedniecība nodarbojas ar smalkajām enerģi
jām, kas ieskauj fizisko ķermeni. Šī dziedināšana nav atkarīga no fiziskā 
kontakta ar cilvēka ķermeni, lai arī dažreiz var to sekmēt. (Viens tāds 
piemērs tiek pētīts nākamajā nodaļā, strādājot ar meridiānu terapiju.)

Šis dziedniecības veids vienmēr ticis vairāk uzlūkots kā garīgs. 
Diemžēl, kad jūs minat, ka veicat garīgu dziedināšanu, daudzi pieņem, 
ka tā ir dziedniecība, kas balstās vienīgi uz ticību un dziednieka saistību 
ar zināmu dievišķo spēku. (Iekams netiek atpazīts, ka dievišķais darbo
jas ikvienā no mums un ka tas ikvienam ir arī sasniedzams.)

Izpratne par to, kā patiesībā notiek dziedināšana, joprojām ir ļoti 
vāja. Pat ja tā ir, svarīgi apzināties, ka noteiktu darbību veikšana dos 
konkrētus rezultātus. Mums visiem piemīt spēja ietekmēt un mainīt
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savu enerģiju, gan fizisko, gan smalko, pat ja to visu neizprotam. Mums 
visiem ir šī iedzimtā spēja. Mums tikai jāatklāj un jāattīsta tie paņēmieni, 
kas dod iespēju to atmodināt un virzīt dažādo mērķu labā.

Paturiet prātā, ka dziedināšana vienmēr nāk no iekšienes. Tas ir in
divīds, kurš dziedina pats sevi. Jūs varat būt katalizators un palīdzēt at
gūties indivīda veselības sistēmai, bet dziedināšana nāk no viņa paša.

Pirms sākat strādāt ar kādu, jums jāzina, ko darīsiet. Izprotiet pro
cesu. Izprotiet fiziskās slimības metafiziskos cēloņus. Neizvirziet prasī
bas. Izskaidrojiet, kā mūsu enerģijas sistēma darbojas. Veiciet dažus 
muskuļu testus, kā tālāk aprakstīts šajā grāmatā, lai pārbaudītu enerģijas 
metafiziku.

Nekad nestrādājiet ar cilvēku, ja esat noguris vai slims. Lai arī tā ir 
taisnība, ka, dziedinot otru, arī mēs tiekam dziedināti un līdzsvaroti, 
strādāšana ar kādu, kad paši esam slimi, var radīt mentālu nosprosto- 
jumu un kavēt dziedinošās enerģijas uzņemšanu.

Ēterisko pieskārienu var izpildīt divējādi. Pirmkārt, varat izmantot 
savu roku jutīgumu, lai noteiktu iespējamās slimās vietas. (Atcerieties, 
ka jūs nevarat noteikt diagnozi, ja neesat ārsts. Jūs varat vienīgi aprakstīt 
savus iespaidus par enerģijas svārstībām indivīda laukā.) Otrkārt, jūs 
varat vadīt enerģiju dziedināšanas vai līdzsvarošanas nolūkā.

Novērtēšana palīdz apzināties, kur indivīda fiziskajā vai smalkās 
enerģijas laukā ir nelīdzsvarotība. Jebkuru fiziskā ķermeņa nelīdzsvaro
tību atspoguļos nelīdzsvarotība smalkajās enerģijās, kas ietver ķermeni. 
Tā, iespējams, atklāsies kā izmaiņas temperatūrā, atšķirības izjūtās (pa
augstināta grūtību izjūta vai emocionalitāte) u. c. Galvenais vērtēšanā ir 
pārmaiņu vai atšķirību atpazīšana, lai arī cik smalkas tās liktos.

Dziedniecība nozīmē konkrētu vai vispārēju enerģiju projicēšanu, 
lai labotu nelīdzsvarotību. Tajā varētu būt iekļauta enerģiju vadīšana 
caur konkrētām čakrām un to fizioloģijas sistēmām. Varētu arī ietvert 
vispārīgo dziedinošo vibrāciju sūtīšanu pa visu ķermeni. Katrs indivīds 
ir atšķirīgs, un, lai darbība ar cita cilvēka enerģiju būtu efektīva, jums 
jāattīsta uzticēšanās un elastīgums. Tas rodas ar laiku un vingrinoties.
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1. Vienmēr sāciet ar koncentrēšanos. Atbrīvojieties. Vispirms re- 
laksējieties vai meditējiet.

2. Indivīds var sēdēt, stāvēt vai atlaisties guļus jūsu priekšā. Tas, 
kas jums vai indivīdam šķiet visērtākais, ari dos vislielāko labumu. Jestri 
parīvējiet savas plaukstas vienu pret otru 1 5 -3 0  sekundes, lai aktivizētu 
to čakras.

3. Sāciet indivīda dziedināšanu no priekšpuses. Novietojiet savu 
roku apmēram 7 -1 5  cm attālumā no pacienta ādas. Nav svarīgi, no ku
ras vietas jūs sākat, lai gan parasti dabiskāk šķiet sākt ar galvas virsu un 
virzīties lejup līdz pēdām. Sāciet no abām ķermeņa pusēm un virziet 
rokas lēni uz leju, tuvinot ikvienai ķermeņa zonai. Ievērojiet visu, ko 
sajūtat vai, iespējams, iedomājaties, ka sajūtat. Neapspriediet pamanīto. 
Vienkārši to prātā piefiksējiet un turpiniet. Katrai ķermeņa zonai veltiet 
10-15  sekundes.

4. Ļaujiet savām rokām noskenēt visu ķermeņa priekšpusi un pēc 
tam atkārtojiet to pašu ar mugurpusi. Atkal ievērojiet jebkuras atšķirī
bas un iespaidus.

5. Kad esat pilnībā noskenējis visu ķermeni, atgriezieties un vēlreiz 
pārbaudiet ikvienu šaubām pakļauto vietu.

6. Tad ieturiet dažu minūšu pauzi un apspriediet ar indivīdu to, ko 
sajutāt, kurā vietā jūsu sajūtas mainījās. Nebaidieties vaicāt un iegūt in
formāciju par iespējamām problēmām, kas saistītas ar šīm zonām. Tas ir 
veids, kā iegūt apstiprinājumu tam, ko sajuta jūsu rokas, un izveidot uz
ticēšanos.

7. Dažas iespējamās vadlīnijas sajustā interpretēšanai:
a) Siltums vai karsts punkts = iekaisusi zona vai pāraktīva (par 

daudz enerģētiska) vieta. Tas var arī atspoguļot tādu ķermeņa zonu, ku
rai ir hroniska kaite vai ari nesen bijusi akūta problēma. Dažreiz tas var 
norādīt uz vietu ķermenī, kurā stress izpaužas kā fiziska nelīdzsvarotība.

b) Blīvums vai smagums piespiežot = lielāka aizsprostojuma zona. 
Tas var apzīmēt nosprostojumu vai šķērsli enerģijas plūsmā vai darbībā 
kādā ķermeņa orgānā vai sistēmā. Dažreiz tas var norādīt uz palielināta
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jutīguma zonu, un ķermenis šo zonu aurā nodrošina ar papildu ener
ģiju, lai aizsargātu.

c) Aukstums bieži vien atspoguļo piesārņojumu ķermeņa sistēmas, 
svarīga orgāna vai kādas zonas enerģijas plūsmā. Tas var atspoguļot 
sliktu asinsriti un kustību kādā enerģijas sistēmas vietā. Bieži vien tas 
atspoguļo aizsprostojumu.

8. Tagad mēs sākam izlīdzsvarot enerģijas lauku un ar rokām proji
cēt dziedinošās vibrācijas problemātiskajās vietās. Sāciet ritmiski elpot. 
Sadzirdama izelpa palielinās caur jums plūstošo enerģiju. Koncentrējie
ties uz enerģijas izplūšanu no savām rokām, lai labotu un dziedinātu 
kaiti. Ieelpojot iztēlojieties un izjūtiet, kā jūs piepildāties ar universālo 
dziedinošo enerģiju. To varat iztēloties kā krāsu vai jebkurā citā jums 
vēlamā veidā. Izelpojot vizualizējiet uz priekšu plūstošo enerģiju, lai at
tīrītu, līdzsvarotu un dziedinātu slimo vietu kopā ar visu sistēmu, ar 
kuru tā ir saistīta.

Dziedināšana ar pieskārienu

Jūs esat kļuvis par dziedinošās enerģijas kanālu. Elpojot caur jums plūst enerģija un 
izstaro no jūsu rokām, lai dziedinātu un līdzsvarotu indivīdu. Enerģija pārņem jūsu 
domu un fokusa frekvenci. Ja koncentrējaties uz svarīgo krāsu, izstarojumi iegūst šo 
frekvenci un krāsu absorbē dziedināmā persona. Process dziedina un līdzsvaro, un tas 

jūsos atmodina spēcīgu intuīciju un jutīgumu.
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9. Tālāk virzieties uz čakrām, ar kurām ir saistīta problemātiskā 
zona. Piemēram, ja ir gremošanas traucējumi, sāciet strādāt kuņģa apvi
dū. Iztēlojieties, ka visa gremošanas orgānu sistēma ir līdzsvarota un 
dziedināta. Pēc tam pārvietojiet savas rokas un uzmanību uz saules 
pinuma čakru, kura darbojas kā gremošanas orgānu sistēmas un kuņģa 
starpnieks. Pievadiet čakrai līdzsvarojošu un spēcinošu enerģiju.

10. Tagad virzieties uz pamatnes čakras zonu. Izstarojiet no sevis 
enerģiju tās enerģizēšanai un spēcināšanai. Dariet to vairākas minūtes. 
Pēc tam atkārtojiet to ar katru no septiņām galvenajām čakrām. Ener
ģijas iztēlošanās katrai čakrai piemērotā krāsā var sekmēt šo procesu. 
Tas līdzsvaro visu čakru sistēmu un spēcina visu dziedināšanas procesu.

Dziedināšanas nobeigumā pārvietojieties uz galvas apvidu un pro
jicējiet kristāldzidru enerģiju, kas no jums ieplūst indivīdā. Iztēlojieties 
un izjūtiet, kā tā izplūst un piepilda visu indivīda būtni. Vizualizējiet to 
spēcīgu un sulīgu starojam viņā un ap viņu.

Atcerieties, ka tā nav jūsu personīgā enerģija, kuru izmantojat šajā 
dziedināšanas tehnikā. Ritmiski elpojot, jūs caur sevi izlaižat un proji
cējat otrā cilvēkā universālo enerģiju.



5. BRĪNUMAINIE MERIDIĀNI

Senajos Austrumos attieksme pret veselību bija ļoti vispusīga. Viss 
dziedniecības princips, kas sīki iztirzāts Ilzas Veita darbā “Dzeltenā im
peratora iekšķīgās medicīnas klasika”, pamatojas uz līdzsvara atjauno
šanu. Tajā atzīts, ka viss ietekmē visu —  tā ir ķēdes reakcija. Veselībā ir 
iesaistīta gan iekšējā, gan ārējā mijiedarbība. Iekšējā mijiedarbība no
zīmē visu ķermeņa orgānu un procesu savstarpējo atkarību. Ārējā mij
iedarbība saistās ar indivīda attiecībām ar apkārtni. Neko nevar atstāt 
novārtā, kad jāuzlabo veselība.

Ķīnieši atzīst divus enerģijas avotus. Pirmais tiek dēvēts par iei jeb 
enerģiju, kas rodas, uzņemot pārtiku un dažādas barības vielas. Ta ir 
saistīta ar asinsriti. Otrā ir ci —  universālā dzīvības spēka enerģija, kas 
plūst pa meridiāniem.

Ci cirkulē ķermenī pa labi zināmiem kanāliem, kas savieno enerģi
jas punktus. Šo kanālu modeļus dēvē par meridiāniem. Tie ir cieši sais
tīti ar veģetatīvās nervu sistēmas nervu ceļiem, kas savukārt ir saistīti ar 
ikvienu ķermeņa dalu un orgānu. Tādējādi spēja šos kanālus nomieri
nāt, līdzsvarot un stimulēt ietekmē arī visus orgānus un ķermeņa daļas.

Šis dzīvības spēks izriņķo pa visu ķermeni divdesmit četru stundu 
laikā. Ci ietekmē katru meridiānu un dažādos orgānus, uz kuriem tas 
iedarbojas, apmēram divas stundas. Enerģija pārvietojas no viena meri
diāna uz otru, tādējādi šis dzīvības spēks piekļūst visām ķermeņa daļām. 
Būtībā mēs esam mūžīgās kustības enerģijas sistēma.

Šie enerģijas kanāli jeb ci plūsmas meridiāni ir visā ķermenī. 
Tie ir izmērīti un atzīmēti, un fiziski izjūtami. Šajās līnijās atrodas 
īpaši elektromagnētiski punkti (tie tiek izmantoti akupunktūrā un
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akupresūrā). Meridiāni ir nosaukti tā orgāna vai sistēmas vārdā, ar kuru 
tie ir visciešāk saistīti.

Ir četrpadsmit meridiāni. Divpadsmit no tiem atrodas katrā ķer
meņa pusē, pārējie divi —  viduslīnijā. Katram meridiānam ķermeni ir 
noteikts ceļš un konkrēts virziens, kurā enerģija plūst pa šo ceļu. Patei
coties šim ceļam, akupunktūras speciālists var ar adatu kairināt roku, lai 
noņemtu galvassāpes. Meridiāns ir adatas ierosinātā enerģijas impulsa 
vadītājs. Tas pārraida impulsu pa ceļu, lai tajā atjaunotu pareizu enerģi
jas plūsmu, tādējādi likvidējot galvassāpes.

Katram meridiānam ir sākuma un beigu punkts. Viena meridiāna 
beigu punkts ir saistīts ar nākamā sākuma punktu. Tādējādi visi meridi
āni ir savstarpēji saistīti. Pastāv bezgalīgs brīvi plūstošas enerģijas cikls. 
Jebkura nelīdzsvarotība —  fiziskā, emocionālā, mentālā, garīgā —  var 
traucēt šo enerģijas plūsmu un galu galā izraisīt saslimšanu.

Nekārtības kādā orgānā vai sistēmā var radīt nekārtības tai atbilsto
šajā meridiānā, un otrādi. To, iespējams, var izraisīt arī kāds traucēklis vai 
kaite šis enerģijas plūsmas normālā cikla iepriekšējā meridiānā (iepriek
šējos meridiānos). Ja  upē uzceļ aizsprostu, aiz aizsprosta esošās vietas 
izžūs un radīsies dažnedažādas problēmas. Tādējādi, tikai izlabojot vai
nīgo vietu, izdosies atjaunot normālu plūsmu. Organisma veselība atka
rīga no visu šo enerģijas kanālu saglabāšanas un to normālas plūsmas.

Ci cikla riņķojums ķermenī

N ekārtības kādā meridiānā un 
tam  atbilstošajos orgānos var 
izraisīt bloķējum s iepriekšējā 
meridiānā. Piem ēram , elpoša
nas grūtības (plaušu m eridi
āns) var sakņoties aknu meri-

diānā.
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Primārais meridiānu terapijas jēdziens ir polaritāte. Visa enerģija 
tiek vadīta, izmantojot trīs polaritātes: pozitīvo/elektrisko (jaņ ), nega
tīvo/magnētisko (iņ) un neitrālo. Iņ un jaņ  ir organisma elektromagnē
tiskās polaritātes, kas cieši savijušās. Šo lādiņu mijiedarbība mūsu sis
tēmā nosaka, cik labi organisms funkcionē un kāda ir mūsu ikdienas 
rīcība.

Iņ un jaņ ir vienkāršas savienības pretspēki —  pretēji un papildi
noši. Tie pastāv vienlaikus, bet labvēlīgos apstākļos var svētīgi ietekmēt 
viens otru. Ar jaņ  enerģiju saistītās slimības vai nekārtības var dziedināt 
vai līdzsvarot ar iņ enerģijas stimulēšanu, un iņ enerģijas slimības un ne
kārtības var uzveikt ar jaņ  enerģiju.

Jaņ ir organisma ci enerģijas pozitīvais, aktīvais un elektriskais as
pekts. Iņ ir ci pasīvākais, receptīvais un magnētiskais aspekts ķermenī. 
Šo lādiņu mijiedarbība nosaka, cik labi mūsu organisms funkcionē. Ja 
pastāv līdzsvars, nekas neierobežo enerģijas plūsmu un tās darbību; tad 
ar mūsu veselību viss ir kārtībā.

Jaņ enerģijas plūst uz augšu pa roku, kāju un ķermeņa ārpusi. Iņ 
enerģijas darbojas pretēji —  lejupejošā virzienā —  pa roku, kāju un 
ķermeņa iekšpusi. Gluži tāpat kā planētas riņķo ap Sauli un elektroni un 
protoni ap atoma kodolu, ari iņ un jaņ  enerģijas meridiāni riņķo ap ķer
meņa centrālo līniju.*

Divi neitrāli lādēti meridiāni iet caur šo centrālo līniju. Tie ir uztve
res un vadošais meridiāns. Uztveres meridiāns pārvalda plaušu, liesas, 
sirds, nieru, perikarda un aknu meridiānus. Vadošais meridiāns pārvalda 
resnās zarnas, kuņģa, tievās zarnas, urīnpūšļa, trīsdaļīgā aktivizētāja un 
žultspūšļa meridiānu. (Katra meridiāna konkrētās funkcijas un ar to 
saistītās enerģijas, kā arī darbs ar tiem tiks aplūkots tālāk šajā nodaļā.)

* K vantu fizika un supervadītāju  a ttīstība  sp ēcīg i izgaism o šo  p rocesu . J e b 

kurš m ūžīgās kustības m eh ān ism s parasti ir iero b ežo ts savā kustībā, jo  elek tron i 

nevar b līv i pārv ietoties. T as rada berzi, kas cilvēka m ehān ism ā var izpausties kā 

slim ība un  novecošanās. M eridiānu kā augstāko vadītāju darbs paaugstina elek 

tron u aktivitāti dzīvības spēkā, tādējād i šī en erģ ija  brīv i plūst pa ķerm eni. T as uz

labo  veselību  un atvaira nelīdzsvarotību .



Katrs iņ meridiāns un tā orgāni ir sakārtoti pa pāriem ar jaņ  meridi
ānu un tā orgāniem. Enerģija plūst pa kādu meridiānu, līdz sasniedz ga
lapunktu, un tālāk tā plūst pa pāra meridiānu.

Pāri:

In Jan
Plaušas Resnā zarna
Liesa Kuņģis
Sirds Tievā zarna
Nieres Urīnpūslis
Perikards Trīsdaļīgais aktivizētājs
Aknas Žultspūslis

Meridiānu terapijā vajadzētu strādāt ne tikai ar to meridiānu, kas 
tieši ietekmē problemātisko zonu, bet arī ar iepriekšējo, kā arī ar pretējo 
pārī. Tātad elpošanas problēmas var koriģēt, strādājot konkrēti ar plaušu 
meridiānu. Taču var palīdzēt arī darbs ar aknu meridiānu, jo  tas enerģi
jas ciklā ir pirms plaušu meridiāna. Tāpat var līdzēt darbs ar resnās zar
nas meridiānu, jo  pārī tas ir plaušu meridiānam pretī. Tas varētu palī
dzēt līdzsvarot plaušu meridiāna polaritāti.

Atcerieties, ka cilvēks pamatā ir visaptveroša enerģijas sistēma. Viss 
ietekmē visu. Mēs nevaram ārstēt tikai simptomus. Nepieciešams atjau
not homeostāzi un novērst nekārtību cēloni. Ēteriskā pieskāriena izman
tošana darbā ar meridiāniem to sekmēs.

M ER ID IĀ N U  TE R A P IJA S PR A K TISK IE  PA Ņ ĒM IEN I

P irm ais  vin grin āju m s. D a rb s  a r  m erid iā n iem

Šis vingrinājums līdzsvaro un atjauno visa organisma vielmaiņas 
dabisko ritmu un ciklu. To vajadzētu izpildīt katru rītu vai arī vienreiz 
nedēļā, un īpaši svarīgi to ir veikt jebkuras fiziskas problēmas gadījumā. 
Tas stiprina enerģijas sistēmu.
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Šim paņēmienam varat izmantot vai nu ēterisko pieskārienu, vai ari 
tiešu fizisku pieskārienu. Fiziskais pieskāriens ir viegla uzspiešana ar rā
dītājpirkstu. Jūs varat iedarboties uz meridiāniem arī ar kristālu vai ak
meni. Noapaļoti akmeņi šim nolūkam varētu būt ļoti noderīgi.

Plaušu meridiāns

Novietojums: rokas un apakšdelma priekšējā daļa, kas beidzas pie īkšķa (krūškurvis, 
roku iekšējā virsm a un īkšķa gals)

Ietekme: plaušas, oža, sinusi, gļotu veidošanās, āda, oža 
Slimības, kas atspoguļo nelīdzsvarotību: hronisks ldepus, nepatīkam as sajūtas 

krūšu rajonā, elpošanas grūtības, sāpošs kakls, drudzis, gripa, astma, bronhīts u. c.
Polaritāte: iņ 

Visaktīvākās diennakts stundas: 3.00-5.00 
Viskritiskākais gadalaiks: rudens 

Vibrāciju terapija: balts un maigi zils; “ai" un “ei” skaņa; siva smaka 

Metafiziskā mācība: atlaišana
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Resnās zarnas meridiāns

Novietojums: no rādītājpirksta gar rokas ārējo virsmu līdz. plecam, pa kakla sānu malu 
un augšup līdz nāsij (rokas ārējā virsma, zobi, sinusi)

Ietekme: zarnas, sinusi, zobi, gļotu veidošanās grem ošanas procesā, oža, deguns 
Slimības, kas atspoguļo nelīdzsvarotību: vēdersāpes, aizcietējums, drudzis, zobu 

sāpes, caureja un kakla sāpes 
Polaritāte: jaņ 

Visaktīvākās diennakts stundas: 5 .0 0 -7 .0 0  
Viskritiskākais gadalaiks: rudens 

Vibrāciju terapija: balts un dzeltens; “o” un “ī” skaņa; asa smarža (krustnagliņu) 
Metafiziskā mācība: atlaišana
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Kuņģa meridiāns

Novietojums: zem acs līdz žokļa līnijai, apkārt un atpakaļ uz leju līdz kaklam, šķēr
sojot ribas, lejup caur vēderu pa kājas un pēdas priekšējo daļu, beidzoties otrajā kājas 

pirkstā (seja, krūškurvis un kāju ārējās virsmas)
Ietekme: kuņģis, gremošanas orgānu sistēma, redze, garšas sajūta, menstruācijas, ceļi,

siekalu veidošanās
Slimības, kas atspoguļo nelīdzsvarotību: vispārējs zarnu kairinājums, vemšana, 

kuņģa sāpes, sejas muskuļu paralīze, ceļu sāpes, gastrīts, gremošanas traucējumi
Polaritāte: jaņ 

Visaktīvākās diennakts stundas: 7.00-9.00 
Viskritiskākais gadalaiks: atvasara un gada mitruma periodi 

Vibrāciju terapija: dzeltenā krāsa; “eu" un “ā” skaņas; saldas smaržas; jebkura 
vibrāciju metode, kas saistīta ar garšas sajūtu 
Metafiziskā mācība: līdzjūtība un pārdomas
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Liesas meridiāns

Novietojums: sākas lielā pirksta vidū, iet uz augšu pa kāju, augšstilbu, vēderu, ribu 
sānu malu un novirzās uz leju līdz padusei (kāju  iekšpuse, gūžas un ribas) 

Ietekme: liesa, aizkuņģa dziedzeris, m enstruācijas, virsnieru dziedzeris, gūžu rajons 
un orgāni, diafragmas apakšējā daļa, garšas sajūta 

Slimības, kas atspoguļo nelīdzsvarotību: gastrīts, grem ošanas traucējum i, kuņģa 
palielināšanās, čūlas, vemšana, sāpes apakšējās ekstrem itātēs, neregulārs m enstruāciju 

cikls, im potence, anēm ija, vispārējs panīkums 
Polaritāte: iņ 

Visaktīvākās diennakts stundas: 9.00-11.00 
Viskritiskākais gadalaiks: atvasara un gada m itruma periodi 

Vibrāciju terapija: oranždzeltenie toņi; “eu” skaņa; smaržas —  saldas un ar 
piparmētras aromātu 

Metafiziskā māciba: pārdomas un līdzjūtība (pārspīlēta vai iztrūkstoša)
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Sirds meridiāns

N ovietoju m s: sākas pie paduses un iet uz leju pa rokas vidusdaļu, beidzoties pie rokas
mazā pirkstiņa 

Ietekme: sirds, runa, pleci, asinsrite, svīšana un mēle 
Slimības, kas atspoguļo nelīdzsvarotību: sāpes krūtīs, paātrināta sirdsdarbība, an

gīna, dzeltenā kaite, sāpes rokā, sirdsdarbības traucējumi, bezmiegs, histērija
Polaritāte: iņ 

Visaktīvākās diennakts stundas: 11.00-13.00 
Viskritiskākais gadalaiks: vasara 

Vibrāciju terapija: sarkanā, rozīgā un zelta krāsa; “ai” skaņa; rožu smarža un rūgtāki
aromāti

Metafiziskā mācība: iekšējs prieks



Tievās zarnas meridiāns

N ovietoju m s: no rokas mazā pirkstiņa pa rokas ārējo malu, veidojot zigzaga līniju pāri 
plecam , kaklam un virzoties uz augšu, ietiecoties sejā 

Ietek m e: tievā zarna, vēdera lejasdaļa, pleci, rīkle, runa 
Slim ības, kas atspoguļo  nelīdzsvarotību : kairinātas zarnas, plecu sāpes, vēdersāpes, 

ausu sāpes, tinīts, tonsilīts, kurlums 
P o laritā te : jaņ 

V isaktīvākās d iennakts stundas: 1 3 .0 0 -1 5 .0 0  
V iskritiskākais gadalaiks: vasara un karstais laiks 

V ibrāciju  terap ija : sarkanā un zilā krāsa; “o” un “ī” skaņas; visas rūgtās smaržas 
M etafiziskā m ācīb a : iekšējs prieks
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Urīnpūšļa meridiāns

Novietojums: sākas acs vidū, paceļas pāri galvai un vertikāli pa muguru iet uz leju līdz 
asteskaulam un uz leju no lāpstiņas līdz sēžamvietai, turpinoties uz leju pa ciskām, kā

jām un beidzoties pie kājas mazā pirksta 
Ietekme: urīnpūslis, dzirde, redze, kakls, mugura, kāju mugurējā virsma, sēžamvieta,

dzirde, sinusi
Slimības, kas atspoguļo nelīdzsvarotību: galvassāpes, saaukstēšanās, iesnas, grūtī

bas ar urinēšanu, sēžas nervs, muguras kaites, menstruāciju problēmas, sāpes kaklā
Polaritāte: jaņ 

Visaktīvākās diennakts stundas: 15.00-17.00 
Viskritiskākais gadalaiks: ziema un aukstais laiks 

Vibrāciju terapija: melna krāsa; “ū” skaņa un gammas; lavandas smarža 
Metafiziskā mācība: baiļu un dusmu pārvarēšana



Nieru meridiāns

Novietojums: sākas pēdas apakšējā virsmā un iet uz augšu pa kājas iekšējo sānu daļu 
caur augšstilbu, vēderu līdz krūšu kaulam un beidzas atslēgas kaula rajonā 

Ietekme: nieres, kauli, pēdas, kāju iekšpuse, gūžu rajons un diafragma 
Slimības, kas atspoguļo nelīdzsvarotību: nieru disfunkcija, paaugstināts asinsspie

diens, aizcietējum s, sāpes jostasvietā, emfizēma, neregulārs m enstruāciju cikls, žagas
Polaritāte: iņ 

Visaktīvākās diennakts stundas: 17.00-19.00 
Viskritiskākais gadalaiks: ziem a un aukstais laiks 

Vibrāciju terapija: melnā un dzeltenā krāsa; "eu” un “ū” skaņa; piparm ētru un
apelsīnu smarža 

Metafiziskā mācība: sevis attīrīšana no bailēm  un dusmām
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Perikarda meridiāns

Novietojums: sākas blakus padusei, iet uz leju pa rokas priekšējo daļu un beidzas
vidējā pirksta galā 

Ietekme: asinsrite, krūškurvis, attīstība, kom unikācija, sirds 
Slimības, kas atspoguļo nelīdzsvarotību: sāpes krūtīs, angīna, miegainība, klepus, 

roku trīcēšana, asinsrites problēm as, karstuma viļņi 
Polaritāte: iņ 

Visaktīvākās diennakts stundas: 19.00-21.00 
Viskritiskākais gadalaiks: vasara un karstais laiks 

Vibrāciju terapija: sarkanā un zaļā krāsa; “ai” skaņa; ziedu un piparmētras smarža 
Metafiziska mācība: attīstība ar kom unikācijas un attiecību palīdzību



T rīsd a ļīg ā  a k tiv iz ē tā ja  (San Jiao)  m e rid iā n s

Novietojums: sākas gredzena pirkstā, iet uz augšu pa rokas ārējo virsmu līdz kakla 
sānu robežai, apkārt ausīm un beidzas pie uzacs ārējās līnijas 

Ietekme: asinsrite, ausis, deniņi, zobi, redze, seja un galva 
Slimības, kas atspoguļo nelīdzsvarotību: galvassāpes, iekaisis kakls, dzirdes traucē

jum i, sejas paralīze, zobu sāpes, apakšžokļa locītavas disfunkcija 
Polaritāte: jaņ 

Visaktīvākās diennakts stundas: 21.00-23.00 
Viskritiskākais gadalaiks: vasara un karstais laiks 

Vibrāciju terapija: sarkanā krāsa, “ai” un “ī” skaņa; kanēļa, lavandas un krustnagliņu
smarža

Metafiziskā mācība: kom unikācija un attiecību attīstība
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Žultspūšla meridiāns

Novietojums: sākas pie acs ārējā kaktiņa, virzās pa galvas parietālo un deniņu rajonu, 
tad uz leju pa krūškurvja sānmalu, jostasvietu un augšstilbu lidz pēdām, beidzoties pie

ceturtā kāju pirksta
Ietekme: žultspūslis, smadzenes, redze, visi orgāni un ķermeņa daļas, kas atrodas ķer

meņa sānu zonā
Slimības, kas atspoguļo nelīdzsvarotību: žultsakmeņi, galvassāpes, migrēna, redzes 

traucējumi, reibonis, deguna aizlikums, saaukstēšanās, apendicīts, paralīze, hepatīts
Polaritāte: jaņ 

Visaktīvākās diennakts stundas: 2 3 .0 0 - 1.00  
Viskritiskākais gadalaiks: pavasaris un gada vējainie periodi 

Vibrāciju terapija: zaļā krāsa; īsā un garā “o" skaņa; skābas smaržas 
Metafiziskā mācība: dusmas, lēmumi un gribasspēka patiesa izpausme



Aknu meridiāns

Novietojums: sākas ar kājas lielo pirkstu, paceļas pa pēdas ārējo virsmu, kājas iekšpusi 
un vēdera zonu, beidzoties krūškurvja vidusdaļā plaušu meridiāna sākumpunktā 

Ietekme: aknas, muskulatūra, kāju iekšpuse, gūžas, diafragma un ribas 
Slimības, kas atspoguļo nelīdzsvarotību: aknu kaites, hepatīts, vēdersāpes, vem 

šana, pankreatits, dzeltenā kaite, neregulāras m enstruācijas, trūce 
Polaritāte: iņ 

Visaktīvākās diennakts stundas: 1.00-3.00 
Viskritiskākais gadalaiks: pavasaris un gada visvējainākie periodi 

Vibrāciju terapija: zaļa un zilganzaļa krāsa; “ī” un "ei” skaņa; salvijas un neļķu smarža,
vairums skābo aromātu 

Metafiziskā mācība: atbrīvošanās no dusmām un gribasspēka patiesa izpausme
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Vadošais meridiāns

Novietojums: sākas pie krustakaula, virzās augšup pa muguru, kaklu, pāri galvai, 
lejup pa seju un degunu, lai beigtos pie virslūpas ar iekšēju punktu tieši aiz augšējā

priekšzoba
Ietekme: mugura, nervu sistēm a, kaulu sistēm a, tūplis un dzimumorgāni, smadzenes

un seja
Slimības, kas atspoguļo nelīdzsvarotību: nervu darbības traucējum i, paralīze, dzi
mumorgānu disfunkcija, galvassāpes, muguras sāpes, drudzis, m entāla slimība, šoks

un koma 
Polaritāte: neitrāla 

Visaktīvākās diennakts stundas: visas 2 4  stundas 
Viskritiskākais gadalaiks: visi gadalaiki 

Vibrāciju terapija: varavīksnes krāsas; toņkārta; smaržas, kas ietekm ē nervu sistēmu
(lavanda, eikalipts u. c .)

Metafiziskā mācība: spēja pārvaldīt dzīvi vai tās aspektu
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Uztveres meridiāns

N ovietoju m s: sākas pie starpenes starp anālo atveri un dzimumorgāniem, paceļas pa 
ķermeņa priekšpuses viduslīniju līdz punktam mēles galā 

Ietek m e: dzimumorgāni, reproduktīvā sistēma, menstruācijas, vīrišķie un sievišķie 
hormoni, asinsrites sistēma un elpošana 

Slim ības, kas atspogu ļo  n elīdzsvarotību : dzimumorgānu disfunkcija, trūce, re
produktīvās problēmas, sāpes krūtīs, izpausmes grūtības, barības vada problēmas,

bronhīts 
P ola ritā te : neitrāla 

V isaktīvākās diennakts stu n d as: visas 2 4  stundas 
V iskritiskākais gadalaiks: visi gadalaiki 

V ibrāciju  terap ija : varavīksnes krāsas; toņkārta; vairums ziedu, īpaši ceriņu, smarža 
M etafiziskā m ācīb a: patiesa radoša izpausme visās jom ās



Ja  esat ļoti slims, noguris vai stresains, jūsu enerģija un tās cikls, 
iespējams, ir nelīdzsvarots. Meridiānu terapija palīdzēs atjaunot ho- 
meostāzi. Tā ir noderīga arī ķīmiskās atkarības gadījumā. Jebkurš orga
nismā ievadīts neparasts ķīmisks preparāts var apmulsināt ķermeņa ko
munikācijas sistēmu, izraisot nelīdzsvarotību ķermeņa pierastajā 

enerģijas plūsmā.

1. Atbrīvojieties. Pilnvērtīgi atslābinieties. Pēc tam sāciet ritmisku 
elpošanu. Iztēlojieties un ziniet, ka, to darot, jūsos tiek ievadīta enerģija, 
kas var projicēties caur jums.

2. Sāciet ar plaušu meridiānu. Turiet savas rokas virs viena no tā 
galapunktiem. Elpojot vizualizējiet un izjūtiet, kā enerģija izplūst no 
jums un jūsu rokām, lai paceltu un līdzsvarotu meridiāna enerģijas 
līmeni. Lēni pārvietojiet savas rokas tā virzienā. Pastrādājiet ar šo meri
diānu. Uzticieties savām izjūtām, savam jutīgumam, kad izlemjat, kādā 
tempā virzīties pa to.

3. Kad sasniedzat meridiāna otru galu, uz brīdi apstājieties, pēc tam 
pārvietojiet rokas pretējā virzienā. Virzoties pa meridiāniem augšup un 
lejup, pārliecinieties, ka tie nav nosprostoti. Atcerieties, ka šī vingrinā
juma uzdevums ir vienkārši mēģināt atjaunot līdzsvarotu enerģijas 
plūsmu visā ķermenī.

4. Tad pievērsieties nākamajam meridiānam un atkārtojiet minēto 
procedūru. Veiciet to ar visiem meridiāniem pareizajā secībā: plaušas, 
resnā zarna, kuņģis, liesa, sirds, tievā zarna, urīnpūslis, nieres, perikards, 
trīsdaļīgais aktivizētājs, žultspūslis un aknas. Skatīt diagrammu 86. lpp.

5. Pēc tam tāpat darbojieties ar vadošo un uztveres meridiānu. Ietu
riet pauzi un sūtiet papildu enerģiju pa šiem meridiāniem uz punktiem, 
kur tajos varētu atrasties septiņas čakras.

6. Ja  vēlaties, varat vienkārši fiksēt meridiānu uz ādas virsmas ar rā
dītājpirkstu vai kristāla noapaļoto malu. Pacientam tas var izraisīt pat 
vēl lielāku efektu.
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O tra is  v in g rin ā ju m s. Problem ātisko vietu noteikšana m eridi
ānos

Ja  jums ir īpaša veselības problēma, ciešanas var viegli atvieglot, 
vienkārši pastrādājot ar meridiānu. Pievērsiet uzmanību tam, kādā laikā 
simptomi izpaužas visbiežāk vai visintensīvāk. Tas ļaus noteikt, kurš 
meridiāns ir vai nu bloķēts, vai pārlieku aktīvs. Piemēram, ja stāvoklis 
visnepatīkamākais ir ap diviem naktī, nelīdzsvarots laikam būs aknu 
meridiāns, jo šajā diennakts laikā tas ir visaktīvākais. (M eklējiet infor
māciju katra meridiāna individuālajā tabulā.) Tādējādi mēs uzzinām, 
ka, strādājot ar ķermeni, aknu meridiānam jāpievērš papildu uzmanība.

Būtu labi, ja jūs rūpīgāk pievērstos arī cikla iepriekšējam meridi
ānam, jo  nereti iemesls kāda meridiāna vainai meklējams iepriekšējā 
meridiānā. Atcerieties analoģiju ar aizsprostu? Tāpēc šajā gadījumā va
jadzētu vairāk pievērsties arī žultspūšļa meridiānam.

1. Kad esat noteikuši konkrētos “vainīgos” meridiānus, relaksējie-
ties.

2. Terapiju sāciet ar meridiāniem, kas ir īpaši nelīdzsvaroti. Ņemot 
vērā iepriekšējo piemēru, varētu sākt apstrādāt žultspūšļa un aknu meri
diānus. Kā jau tika mācīts, izmantojiet ēterisko pieskārienu. Tas palīdzēs 
izlabot jebkuru konkrētu vainu šajā konkrētajā ceļā.

3. Tad izejiet cauri visam meridiānu ciklam, sākot ar plaušu meri
diānu, kā aprakstīts pirmajā vingrinājumā “Darbs ar meridiāniem” 
88. lpp.

4. Ja  vēlaties, varat atgriezties un īpaši enerģētiski uzlādēt tos meri
diānus, kas rada vai uzrāda slimības simptomus.

5. Pārāk strikti neveiciet šo procedūru. Variējiet to atkarībā no at
klāsmēm, kuras saņemat ēteriskā pieskāriena laikā. Piemēram, jūs, iespē
jams, vēlaties vispirms strādāt ar visu meridiānu ciklu un pēc tam kon
centrēties uz konkrētiem meridiāniem, kuri izraisa nelīdzsvarotību. 
Tam varētu sekot atkārtota visa cikla apstrāde, lai spēcinātu un nostipri
nātu enerģijas plūsmu ķermenī.
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T re ša is  v in g rin ā ju m s. D arbs ar  iņ un jaņ  m eridiāniem

Kā jau teikts, ir dažādas polaritātes meridiāni. Izņemot vadošo un 
uztveres meridiānu, tos var klasificēt kā iņ un jaņ  (sievišķais un vīriš
ķais). Iņ meridiāni sakārtoti pāros ar jaņ meridiāniem. Tie līdzsvaro un 
ietekmē viens otra darbību.

Daudzkārt nelīdzsvarotību iņ meridiānā (plaušas, liesa, sirds, nie
res, perikards un aknas) var labot ar tā pāra pretējā —  jaņ  meridiāna 
palīdzību (resnā zarna, kuņģis, tievā zarna, urīnpūslis, trīsdaļīgais akti- 
vizētājs, žultspūslis). Tādējādi, ja rodas problēma plaušu meridiānā, va
jadzētu strādāt arī ar tā pretējo —  resnās zarnas —  meridiānu. Ja  viens 
ir zaudējis līdzsvarotību, arī ar otru —  šī pāra pretējo —  notiks tas pats. 
Ja  viens ir pārāk aktīvs, otrs būs pārāk neaktīvs, un otrādi.

1. Nosakiet, kurš meridiāns jūsu ķermenī ir nelīdzsvarots un izpau
žas fiziska simptoma veidā. Pēc tam nosakiet tam pretējo pārī. (Skatīt 
88. lpp.)

2. Atbrīvojieties un sakoncentrējieties. Elpojiet ritmiski.
3. Darbā ar “vainīgo” meridiānu lietojiet ēterisko pieskārienu, līdz 

jūtama līdzsvara atjaunošanās. Tad pievērsieties pāra pretējam meridi
ānam un atkal lietojiet ēterisko pieskārienu.

4. Beidziet dziedināšanu, strādājot ar visu meridiānu ciklu.

C e tu rta is  v in g rin ā ju m s. C i riņķošana p a  meridiāniem

Šajā vingrinājumā iekļauti divi neitrālie meridiāni. Tas palīdz ba
lansēt visa ķermeņa polaritātes. Tas līdzsvaro un harmonizē čakru un 
visu ar tām saistīto orgānu un sistēmu funkcijas. Tas nostiprina vispā
rējo enerģiju un noņem stresu.

Šo vingrinājumu varat veikt pats. īpaši iedarbīgs tas ir, ja veikts no 
rīta svaigā gaisā. Šādi vingrinoties, enerģija cirkulēs pa visiem galvena
jiem orgāniem un visu nervu sistēmu. Tas organisma šūnām sniegs 
iedvesmu augšanai un dziedināšanai. Tas atvērs nosprostojumus un dos 
jaunu dzīvības spēku.
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Kā bija redzams, vadošais meridiāns iet pa muguru gar mugurkaulu 
un pāri galvas virsai. Uztveres meridiāns iet pa ķermeņa priekšpusi lidz 
mēlei. Šos divus ceļus var savienot ar mēli. Ta darbojas kā slēdzis, kas 
savieno šo meridiānu plūsmas, radot enerģijas orbītu.

1. Apsēdieties un iztaisnojiet muguru, pēdas uz grīdas.
2. Sakoncentrējieties. Iespējams, jums būs vēlēšanās pilnīgi relak- 

sēties.
3. Ar mēles galu pieskarieties aukslējām tieši aiz priekšzobiem. Tas 

vadošo meridiānu savienos ar uztveres meridiānu, radot pilnu enerģi
jas apli.

4. Lēni, ritmiski elpojiet. Ieelpojiet caur degunu un izelpojiet caur 
muti. č-

5. Ļaujiet enerģijai pa šiem diviem meridiāniem veidot orbītu ap 
ķermeni. Apzināti sāciet to vadīt. Ieelpojot izjūtiet, kā enerģija plūst 
augšup pa muguru. Izjūtiet, kā tā paceļas pāri galvai un virzās lejup pa 
seju. Sajūtiet tās virzību mēlē, rīklē, krūtīs, nabā, apkārt gurniem līdz 
asteskaulam un atkal augšup pa muguru.
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6. Elpojiet lēni un patīkami. Pirmām kārtām jākoncentrējas uz 
enerģijas riņķošanu. Mēģiniet sajust, kādā virzienā enerģija plūst pa šo 
orbītu.

7. Jūs sajutīsiet siltumu. Ta ir zīme, taustāms pavediens, ka ener
ģijas riņķošana pastiprinās. Turpiniet piecas līdz desmit minūtes.

Elpošana un mikrokosma orbīta

Katrs enerģijas aplis nostiprina čakras, radot spēcīgāku apļošanu pulksteņrādītāja vir
zienā un stiprinot atbilstošās fiziskās enerģijas. Vispirm s ritmiski elpojiet, lai palieli

nātu savu enerģiju. Turpinājum ā izjūtiet enerģijas cirkulāciju augšup pa ķerm eņa 

mugurpusi un lejup pa tā priekšpusi. Cirkulācijas gaitā izjūtiet, kā tiek enerģizēti jūsu 
čakru centri. Iespējam s, pat vēlēsieties ieraudzīt katru orbītu atšķirīgā, katrai čakrai at

bilstošā krāsā.
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VIBRĀCIJU DZIEDNIECĪBA 
AR REDZI



6. KRASAS NOZĪME UN SPĒKS

Krāsa sniedz brīnumainu pieredzi. Tā nes prieku un ietekmē mūs 
visdažādākajos līmeņos. Ikvienai krāsai piemīt spēja aizkustināt fiziski, 
emocionāli, mentāli un garīgi. Vienas krāsas ir siltas; citas —  aukstas. 
Vienas nomierina, citas stimulē.

Bieži vien dzirdam par kādu dievišķu vai garīgu būtni, kas tiek attē
lota kā gaisma. Šī garīgā gaisma, kas mūs apņem un piepilda, galu galā 
līdz mums nonāk ar redzes starpniecību. Tā vairākumam cilvēku atklāj 
krāsas būtību, tomēr vieni krāsu izjūt dinamiskāk, citi pat sadzird gais
mas, ko mēs saucam par krāsu, smalkās izpausmes. Pateicoties krāsai, 
esam spējīgi piedzīvot gaismas brīnumu.

Krāsa ietekmē ikvienu un daudz biežāk, nekā to varam iedomāties. 
Krāsa ir cieši saistīta ar visiem dzīves faktoriem, īpaši ar vizuālajiem. Ta 
caurauž mūsu valodu, kultūru un veselību. Izmantojot krāsas, mēs ap
rakstām savu fizisko labsajūtu, emocijas, attieksmi un garīgos piedzīvo
jumus:

“Šodien es visu redzu rožainā gaismā.”
“Viņš bija sarkans no dusmām.”
“Pēc zaudējuma viņš jutās zilu skumju mākts.”
“Viņa bija zaļa aiz skaudības.”
“Ta bija zelta pieredze.”
Kad ir runa par krāsām, neviens nevar palikt neitrāls. Ir krāsas, ku

ras mums patīk vairāk par citām, un ir tādas, kuras vispār nevaram ciest. 
Vakarā varam izvēlēties kādu noteiktas krāsas apģērbu nākamajai die
nai, bet no rīta pamodušies atklājam, ka tā vairs nav piemērota vai patī
kama.
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Vai tas jūs jebkad ir izbrīnījis? Izplatītākā teorija ir tā, ka apģērbā 
mūs piesaista tāda krāsa, kas tajā laikā mums visvairāk nepieciešama. 
Iepriekšējā vakarā izvēloties konkrētas krāsas apģērbu, instinktīvi 
zinām, ka tā šajā laikā varētu nest svētību. Tomēr pēc nakts miega ener
ģijas sistēma ir mainījusies. Tā ir labāk atpūtusies un līdzsvarotāka, un 
izvēlētā krāsa vairs neatbilst jaunajam stāvoklim.

Mūs piesaista tās krāsas, kas mums nepieciešamas. Bieži vien mūsu 
reakcija ir instinktīva, bet vingrinoties sākam vairāk apzināties krāsu 
ietekmi —  gan psiholoģisko, gan garīgo. Cik bieži esam klausījušies, ka 
attiecīgā krāsa mums labi piestāv? Vai arī to teikuši citiem cilvēkiem? 
Tas atspoguļo spēju sajust krāsu, ko mēs bieži vien ignorējam vai nepie
vēršam tam pienācīgu uzmanību.

Dzīvē ir periodi, kad mūsu garderobē dominē noteiktas krāsas. No
teiktos gada periodos mūs vilina un mēs valkājam īpašas krāsas apģērbu. 
Mēs instinktīvi jūtam, kādas krāsas mums nepieciešamas un kad. Ikvie
nam no mums ir sava unikāla enerģijas sistēma un enerģijas plūsmas 
cikls mūsu dzīvē. Mums jābūt uzmanīgiem attiecībā uz modes diktētām 
krāsām un daudzējādā ziņā jāsāk sekot saviem instinktiem. Kad izpētām 
krāsu fizisko un metafizisko ietekmi, kļūst vieglāk saprast, kādus mode
ļus vislabprātāk izvēlamies vai ieviešam savā dzīvē.

Piemēram, daži cilvēki, šķiet, vienmēr valkā rudens krāsas (tumšā
kus, zemes toņus) rudenī un pavasara krāsas (pārsvarā pasteļtoņus) pa
vasari. Viņi tos nedažādo, pat ja jūt vajadzību rudenī uzvilkt kādu pava
sarīgas krāsas apģērbu. Tirgzinību stratēģi veicina ideju nekad nevalkāt 
tumšu apģērbu pavasarī un vasarā, izņemot īpašus apstākļus. Ja sekot 
prāta diktātam, jūs, iespējams, dzirdēsiet, ka tumšāki toņi ir izolējoši un 
pārāk silti, lai tos valkātu karstajos vasaras mēnešos. Tomēr ir reizes, kad 
melns apģērbs pavasarī un vasarā jums var būt ļoti svētīgs. Iespējams, 
jums ir nepieciešama šīs krāsas enerģija, lai piezemētos, izolētos un pat 
sniegtu sev miera sajūtu drudžainās rosības vidū. (Skatīt informāciju 
par melno krāsu tālāk šajā nodaļā.) Vai tiešām krāsa mūs ietekmē vairāk, 
nekā apzināmies? Vai krāsu var izmantot, lai mainītu savu fizisko, em o
cionālo, mentālo un garīgo stāvokli?
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Atbilde uz abiem jautājumiem ir “jā”, bet mums jāvērš uzmanība uz 
to, kā mēs reaģējam uz krāsu. Sāciet ar atbildēm uz dažiem vienkāršiem 
jautājumiem.

Kāda ir jūsu mīļākā krāsa?
Kā jūtaties, kad valkājat šīs krāsas apģērbu, salīdzinot ar citām 

krāsām?
Kuras krāsas uz jums vienmēr atstāj šķietami spēcīgāku iespaidu?
Vai ir krāsas, kuras nemēdzat izvēlēties apģērbam?
Vai ir krāsas, kuras jums nepatīk?
Ļoti izglītojoši būtu kādu mēnesi veidot krāsu dienasgrāmatu. 

Katru dienu atzīmējiet, kādas krāsas apģērbu todien valkājāt. Vakarā 
izvērtējiet dienas aktivitātes. Centieties uzvilkt tās pašas krāsas apģērbu 
vismaz divās vai trīs atšķirīgās situācijās šī mēneša laikā. Pēc tam mē
neša beigās salīdziniet, kā šajās dienās klājās.

Vai bija dažas dienas, kas bija produktīvākas par citām? Drudžai
nas? Enerģizējošas? Iztukšojošas? Kādas krāsas apģērbā tērpāties tajās 
dienās? Vai bija krāsas, kuras vēlējāties valkāt biežāk?

Pēc tam sāciet pētīt gaismas un krāsas īpašības. Izziniet dažus ezo- 
teriskākus krāsas aspektus. Jums vajadzētu izprast, kāpēc jūs piesaista 
un kāpēc valkājat noteiktas krāsas apģērbu. Jo  lielāka būs jūsu izpratne 
par krāsu un gaismu, jo vairāk apzināsieties to smalko ietekmi uz jūsu 
dzīvi —  sākot ar apģērbu, ko valkājat, un beidzot ar jūsu biroja inter
jera, jūsu automobiļa krāsu utt.

Atcerieties, ka krāsa ir raksturīga gaismas īpašība. Ja  gaisma tiek 
lauzta dažāda garuma viļņos vai frekvencēs, iegūstam atšķirīgas krāsas. 
Tas ir tāpat, kā pakļaut prizmu saules gaismai. Ejot cauri prizmai, tā tiek 
lauzta dažādās vibrāciju frekvencēs, radot varavīksnes efektu uz pretējās 
virsmas. Šīs varavīksnes krāsas ir tikai daļa no visa gaismas spektra. Pa
stāv daždažādas nokrāsas, un katrai no tām ir savas unikālas raksturīgas 
pazīmes.

Katrai krāsai, katrai gaismas frekvencei ir savas raksturīgas iezīmes, 
un tādējādi tās spēj ietekmēt cilvēciskās būtības atšķirīgās enerģijas. 
Dažas krāsas, kurām ir augstāka gaismas viļņa frekvence, var ietekmēt
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augstākas smadzeņu frekvences. Citas, zemākas frekvences krāsas, var 
iespaidot tās fiziskā ķermeņa sistēmas vai enerģijas, kuras darbojas tajā 
frekvencē. Lūk, neliels ieskats, kā dažas gaismas frekvences fiziski vai 
citādi iedarbojas uz mūsu enerģijas sistēmu.

Fiziskā iedarbība
Nomierinoša = zaļš, gaiši zils 
Atjaunojoša = oranžs 
Rosinoša = sarkans

Emocionālā iedarbība
Nomierinoša = debeszils, tirkīzzils 
Atjaunojoša = persiku tonis 
Rosinoša = oranžs

Mentālā iedarbība
Nomierinoša = indigo 
Atjaunojoša = smaragdzaļš 
Rosinoša = dzeltens

\

Garīgā iedarbība
Nomierinoša = zils 
Atjaunojoša = zeltains 
Rosinoša = violets, purpura

Krāsa ir koncentrēta gaismas frekvence. Ta var būt gan rosinoša, gan 
depresīva, konstruktīva vai destruktīva. Ta var būt atgrūdoša vai pievel
koša. Ikvienai krāsai piemīt sava vienreizēja iedarbība, un to var izmantot 
dziedināšanai un līdzsvarošanai, kā arī dziļāku apziņas slāņu stimulēšanai.

Dziedināšanā krāsu terapijai ir divi līmeņi. Pirmkārt, jāizprot katras 
krāsas individuālās īpašības. Tas tiks pētīts šajā nodaļā. Otrkārt, jāap
gūst īpaši krāsas projicēšanas un absorbēšanas paņēmieni. Tas būs ap
rakstīts nākamajā nodaļā.
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Lai izmantotu krāsu kā vibrējošu dziedināšanas modalitāti, jums 
jākļūst sensitīvākiem un zinošākiem par krāsu. Jo  plašākas būs jūsu zinā
šanas par gaismu un krāsu, jo  vieglāk būs to izmantot dziedināšanā un 
līdzsvarošanā. Manā grāmatā “Kā dziedināt ar krāsu” publicēti vingrinā
jumi, lai atvieglotu krāsas un gaismas izjušanu.

Šajā grāmatā mums nav laika tos visus pētīt, bet ir doti vairāki vin
grinājumi, kurus varat izpildīt, lai attīstītu lielāku jutīgumu.

Krāsu spēle
Būtībā tas nozīmē sākt krāsas visdažādāko toņu pētīšanu. Nopēr

ciet kasti ar 64 krāsu zīmuļiem vai flomāsteriem.
Paspēlējieties ar tiem. Pazīmējiet. Nopērciet izkrāsojamo grāmatu 

un krāsojiet! Neatainojiet priekšmetus dabiskajā krāsā. Piemēram, dzīv
nieki —  krāsojiet tos, kādā krāsā vēlaties, pat raibus. Krāsojot pievērsiet 
uzmanību tam, kā jūtaties šai procesā. Kuras krāsas jums patīk visvai
rāk? Vienkārši kricelējiet ar tām. Iegādājieties numurētu krāsu kom
plektu, bet neskatieties uz numuriem. Katru sekciju izkrāsojiet sev vē
lamā krāsā, nebēdājot par to, ka tas ir neierasti. Gūstiet baudu no šī 
procesa! Krāsas atmodina jaunatklātu prieka izjūtu. Jūs būsiet pārsteigti, 
cik viegli ir aizrauties ar krāsām un pazaudēt laika izjūtu.

Izveidojiet krāsu apli
Paņemiet papīra lapu un centrā uzvelciet lielu apli. Pēc tam sadaliet 

šo apli tik daudz daļās, cik vēlaties (vismaz divpadsmit). Izkrāsojiet 
katru daļu atšķirīgā krāsā. Ja vēlaties, varat iezīmēt tik daudz sekciju 
aplī, cik jums ir dažādu krāsu zīmuļu vai flomāsteru. Neizkrāsojiet tās 
īpašā secībā. Strādājot jūs sapratīsiet, ka varat viegli atpazīt, kuras krāsas 
šķietami labāk sader kopā. Jūs vienkārši atvērsieties krāsu izjūtai.

Tā kā šajā vingrinājumā tiek izmantotas tik daudzas krāsas, tam ir 
arī citas brīnišķīgas priekšrocības. Tas sabalansēs jūsu sistēmu un relak- 
sēs. Tas atjaunos čakru un miesas, dvēseles un gara smalko enerģiju 
plūsmu. Izveidojiet arī citus —  mazākus —  apļus un kombinējiet tikai 
divas vai trīs krāsas. Pievērsiet uzmanību tam, kādas izjūtas tas jūsos
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rada. Pievērsiet uzmanību sava ķermeņa fiziskajam, emocionālajam un 
prāta stāvoklim gan pirms, gan pēc vingrināšanās, kā arī tās laikā. Rezul
tāti jūs pārsteigs.

K RĀ SU  N O Z ĪM E

Ar krāsām saistītās asociācijas un to izmantošana, kā tālāk apraks
tīts, ir tikai ceļvedis. Tas nav akmenī kalts. Tās ir raksturīgās iezīmes, lai 
palīdzētu jums pašiem sākt strādāt ar krāsu terapiju. Strādājot ar atse
višķu indivīdu, jūs atklāsiet, ka dažas nokrāsas ir efektīvākas par citām. 
Tāpat jūs atklāsiet, ka dažas krāsas, iespējams, vispār neiedarbojas uz 
indivīda kaiti. Atcerieties, ka ikviena cilvēka enerģijas sistēma ir unikāla 
pati par sevi.

Tādos gadījumos kā šie neliela eksperimentēšana un klausīšanai sa
vai intuīcijai svētīgāka rezultāta sasniegšanai palīdzēs jums atklāt visla
bākās krāsas un to kombinācijas. Paturiet prātā, ka krāsām un to lietoju
mam vienmēr jābūt pielāgotam indivīdam.

Apgūstot krāsu izmantošanu, atcerieties, ka ķermenim un čakrām 
ir nepieciešamas visas krāsas. Čakrām bieži vien ir konkrēta asociācija 
ar īpašu krāsu. Tas norāda, ka čakru centrs varbūt prasa šīs krāsas pār
svaru, bet katrai čakrai periodiski vajadzīga ikviena krāsa. Sākot krāsu 
terapijas apgūšanu, jūs, iespējams, atklāsiet, ka dažām čakrām un tām 
atbilstošajām fizioloģiskajām sistēmām varbūt nepieciešama krāsa, kas 
atšķiras no tās, kādu parasti tai piedēvē. Atcerieties, ka ikvienam no 
mums ir sava unikāla enerģijas sistēma un dziedniecības modalitātēm 
jābūt tai piemērotām. Bieži vien tikai atlases procesā spēsiet atklāt indi
vīdam visderīgāko metodi vai metožu kombināciju.

Vīrieši un sievietes uz krāsu reaģē atšķirīgi. Piemēram, ja runā par 
sarkano krāsu, vīriešus vairāk pievelk un rosina sarkani oranžā gamma. 
Savukārt sievietes vairāk saista sarkani violetās gammas sarkanais tonis. 
Kaut arī vīriešiem, iespējams, nepatīk rozā krāsa, nereti sievietes ap
galvo, ka vīrietis rozīgā apģērbā kļūst valdzinošāks. Vīrieši un sievietes, 
kas vēlas ieinteresēt pretējā dzimuma pārstāvi, var tērpties krāsās, kuras
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izraisīs spēcīgāku reakciju. Protams, darbosies ne vien fiziskais, bet arī 
citi iespaidi. Vairumā grāmatnīcu un bibliotēku ir atrodamas grāmatas 
par krāsu psiholoģiju, un tās var būt noderīgas, ja krāsas jāizmanto ārst
niecības nolūkos.

Baltā krāsa
Vadmotīvs: attīrīšana, skaidrība, paplašinājums
Fiziskais lietojums. Visas organisma sistēmas. Baltais satur visu gais

mas spektru. Tas ir spēcinošs. Tas attīroši iedarbojas uz visu enerģijas 
sistēmu. Tas var atmodināt lielāku radošumu. Kad ir šaubas par izman
tojamo krāsu, reti varat kļūdīties ar balto. Svētīgi ir arī krāsu terapijas 
seansu sākt un beigt ar balto krāsu, lai stabilizētu indivīda enerģijas sis
tēmu un piešķirtu tai vispārēju pacēlumu. Dziedināšanas reizē baltā 
krāsa pastiprina jebkuras citas krāsas iedarbību.

Melnā krāsa
Vadmotīvs: aizsardzība, stabilitāte, spēcināšana
Fiziskais lietojums. Iedarbīga polaritātes terapijā savienojumā ar 

balto. Arī melnais sevī ietver visu krāsu spektru, l a  ir krāsa, ar kuru pa
gātnē saistījies daudz kas mulsinošs. Daudzi indivīdi izvairās no melnās 
krāsas lietošanas krāsu terapijā un dziedniecībā, bet man tā palaikam 
šķiet ļoti svētīga. Melnā ir aizsargājoša krāsa. Tā vieš stabilitāti un mieru, 
īpaši ļoti jutīgiem cilvēkiem. Tā aktivizē ķermeņa magnētiskās un sie
višķās enerģijas, spēcinot tās.

Melno krāsu vajadzētu izmantot atturīgi, jo pārāk daudz melnā var 
radīt depresiju vai pasliktināt šādu emocionālo/mentālo stāvokli. M el
nais ir daudz iedarbīgāks savienojumā ar balto, līdzsvarojot indivīda po
laritātes, īpaši situācijās, kad indivīds, šķiet, nespēs sevi savaldīt. Mel
nais aktivizē zemapziņu, kas var ievirzīt dzīvi ar visu tās trakumu īstajā 
perspektīvā. Vienu pašu to nevajadzētu lietot pārāk bieži, labāk vienmēr 
savienojumā ar citu krāsu.
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Varavīksnes krāsas

Sarkanā krāsa
Vadmotīvs: dzīvesspēka, gribas un seksualitātes stiprināšana; stimu

lēšana
Fiziskais lietojums. Asinsrites sistēma, seksualitāte. Vielmaiņas, 

apakšējo ekstremitāšu, vairumu ar asinriti saistītu kaišu vispārējā ener
ģijas līmeņa stimulēšana. Sarkanā ir rosinoša krāsa. Tā enerģizēs pamat- 
čakru. Ta silda un aktivizē. Ta atmodina mūsu fiziskās dzīves spēku. To 
var izmantot saaukstēšanās, vājas asinsrites, anēmijas un ar gļotām sais
tītas neveselības gadījumā. Sarkanais spēcina indivīda fizisko enerģiju 
un gribu. Tas var rosināt dziļas kaislības —  seksuālas, mīlestības, dros
mes, naida un pat atriebības pilnas kaislības.

Pārāk daudz sarkanā pārstimulēs un pasliktinās noteiktu stāvokli. 
Augsts asinsspiediens norāda, ka sistēmā ir par daudz sarkanās enerģi
jas. Sarkano var izmantot, lai paaugstinātu ķermeņa temperatūru un 
enerģizētu asinis. To var līdzsvarot ar zaļo krāsu.

Oranžā krāsa
Vadmotīvs: aktivizēšana, būvēšana, optimisms, enerģijas rezerves
Fiziskais lietojums. Muskulatūra, izvadorgānu sistēma, emocionālā 

stāvokļa pasliktināšanās un fizisko kaišu cēloņi. Oranžais ietekmē otro 
čakras centru (sakrālo). Tā ir prieka, gudrības un radošuma krāsa. Tā 
stimulē sabiedriskumu. Tā ir saistīta ar mūsu emocionālo veselību un 
ķermeņa muskulatūru. Pārāk daudz oranžā ietekmē nervus, tāpēc to va
jadzētu sabalansēt ar zaļajiem un zilajiem toņiem. Oranžais var palīdzēt 
dziedināt liesas, aizkuņģa dziedzera, kuņģa, zarnu, virsnieru dziedzera, 
barības asimilēšanas un depresijas problēmas.

Indivīdiem, kas piedzīvojuši emocionālu paralīzi, šī krāsa var palī
dzēt, it īpaši persiku krāsas toņi. Tie stiprina auru un atlabšanas procesā 
sniedz tai nelielu papildu amortizāciju. Persiku krāsa un vairums oranžo 
nokrāsu var tikt izmantotas, lai atjaunotu fizisko ķermeni. Šie toņi labi 
tonizē pēc slimības lēkmes, jo  stiprina ķermeņa izvadorgānu sistēmu.
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Dzeltenā krāsa
Vadmotīvs: mentālā aktivitāte, intelektuālais spēks un spējas, atmo

dināšana
Fiziskais lietojums. Gremošanas orgānu sistēma, kuņģa un zarnu 

trakts, virsnieru dziedzera un smadzeņu kreisās puslodes aktivitāte. 
Dzeltenā krāsa pārsvarā ietekmē saules pinuma čakru, un tā stimulē indi
vīda prāta spējas. To var izmantot depresijas ārstēšanai. Tā palīdz atmo
dināt dzīvotprieku. Tā rada lielāku paļāvību un optimismu. Tā efektīvi 
palīdz arī gremošanas traucējumu novēršanā. Tā labvēlīgi ietekmē 
kuņģi, zarnas, žultspūsli un arī visu izvadorgānu sistēmu. Tā ir ļoti efek
tīva galvassāpju ārstēšanā. Tā palīdz līdzsvarot kuņģa un zarnu traktu. 
Zeltaini dzeltenās nokrāsas veselīgi iedarbojas uz miesu un dvēseli. To 
var izmantot indivīda rtiācīšanās spēju atvieglošanai.

Dzeltenā ir krāsa, kas piesaista uzmanību. Tā ir viena no pirmajām 
krāsām, ko vairākums cilvēku pamana. Ta ir arī krāsa, kas var radīt vai 
norādīt uz nemierīgumu un mentālu spriedzi. Pārlieku daudzumu šīs 
krāsas vai tās eksponēšanu vajadzētu līdzsvarot ar zilā spektra krāsām.

Zaļā krāsa
Vadmotīvs: līdzsvars, augšana, nomierināšana
Fiziskais lietojums. Asinsrites sistēma, simpātiskā nervu sistēma, 

emociju ietekme uz slimības saasināšanos. Zaļā krāsa uz planētas ir do
minējošā. Ta līdzsvaro mūsu enerģiju, un to var izmantot, lai palielinātu 
jutīgumu un līdzjūtību. Tai ir nomierinoša iedarbība, sevišķi iekaisuma 
gadījumā. Tā nomierinoši ietekmē ari nervu sistēmu. Spilgti zaļie toņi 
ar tieksmi uz zilā spektru spēcīgi dziedina vairumu kaišu. Zaļo var ari 
izmantot, lai sekmētu draudzīgumu, cerību, ticību un mieru. Tas mie
rīgi un atjaunojoši iedarbojas uz novājinātu mentālo stāvokli.

Zaļš spēcīgi ietekmē sirds čakru un līdzsvaro veģetatīvo nervu sis
tēmu. To var sekmīgi lietot sirdskaišu, augsta asinsspiediena, čūlu, ne
spēka un galvassāpju gadījumā. Zaļu nekad nevajadzētu lietot audzēju 
un ļaundabīgu slimību ārstēšanā, jo  zaļš veicina augšanu.
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Zilā krāsa
Vadmotīvs: miers, ticība, cenšanās, radoša izpausme
Fiziskais lietojums. Elpošanas orgānu sistēma, acis, ausis, deguns, 

rīkle, venozās slimības. Zilais atvēsina ķermeņa sistēmu. Tas relaksē. Tas 
nomierina enerģijas, un tam piemīt antiseptisks efekts. Tas stiprina un 
līdzsvaro elpošanas orgānu sistēmu. Tas labi palīdz arī augsta asinsspie
diena un kakla slimību ārstēšanā. Tas labvēlīgi iedarbojas uz venozajām 
kaitēm. Zilais ļoti iedarbīgi atvieglo visas bērnu slimības, arī astmu, vēj
bakas, dzelteno kaiti un reimatismu. Tā ir viena no universālākajām bēr
nus ārstējošajām krāsām.

Zilo var izmantot arī intuīcijas atmodināšanai un vientulības sajū
tas mazināšanai. Tam piemīt liela efektivitāte savienojumā ar siltākām 
oranžā un sarkanoranžā spektra krāsām. Tas atmodina māksliniecisku 
izpausmi un iedvesmu.

Indigo krāsa
Vadmotīvs: integrācija, attīrīšana, mainits apziņas stāvoklis
Fiziskais lietojums. Endokrīnā sistēma, reproduktīvā sistēma, infek

cija, vairums galvas un sejas slimību. Indigo un zilās krāsas dziļākie toņi 
ir dinamiskas dziedināšanas krāsas gan garīgajā, gan fiziskajā līmenī. Šī 
krāsa aktivizē trešās acs čakru, un tā ir līdzsvarojoša attiecībā uz visām 
ar to saistītām kaitēm. Tā stiprina organisma limfātisko sistēmu, dzie
dzerus un imūnsistēmu. Tā lieliski attīra asinis un to var izmantot, lai 
atindētu ķermeni. Šī krāsa arī līdzsvaro smadzeņu puslodes un visas 
starp tām esošās nervu sinapses.

Indigo var efektīvi izmantot visu ar sejas zonu (ieskaitot acis, ausis, 
degunu, mutes dobumu un sinusus) saistīto problēmu ārstēšanai. In
digo krāsai piemīt arī sedatīvs efekts, un to var izmantot meditācijā, lai 
ietiektos dziļākos apziņas līmeņos. Tā var atmodināt dievbijību un intu
īciju. To var izmantot plaušu kaišu ārstēšanā un apmātību noņemšanai. 
Pārāk liela šīs krāsas deva var izraisīt depresiju un nošķirtības izjūtu. To 
var efektīvi līdzsvarot ar maigām oranžām nokrāsām.
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Violetā krāsa
Vadmotīvs: attīrīšana, transmutācija, praktisks garīgums
Fiziskais lietojums. Kaulu sistēma, nervu sistēma, dažas venozās kai

tes, audzēji/ļaundabīgie audzēji. Violetā krāsa ietekmē vainaga čakru. Tā 
ietekmē arī visu kaulu sistēmu un nervu sistēmu. Ta ir ļoti antiseptiska, 
attīroša gan fiziskajā, gan garīgajā līmenī. Tā palīdz līdzsvarot fizisko un 
garīgo enerģiju. Violets ir iedarbīgs ļaundabīgo audzēju gadījumā. Ar
trītu var atvieglot ar violeto gaismu, kas vairāk sliecas uz zilo nokrāsu 
pusi. Violetais arī palīdz organismam asimilēt barību un minerālvielas.

Violetais stimulē iedvesmu, dievišķo atklāsmi un pazemību. Tas pa
līdz rosināt sapņus. Meditācijā violetais var palīdzēt atklāt iepriekšējās 
dzīves, it īpaši tās, kas tagadnē ietekmē veselību. īsti violeta krāsa sastāv 
no 50% zilās un 50% sarkanās krāsas. Tas nozīmē fiziskā un garīgā līdz
svaru. Tā atgādina, ka līdzsvarotai veselībai nepieciešami abi šie aspekti. 
Violetais palīdz atjaunot īsto perspektīvu gan mūsu ikdienas dzīvē (ieskai
tot fizisko labsajūtu), gan garīgajā dzīvē, praktiski palīdzot to uzturēt.

Citas dziedinošās krāsas

Ūdens tonis (tirkīza krāsa un citi gaiši zilganzaļie toņi)
Vadmotīvs: daudzpusīga dziedniecība
Fiziskais lietojums. Elpošanas orgānu sistēma, vielmaiņas spēcinā

šana. Ūdens tonis iedarbojas atvēsinoši. Tas var labi noderēt drudža 
mazināšanai un visu organisma sistēmu līdzsvarošanai. To var izmantot 
arī jebkura iekaisuma mazināšanai un atvieglošanai. Tas apvieno gan 
zilā, gan zaļā svētīgo iedarbību. Tas spēcina visas sistēmas. Tas ir arī attī
rošs. To var izmantot ādas un rīkles kaišu ārstēšanā, un tas efektīvi 
remdē akūtas sāpes un ausu sāpes. Tas atvieglo elpošanas problēmas. 
Tas efektīvi palīdz astmas un bronhīta ārstēšanā, īpaši bērniem.

Zilā (karaliskā) krāsa
Vadmotīvs: attīrīšana
Fiziskais lietojums. Ta palīdz organismam asimilēt skābekli. Tā ārīgi 

un iekšķīgi palīdz gāzu apmaiņā. Tā var palīdzēt savest kārtībā domas,
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kā arī sliktu fizisko stāvokli, kas ietekmē smadzeņu darbību. Šī zilā krāsa 
var palīdzēt atvieglot depresiju un emocionālo stāvokli, kas spēj paslik
tināt fiziskās slimības.

Brūnā krāsa
Vadmotīvs: piezemēšanās un stabilitāte
Fiziskais lietojums. Arī brūnā krāsa spēj efektīvi dziedināt. Tā īpaši 

iedarbīga ir pārlieka uzbudinājuma stāvokļa stabilizēšanā. Tā nomierina 
un piezemē emocijas un garīgās kaites. Brūns spēj palīdzēt atmodināt 
veselo saprātu un spēju atšķirt. Tā atgriež uz zemes. Tā ir iedarbīga jeb
kura veida neadekvātas uzvedības gadījumā. Brūnais, parādoties cilvēka 
aurā, var atspoguļot vajadzību pēc stabilitātes. Duļķaini brūna nokrāsa 
bieži vien norāda, ka viss organisms vai tā daļa, kas pārklāj auru, ir infi
cēta. Brūno krāsu var izmantot visu sistēmu stabilizēšanai. Esmu izpētī
jis arī to, ka tā labi iedarbojas uz hiperaktīviem bērniem, sevišķi kombi
nācijās no rūsas līdz pat tumši brūnajai krāsai.

Zeltainā krāsa
Vadmotīvs: spēcināšana un paplašināšana
Fiziskais lietojums. Imūnsistēma, sirds slimības. Zeltainā krāsa spē

cinoši iedarbojas uz enerģijām, kas saistītas ar visu imūnsistēmu. To var 
izmantot savienojumā ar citām krāsām, lai palielinātu ietekmi, pārlieku 
neuzbudinot sistēmu. Tā ļoti spēcinoši iedarbojas uz sirdi. Tā efektīvi 
dziedē visas sirdskaites, ir sevišķi spēcīgs tonizētājs pēc sirds operācijas. 
Zelta krāsa ir spēcīgs imūnsistēmas stimulators. Tā palīdz atmodināt in
divīda paša dziednieciskās spējas, lai palīdzētu organismam homeostā- 
zes atjaunošanā. Tā spēj no jauna atmodināt arī entuziasmu.

Citrondzeltenā krāsa
Vadmotīvs: mentālā stimulēšana
Fiziskais lietojums. Gremošanas orgānu sistēma, smadzeņu kreisās 

puslodes darbība. Citrondzeltenā krāsa dzīvinoši un rosinoši ietekmē 
smadzeņu darbību. Tādējādi tā ir efektīva, ārstējot un atvieglojot
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stāvokli Alcheimera slimības, vecuma plānprātības u. c. gadījumos. To 
var izmantot, lai stimulētu smadzeņu dabiskās spējas. Spektrā šajā krāsā 
vienmēr ir iekļauta zaļā nokrāsa, un citrondzeltenajā zaļais darbojas kā 
attīrītājs. Citrondzeltenā krāsa palīdz atklāt toksīnus, lai no tiem varētu 
atbrīvoties. Tie var būt gan fiziski, gan emocionāli toksīni. Citrons ir arī 
efektīvs gremošanas traucējumu un apendicīta gadījumā. Tas atvieglo 
dabisko gremošanas procesu, palīdzot organismam daudz labāk asimi
lēt barības vielas. Citrons ir derīgs audiem un kauliem.

Rozīgā krāsa
Vadmotīvs: mierinošs
Fiziskais lietojums. Ādas kaites un iekaisumi, imūnsistēma. Rozīgā 

ir remdinoša krāsa visos līmeņos —  gan fiziskajā, gan pārējos. M entā
lajā un emocionālajā ziņā to var lietot, lai mīkstinātu dusmu uzplūdus 
un pamestības sajūtu. Ar rozīgo var atmodināt līdzjūtību, mīlestību un 
skaidrību. To var izmantot meditācijā, lai atklātu dižākas patiesības. Tā 
dod lielu labumu indivīda emocionālajai enerģijai. Fiziskā nozīmē rozī- 
gais ir visefektīvākais ādas slimību un kaišu ārstēšanā, it īpaši, ja to kom
binē ar ūdens toni. Tas stimulē arī aizkrūtes dziedzeri un mazina stresu, 
kas ietekmē imūnsistēmu.

Purpura krāsa
Vadmotīvs: intensīva attīrīšana
Fiziskais lietojums. Organisma detoksikācija. Purpurkrāsu daudzi 

uzskata par augstas vibrācijas krāsu. Tieši augstā vibrācija tai piešķir 
spēju attīrīt. To var sekmīgi izmantot, ja nepieciešams intensīvi attīrīt 
organismu, kā tas ir vēža vai vēždraudes gadījumā. Purpurkrāsa ir attī
roša, bet, tā kā tai ir augsta vibrācija, tā jāizmanto ļoti pieticīgi. Pārāk 
daudz purpura var radīt vai pavairot depresiju. To var izmantot venozās 
darbības asinsrites stimulēšanai. To var izmantot galvassāpju ārstēšanā. 
Purpursarkanā gamma ir labvēlīga ķermeņa polaritāšu līdzsvarošanai. 
Purpurzilā gamma palīdz samazināties, piemēram, audzējam un izjust 
vēsumu, tā atvieglojot stāvokli iekaisuma gadījumā.
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Sudrabainā krāsa
Vadmotīvs: paplašināšana un intuitīva skaidrība
Fiziskais lietojums. Slimības cēloņa atklāšana. Sudrabu var lietot, lai 

palielinātu citu krāsu iedarbību, biezi baltās krāsas vietā. To var sekmīgi 
izmantot arī meditācijā, lai atklātu slimības metafizisko avotu. Ja  neat
klāsim cēloni, iespējamība, ka slimība parādīsies no jauna, ir liela. Sud
rabu var izmantot arī, lai rosinātu radošo iztēli. Šī krāsa aktivizē iedzimto 
intuīciju. Tā ir sievišķo enerģiju stimulētāja un līdzsvarotāja —  īpaši tas 
attiecas uz iņ meridiāniem.

V ISPĀ R ĪG Ā S SL IM ĪB A S UN T O  D ZIED IN Ā ŠA N A I 

P IE M Ē R O T Ā S KRĀSAS

Šis saraksts ir tikai ceļvedis. Tā nav recepte. Tas ir ieteikums, kā sākt 
krāsu terapiju. Tas nav domāts tradicionālās medicīnas aizvietošanai. 
Drīzāk tas nozīmē līdzekli, lai personiski piedalītos sevis dziedināšanas 
procesā. Izmantojiet šo paraugu, lai varētu izveidot savu krāsu lietoša
nas sistēmu. Uzziniet, kas jums nāk par labu. Atcerieties, ka jums, iespē
jams, vajadzēs izmantot atšķirīgas krāsas ar atšķirīgu intensitāti. Bieži 
vien eksperimentēšana ir vienīgais veids, kā atklāt, kas indivīdam ir pie
mērots.

Sāciet un beidziet ikvienu krāsu terapijas seansu ar balto krāsu. Tā 
tiks pastiprināta iedarbība un krāsu terapija nesaasinās slimību. Tā tiks 
nodrošināts līdzsvars. Atcerieties, ka sarkanais spektrs ietekmē fizisko 
stāvokli un ir stimulējošs un sildošs. Zilie toņi ir atvēsinoši un tīroši, ga
rīgo enerģiju ietekmējoši. Dzeltenās nokrāsas tos sasaista, iedarbojoties 
uz mentālo enerģiju. Krāsas visas kopā sniedz iespēju dziedināt miesu, 
dvēseli un garu.



Vispārējās slimības un to dziedināšanai piemērotās krāsas

Slimība Piemērotās krasas

Vēdera krampji Dzeltenā, citrondzeltenā
Abscess Zilā, zili violetā
Ausu sāpes Tirkīzzilā vai zaļā
Galvassāpes Zilā, zaļā
Muskuļu sāpes Gaiši oranžā
Zobu sāpes Zilā, zili violetā
Pūtītes Rozīgā, sarkani violetā
A ID S Sarkanā, indigo un violetā, kam seko rozīgā

un zeltainā
Alkoholisms Indigo, dzeltenā
Alerģijas \ . Indigo, maigi oranžā
Alcheimera slimība ' ' Karaliskā zilā, zili purpurainā, kam seko

dzeltenā
Anēmija Sarkanā
Nemierīgums Gaiši zilā, zaļā
Apetīte (pārākliela) Indigo
Apetītes zudums Dzeltenā, citrondzeltenā
Artrīts Violetā, zili violetā
Astma Zilā, oranžā
Atraugas Dzeltenā, citrondzeltenā
Žultspūslis Dzelteni oranžā
Asiņošana Zili zaļā
Tulznas Veļas ziluma vai leduszilā
Augsts asinsspiediens Zilā, zaļā
Zems asinsspiediens Sarkanā, sarkani oranžā
Kauli Violetā, citrondzeltenā
Zarnas Dzelteni oranžā
Krūtis Rozīgā, sarkani violetā
Bronhits Zilā, zili zaļā, tirkīza krāsa
Apdegums Zilā, zili zaļā
Vēzis Zilā, zili violetā, kam seko rozīgā
Saaukstēšanās Sarkanā
Diabēts Violetā
Ekzēma Citrondzeltenā
Epilepsija Tirkīza krāsa, tumši zilā
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Acis Indigo, karaliskā zilā
Drudzis Zilā
Audzēji Violetā, zili violetā
Siena drudzis Sarkani oranžā
Sirds kaites Zaļā un rozīgā
Hemoroīdi Tumši zilā
Gremošanas traucējumi Dzeltenā, citrondzeltenā
Infekcija Violetā
Iekaisumi Zilā
Gripa Tumši zilā, tirkīza krāsa, violetā
Nieres Dzeltenā, dzelteni oranžā
Leikēmija Violetā
Aknas Zilā un dzeltenā savienojums
M enstruāciju problēmas Mierīgas sarkanās un zili zaļās savienojums
Slikta dūša Leduszilā
Nervi Zaļā, zili zaļā
Parkinsona slimība Indigo
Pneimonija Sarkanā un oranžsarkanā savienojumā ar in

digo
Izsitumi Citrondzeltenā un tirkīza krāsa
Ādas problēmas Rozīgā, zili violetā, tirkīza krāsa
Pietūkums Bāli zilā un leduszilā
Čūlas Zaļā

Slim ība Piem ērotās krāsas



7. VIENKĀRŠAS KRĀSU TERAPIJAS

Vajadzīgās krāsas noteikšana dažkārt var būt krāsu terapijas vis
vieglākā daļa. Metožu, to lietošanas ilguma un pareizo krāsu kombinā
ciju apgūšana var būt juceklīga, it īpaši tāpēc, ka katram indivīdam tas ir 
atšķirīgi. Aplikācijas ilgums var mainīties atkarībā no slimības un stā
vokļa. Uzticieties savāi intuīcijai un spriedumam līdz ar indivīda atbil
des reakciju. Sāciet seansu, piecas līdz desmit minūtes veltot vienai krā
sai. Gandrīz vienmēr tas ir pietiekami. Dažiem varbūt būs nepieciešami 
vairāki krāsu terapijas seansi, citiem dienas, nedēļas garumā vai ilgāk. 
Esiet šajā ziņā elastīgi.

Arī attiecībā uz lietošanas metodi var būt dažādi varianti. Ir daudz 
krāsu izmantošanas metožu. Daži dziednieki izmanto drānas paraudzi- 
ņus. Citi ietin savus klientus krāsainos dvieļos. Daži māca klientiem, kā
das krāsas apģērbos tērpties, lai uzlabotu veselību. Vēl citi izmanto krā
sainas gaismas vai pat prožektorus ar krāsainiem filtriem. Tālāk šajā 
nodaļā tiks sniegti četri krāsu lietošanas paņēmieni, ko sekmīgi var 
izmantot jebkurš iesācējs vai jau pieredzējis krāsu dziednieks.

• Varavīksnes vizualizēšana
• Krāsas lietošana ar ēterisko pieskārienu
• Elpošana, izmantojot krāsas
• Krāsu terapija čakrām
Neaprobežojieties ar piedāvāto. Adaptējiet to. Izmēģiniet, kāda 

metode vai metodes jums ir vispiemērotākās.
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P irm a is  k rāsu  v in g rin ā ju m s. Varavīksnes vizualizēšana
Šim vingrinājumam ir daudz variantu, nebaidieties tos piemērot. 

Būtu svētīgi to periodiski atkārtot, varbūt pat katru dienu. Tas uz visām 
ķermeņa sistēmām un enerģijām iedarbojas spēcinoši un dziedinoši gan 
fiziskajā, gan garīgajā nozīmē.

1. Ērti apsēdieties vai nostājieties, kā jūtaties vislabāk. Aizveriet 
acis un trīs reizes lēni, dziļi ieelpojiet. Izelpojot iztēlojieties un sajūtiet, 
kā sasprindzinājums pamet jūsu ķermeni.

2. Ar gara acīm vizualizējiet varavīksni, kas veido loku debesīs virs 
jūsu galvas. Tad iztēlojieties sarkanas gaismas lodi, kas nolaižas no šīs 
varavīksnes līdz galvas virsai un ievijas ķermenī. Iztēlojieties, kā tā slīd 
lejup un izstiepj vibrējošu sarkanu enerģiju, kas skar un dziedina 
ikvienu jūsu ķermeņa daļu.

3. Koncentrējieties uz šo spilgto kristālisko enerģiju. Ļaujiet tai 
vīties uz leju līdz kājām, piepildot jūs ar starojumu. Iztēlojieties sevi šajā 
krāsā. Sasniedzot pēdas, sarkanās gaismas lode izzūd, un tās atstāto sar
kano enerģiju absorbē jūsu ķermenis. Kad ir uzsūkta visa šī krāsa, iztē
lojieties no varavīksnes virs jūsu galvas izplūstam oranžu kristāla lodi. 
Iedomājieties, ka tā nolaižas un ievijas jūsu ķermenī, pakāpeniski no 
galvas līdz kāju pirkstiem to piepildot ar vibrējošu oranžu enerģiju. Kad 
gaismas lode sasniedz pēdas, tā izgaist, un oranžā enerģija uzsūcas ķer
menī.

4. Turpiniet šo procesu ar katru no atlikušajām varavīksnes nokrā
sām: dzelteno, zaļo, zilo, indigo un violeto. Pēc kārtas piepildiet ķermeni 
ar katru no šīm krāsām un ļaujiet tām uzsūkties. Kad pēdējā —  vio
letā —  krāsa ir uzsūkusies ķermenī, iztēlojieties sevi mirdzam vibrējošā 
vitalitātē un enerģijā. Skatiet sevi līdzsvarotu un dziedinātu. Pēc tam 
iztēlojieties, ka varavīksne virs jūsu galvas sāk kustēties un nolaižas tik 
tālu, ka ietver visu ķermeni un kļūst par pastāvīgu aizsardzības un vese
lības varavīksni. Apzinieties, ka ikreiz, kad pildīsiet šo vingrinājumu, va
ravīksne kļūs spēcīgāka jūsos un ap jums. Jūs kļūsiet vibrējošāks, veselī
gāks un enerģiskāks.
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O tra is  k rāsu  v in g rin ā ju m s. Krāsas lietošana ar ēterisko p ie
skārienu

Iepriekš apguvuši prasmi sūtīt enerģiju ar rokām, varam sekmīgāk 
to virzīt, koncentrējoties un iztēlojoties kādu īpašu enerģētisku krāsu. 
Kad izlemts, kāda krāsa nepieciešama slimībai, tās projicēšanas process 
ir vienkāršs.

1. Relaksējieties un sakoncentrējieties.
2. Sāciet ritmiski elpot. To darot, iztēlojieties, ka enerģija piepilda 

jūsu ķermeni un koncentrējas pie rokām. Sākotnēji to iztēlojieties kā 
tīru, kristālisku baltu enerģiju.

3. Tieši tā, kā jūs mācījāties to darīt, izlaidiet šo enerģiju caur indi
vīda ķermeni, lai spēcinātu visas sistēmas.

4. Tagad mazliet apstājieties un koncentrējieties uz indivīda kaitei 
nepieciešamo konkrēto dziedinošo krāsu. Turpinot ritmisko elpošanu, 
vizualizējiet un izjūtiet, kā jūs piepildāties ar šo enerģiju.

5. Ieelpojot ielaidiet šo enerģiju sevī un izelpojot vizualizējiet, ka šī 
enerģija ieplūst krāsā, uz kuru esat koncentrējies. Atcerieties, ka ener
ģija seko domai. Ja  mēs koncentrējamies uz konkrētu krāsu, enerģija, 
kuru izsviežam ar ēterisko pieskārienu, pārņems šīs krāsas frekvenci.

6. Turpiniet tik ilgi, līdz jūtat, ka šī vaina ir sabalansēta un dziedi
nāta. Pēc tam atkal ieturiet pauzi un ļaujiet no savām rokām starot tai 
pašai tīrajai, kristāliskajai baltajai enerģijai, kuru izmantojāt sākumā. 
Izstarotās dziedinošās krāsas spēks palielināsies, un organisma veselība 
vēl vairāk nostabilizēsies.

Krāsu dziedniecības paraugs, izmantojot ēterisko pieskārienu
Galvassāpes ir viena no visizplatītākajām kaitēm. Tas ari ir visvieg

lāk noņemt, izmantojot krāsu. Vairuma galvassāpju pamatā ir pārāk sti
mulēta trešās acs vai vainaga čakra. Šī pārāk lielā aktivitāte rada slimības 
“iekaisuma” paveidu. Šī centra atvēsināšana daudzreiz palīdz atvieglot 
stāvokli.

128



Šim vingrinājumam izmantosim ēterisko pieskārienu un maigu 
vēsi zilu krāsu vai zilās un zaļās krāsas kombināciju. Stiprāku sāpju, pie
mēram, migrēnas, gadījumā iedarbīga būs indigo krāsas projicēšana. 
Dažas minūtes relaksējieties. Sāciet lēni, patīkami, ritmiski elpot. Ieel
pojot sajūtiet, kā jūsu ķermenī ieplūst universālā zilā enerģija un plūst 
uz rokām.

Lieciet indivīdam, kam sāp galva, apsēsties jūsu priekšā, aizvērt 
acis un atbrīvoties. Novietojiet savas plaukstas 5 - 7  cm attālumā no in
divīda galvas (priekšā un aizmugurē). (Skatīt zīmējumu.)

Turpiniet ritmisko elpošanu. Izelpojot iztēlojieties un izjūtiet, kā šī 
vēsā zilā enerģija izplūst no jūsu plaukstām. Iztēlojieties, kā tā ietver pa
cienta galvu un iesūcas tajā. Vizualizējiet to kā sāpes nomierinošu, rem
dinošu un līdzsvarojošu. Dažreiz rezultāts ir pozitīvs, ja zilo vizualizē
jam kā krāsainu aspirīnu.

Iespējams, ka vēlēsieties novietot rokas arī pie ausīm. Bieži vien 
tieši deniņu zona ir tā vieta, kur veidojas bloķējums, pastiprinot galvas
sāpes. Turpiniet tā trīs līdz piecas minūtes. Lai stāvoklis manāmi uzla
botos, reti kad nepieciešams vairāk laika.

Galvassāpju ārstēšana ar krāsas pieskārienu

Enerģija seko domām. Kad koncentrējaties uz īpašo krāsu, šis signāls tiek nosūtīts 
no rokām plūstošajai enerģijai. Krāsa, uz kuru koncentrējamies, nosaka šīs projicēša
nas vibrāciju. Tādējādi mēs varam izmantot savas rokas, lai ar vienkāršu pieskārienu 

ārstētu vai atvieglotu stāvokli.
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T re ša is  k rāsu  v in g rin ā ju m s. Krāsas ieelpošana

Pareizā elpošanā vienmēr jāiesaista diafragma. Viegli uzlieciet ro
kas uz nabas. Dziļi ieelpojiet. Vai jūsu rokas izliecas uz āru? Lēni izel
pojiet. Vai jūsu rokas ievelkas? Ja  tā ir, jūs elpojat pareizi. Daudzi cil
vēki elpo tikai ar krūšu augšdaļu. Šādos gadījumos gaiss netiek ievilkts 
pietiekami dziļi un līdz ar to arī tiek gūta mazāka enerģija un vitalitāte.

Krāsas elpošana (īpaši ārā vai pie atvērta loga) ir ļoti iedarbīgs 
dziedniecības veids. Atcerieties, ka organismā gaiss pārvēršas enerģijā. 
Šīs enerģijas frekvenci un spēku lielā mērā nosaka mūsu domas. Krāsu 
elpošanā mums palīdz dažādi veselības faktori.

1. Ieņemiet ērtu pozu. Iespējams, ka sēdēt būs ērtāk, bet tad jā
iztaisno mugura. Pielieciet savu mēli pie aukslējām tieši aiz priekšzo
biem, lai savienotu uztveres un vadošo meridiānu.

2. Skaitot līdz pieci vai seši, lēni ieelpojiet caur nāsīm. Uz desmit, 
divpadsmit aizturiet elpu. Tad uz pieci, seši lēni izelpojiet caur muti. El
pojiet lēni, plūstoši, ritmiski.

3. Ieelpojot iztēlojieties un sajūtiet gaisu kā īpašu krāsu. Vērojiet 
un izjūtiet, kā tas piepilda visu ķermeni. Izjūtiet, kā šī krāsa pieņemas 
spēkā ar katru elpas vilcienu. Iztēlojieties to līdzsvarojam un dziedi
nām jebkuru stāvokli, kuru vēlaties labot. Šīs krāsas ieelpošana piecu 
līdz desmit minūšu laikā var dot brīnišķīgu efektu.

4. Ja  jūs mulsina krāsa, ieelpojiet tīru kristālisku baltu gaismu. Jūs 
varat vienkārši izmantot varavīksnes septiņas krāsas, līdzsvarojot čakras 
un enerģizējot visu organismu. Atcerieties, ka atšķirīgu krāsu ieelpošana 
dos atšķirīgu efektu.

Sarkanā elpa
Enerģizējoša un sildoša. Palīdz saaukstēšanās un sinusu kaišu ga

dījumā. Sausina gļotādu. Stiprina visus enerģijas līmeņus. Var būt ātras 
iedarbības “plāksteris” saaukstēšanās un gripas simptomu novēršanai.
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Rozīgā elpa
Svētīga visu ādas kaišu, kā arī pietūkuma ārstēšanā. Mazina dusmas 

un vientulības sajūtu. To var izmantot emocionālā un garīgā stāvokļa at
vieglošanai.

Oranžā elpa
Līdzsvaro emocijas. Dziedinoši iedarbojas uz muskuļiem. Var palī

dzēt mazināt ar elpošanu saistītas kaites. Atmodina radošo garu. At
jauno dzīvesprieku. Oranžā un rozīgā savienojums (persiku krāsa) se
višķi labi iedarbojas uz muskulatūru. Persiku krāsas ieelpošana var arī 
spēcināt, lai mūs mazāk ietekmētu nepatīkama apkārtne.

Pareiza ritmiska elpošana

Veiciet caur nāsīm zināmu skaitu ieelpu. Aizturiet elpu tikpat reižu un pēc tam izel
pojiet caur muti, skaitot līdzi. Jum s būtu jāizjūt, kā diafragma izplešas ar katru elpas

vilcienu.

Dzeltenā elpa
Palīdz daudz vieglāk un ātrāk apgūt un asimilēt informāciju. Ma

zina gremošanas traucējumus un gāzes. Dzeltenās krāsas zeltainais tonis 
ir vispārēji dziedinošs un nes svētību, izmantojot elpu ar galvu saistītu 
problēmu risināšanai.

/
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Zaļā elpa
Atvieglo nervu stāvokli. Atmodina lielāku uzplaukuma sajūtu. Gaiši 

zaļā elpa ir labs palīgs redzes uzlabošanā un sliktu ieradumu pārvarē
šanā. Tā nomierinoši un atvēsinoši iedarbojas uz daudzām sistēmām, 
bet to nevajadzētu izmantot, ja ir labdabīgs vai ļaundabīgs audzējs.

Zilā elpa
Nomierinoša un remdējoša. Atvieglo apgrūtinātu elpošanu. Atmo

dina mākslinieciskās dotības. Tā ir vispārēji dziedinošā krāsa bērniem. 
Būtu svētīgi iemācīt ieelpot zilo krāsu bērniem, kam ir elpošanas orgānu 
kaites.

Tumši zilā elpa
Sekmē ārstēšanos un atveseļošanos pēc operācijas. Palīdz kaulu sa- 

dziedēšanā (īpaši krīkļa zilais), ja kombinēts ar zaļo toni. Palīdz atvēr
ties intuīcijai. Var būt spēcinoša iedarbība uz endokrīno sistēmu.

Tirkīzzilā elpa
Mazina elpošanas grūtības. Palīdz artrīta ārstēšanā. Var kombinēt 

ar rozīgo, lai pārvarētu sliktus ēšanas paradumus. Arī šīs, tāpat kā zilās, 
krāsas ieelpošanu vajadzētu iemācīt bērniem, kuriem ir astma vai elpo
šanas orgānu slimības.

Violetā elpa
Noder kaulu un nervu sistēmai. Attīroši iedarbojas uz organismu. 

Palīdz atbrīvoties no sārņiem. Veicina garīgumu. Violetā elpa var sekmēt 
cilvēka enerģijas sistēmas fizisko un mentālo aspektu izlīdzināšanos.

Purpurkrāsas elpa
Noderīga organisma atindēšanā. Palīdz pārvarēt stipru apsēstību 

un negatīvas jūtas. Iedarbīgāka kombinācijā ar balto. Īslaicīgi var izman
tot infekcijas un gripas stāvokļa atvieglošanai.
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Kontrolējot elpu un līdz ar to arī krāsu enerģijas aktivizēšanu, jūs 
viegli varat dziedināt citu cilvēku. Ar elpu varat to pārnest uz pacientu.

1. Nosakiet stāvoklim vispiemērotāko krāsu.
2. Iemantojiet indivīda atbalstu.
3. Nosakiet slimo vietu.
4. Viegli uzlieciet šai vietai piemērotas krāsas drānas gabaliņu.
5. To viegli pieturiet un sāciet ritmiski elpot, lai palielinātu savu 

enerģijas plūsmu.
6. Vērojiet un izjūtiet, kā jūs piepildāties ar vibrējošu krāsu.
7. Noliecieties tik tālu uz priekšu, lai jūsu mute būtu tuvu drānas 

gabaliņam. Sūtiet uz to spēcīgu izelpu. Vērojiet un izjūtiet, kā jūsu krā
sainās elpas enerģija ieplūst ķermenī un atjauno līdzsvaru. Elpas siltums 
noder par katalizatoru krāsas vibrācijas aktivizēšanai.

8. Turpiniet šo elpošanu vairākas minūtes vai arī tik ilgi, līdz apzi
nāties, ka līdzsvars ir atjaunojies. Šī metode, kad jūs krāsu ieelpojat otrā 
cilvēkā, ļoti efektīvi iedarbojas, lai mazinātu un atvieglotu sāpes. Tā pa
līdz arī galvassāpju, krampju un nervu kaišu gadījumā. Šāda dziedinā
šana var būt iedarbīga arī, ja krāsu ieelpojat attiecīgās čakras centrā.

C e tu rta is  k rāsu  v in g rin ā ju m s. Krāsu terapija čakrām

Senie meistari mācīja savus mācekļus vienmēr būt vērīgiem. Tas no
zīmē: pievērst uzmanību dažādām emocijām un attieksmei, ko viņi va
rētu ikdienā izjust vai piedzīvot. Un pēc tam varēja noteikt, kuras čakras, 
visticamāk, nav līdzsvarotas. Dienas beigās viņi veltīja papildu laiku šo 
centru sabalansēšanai. Tādējādi nelīdzsvarotībai nebija iespēja akumulē
ties, kas galu galā novestu pie kādas fiziskas kaites rašanās vai attīstīšanās.

Mēs varam to darīt, izmantojot iepriekš doto ceļvedi par čakrām. 
Katrai no tām bija norādītas emocijas un mentālā attieksme, kas var 
izraisīt vai atspoguļot nelīdzsvarotību šajā konkrētajā centrā. Ja novērtē
jam, mūsuprāt, visvairāk cietušās čakras, tad varam veikt to korekciju. 
Šajā procesā krāsu terapija ir vienkāršs un iedarbīgs līdzeklis.
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Mēs varam lietot krāsas, lai ikdienā balansētu un stiprinātu savas 
čakras. Viens veids, kā to darīt, ir krāsu ieelpošana. Otrs veids, gan sa
režģītāks, ir krāsainu slaidu izgatavošana. Pēc tam apsēžamies slaidu 
projektora priekšā un ļaujam krāsai izstarot uz mums. Kaut ari dažos 
ezoterikas veikalos pārdod šādus slaidus, labāk tos izveidot pašiem, 
izmantojot fotoveikalā pirktus baltus slaidu rāmīšus un dažādu krāsu 
skatuves prožektoru filtrus.

Viens no vieglākajiem rezultāta sasniegšanas veidiem ir vienkāršu 
krāsainu drānas gabaliņu iegāde jebkurā audumu veikalā. Jum s būs lēts 
čakru terapijas un krāsu dziedniecības līdzeklis ikdienai.

1. Pārliecinieties, ka jūs nekas neiztraucēs nākamo piecpadsmit, 
divdesmit minūšu laikā. Parasti tas neprasa vairāk laika. Pārliecinieties, 
ka telefons ir izslēgts utt.

2. Nogulieties uz muguras uz grīdas vai gultā. Vajadzīgi septiņi au
duma gabaliņi (sarkans, oranžs, dzeltens, zaļš, zils, indigo un violets) —  
pa vienam katrai no septiņām galvenajām čakrām.

3. Aizveriet acis un atbrīvojieties. Vairākas reizes lēni, dziļi ieel
pojiet. Relaksācijas sākumā apgrieztā kārtībā atskatieties uz dienas 
notikumiem. Sāciet ar apgulšanās momentu un pārlūkojiet dienu līdz

K rāsainu slaidu izm antošana dziedniecībā



pamošanās brīdim. Atskatīšanās dod lielāku iespēju koncentrēties un 
mazāku iespēju ignorēt notikumus un situācijas.

4. Pievērsiet uzmanību svarīgākajām emocijām un attieksmēm, ko 
pieredzējāt vai kuras atklājāt citos cilvēkos. Kuras čakras tas šķietami 
visvairāk ietekmēja? Izmantojiet šajā tekstā iepriekš sniegto informāciju 
par čakrām, lai šī detalizācija izdotos.

Cakru krāsu terapija

Saciet ar krāsaino auduma gabaliņu uzlikšanu uz tām čakrām, kuras, jusuprāt, ir 
visnelīdzsvarotākās.

Pēc tam uzlieciet krāsainos auduma gabaliņus uz katras no septiņām galvenajām 
čakrām. Pārliecinieties, ka izmantojat ikvienam centram piemērotu krāsu. Pēc tam ļau

jiet savam ķermenim vairākas minūtes vienkārši uzsūkt enerģiju.
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5. Kad esat novērtējis, paņemiet identificētajām čakrām atbilstošos 
krāsainos auduma gabaliņus un uzlieciet tos ar čakrām saistītajai ķer
meņa daļai.

6. Guļot ar krāsaino auduma gabaliņu uz čakras, iztēlojieties uz
ņemto krāsu caur čakru ieplūstam ķermenī. Jum s jāzina, ka čakra gulē
šanas laikā tiek sabalansēta vienlaikus ar visiem orgāniem un sistēmām, 
kas ar to saistīti. Ievelciet vairākus dziļus elpas vilcienus, koncentrējo
ties uz krāsas ievilkšanu caur drēbi čakrā un līdzsvara atjaunošanu. Tur
piniet to trīs līdz piecas minūtes, līdz sajūtat, ka tā ir sabalansēta.

7. Tagad atkārtojiet to pašu ar jebkuru citu čakru, par kuras līdzsva
rotību šaubāties.

8. Uzlieciet visus septiņus krāsainos auduma gabaliņus uz čakrām. 
Elpojiet dziļi un vienkārši ļaujiet ķermenim absorbēt varavīksnes krāsu 
enerģijas. Jum s jāzina, ka gulēšanas laikā ikviena čakra tiek spēcināta, 
sabalansēta un harmonizēta ar pārējām. Ziniet, ka stiprāka kļūst visa 
jūsu enerģētiskā sistēma. Izjūtiet, ka kļūstat pilnībā līdzsvarots. Kad jūs 
uzņemat šīs krāsas caur saviem čakru centriem, visi ķermeņa fiziskie as
pekti tiek līdzsvaroti un dziedināti. Atstājiet drānas gabaliņus tā piecas 
līdz desmit minūtes vai arī tik ilgi, līdz jūtat, ka esat pilnībā līdzsvarots, 
uzlādēts un sakārtots.
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8. DZIEDINOŠĀS SKAŅAS 
KOMPONENTI

Sakrālās skaņas, vienalga, vai tā ir lūgšana, mūzika, dziesma, bu
ramvārdi vai monotona skandēšana, ir vitāls spēks. Skaņa vienmēr ir uz
skatīta par tiešu saiti starp cilvēcisko un dievišķo. Savā ziņā visas senās 
mistēriju skolas mācījušas saviem skolniekiem izmantot skaņu kā ra
došu un dziedinošu spēku.

Skaņa ir mūsu pašreizējās veselības un apziņas galvenais veicinošais 
faktors. Svēto skaņu koncentrēta izmantošana atšķirībā no ikdienas ne
jaušajām skaņām rada harmoniju, nevis disonansi.

Kad iemācāmies caur saviem enerģijas centriem —  čakrām —  ra
dīt un virzīt ķermenī konkrētas dziedinošas skaņas, iestājas līdzsvars. 
Spēcīgāka kļūst visa enerģētiskā sistēma. Veselība uzlabojas visos līme
ņos, un mēs varam pārvarēt negatīvās īpašības un modeļus, kad tie parā
dās mūsu fiziskajā vai smalkajā ķermenī. Viss sākas ar dziedinošās ska
ņas astoņu pamatkomponentu izpratni.

• Rezonanses komponents
• Ritma komponents
• Melodijas komponents
• Harmonijas komponents
• Toņkārtas komponents
• Tembra komponents
• Akustiskās mijsakarības komponents
• Skaņas enerģētikas komponents
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R EZ O N A N SES K O M P O N E N T S

Rezonanse ir vissvarīgākais komponents dziedināšanā ar skaņu un 
muziķu. Tā nozīmē vibrācijas spēju izlauzties cauri vibrāciju viļņiem, lai 
Izraisītu līdzīgu vibrāciju citā ķermenī. Ar rezonansi var tikt izskaidrotas 
mūsu simpātijas vai antipātijas pret citiem cilvēkiem un dzīves apstāk
ļiem. Šis komponents ļauj mums arī fiziskajā pasaulē kontaktēties un 
piemēroties būtnēm un enerģijām garīgajā vai vēl ēteriskākās dzīves 
dimensijās.

Rezonanses komponents visvieglāk demonstrējams, izmantojot 
toņdakšu un klavieres. Ja  uzsistu toņdakšai, uzskaņotai uz do, un pēc 
tam paceltu klavieru vāku, klusi izjūtot klavieru stīgas, mēs justu, ka arī 
klavieru stīga vibrē do tonī. Toņdakša atsaucas uz līdzīgu frekvenci. 
Vieglāk ir pat apsēsties pie klavierēm un nospiest rezonējošo pedāli. 
Izdziediet skaļi noti un noturiet to trīs līdz piecas sekundes ilgi. Tad 
ieklausieties. Jum s vajadzētu sadzirdēt klavieres. Klavieru stīgas ir diez
gan harmoniski reaģējušas uz jūsu balsi.

Ikviena jūsu ķermeņa šūna rezonē skaņu. Tā spēj reaģēt uz je b 
kuru ārpus tās esošu skaņu. Katrs orgāns, kurā ir savākušās līdzīgas 
vibrācijas šūnas, lai izveidotu šo orgānu, reaģēs kā grupa uz īpašo 
skaņu vibrācijām. Dažādās organisma sistēmas arī atsauksies uz skaņu 
vibrācijām, tāpat arī apziņas emocionālais, mentālais un garīgais stā
voklis. Cilvēka organisms ir bioelektriska sistēma, ko var pārveidot, 
nostiprināt un/vai līdzsvarot, izmantojot skaņu. Tas notiek, izmanto
jot rezonansi.

Mācoties vadīt un kontrolēt savu balsi, izmantojot noteiktus mūzi
kas instrumentus vai lietojot dažādus toņus un mūzikas veidus, varam 
lielā mērā stimulēt atbalstošas, vibrācijas mūsu miesā un garā. Nelīdz
svarotības gadījumā varam izmantot apzināti vadītu skaņu un rezonan
ses komponentu, lai nelīdzsvarotībai atgrieztu tās normāli operējošos 
parametrus.

Solidāra vibrācija vai rezonanse iestājas, ja diviem vai vairāk orga
nismiem ir līdzīgas vai identiskas vibrāciju frekvences, padarot tos
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saderīgākus. Pastāv iedzimta solidaritāte.* To dažkārt dēvē par brīvo re
zonansi. Svarīgs faktors ir indivīda vēlme un gatavība atsaukties uz šo 
īpašo frekvenci.

Tas mums daudz ko vēsta par attiecībām, kuras veidojam. Par to, ka 
grupas attiecības ir izveidojušās un indivīdi atsaucas citu enerģijām, ir 
jāpateicas arī atbalstošajai rezonansei. Grupās, kas sapulcējušās sevišķa 
mērķa labad, mērķis darbojas kā medijs, lai nodibinātu simpātiju rezo
nansi grupas locekļu vidū.

Mākslota rezonanse izveidojas, ja divām enerģijas sistēmām ir at
šķirīgas frekvences un spēcīgākā tiek pārraidīta otrajai uzspiestā veidā. 
Tam ir gan pozitīvais, gan negatīvais aspekts. Daudzi kulta darbības 
veidi un izpausmes (manipulēšana un prāta spēju vardarbīga izmanto
šana) var būt piespiedu rezonanses iznākums, un tieši tāpēc rodas tāds 
fenomens kā līdzīgo spiediens. Grupas apvienotais spēks pārsniedz at
sevišķa indivīda enerģiju un piespiež to rezonēt ar šo grupu.

Ja  tā ir pareizi izprasta un izmantota, piespiedu rezonanse var pār
varēt organisma nesabalansēto stāvokli, tādējādi atgriežot dažādos or
gānus un sistēmas to parastajos parametros. Forsēto rezonansi var 
izmantot, lai atjaunotu homeostāzi.

R IT M A  K O M P O N E N T S

Ritms ir dzīvības pulss, un tas ietekmē visus fiziskos stāvokļus. 
Amerikas indiāņu bungu skaņas atdarina Mātes Zemes sirdspukstus. 
Ritmu var izmantot, lai cilvēkam atjaunotu normālu, veselīgu pulsu. Pa
kļaušana regulāram, stabilam ritmam izraisa līdzīgu atbildes reakciju 
jūsu organisma dabiskajā ritmā.

* Atcerieties, ka cilvēks ir Visuma mikrokosms. Tas nozīmē, ka mūsos līdz 
zināmai pakāpei ir visas enerģiju un vibrāciju frekvences. Tas nozīmē, ka mums ir 
iedzimta spēja rezonēt ar jebkuru vibrāciju Visumā. Tas var būt fiziskajā vai nefi- 
ziskajā līmenī, iesaistot taustāmas un netaustāmas enerģijas. Pat tādas vibrācijas, 
kas nav atpazīstamas kā fiziskas, bet turpina mūs ietekmēt, var tikt sajustas un izjus
tas, ja tiks paaugstināta intuitīvā un fiziskā uztvere.
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Stabils, organizēts ritms atjauno ķermeņa dabisko ritmu, kad tas 
zaudējis līdzsvaru. Indivīdiem ar sirdskaitēm lielu svētību nes baroka 
mūzikas balansējošo ritmu klausīšanās. Tie nomierina sirds pulsāciju, 
dziedina sirdi.

Dziedniecības praksē izmantotais ritms (bungu, skaņu rīku, 
zvanu u. c.) var enerģizēt ķermeni. Ritmi, it īpaši perkusijas instru
mentu radītie, aktivizē pamatnes un sakrālo čakru. Tās ir savienotas ar 
asinsrites sistēmu un pamata dzīvības spēku. Tie ir dzimuma centri —  
mūsu garīgās vitalitātes fiziskā izpausme. Ritms stimulē fizisko enerģiju. 
Bungu rībināšana var būt līdzeklis asinsrites veicināšanai. Ritmi var pa
ātrināt vai palēnināt sirdspukstus un visu ar to saistīto orgānu darbību.

Ilgu laiku bungas tika izmantotas daudziem fiziskiem un metafizis- 
kiem mērķiem. Vienalga, vai tās būtu tibetiešu ceremoniju bungas da- 
maru, Ziemeļāfrikas tar vai ķeltu bhoudrati, bungu sišanai un ritmiem 
piemīt gan dziedinošs, gan garīgs aspekts. Ir visvisādi ritmi, iekšēji un 
ārēji. Pie garīgajiem meklējumiem dzīvē pieder arī mūsu personisko 
ritmu atklāšana un izpausme. To zina un māca šamaņi. Izmantojot tos, 
viņi dziedināja un ceļoja gan uz debesīm, gan elli.

Ir brīnišķīgi, ka no jauna apzinātas bungas. Ikviens var mācīties sist 
ritmu. Mums nav jābūt profesionāļiem, bet ikviens var atrast sev piemē
rotu un patīkamu ritmu. Ja  skaņa mums ir tīkama, tas iedarbojas dziedi
noši un pamācoši. Lai iepazītu bungas, ar tām ir jāstrādā. To var darīt 
burtiskā nozīmē vai arī tā var būt vienkārši veselīgas dzīves metafora.

Bungu ritmi var izraisīt rezonansi mūsu bioloģiskajos ritmos. Tie 
aizrauj, un mūsu normālie metaboliskie ritmi mainās, lai rezonētu ar 
bungu ritmiem.

Ir sākušies pētījumi, lai atklātu, kā atšķirīgi ritmi ietekmē dažādas 
fiziskās sistēmas. Man ir zināmi vairāki cilvēki, kuri pēta dzīvnieku sirds
darbības un elpošanas ritmus, cerot ar bungu skaņām tos atdarināt, lai 
rastos rezonanse viņu pašu ķermenī. Apsverot, ka dažiem dzīvniekiem 
nekad nav bijušas dažas slimības, mēs, iespējams, bungošanas rezonansē 
atradīsim atslēgu šķietami neārstējamu slimību ārstēšanai vai stāvokļa 
uzlabošanai.

141



Negatīvās enerģijas iekustināšana

Skaņu rīki tiek izmantoti daudzveidīgi, tas atkarīgs no sabiedrības un slimības. Nerau
goties uz dažādību, to izmantošanā pastāv zināmi universāli modeļi. Tiek apņemts viss 
ķermenis. Tas izkustina negatīvās enerģijas modeļus, kas atradušies ēteriskajā ķermenī. 
Pēc tam skaņu rīki iekustina un sakrata ķermeni, lai praktizētājs tajā atraisītu enerģiju

ar citām metodēm.



Līdzīgi bungām ari skaņu rīki ir vieni no senākajiem dziedniecības 
instrumentiem. Tie ir attīroši instrumenti. Tos var izmantot, lai izkusti
nātu stingos enerģijas modeļus, kas nostiprinājušies mūsu aurā. Tie uz
tverami kā sastingusi vai sniegaina ainava televizora ekrānā. Šie modeļi 
traucē fiziskajām funkcijām un normālajiem metabolisma ritmiem.

Skaņu riku izmantošana ir vienkārša. Tos krata, apņemot visu ķer
meni. Skaņu rīku skaņas atbrīvos stingās enerģijas drazas un modeļus. 
Pēc tam tos krata, pārvietojoties uz augšu un uz leju pa ķermeņa centrā
lajiem (vadošo un uztveres) meridiāniem. Tā atbrīvo šajos ceļos un gal
venajās čakrās akumulētos enerģijas gružus. Kad tie iekustināti, var sākt 
lietot citas dziedniecības metodes, lai tos pilnībā aizvāktu.

M E L O D IJA S K O M P O N E N T S

Melodija nevar būt atrauta no attiecībām, un tādējādi tā palīdz 
mums ieraudzīt, cik viss ir saistīts. Viens tonis vien nerada melodiju, bet 
kopā ar citiem tā veidojas. Melodija, vienalga, vai tā tiek skandēta, dzie
dāta vai spēlēta ar mūzikas instrumentu, spēj mazināt un mainīt emo
cionālo un mentālo spriedzi, kas var būt cēlonis fiziskai saslimšanai.

Melodiju var izmantot stresa mazināšanai un sāpju remdēšanai. 
Kurš nav redzējis māti, kas maigi dzied vai dungo raudošam bērnam? 
(Bieži vien māte to dara, bērnu šūpojot. ŠI ieaijāšana aktivizē ritma 
komponentu, un tas palīdz nomierināt bērna metabolismu.) Mātes 
dziedāšana savieno viņas enerģiju ar bērnu (attiecības), un sāpes vai 
ciešanas tiek remdētas un līdzsvarotas. Šis ir maigs forsētas rezonanses 
veids. Viena no visdziedinošākajām aktivitātēm, ko varam regulāri lie
tot paši sev, ir dungošana un vienkāršu melodiju izdziedāšana. Darot to, 
piemēram, pa ceļam no darba uz mājām, atjaunojas līdzsvars un attīrās 
negatīvās enerģijas drazas, ko esam uzņēmuši darba gaitās.

Ikvienu melodiju veido toņi, kas mūs ietekmē daudzos līmeņos. 
Konkrēti toņi un to ietekme tiks aplūkota nākamajā nodaļā. Tikai me
lodijai jābūt vieglai un vienkāršai, un to nevajag dziedāt vai dungot ilgi. 
Ikviens, kurš jebkad ir dzirdējis bērnu pirms aizmigšanas dziedam
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vienu vai divus pantus no Brāmsa “Šūpļa dziesmas” to sapratīs. M elo
dija ir viens no visideālākajiem veidiem, kā relaksēties un atvairīt 
slimību.

H A R M O N IJA S K O M P O N E N T S

Harmonija ietekmē mūsu smalkākās un garīgākās enerģijas. Izman
tojot harmoniju, mūsu enerģijas fiziskie aspekti spēj pievienoties garī
gākiem aspektiem. Harmonijā ietverti skaņas fiziskie, emocionālie, 
mentālie un garīgie aspekti. Strādājot ar harmoniju dziedniecībā, jo 
vienkāršāka harmonija, jo  labāk.

Akords ir trīs vai vairākas skaņas, kas skan vienlaikus un saskaņoti. 
Toņi saplūst, lai radītu vienotu vibrāciju, ko atsevišķs tonis nevar radīt. 
Tas stabilizē visas organisma sistēmas un izveidojas to savstarpējā re
zonanse.

Harmonija ir alķīmiskā procesa atslēga. Ar to var pārveidot —  pa
augstināt un pazemināt —  un pārvietot enerģiju visos līmeņos. Ta 
sekmē veselības uzlabošanos un maina apziņas stāvokli. Atrodot pareizu 
toņu, ritmu un to harmonijas kombināciju, varam izraisīt dinamisku re
zonansi, kas koriģē un atbrīvo no lielas nelīdzsvarotības.

Harmonija atspoguļojas visos dzīves aspektos. īpaši tas redzams 
psihisko spēju atraisīšanā. Kad strādājam pie vienas psihiskās dotības 
(viena toņa) attīstīšanas, citas pamostas automātiski un harmonijā ar 
pirmo. Šīs enerģijas izpausmes vietas un sistēmas, kas saskan ar pirmo, 
kļūst atraisītākas un spēcīgākas. To mēs dēvējam par garīgo harmoniju.

TO Ņ K Ā RTA S K O M P O N E N T S

Izmantojot dziedinošas skaņas, to toņkārta jāapsver jebkurā tās 
veidā. Toņkārta ir skaņas augstums vai zemums. Toņkārtu nosaka tas, 
cik ātri vibrē skaņu viļņi. Jo  ātrāki skaņu viļņi, jo augstāka toņkārta. Ta- 
pat, paaugstinot fiziskās un garīgās enerģijas līmeni, paaugstinās arī 
mūsu veselības līmenis.
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Darbs ar dažādiem toņkārtu modeļiem var palīdzēt sagraut stingās 
enerģijas modeļus, kas ierobežo mūsu izaugsmi, apziņu un veselību. 
I' onkrētas toņkārtas ietekmēs konkrētus čakru centrus un tiem atbil
došos ķermeņa orgānus un sistēmas. Ja  konkrētais orgāns un tam atbil
stošā čakra ir pārāk aktīvi vai neaktīvi, varam izmantot īpaša augstuma 
toni, lai atgrieztu to normālo darbības amplitūdu.

Čakras skaņas augstums vienkārši seko toņkārtai. (Skatīt dia
grammu.) Šīs toņkārtas var izdziedāt, spēlēt ar mūzikas instrumentu vai 
klausīties attiecīgajā toņkārtā uzrakstītu skaņdarbu u. tml. Mācīties 
izdziedāt dažāda augstuma toņus savā dabiskajā balsī ir veids, kā atjau
not enerģiju līdz tās dabiskajam homeostāzes līmenim. Tada vienkārša 
lieta kā gammas dziedāšana vai dungošana stabilizē mūsu enerģijas sis
tēmu un noder kā profilaktiskas zāles. Dažas no šīm toņu metodēm tiks 
pētītas nākamajā nodaļā.

T E M B R A  K O M P O N E N T S

Lietojot dziedinošas skaņas, jāapsver arī tembrs. Par tembru jeb 
skaņas nokrāsu dēvē skaņas īpašību, īpatnējās iezīmes un ietekmi. Tas ir 
visu skaņu atšķiršanas avots. Tas mums palīdz atšķirt vienu skaņu no 
otras, vienu balsi no otras, vienu instrumentu no otra. Katrai skaņai un 
skaņas instrumentam ir savas atšķirīgas iezīmes.

Kad izmanto dziedinošo skaņu, tieši tembrs kopā ar toņkārtu ra
doši ietekmē visvairāk. Tembrs rada vai nu harmonisku, vai disharmo
nisku reakciju. Tie abi saistās ar ķermeņa, prāta un gara enerģijas uztveri 
attiecībā uz ārpasaules stimuliem un to ietekmi. Dažādi instrumenti, 
balsis u. c. ietekmē ķermeņa čakras un sistēmas. (Vēlreiz ieskatieties do
tajā diagrammā.) /

Ja  reaģējam harmoniski uz dažādu skaņu tembru (runātu u. c.), 
mums izveidojas pozitīva mijiedarbība. Mūsu organisma šūnas atpazīst 
labvēlīgās skaņas un atbilstoši atsaucas. Piemēram, skrāpējot ar nagiem 
pa tāfeli, rodas griezīgs tembrs, kas krīt uz nerviem, toties bambusa flau
tas tembrs uz nervu sistēmu iedarbojas nomierinoši.
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Dziedinošās skaņas metafiziskie komponenti
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Ja uz skaņām reaģējam ar disonansi, tas nozīmē, ka mūsu enerģijas 
ir atšķīrušas skaņas, kas nav mums harmoniskas. Šādas skaņas var būt 
muzikālas; tās var būt arī mutvārdu, piemēram, pārliecīga kriticisma, 
žēlošanās u. c. gadījumos. Pirms nepievērsīsim uzmanību ķermeņa sū
tītajiem signāliem, mēs, iespējams, ļausim sevi nevajadzīgi apdraudēt 
kaitīgām skaņām.

Daļa no dziedinošo skaņu izmantošanas mācības ietver sevī spēju 
kontrolēt balss tembru, lai radītu harmoniju vai disonansi, kad vaja
dzīgs. Vairākumam no mums tas padodas dabiski. Ja  vēlēsimies palikt 
vieni, izmantosim skarbāku un citus kaitinošāku toni, lai viņus at
grūstu. Ja  vēlēsimies būt draudzīgi, lietosim maigāku, jaukāku un vie
glāku toni.

Vingrinoties varam iemācīties ietekmēt sevi un citus, radīt fiziskas 
un garīgas pārmaiņas, mainot runas tembru un izmantojot dažādu mū
zikas instrumentu tembrus vēlamā efekta panākšanai. Daži specifiski 
balss tembra adaptācijas veidi, ko var izmantot tieši dziedniecībā, tiks 
apskatīti nākamajā nodaļā.

A K U STISK Ā S M IJSA K A R ĪBA S K O M P O N E N T S

Skaņu iedarbība ir pieaugoša. Jo  vairāk ļaujamies svētīgām skaņām, 
jo lielāku un pastāvīgāku ietekmi tās gūst pār mūsu individuālo enerģiju. 
Jo  vairāk sevi pakļaujam kaitīgām skaņām, jo  spēcīgāku un negatīvāku 
ietekmi tās rada uz mums visos līmeņos.

Mūsu ķermenis var izšķirties starp svētīgām un kaitīgām skaņām. 
Šīs reakcijas ietekmē organisma sistēmas un funkcijas, kā arī em ocio
nālo, mentālo un garīgo stāvokli. Ja  kāds mūs kritizē, vai nesaraujamies 
un nenovēršamies? Mūsu ķermenis atbild uz mutvārdu skaņām. Vai ne
ķeram pēc elpas un neaizgriežamies, kad izdzirdam trieciena skaņu? 
Mūsu ķermenis reaģē uz visām skaņām. Diemžēl, mēs šīm reakcijām 
nepievēršam uzmanību. Holistiskajai veselības un vibrāciju terapijai va
jadzētu mūs mācīt kļūt uztverošākiem, izprotošākiem. Mēs zinām, kā
das skaņas mums der. Mēs tiecamies pēc tiem, kas par mums runā labu,
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un iegādājamies tādus mūzikas ierakstus, kuru klausīšanās mums sagādā 
baudu. Ja  tam pievēršam apzinātu uzmanību, varam noteikt, kādas ska
ņas mums nes svētību un no kādām jāizvairās vai jāattīra sevi.

SKAŅAS EN ER Ģ ĒTIK A S K O M P O N E N T S

Skaņa jebkurā tās veidā ir enerģijas avots, un kā tādu to var izman
tot, lai mijiedarbotos ar citām enerģijām. Skaņa —  mūzika, balss u. c. —  
ir iedarbīgs līdzeklis indivīda un vides elektromagnētisko lauku un im
pulsu mainīšanai.

Tas nozīmē: ja ir iestājusies nelīdzsvarotība ķermeņa normālajos 
elektromagnētiskajos parametros (vienalga, vai tā ir konkrēta orgāna vai 
atsevišķas sistēmas disfunkcija), varam izmantot skaņu vai nu vienā no 
tās veidiem, vai kombinētos veidos, lai atjaunotu homeostāzi, remdētu 
sāpes un dziedinātu.

Tā kā skaņa ir enerģijas avots, to var izmantot par līdzekli, lai mai
nītu apziņu un palīdzētu saskatīt fiziskās problēmas metafizisko cēloni. 
Tā atvieglo koncentrēšanos, relaksēšanos, mācīšanos, radošo izpausmi 
un dvēseles un gara stāvokļa lielāku apzināšanos. Tā var mijiedarboties 
un palīdzēt mainīt smadzeņu viļņu modeļus, lai atvieglotu šo procesu.

V ISPĀ RĒJA S D Z IE D IN O ŠO  SKAŅU K O M P O N E N T U  

IZM A N TO ŠA N A S M E T O D E S

Nav skaņas un toņu lietošanas optimālās metodes. Tomēr labi, ja 
tam velta vismaz piecpadsmit minūšu vienā seansā. Jūs varat veikt tik 
daudz seansu, cik nepieciešams problemātiskās vietas dziedināšanai, 
bet nebūtu vēlams to darīt vairāk par divām reizēm dienā. Atcerieties, 
ka iedarbība uzkrājas —  un, ja arī ne vienmēr redzat tūlītēju reakciju, 
stāvoklis mainīsies, ja iesākto darbu turpināsiet.

Eksperimentējiet ar atšķirīgiem paņēmieniem. Mūzika un skaņa 
sniedz baudu. Veltiet laiku, lai mazliet vairāk uzzinātu par mūziku un 
cilvēka ķermeni. Jo  vairāk zinām, jo  vairāk varam darīt.
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Jūs varat izmantot šīs tehnikas kā vispārēju mierinājuma līdzekli 
visām kaitēm; ja ir kāda īpaša problēma, var tās izmantot tieši šī 
slavokļa mainīšanai. Sāciet ar to, ka nosakāt, kura čakra (čakras) ir cie
tušas. Nosakiet, kādas skaņas nāktu tām par labu. Kādas krāsas un citi ar 
vibrācijām saistīti līdzekļi varētu tikt lietoti, lai iedarbība būtu efektī
vāka? Nebaidieties kombinēt vibrāciju terapijas, l a  ievērojami tiks pa
lielināta ārstnieciskā iedarbība.

1. Dziediet gammas, lai balansētu un sakārtotu visas čakras. Ja  sā
kumā dziedāšana nepadodas, nenobīstieties un turpiniet. Tas ir audiāls 
līdzeklis sevis līdzsvarošanai. Atcerieties, ka mēs spējam izšķirt, kad un 
kuras skaņas mums dara labu un iedarbojas pozitīvi.

2. Spēlējiet klasiskās mūzikas skaņdarbu, kas sarakstīts tās čakras, 
uz kuru vēlaties koncentrēties, toņkārtā. (Neraizējieties, ka tas var būt 
sarakstīts diēza vai bemola tonalitātē, jo joprojām būs gana noderīgs ār
stēšanai.) Piemēram:
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3. Apgūstiet mūzikas instrumenta spēli. Nekad nav par vēlu iemā
cīties spēlēt kādu instrumentu. Ir tādi, kurus ir relatīvi viegli iegūt un 
iemācīties. Rags un bambusa flauta ir tikai divi no tiem. Jums nevajag 
uzstāties plašai publikai, bet, mācoties spēlēt gammas, jūs varat izman
tot skaņas dziedināšanai un līdzsvarošanai. Spēlējiet nesabalansētām 
čakrām, atkārtojiet spēlēšanu vai aizturiet skaņu uz vairākām minūtēm. 
Pēc tam spēlējiet gammas.

4. Varat iegādāties lētu sintezatoru. Ar to jūs izspēlēsiet dažādus 
tembrus un toņkārtas. Jūs varēsiet eksperimentēt, lai atrastu, kura ins
trumenta skaņa uz jums rada vislielāko ietekmi. Vairumam sintezatoru 
ir perkusijas un plašs toņu spektrs; tāpēc tie var būt brīnišķīgi dziednie
cības instrumenti.

5. Nopērciet lētas mutes harmonikas. Periodiski spēlējiet dažāda 
augstuma skaņas, lai atjaunotu līdzsvaru. Ja  dienas gaitā pieredzējāt vai 
bijāt pakļauti zināmām emocijām un attieksmei, nosakiet, kuras čakras 
varētu būt zaudējušas līdzsvaru, kā mācījāmies šajā grāmatā. Lai tās sa
balansētu, dažas minūtes dienas beigās veltiet mutes harmonikām. Kad 
tajās pūšat, radot skaņu, vērojiet un izjūtiet, kā tā ieplūst ķermenī.

6. Izmantojiet skaņas un toņus ar ēteriskā pieskāriena starpniecību. 
Ja  ārstējat citu cilvēku, nosakiet nelīdzsvaroto čakru. Turiet rokas virs 
tās un ritmiski elpojiet. Izelpojot un laižot caur savām rokām enerģiju, 
dungojiet čakrai kādu toni vai skaņu. Izjūtiet, kā skaņas vibrācija pār
vietojas pa jūsu ķermeni. Tas it īpaši labi iedarbojas kopā ar tonālo pa
ņēmienu, kas aprakstīts nākamajā nodaļā.

Jūs varbūt vēlēsieties redzēt toni kā krāsu, kad to projicēsiet, lieto
jot ēterisko pieskārienu. Izmantojiet 153. lappusē redzamo diagrammu, 
nosakot skaņas un krāsas atbilstību un piemērojot to čakrai. Iedarbība 
pastiprināsies.



9. SKAŅAS NOKRĀSAS VEIDOŠANA UN 
GRUPVEIDA TERAPIJA

Mijiedarbībai ar ķermeņa fiziskajām aktivitātēm varam izmantot 
mūzikas ritmus, toņus, instrumentus un vokalizāciju. Tam nav nepie
ciešamas plašas zināšanas mūzikā. Muzikāls ir ikviens. Tas pieder mūsu 
būtībai. Mūzika mūs ir apņēmusi un barojusi kopš ieņemšanas brīža —  
no skaņām, kas mūs sasniegušas caur augļūdeni grūtniecības laikā, līdz 
ritmiskajiem sirdspukstiem. Mūzika un ritms ir pati dzīvība.

Mūzika dziedē, un mums tā jāpadara par apzinātu un aktīvu veselī
bas uzturēšanas programmas sastāvdaļu. Pat ja nevaram noturēt melo
diju vai nemākam spēlēt nevienu mūzikas instrumentu, vienalga var at
rast vienkāršus dziedinošo skaņu lietošanas veidus. Ja  varam runāt, 
varam arī ārstēt sevi ar skaņu.

Balsij piemīt milzīga spēja būt par dziedināšanas un barošanas ins
trumentu. Lielākajā daļā pasaules ir bijis vispārējs ticējums, ka cilvēka 
balss spēj dziedināt. Primitīvo sabiedrību šamaņi un svētie izmanto gara 
valodu, lai sazinātos ar augstākajām būtnēm un izdibinātu pareizos ārs
tēšanas līdzekļus. Huichal indiāņi tic, ka dvēsele jeb apziņa izstaro aug
stu frekvenci, kas rada šņācošu un svilpjošu troksni. Viņi tic, ka slimības 
laikā dvēsele aizmaldās projām no ķermeņa. Šamaņi atdarina šo skaņu, 
palīdzot dvēselei atgriezties ķermenī, lai atjaunotu veselību.

Pitagors atzina cilvēka runas ievērojamo ārstniecisko spēku. Viņš 
ārstēja slimības, lasot dzeju. Viņš mācīja studentiem, kā prasmīga, labi 
modulēta balss, brīnišķīgi vārdi un to pantmērs un ritms var atjaunot 
ķermeņa un dvēseles līdzsvaru.
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Mantras joga ir cilvēka pašrealizācijas tehnika, izmantojot iekšējās 
skaņas ( nadas), kas tiek atmodinātas ar balss modulācijas un m onoto
nas skandēšanas palīdzību. Tibetiešu ticējumos vissvarīgākais mūzikas 
instruments ir cilvēka balss, un tibetiešu šamaņi prot izmantot patskaņu 
radīto skaņu, lai izraisītu iekšējās vibrācijas. Viņi mācās izmantot galvu 
un krūškurvi kā rezonatorus (galvas un krūšu reģistri), lai, skandēšanai 
beidzoties, skaņas turpinātu atbalsoties ķermenī —  prātā un ķermeņa 
dobumos.

Ikviena patskaņa skaņa tāpat kā muzikālais tonis var atvērt īpašas 
ķermeņa daļas, ja ieelpas laikā tā tiek vizualizēta un izrunāta vai iekšēji 
modulēta. (Skatīt sekojošo Atbilstības tabulu.) Šī iekšējā skandēšana ir 
atbilde uz daudzām ezoteriskām mācībām, kas saistītas ar dziedinošām 
skaņām un mantrām. Ja  pirms ārējās, dzirdamās skandēšanas nenotiek 
iekšējā skandēšana, iedarbība mazinās.

Apzināts ezoterisks skaņas veidošanas process, kas sākas 151. Ipp., 
ietver divus aspektus, un ikviens cilvēks, kas spēj runāt, var to viegli ap
gūt un lietot. Vienkārši ieelpojot, mēs koncentrējamies uz ķermeņa ra
jonu, saistītu ar patskaņa veidotu skaņu, un to klusi skandinām. Izelpo
jot mēs vibrējam jeb ārēji un dzirdami piešķiram skaņai toni.

Šo atvēršanu ar patskaņu palīdzību var izprast, ja iedomājamies, ka 
elpa seklāk vai dziļāk ietiecas tajā vietā, uz kuru mēs saskaņā ar savām 
domām esam koncentrējušies. Elpa iegūst prānas enerģiju un savieno
jumā ar patskaņu toņiem atver konkrētus ķermeņa vai apziņas iekšējos 
rajonus. (Skatīt tabulu 153. Ipp.)

Ar domām un iztēli mēs varam pārpludināt visu organismu ar ska
ņām, atjaunojot līdzsvaru visos tā aspektos. Mēs varam izmantot pat
skaņu toņus kā alternatīvu mūzikai, lai līdzsvarotu un stimulētu čakras 
un tām atbilstošos orgānus un sistēmas.

Daudzi cilvēki izvairās no dziedniecības ar skaņu, mūziku vai balsi, 
sakot, ka neprot spēlēt mūzikas instrumentu, neprot dziedāt, nevar at
ļauties nopirkt lētas mutes harmonikas, vai mūzikas ierakstu atbilsto
šajā tonalitātē, vai min kādu citu iemeslu. Bet, ja viņi spēj runāt, viņiem 
tomēr paliek iespēja dziedināt sevi ar skaņu.
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APZINĀTA E Z O T E R ISK A S N O K RĀ SA S 

PIEŠĶ IR ŠA N A  SKAŅAI

Tāds skaņveides paņēmiens kā vibrato —  nokrāsas piešķiršana ska
ņām —  nozīmē dziedniecībā iesaistītu skaņu un toņu (muzikālo un ru
nāto) svārstības. Tas ir attīrošs, harmonizējošs un dziedinošs. To var lie
tot, lai atjaunotu homeostāzi visā mūsu enerģijas sistēmā. To var ļoti 
efektīvi izmantot arī savienojumā ar citiem ārstniecības paņēmieniem, 
kas saistīti ar vibrācijām. Tas kļūst par vienu no visspēcīgākajiem paš- 
dziedināšanas līdzekļiem, ja lietojam savu visradošāko mūzikas instru
mentu —  cilvēka balsi.

Balss atbrīvo spēku. Tā atbrīvo to mūsu domu virzienā, tādējādi sū
tot enerģiju atbilstošajai ķermeņa zonai. Ar nokrāsas piešķiršanu skaņai 
varam ietekmēt vai nu visu čakru sistēmu, vai arī varam koncentrēties 
tikai uz īpašu centru vai ķermeņa zonu. Sena aksioma māca, ka “enerģija 
seko domai”. Par ko mēs domāsim, tai virzienā arī aizplūdīs visa ener
ģija. Uz ko būs koncentrēta skaņa un balss, uz to arī plūdīs tās vibrācijas.

Skaņu nokrāsu veidošanas mērķis ir atjaunot ķermeņa (fiziskā un 
smalkā) svārstību modeli, lai materiālajā vidē mūsu garīgā būtība varētu 
izpausties pēc iespējas pilnīgāk. Balss ir ķermeņa sastāvdaļa, bet tā ir ga
rīgā Es instruments. Tā kā mēs esam kas vairāk par ķermeni, mums to 
jāiemācās izmantot kā augstākās apziņas un veselības instrumentu.

1. Izlemiet, kādu skaņu vai skaņas izmantosiet (patskaņus). Nosa
kiet to saistībā ar problemātisko zonu, ar šīs zonas čakru vai dienas gaitā 
piedzīvotajām emocijām un attieksmēm.

2. Jum s jājūtas labi, vienalga, vai skaņu nokrāsa tiks veidota jums 
pašam vai kādam citam. Varat gan stāvēt, gan sēdēt, gan atlaisties guļus, 
tikai iztaisnojiet muguru.

3. Koncentrējieties uz centru, kurā vēlaties radīt skaņu. Lēni ieel
pojiet, savās domās klusi skandinot toni. Uz brīdi aizturiet elpu, pēc 
tam lēni izelpojiet, sadzirdami vibrējot skaņu. Projicējiet to atbilstošajā 
zonā. Ja  nodarbojaties ar sevis līdzsvarošanu, tad vienlaikus ar skaņu fo
kusējieties ar savām domām uz šo zonu vai sakrustojiet rokas virs tās.
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4. Veidojiet skaņas sev tīkamākajā veidā. Nav noteikts, cik ilgi ne
pieciešams noturēt un projicēt toni, tāpat kā nav noteikts konkrēts ska
ņas stiprums. Ļaujiet balsij pašai izvēlēties skaļumu un toņkārtu. Cen
tieties noturēt vienāda garuma iekšējo un ārējo vibrato.

5. Iespējams, jūs vēlēsieties nodziedāt patskani pēc čakrai atbilsto
šas nots. Tā var palielināt efektu, bet pārmaiņu nebūs.

6. Neaizmirstiet ieelpot, klusi skandēt un pēc tam izelpot, sadzir
dami skandējot. Klusi, sadzirdami. Ieelpa, izelpa. Garīga, fiziska. Mēs 
aktivizējam sakrālās skaņas dinamiku.

7. Veidojot skaņu, pievērsiet uzmanību savai balsij. Tā darbosies 
kā sonārinstruments. Ja  balss, veidojot attiecīgu toni, aizlūzis un būs ne- 
izlidzināta, atkārtojiet skaņas veidošanu, līdz balss izlīdzinās. Tas ir dzir
damais rādītājs, kā notiek līdzsvarošana. No šī brīža strādājiet vēl dažas 
minūtes.

8. Iespējams, jūs vēlēsieties sākt un beigt šo skaņas veidošanas se
ansu, piešķirot nokrāsu katras čakras skaņai. Pa vidu veiciet papildu 
skaņas “iekrāsošanu” konkrētām nesakārtotām zonām.

9. Labs treniņš ir ari patskaņu “ietonēšana” katrai čakrai, sākot no 
apakšas, vismaz vienreiz dienā. Tas neprasa daudz laika un palīdzēs 
jums saglabāt līdzsvaru. Veltiet vienai čakrai vairākus skaņas mēģināju
mus, pirms ķeraties pie nākamās.

10. Izmēģiniet dažādas “iekrāsošanas” procedūras. Skaņas ietonēša- 
nai izmantojiet ēterisko pieskārienu. Iztēlojieties čakras krāsu plūstam 
uz priekšu, kad piešķirat nokrāsu čakrai paredzētajai skaņai. Kombinē
jiet vibrāciju dziedniecības paņēmienus. Tie cits citu spēcina.

Elpošana ir ļoti būtiska šim ezoteriskajam skaņu veidošanas proce
sam. Elpa attiecas uz to ātro enerģijas ieplūdi vai ievilcienu, kas aiznes 
tēlu vai domu zemapziņai. Visi skaņas veidošanas aspekti ir saistīti ar 
elpu. Elpa ir dzīvība. Kad apzināmies savus elpošanas modeļus, sākam 
tos labāk pārvaldīt. Strādājot ar toņiem un kļūstot līdzsvarotākiem, arī 
elpošana kļūst mainīgāka, veselīgāka un harmoniskāka.
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Eksperimentējiet ar nokrāsas piešķiršanu skaņai. Izmantojiet sava 
vai da pirmo patskani. Aizveriet acis un lēni ietonējiet skaņu. Ļaujiet tai 
pašai atrast savu skaņas skaļumu un ilgumu. Turpiniet mēģināt, ļaujot 
skaņai atrast tās dabisko toņkārtu. Pēc nedēļas darba jūs izmantosiet šo 
dabisko toņkārtu. Tas jums palīdzēs attīstīt lielāku rezonansi savā balsī. 
Šis skaņas skandēšana desmit līdz divpadsmit reizes sabalansē ķermeni 
un nomierina prātu.

Strādājiet ar visiem patskaņiem. Sāciet ar pamatnes čakru un vei
dojiet skaņu piecas līdz desmit reizes. Izpildiet to ar visām čakrām. Ar 
mutes harmonikām mēģiniet veidot patskani dažādās toņkārtās.

Pievērsiet uzmanību zonām, kurās jums grūti veicas ar toni vai kur 
balss nolūst, ķērkst vai ir neizlīdzināta. Balss darbojas kā sonārinstru- 
ments. Tā nodrošina atgriezenisko saiti.

Ja  balss aizlūst un ir neizlīdzināta, tas liecina par nelīdzsvarotību. 
Turpiniet skaņu nokrāsu veidošanu, līdz balss izlīdzinās. Tas būs sadzir

dams signāls, ka līdzsvars ir atjaunots. Šis atbildes reakcijas veids lieto
jams, ārstējot sevi un citus.

Vai izjūtat skaņu kādā īpašā ķermeņa daļā? Kāda ir iedarbība? Vai 
tā ir patīkama? Satraucoša? Enerģizējoša? Atbrīvojoša? Nosakiet šo 
izjūtu pēc iespējas precīzāk. Nezaudējiet drosmi, ja nevarat to raksturot. 
Skaņu veidošana ir tāds pats mācību process kā dziedniecība.

Šo skaņu nokrāsu veidošanu var izmantot sevis dziedināšanai un 
pašapziņas vairošanai. Kā jebkurā dziedniecībā relaksācija ir būtiska, 
bet sakrālo skaņu unikālais faktors ir tas, ka šeit relaksācija ir procesa 
dabiska sastāvdaļa. Jūs nevarat lietot dziedinošās skaņas bez to atbrīvo
šanas no stresa.

/
/

D ZIED IN Ā ŠA N A  G RUPĀ AR SA KRĀ LA JĀ M  

SKAŅĀM

Zināšanu skolām bija īpašas dziedniecības telpas un tempļi. 
Skaņa un mūzika bija to manifestācijas veids. Dziedāšanas forma bija
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dziedājumi, skandēšana, mantras, poēzija, kā arī mūsdienās pazīstamais 
veids —  dziesma. Arī skaņu nokrāsu veidošana bija zināma. Dziednieku 
grupas radīja skaņas vai izdziedāja indivīdam tuvas skaņu variācijas. 
Tās, piemēram, varēja būt atsevišķas izceltas skaņas indivīda vārdā vai 
pat viņa astroloģiskajā kartē.

Sakrālās ģeometrijas studēšana var sekmēt skaņu nokrāsu veidoša
nas dziedniecisko iedarbību. Ģeometrija ietekmē apkārtnes elektro
magnētiskās vibrācijas. Dažas ģeometriskās formas šo iedarbību padara 
intensīvāku, bet citas to mīkstina.

Cilvēkiem dažreiz ir grūti noticēt, ka ģeometrija ietekmē mūs jeb
kurā līmenī. Paraugieties uz savas mājas vidi! Kurā istabā vai istabās jūs 
pavadāt visvairāk laika? Šīs telpas stūri, iespējams, nomierinoši ietekmē 
jūsu paša elektromagnētiskos modeļus. Aplūkojiet to istabu formu un 
stūrus, kurās jūs pavadāt vismazāk laika vai jūtaties ne pārāk ērti.

Papilnam ir nostāstu par Pitagoru, kā viņš spēja muzikāli interpre
tēt telpas, celtnes vai pat pilsētas formu. Ja  apsveram, ka mūzikai ir sais
tība ar matemātiku, īpaši vienas nots saiknē ar otru vai arī skaņas pār
vēršanā elektriskajos signālos, mēs sākam saskatīt daudzas iespējamības. 
Šī darba mērķis nav pētīt visus šos līdzekļus, bet bibliogrāfijā norādīti 
daži darbi, lai jūs paši varētu iedziļināties.

Kā gan indivīds ar nelielu muzikālo bagāžu vai bez ģeometrijas 
zināšanām var piedalīties dziedniecībā? Viena no visspēcīgākajām 
dziedniecības metodēm, izmantojot skaņas veidošanu, ir darbošanās 
grupās. Tāda grupveida dziedināšana kāpina enerģiju un paceļ to aug
stākā līmenī. Grupas dziedniecība ir arī viens no visefektīvākajiem ap
mācības veidiem iedarbības projicēšanas un piedzīvošanas ziņā. Tā pa
dara daudzkārt patīkamāku šo spēju attīstīšanu.

Grupu dziednieki var sevi sakārtot dažādās konfigurācijās ap indi
vīdu, lai ar skaņu radītu dinamiskas pārmaiņas. Ar ģeometrisko formu 
izmantošanu, ieskaujot indivīdu skaņu veidošanas laikā, var panākt ļoti 
spēcīgu iedarbību. Austrumos ģeometrisko formu izmantošana tiek dē
vēta par jantru jeb ģeomantiju. Jantras ir dabiski vizuālie līdzekļi, kas
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palīdz koncentrēties. Tās izmantojot dziedniecībā vai dievkalpojuma 
mērķiem, lietā tiek likta ar formu saistītā enerģija. Ja  to izmanto kopā ar 
skaņu veidošanu, šī enerģija nostabilizējas, lai ietekmētu un palīdzētu 
tālāk stimulēt skaņu dziedinošās enerģijas. Kad grupas locekļi ap indi
vīdu izveido ģeometrisku formu, viņi tās iekšienē rada enerģijas virpuli, 
un, veidojot skaņas, enerģija tiek iekustināta.

Meditācijas un dziedniecības grupu dalībnieki var gūt milzīgu 
baudu un piedzīvot brīnišķīgus iespaidus, to visu lietojot. Tas ir lielisks 
veids, kā izjust un pierādīt sakrālās skaņas ietekmi uz sevi. Katrs indi
vīds pēc kārtas var nostāties grupas vidū, bet pārējie dalībnieki ap viņu 
veido dažādas ģeometriskas formas. Tas harmonizē arī grupu, un tāpēc 
skaņu veidošana ir pietiekami iedarbīgs process, lai to izpildītu pirms 
jebkuras grupas ceremonijas vai rituālās darbības.

Grupas un apļi ir ļoti efektīvi arī dziedinošo toņu projicēšanā uz in
divīdu, kurš atrodas lielā attālumā. Grupai atkarībā no konkrētās kaites 
jāvienojas par piemērotu ģeometrisko formu un svētību nesošu skaņu. 
Iztēlojieties indivīdu, kam nepieciešama dziedināšana, grupas vidū. Ja 
jums ir viņa fotogrāfija, arī to novietojiet centrā, lai vēl vairāk palielinātu 
šo saikni. Grupai, veidojot skaņu, jāiztēlojas enerģija, kas plūst uz 
priekšu, lai saskartos ar indivīdu.

Ģ E O M E T R ISK O  FO R M U  SIM BO LIK A

Dažādu ģeometrisko formu simbolikas pētīšana būs efektīva, to 
izmantojot grupās skaņas veidošanai un dziedniecībai. Tālāk seko pie
mēri, un tas nekādā ziņā nav viss ar dažādām formām saistīto enerģiju 
spektrs. Piemērojiet ģeometrisko formu grupas lielumam un nebaidie
ties eksperimentēt.
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Kvadrāts. Skaņu veidošanas laikā ap indivīdu 
izveidotais kvadrāts cilvēka enerģijai nodrošina lie
lāku stabilitāti un līdzsvaru. Ja  to izmanto kopā ar 
skaņas veidošanu, tas nomierina un stabilizē. Tas arī 
vairo un spēcina pamatnes čakras dzīvības spēku.

Trīsstūris. Trīsstūris palielina un intensificē 
toņu enerģiju. Tas spēcīgi ietekmē sakrālo čakru, un 
to var izmantot indivīda enerģijas palielināšanai vai 
pazemināšanai, ja lieto kopā ar skaņu. Tas palīdz 
skaņu nokrāsas veidošanā vieglāk panākt lielāku attī
rošu efektu.

Aplis. Aplis ir visdabiskākā un pilnīgākā forma 
pasaulē. Kopā ar skaņām tas veido kopuma un vese
luma enerģijas virpuli. Tas harmonizē visas orga
nisma sistēmas. Tas paaugstina skaņu efektivitāti, lai 
tās indivīdā varētu raisīt jaunu dzīvi, veselību un ener
ģiju. Aplis ir dzemde. Tas saceļ virpuli, kas spēj savie

not dievišķo ar cilvēcisko, iekšējo ar ārējo. Tas labi palīdz skaņu nokrā
sas veidošanā, it īpaši saistībā ar saules pinuma čakru. To var izmantot, 
kad neviena cita forma neliekas piemērota.

Krusts. Krusts ir forma, kas rada enerģiju, lai ba
lansētu četrus ķermeņa elementus: uguni, gaisu, 
ūdeni un zemi. Tas spēcīgi ietekmē sirds čakru, it īpaši 
savienojumā ar skaņu tonēšanu. Tas var palīdzēt sa
vienot un sabalansēt indivīda četras enerģijas: fizisko, 
emocionālo, mentālo un garīgo. Tas rada līdzsvarotu

polaritāti indivīda elektromagnētiskajā laukā. Tas līdzsvaro vīrišķo un 
sievišķo un savienojumā ar skaņām stabilizējoši iedarbojas uz visiem 
meridiāniem.



Pusmēness. Pusmēness ir forma, kas savieno
jumā ar skaņu vairo emocionālo dziedināšanos un no
vērš nespēju izpausties. Tas ir saistīts ar kakla čakru un 
visām tās enerģijām. To var izmantot savienojumā ar

skaņu, lai izceltu atskārsmes, radošās iztēles un intuīcijas sievišķās ener
ģijas. Tas izteikti palielina skaņu nokrāsu veidojošo enerģiju un ir gandrīz 
universāli izmantojams jebkurā skaņu nokrāsas radīšanas procedūrā.

Sešstaru zvaigzne. Šī figūra, lietota kopā ar 
skaņu, savieno sirdi un prātu, zemāko un augstāko, 
dievišķo un garīgo. Ta izlīdzina smalkās enerģijas ar 
fiziskajām. Ta spēcīgi ietekmē trešās acs un sirds čakru. 
To var lietot kopā ar skaņu, lai vairotu spēcinošo un 
aizsargājošo enerģiju. Tā palīdz stimulēt iekšējās sau
les ugunis, kas sekmē pašdziedināšanos.

Piecstaru zvaigzne. Šī forma savienojumā ar 
skaņu ir līdzsvarojoša un stabilizējoša. Tā īpaši labi 
iedarbojas uz “atslēgušos” indivīdu. Ta nodrošina kon
centrētas enerģijas spēku. Kopā ar skaņu un mūziku tā 
pievilks spēka un enerģijas dziedinošos eņģeļus, īpaši 
tos, kas zināmi kā serafīmi.

Septiņstaru zvaigzne. Šī forma savienojumā ar 
skaņu ir ļoti dziedinoša visos līmeņos. Septiņi ir mis
tisks skaitlis, un šī figūra palīdz sabalansēt visas čakras, 
smalkos ķermeņus un ķermeņa fiziskās sistēmas. Tā 
rada virpuli, kas daudz spēcīgāk iesaista septiņu gal
veno planētu enerģiju spēles. Tā nomierinoši iedarbo

jas uz emocijām, un to var izmantot universāli, lai palielinātu bērnu 
dziedinošās enerģijas. (Šī forma bieži tiek dēvēta par Sv. Brigitas Zvaig
zni, bērnu sargātāju un dziednieci.)



Katrā konfigurācijā dziedināmā persona sēž vai guļ vidū. Tā ir uz

tveres spējas spēcīgākā vieta. Centrs ir apļa kodols. Tas ir mīlestības 

fokuss, kurā skaņas dziedinošās enerģijas, ko sūta citi grupas locekĻ, 

sasniedz indivīdu. Tikai iecentrēti mēs varam atgūt veselību un līdz

svaru.

Paņēmieni, lietojot grupveida dziedināšanu
1. Sapulciniet grupu līdzīgi domājošu indivīdu. Tam nav nepie

ciešamas lielas zināšanas par skaņas iedarbību, kas jau ir apspriesta 

šajā un iepriekšējā nodaļā. Dalībnieku skaits grupā paliek pašas gru

pas ziņā. Jo  vairāk būs cilvēku, jo  vieglāk būs izveidot ģeometriskas 

figūras. Tas arī palielina dziedniecības procesa spēku, un vieglāk būs 

arī turpināt grupveida dziedināšanu, ja daži tās locekļi nevarēs pie
dalīties.

2. Vienojieties par noteiktu tikšanās laiku. Būtu vēlama sapulcēša

nās reizi nedēļā. Tas ir pietiekami bieži, lai nodrošinātu atgriezenisko 

saikni ar iepriekšējās nedēļas pūlēm, un radīsies arī laiks paša eksperi

mentiem. Tas ari ļaus harmoniskāk strādāt grupā. Jo  spēcīgāka grupa, jo 

spēcīgāks dziedināšanas process.

3. Sākumā jums vispār varētu nebūt vēlēšanās kādu dziedināt. Pir

mos četrus, piecus seansus vajadzētu iesaistīties harmoniskas grupas 

veidošanā un veikt eksperimentus citam ar citu, lai ikviens grupas lo

ceklis personiski varētu gūt labumu no skaņu veidošanas.

4. Izveidojiet apli, lai radītu vienotību. Pēc tam katra seansa sākumā 

pārskatiet apzinātu ezoteriskas skaņas nokrāsas veidošanu. Pēc tam kā 

grupa ar šī procesa palīdzību izmēģiniet patskaņus katrai čakrai. Attie

cīgi “iekrāsojiet” katra patskaņa skaņu vismaz trīs vai četras reizes. Ši 

vispārīgā skaņu veidošana, ko veiks grupa, radīs harmoniju, kas grupas 

enerģijai ir būtiska, lai būtu dziedināšanas katalizators. Pēc vairākiem 

seansiem grupa sāks rast pati savus skaņas skaļuma, toņa augstuma un
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skaņas ilguma līdzsvara līmeņus. Pēc vairākiem seansiem pamanīsiet, ka 

n vieglāk atrast grupai vidējo.
5. Pirms sākat dziedināt citus, labāk to izmēģināt ar visiem grupas 

locekļiem. Jo  vairāk pieredzes grupas locekļiem ir par toņu iedarbību, jo 

paļāvīgāka kļūs grupas enerģija, kad būs jāiedarbojas uz citiem, kas nav 

grupas locekļi.
Viens no vissvētīgākajiem vingrinājumiem ir atrasties grupas vidū, 

kad tā uz jums iedarbojas ar skaņu. Ieņemiet sēdus vai guļus pozu —  

kura visērtākā. Ļaujiet grupai ap jums izveidot vienu no ģeometriska
jām formām un projicēt uz jums katrai čakrai atbilstošus toņus. Indivī

dam, kas atrodas vidū, vajadzētu palikt miera stāvoklī ar aizvērtām acīm, 

pievēršot uzmanību savām izjūtām.
Pēc tam mainieties. Ikvienam grupas loceklim, atrodoties vidū, va

jadzētu būt iespējai nonākt skaņas varā. To vajadzētu paveikt ar katru 

ģeometrisko formu. Atkarībā no grupas lieluma jums, iespējams, vaja

dzēs katru nedēļu to darīt ar citu ģeometrisku figūru, līdz visas būs izmē

ģinātas.
6. Pēc tam kad visi ir izmēģinājuši skaņas iedarbību, veltiet laiku tās 

apspriešanai. Dalieties iespaidos, ko jūs katrs izjutāt vai pieredzējāt. 

Galveno uzmanību pievērsiet līdzīgiem iespaidiem. Vai ir formas, kas, 

šķiet, uz ikvienu kopumā ir iedarbojušās aktīvāk par citām? Ja  tā ir, tā, 

iespējams, ir forma, kura grupas enerģijai varētu būt viena no vislabvēlī

gākajām.

7. Atgādiniet cits citam, ka dažas nākamās dienas jāpievērš uzma

nība personīgajiem enerģijas līmeņiem —  fiziskajam, emocionālajam, 

mentālajam un garīgajam. Nākamajā nedēļā apspriediet šos novēroju

mus. Tas grupai palīdzēs noteikt paplašinātos, kā arī tūlītējos skaņveides 

paņēmiena ieguvumus.
8. Katru seansu beidziet ar grupveida skaņu radīšanu, veidojot apli 

kā sākumā. Varbūt jūs izvēlēsieties apgrieztu kārtību —  sāksit strādāt ar
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skaņām no vainaga čakras un virzīsities uz leju līdz pamatnes čakras 
centram. Tas palīdzēs grupai “piezemēties” kad dalībnieki dosies pro
jām katrs savās gaitās.

9. Nebaidieties eksperimentēt. Atcerieties, ka pirmajās nedēļās jūs 
attīstāt harmoniju un spēju strādāt kopā. Apmainīšanās ar novēroju

miem un individuāli piedzīvoto ir būtiska, lai palīdzētu jums saprast, kā 
skaņu veidošana ietekmē jūs un tos, ar kuriem strādājat, lai palīdzētu 
dziedināties. Tas arī palīdzēs paskaidrot tiem, kas pie jums ierodas, uz 

ko viņi var un uz ko nevar cerēt.

10. Pirms sāksit strādāt ar indivīdu, būtu labi zināt, kā jūs grupā to 
darīsiet. Viens variants ir vispirms ar skaņām ietekmēt visas čakras, stā

vot aplī ap indivīdu. Pēc tam pārvietoties, veidojot ģeometrisku figūru, 
kas laikam visvairāk iedarbosies uz indivīda galveno kaiti vai veselības 
problēmu. Tad grupā veidot skaņu nokrāsas nesabalansētības visvairāk 

skartajai čakrai. Konkrētās skaņu terapijas beigās grupa, iespējams, vē
lēsies atgriezties aplī ap indivīdu un vēlreiz ar skaņām iedarboties uz 

septiņām čakrām, lai nostiprinātu dziedniecības efektu.
11. Nebaidieties improvizēt. Katrs indivīds, ar kuru jūs strādāsiet, 

būs atšķirīgs. Pat ja grupai jau būtu izveidojusies sava veida rutīna, iespē
jams, ka būs jāpiemērojas, lai atbilstu indivīda vajadzībām. Dažreiz tas ir 
precīzi intuitīvs lēmums. Būtu labi, ja grupa varētu satikties trīsdesmit 

līdz četrdesmit piecas minūtes pirms indivīda ierašanās uz ārstēšanos, ja 
šis cilvēks nepieder pie grupas.

12. Mainiet vadītājus. Katru nedēļu ļaujiet citam cilvēkam vadīt 

skaņu veidošanu. Vadītājam jāseko savai intuīcijai attiecībā uz skaņas 
noturēšanas ilgumu un to, cik daudz laika veltīt darbam ar konkrēto 

čakras centru.

Šīs ir vadlīnijas. Negaidīti var rasties dažādi sīkumi, veidojot grup
veida dziedināšanu un to uzturot, bet ar to iespējams viegli tikt galā. 

Kā būs labāk grupai, tā būs labāk arī dziedniecībai. Jūs, iespējams,
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velēsieties saglabāt ierakstus un piezīmes par tiem, kuri ierodas un kad 
ierodas grupā pēc palīdzības. Varbūt jūs arī vēlēsieties, lai klients iero
das atkārtoti, lai apstiprinātu dziedniecības iedarbīgumu. Tas ir svarīgi. 

Vairākums cilvēku, ar kuriem jūs strādāsiet, būtu laimīgi paust savu 
atsauksmi. Bieži vien šī atgriezeniskā saite izpaužas šādi: pie jums dodas 
pēc citu ieteikuma. Grupas spēks aug, un jūs pamazām kļūstat par pa
tiesu dziedinošu spēku citu cilvēku dzīvē un pasaulē.



/

V D A L A

VIBRĀCIJU DZIEDNIECĪBA 
AR GARŠU



10. ZIEDU UN DĀRGAKMEŅU 
ELIKSĪRU SPĒKS

Ziedu un dārgakmeņu eliksīri ir enerģijas “zāles”. Tos var pagata
vot un lietot ikviens. Tie netraucē nevienām tradicionālajām vai netra
dicionālajām metodēm, un tiem ir ļoti aktīva loma visā holistiskajā 
dziedniecībā.

• Tie var palīdzēt indivīdam izprast viņa īpašās slimības mācību.
• Tie var palīdzēt atjaunot fizisko līdzsvaru, kā ari sabalansēt emo

cionālo, mentālo un garīgo stāvokli, kas saasinājis slimību.
• Tos var izmantot, lai palīdzētu atvērties jauniem apziņas līme

ņiem, un ne tikai tiem, kas saistīti ar veselību. Tas saistīts ari ar psihisko, 
radošo un garīgo apziņas stāvokli un tā integrāciju mūsu fiziskās dzīves 
apstākļos.

• Tie palīdz mums piemēroties apkārtnei. Tā kā tie ir izgatavoti no 
dabas elementiem, tos lietojot, sākam atpazīt sarežģītu dabas un cilvē
ces mijiedarbību.

• Tie palīdz mums sakārtot sevi un saskaņoties ar daudz smalkā
kām enerģijām un to ietekmi uz mūsu fizisko dzīvi.

• Tie palīdz mums iemantot devas apziņu, kas ir arhetipisko enerģi
jas modeļu apzināšanās, kas darbojas dabā un tās ietekmē. Tie ir modeļi, 
kas veicina ikviena auga, akmens un kristāla augšanu un veidošanos tā 
īpašajā unikālajā veidā, un to dara harmonijā ar dabu un cilvēci.

• Ziedu un dārgakmeņu eliksīri darbojas kā emocionālās, mentālās 
un garīgās transformācijas katalizatori, tādējādi atbalsojoties fiziskajā. 
(Tie nedarbojas, apejot fizisko ķermeni, bet drīzāk iedarbojoties uz tā 
pamatnes un to apņemošo enerģijas sistēmu.)
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1930. gadā dr. Edvards Bahs no Londonas pameta ļoti ienesīgu 
praksi, lai pētītu un izveidotu augu valsts ārstniecības līdzekļus, kas at
jaunotu vitalitāti. Ziedi tika ņemti no dažādiem augiem un kokiem un 
pārvērsti zālēs, kas varēja izraisīt negatīvus apziņas stāvokļus. Viņš cen
tās šo procesu vienkāršot, vispirms vēlēdamies identificēt prāta, gara
stāvokļa un personības stāvokli, lai pēc tam izvēlētos piemērotu ziedu 
ārstniecības līdzekli.

Oriģinālās trīsdesmit astoņas zāles tika atklātas, eksperimentējot ar 
sevi. Dr. Bahu uzskatīja par ļoti jutīgu cilvēku, tik ļoti jutīgu, ka, uzlie
kot atvērušos ziedu uz savas mēles, pēc neilga laika viņš varēja tik pre
cīzi izjust savu apziņas stāvokli, ka tas noderēja par dziedniecības ceļ
vedi. To pastiprināja viņa homeopāta pieredze un galvenā aksioma, ka 
“līdzīgs ārstē līdzīgu”.

Atšķirībā no ārstniecības augu līdzekļiem ziedu eliksīros neizmanto 
auga fizisko materiālu, bet enerģiju, kas izplatās caur augu, ekstrahē 
vienkāršā alķīmiskā procedūrā. Ziedu zāles ir patiešām “vienkāršas”, kā 
par tām izteicies Bahs. Tās nerosina fizisku diskomfortu. Tie ir vienīgi 
tīri un brīnišķīgi dabas elementi. Augi, kas tiek izmantoti to radīšanā, 
auguši savvaļā, un vairums no tiem ir iegūstami jebkuram, kurš gatavs 
tos sameklēt.

3 8  B ah a ziedu zāles

Ancītis —  pret iekšējām  m okām , kas ārēji n etiek  izpaustas; atm odina 

iekšēju  m ieru.
Apse —  pret nem ieru , bažām ; atm odina atvērtību jau niem  piedzīvoju

m iem .
Dižskābardis —  pret kritisku noskaņoju m u ; atm odina p ieņem šanu un 

iecietību .
Čemuru augstiņš —  vājas gribas gadījum ā; atm odina iekšēju  spēku.

V ilm ota ceratostigm a  —  pret paļāvības trūkum u; atm odina uzticēšanos 

iekšējai vadībai.
Kaukāza plūme —  pret bailēm  no sakāves vai šoka; atm odina drosm i 

stresa laikā.
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Zirgkastaņas pumpuri — pret atkārtotu kļūdīšanos; atmodina dzīves 
mācību apzināšanos.

Cigoriņi — pret apsēstību un mocekļa sindromu; atmodina attiecīgi do
šanu un ņemšanu.

Baltais mežvītenis — pret sapņainību un uzmanības trūkumu; atgriež 
"uz Zemes” un atmodina praktisku iedvesmu.

Mežābele — pret netīrības vai kauna izjūtu; atmodina harmoniju un iek
šēju attīrīšanos.

Anglijas goba — pret adekvātuma izjūtas trūkumu; atmodina pašpa
ļāvību.

Rūgtā drudzenīte — pret mazdūšību un sevis apšaubīšanu; atmodina 
neatlaidību un paļāvību.

Eiropas ulekss — pret izmisumu un bezcerību; atmodina ticību un 
cerību.

Virši — pret iegrimšanu sevī un nevēlēšanos uzklausīt; atmodina rūpes 
par citiem un spēju uzklausīt.

Aslapu ilekss — pret greizsirdību, naidu un atriebību; atmodina līdz
jūtību.

Vīteņsausserdis — pret dzīvošanu pagātnē; atmodina spēju atbrīvoties 
no domām par pagātni.

Skābardis — pret izturības trūkumu dienas gaitās; atmodina pārliecību 
par enerģiju un spējām.

Puķu sprigane — pret nepacietību un aizkaitināmību; atmodina pacie
tību un izpratni.

Eiropas lapegle — pret pašpaļāvības trūkumu un mazvērtības kom
pleksu; atmodina uzticēšanos un radošu izpausmi.

Lāsainā pērtiķinutīte — pret bailēm un kautrīgumu; atmodina drosmi 
un paļāvību.

Tīruma sinepe —  uzplaukumam un pret depresiju; atmodina prieku un 
dvēseles mieru.

Ozols — pret izmisumu un grūtsirdību; atmodina drosmīgu neatlaidību 
un izturību.

Eiropas olīvkoks — pret mentālu/fizisku iztukšotību; atjauno vitalitāti.
Priede — vainas apziņas un pārmetumu gadījumā; atmodina pozitīvu 

sevis pieņemšanu.
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Sārtā zirgkastaņa — pret pārlieku lielām bailēm un nemieru; atmodina 
mierīgu objektivitāti.

Naudiņu saulrozīte — terora un panikas gadījumā; atmodina drosmi 
sevi pārspēt.

Dziedinošu avotu ūdens —  pret neelastlbu un pašaizliedzībai; atmo
dina elastīgumu, spontanitāti un sevis lološanu.

Vasaras žultszālīte — pret nenoteiktību un neizlēmību; atmodina sta
bilu izlēmību.

Čemuru baltstarīte — visu šoku un traumu gadījumā; atmodina trau
mas dziedināšanu.

Ēdamā kastaņa — izmisuma un neizturības gadījumā; atmodina ticību 
vistumšākajā laikā.

Verbena, ārstniecības — pret fanātisku piepūli un pārlieku lielu entuzi
asmu; atmodina relaksāciju un mērenību.

īstais vinkoks — pret dominēšanu un neelastību; atmodina jutīgu va
dītspēju un cieņu.

īstais riekstkoks — pārejai un pārmaiņām un pret pārjutīgumu; atmo
dina objektivitāti un perspektīvas brīvību.

Purva sermulīte — pret pārspīlētu lepnumu un pārākuma sajūtu; atmo
dina pazemību un kalpošanu.

Zirgkastaņa — pret nevēlamām domām un raizēm; atmodina mieru un 
prāta skaidrību.

Zarainā lāčauza — pret neapmierinātību ar sasniegto; atmodina skaid
rību par dzīves virzību.

Suņu roze — pret apātiju un rezignāciju; atmodina dzīves entuziasmu.
Baltais vītols — pret aizvainojumu un rūgtumu; atmodina atbildības 

pieņemšanu un atbrīvo no pārmetuma.

Ideālā variantā šie eliksīri ir gatavoti no dabiskos apstākļos augu
šiem augiem bez ķimikālijām.

Ziedu un dārgakmeņu eliksīri ir pilnībā labvēlīgi. Tie nav kaitīgi, 
un to izmantošana nav pretrunā ar citu zāļu lietošanu. Tie nekādā ziņā 
nevar radīt nepatīkamu reakciju. Es esmu saticis indivīdus, kuri žēlojas 
par blakusefektiem, visbiežāk šādi: “Es nevaru regulēt enerģiju.” Šajos 
gadījumos indivīdam nepietiek drosmes noskaidrot savas slimošanas
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motivāciju, kā ari to, vai viņam ir patiesa vēlme izveseļoties. Atcerieties, 
ka ikviena slimība un mūsu reakcija uz to ļauj labāk iepazīt pašiem sevi. 
Sliktākais ir tas, ka nav iedarbības. Labākais —  tie dziedina un izglīto.

Ziedu un dārgakmeņu eliksīri ir tikpat daudzveidīgi lietojami, cik 
daudzveidīgi ir šie ziedi un dārgakmeņi. Ikvienam ziedam ir savs īpa
šību kopums. Katram ziedam un dārgakmenim ir vibrāciju frekvence, 
savs dzīvības enerģijas modelis. Katram no tiem ir sava unikāla funkcija 
un iedarbība uz cilvēku. Iepazīšanās ar ziediem un dārgakmeņiem, to 
krāsu, formu u. c. var palīdzēt noteikt to enerģijas modeli.

Tas ir enerģijas modelis, kas ieplūdis šķidrumā, kurš pēc tam tiek 
izmantots, lai indivīdam mainītu, pārveidotu vai radītu jaunus vibrāciju 
modeļus —  tādus, kas palīdzēs viņam veikt īpašas funkcijas un uzde
vumus.

Ziedu un dārgakmeņu eliksīri ir nekaitīgi, tomēr to izpausmes indi
vīda dziedināšanas laikā ne vienmēr ir paredzamas. Uz daudziem tie 
iedarbojas tūlīt, atbrīvojot no spriedzes. Citi saskaras ar savas personī
bas aspektiem, kas palīdzēja slimībai izpausties.

Daži, iespējams, nejutīs nekādu iedarbību pat nedēļas garumā. Ne
raugoties uz individuālu reakciju, pašanalīze un pat konsultēšana sniedz 
milzīgu palīdzību darbā ar ziedu un dārgakmeņu eliksīriem.

Ir svarīgi atpazīt saikni starp psiholoģisko raksturu un ķermeņa 
fizisko reakciju uz labo vai slikto pusi. Ziedu un dārgakmeņu eliksīri 
tajā palīdz. Dziedniecība nav tikai fiziskā diskomforta vai ciešanu 
noņemšana, bet tā nozīmē ari, ka slimība jāuztver kā kaut kas nozīmīgs. 
Ārstniecības līdzekļi stimulē šo sevis iepazīšanas iespējamību. Ja  vēla
mies atgūt īstu veselību, mums jāgatavojas pārmaiņām. Diemžēl daudzi 
no mums tām pretojas. Eliksīri atver apziņai ceļu uz augstāko “es”, ap
ejot personības pretošanos un šķēršļus, lai iniciētu visaptverošu dziedi
nāšanas procesu.

Nākamais būs citu ziedu un dārgakmeņu eliksīru saraksts. Tas ne
kādā ziņā nav pilnīgs, jo ir simtiem ziedu ārstniecības līdzekļu un eliksī
rus var pagatavot ari saistībā ar katru kristālu un dārgakmeni. To ap
raksti, iedarbība un īpašības labākajā gadījumā ir pieticīgi, bet tie jums
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dos iespēju sākt. Bibliogrāfijā ir minēti vairāki darbi, kas sniedz padziļi
nātu informāciju par raksturīgiem ziedu un dārgakmeņu eliksīriem.

Lasiet un mācieties par ziediem un dārgakmeņiem pēc iespējas vai
rāk, jo  šī informācija dos plašāku ieskatu šo eliksīru īpašībās. Ir daudz 
komerciālas literatūras par ziedu un dārgakmeņu eliksīriem, bet būtu 
svētīgi izveidot pašam savu —  vismaz vienreiz. Tas palīdzēs pieskaņo
ties dabas alķīmiskajiem procesiem un to izmantošanai saistībā ar jūsu 
paša dabiskajām enerģijām. Nākamajā nodaļā sniegti konkrēti norādī
jumi par ziedu un dārgakmeņu eliksīru izgatavošanu un lietošanu.

C itu  ziedu ārstn iecīb as līdzekļu un to
ied arb īb as p iem ēri

Angelika — atver cilvēkam pieeju garīgajai valstībai un eņģeļu ietekmei.
Kazene — radošās iedvesmas manifestācijai un jaunu apziņas līmeņu at

vēršanai.
Kliņģerīte — atmodina vārdu dziedinošo spēku.
Kalifornijas magone — augstākai intuīcijai; palīdz savienoties ar dabas 

valstību un saskatīt auru.
Čaparals — palīdz pieredzēt dziļākus psihiskās apzināšanās un uztveres 

līmeņus ar sapņu starpniecību; palīdz atindēt sistēmu.
Cūknātre — rosina māksliniecisku un radošu izpausmi.
īriss — rosina radošo iztēli un iedvesmu; atmodina mākslinieciskās 

spējas.
Lavanda — nomierina nervus un pārjūtīgumu psihisku un garīgu pie

dzīvojumu gadījumā.
Lotoss — iedvesmai, intuīcijai, dziedināšanai; palielina citu esenču 

iedarbību.
Vērmele — atmodina lielāku garīgās ietekmes apzināšanos un sapņu 

izprašanu; palīdz labāk apzināties savas psihiskās enerģijas.
Roze —  atmodina mīlestību un iedvesmu; palīdz pieskaņoties eņģeļu 

hierarhijām un dievišķajam sievišķajam.
Rozmarīns — palīdz kontrolētiem “ārpusķermeņa” piedzīvojumiem; sti

mulē mentālās spējas.
Salvija — palīdz atmosties iekšējās pasaules piedzīvojumiem; palēnina 

novecošanos; dzīves pieredzes izpratne.
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Asinszāle — atver dievišķajai vadībai; aktivizē spēju spilgti fantazēt; pa
lielina psihisko enerģiju; palīdz “ārpusķermeņa” piedzīvojumos.

Krizantēma — apgaro prātu; palīdz ieraudzīt kopainu.
Kalohortuss ( Calochortus) — padara cilvēku jutīgāku pret garīgajām 

valstībām un astroloģiskajām ietekmēm; atmodina iztēles un intuīcijas sieviš
ķos aspektus.

Saulespuķe — līdzsvaro ego un atmodina dievišķās inspirācijas iekšējo 
gaismu; palīdz realizēt dvēseles spējas.

Vijolīte — pieskaņošanās feju valstībai; sirsnības un lielāka garīguma at
modināšanai.

Suņu roze — apātijas pārvarēšanai un garīgā integrēšanai fiziskajā; toni
zējoša ilgstošas slimības gadījumā.

Pelašķis — psihiskai aizsardzībai un pret pārjūtīgumu; stiprina auru; 
dod emocionālu skaidrību; mazina stresu.

D Ā R G A K M EŅ U  E L IK SĪR I UN T O  

LIETO ŠA N A S P IE M Ē R I

Iepriekšējos gados kristāli, akmeņi un dārgakmeņi ir kļuvuši patie
šām populāri dziedniecībā un saistībā ar augstāko apziņu. Tie simbolizē 
un ir konkrētu enerģijas modeļu avots. Kristālu un akmeņu pamatīpa
šību pētījumi sniegs ieskatu par no tiem izgatavotajiem eliksīriem. Tas 
ir tas pats enerģijas modelis, pārvietots šķidrumā.

Pamatnes čakra

Dūmakainais kvarcs
Šī dārgakmens eliksīrs stimulēs, līdzsvaros un attīrīs pamatnes 

čakru. Tas uz šo čakru novirza vainaga čakras enerģiju, lai tā varētu 
praktiskāk izpausties indivīda dzīvē.

Tas piezemē arī mīlestības izpausmi. No dūmakainā kvarca izgata
votais eliksīrs spēcinoši iedarbojas uz visu auras lauku un palīdz to uz
turēt tīru no tiem enerģijas gružiem, kas tiek uzņemti, kontaktējoties ar 
citiem cilvēkiem un apkārtni.
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Sakralā takta

Serdoliks (un vairums oranžo akmeņu)
Eliksīrs, izgatavots no serdolika un citiem oranžajiem akmeņiem, 

palīdz atmodināt cilvēka radošo un māksliniecisko enerģiju, lai tā va
rētu tikt izmantota pilnībā. Tas palīdz atmodināt mūsu dabas doto spēju 
izpausties. Ja  to izmantojam meditācijā, tas palīdz koncentrēties uz mēr
ķiem un tieksmēm, aktivizējot magnētiskās polaritātes, lai mēs spētu 
vairāk pievilkt vajadzīgo. To var lietot, lai atvieglotu visus veselības trau
cējumus, kas saistīti ar sakrālo čakru, kā arī, lai saskartos ar iepriekšējo 
dzīvju ierakstiem jeb informāciju par pašreizējo slimību, kuras saknes 
slēpjas pagātnē.

Saules pinuma čakra

Citrlns
Citrīns palīdz līdzsvarot racionālo prātu un atvērt savienojošo tiltu 

starp to un apziņas augstākajiem un intuitīvajiem līmeņiem. Tas fiziski 
ietekmē visu, ko saules pinums var ietekmēt, it īpaši gremošanas orgānu 
sistēmu. Tas atmodina lielāku miera izjūtu, atbrīvojot no spriedzes. 
Līdzīgi serdolikam tas aktivizē ari ķermeņa magnētiskās polaritātes un 
nāk par labu iņ meridiāniem. Citrīna eliksīrs var palīdzēt skaidri sare
dzēt savus augstākos mērķus, uzlabot veselību un kā to visu realizēt.

Sirds čakra

Sārtais kvarcs
Sārtā kvarca eliksīrs ir spēcīgs, bet maigs tonizētājs. Tas palīdz ma

zināt dusmas un atbrīvoties no negatīvām emocijām sirdī, kas rada fizis
kas veselības problēmas. Tas var atmodināt lielāku iekšējā miera un se
vis piepildītības izjūtu. Tas iedarbojas arī uz iekšējiem aizvainojumiem 
saistībā ar bijušo mīlestību. To var izmantot, lai emocionāli atlaistu un 
attīrītu savas atmiņas un enerģijas, kas kavē izaugsmi. Tas labi noder 
visu emocionālo problēmu fiziskajai izpausmei.
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Malahīts (visi zaļie akmeņi kopumā)
Eliksīrs, kas izgatavots no malahīta, atmodina radošo garu, enerģiju 

un spēju mainīties. Tas palīdz izcelt patiesās perspektīvas un var tikt 
izmantots meditācijā, lai fokusētos uz atsevišķām problēmām. To neva
jadzētu lietot nevienas ar labdabīgu vai ļaundabīgu audzēju saistītas sli
mības gadījumā, jo tas var veicināt to attīstību. Tas labi palīdz spēcināt 
aizkrūtes dziedzeri un imūnsistēmu. Tas stiprina un stimulē auru, lai tā 
ierosinātu jaunas iespējas izaugsmei un līdzsvaram.

Kakla čakra

Tirkīzs
Tirkīza eliksīrs līdzsvaro emocionālo un radošo izpausmi. Tas ma

zina visas nelīdzsvarotības, kas saistītas ar kakla čakru. īpaši iedarbīgs 
tas ir elpošanas orgānu slimību gadījumā. Tas paaugstina sensitivitāti, 
un to var izmantot, lai palīdzētu stimulēt radošumu un mentālo dzirdi. 
Tas aizsargā tos, kas strādā un dzīvo negatīvā vidē, un tas var palīdzēt 
indivīdam, kurš ir emocionāli saistīts ar citu cilvēku problēmām. Tas 
veicina dziedniecību visos līmeņos.

Trešās acs čakra

Sodalīts
Sodalīts ir blīvākais un “vispiezemētākais” no tumši zilajiem akme

ņiem. Izmantots eliksīram, tas noskaņo uz dziļām domām un skaidru 
prātu, lai tas var pienācīgi darboties. Šis eliksīrs indivīdam palīdz saska
tīt, kādi paradumi ir fizisko kaišu pamatā. Tas palīdz saprātīgi reaģēt uz 
visām situācijām un nonākt pie loģiskiem secinājumiem par veselību un 
citiem jautājumiem.

Lazurīts
Eliksīrs, kas izgatavots no šī akmens, ļoti attīroši iedarbojas uz 

prātu un auras lauku. To var izmantot, lai atbrīvotos no zemapziņas ra
dītajiem bloķējumiem, kas neļauj piekļūt dziļākiem apziņas līmeņiem,
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kā arī tikt pie labākas veselības. Tas var palīdzēt attīstīt telepātiju un 
ieraudzīt to, kas fiziski darāms garīgā ceļa attīrīšanai. Tas pozitīvi iedar
bojas uz visām kaitēm, saistītām ar trešās acs čakru.

Fluorīts
Fluorīts arī ir lielisks eliksīrs trešās acs čakrai un visām kaitēm, kas 

ar to saistītas. Tā lietošana ir daudzdimensionāla. Tas aurā atmodina 
spēcīgāku enerģētisko modeli, lai pavērtos jaunas iespējas. Tas var palī
dzēt izprast fizisko kaišu metafiziskos cēloņus. Tas balansē ķermeņa po
laritātes, un tāpēc to var sekmīgi izmantot darbā ar meridiāniem, lai 
līdzsvarotu iņ un jaņ. Tas līdzsvarojoši iedarbojas arī uz smadzeņu pus
lodēm un ar tām saistītajām nervu sinapsēm.

Zilais fluorīts stimulē mentālo mieru. Purpura fluorīts atmodina 
dievbijības aspektus, lai fiziskā sazināšanās ar dievišķo būtu vieglāka. 
Dzeltenā fluorīta eliksīrs palīdz izprast dzīvē pieredzēto un tā ietekmi 
uz veselību. Baltā fluorīta eliksīrs ir attīrošs visos līmeņos, un tas palīdz 
apvienot mūsu un Visuma radošās enerģijas, lai izdziedināšana noritētu 
vieglāk.

Vainaga čakra

Ametists
No ametistiem iznāk lieliski eliksīri. Tie ir attīroši un šķīstījoši 

visos līmeņos. Daudzējādā ziņā tie līdzinās asinis attīrošiem līdzek
ļiem. Tos var universāli izmantot visu slimību gadījumos.

Tas atmodina izpratni un intuīciju, ja tiek izmantots meditācijā, —  
īpaši par veselības problēmām. Tas atmodina arī lielāku pazemības 
izjūtu. To var lietot arī baiļu pārvarēšanai, un tas var palīdzēt jums at
vērties apzinātām astrālajām projekcijām.

Citi svarīgi dārgakmeņu eliksīri

Caurspīdīgais kvarcs
Šis eliksīrs palielinās visu pārējo ziedu un dārgakmeņu eliksīru 

iedarbību. Tas efektīvi balansē un enerģizē visu čakru centrus. Tas ir
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labs vispārtonizējošs līdzeklis. Tas atmodina lielāku garīgo atklāsmi un 
palīdz mums to izpaust fiziskajā pasaulē. Tas līdzsvaro un spēcina auru. 
Tas ir viens no vieglākajiem un spēcīgākajiem eliksīriem, kuri darināti, 
izmantojot kristāla traukus.

Mēnessakmens
No mēnessakmens gatavotais eliksīrs var nest svētību gandrīz ik

vienam uz šīs planētas. Tas atmodina un līdzsvaro sievišķās enerģijas; 
un, tā kā Zeme ir sievišķā planēta, tas ir būtiski visai dzīvībai. Tas at
vieglo emocijas un var mums palīdzēt virzīties no zemākajām em ocio
nālajām izpausmēm uz augstākiem centieniem. Šis eliksīrs arī balansē, 
kad šķērsojam jaunus sliekšņus savā psihiskajā un garīgajā izaugsmē. 
Sievietēm tas noder menstruālā cikla atvieglošanai un visu sievišķo hor
monu un orgānu sabalansēšanai. Vīriešiem tas palīdz atpazīt un izpaust 
sievišķās enerģijas. Tas sniedz dvēseles mieru.



11. d z ie d n ie c ī b a s  e l ik s ī r u  
PAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA

Ziedu un dārgakmeņu eliksīri tiek izgatavoti, ziedus vai kristālus 
traukā ar ūdeni (vēlams kvarca kristāla traukā) vairākas stundas paturot 
saulē. Tos var pagatavot, ziedus un akmeņus arī viegli vārot. Abas m eto
des šajā nodaļā tiks apskatītas sīkāk. Šajā procesā no ziediem un dārgak
meņiem tiek izvilkta dzīvības esence jeb enerģijas matrice, lai veidotu 
iedarbīgu eliksīru. Tas ir pazīstams kā pamateliksīrs. Šim eliksīram kā 
konservants tiek pievienots brendijs vai spirts.

Divus pilienus pamateliksīra ar pipeti pievieno vienas unces 
(28,3 g) pudelītei tīra ūdens (bez ķimikālijām). Tam pievieno tējkaroti 
brendija kā konservantu. No šīs izejvielas veido individuālās devas pu
delītes, arī vienas unces tilpuma. Divi pilieni eliksīra no izejvielas pude
les tiek iepilināti devas pudelītēs, kam pievieno ūdeni un brendiju.
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Ziedu un dārgakmeņu eliksīri, šādi atšķaidot, faktiski kļūst par iedarbī
gām zālēm, līdzīgām homeopātiskajiem ārstniecības līdzekļiem.*

Ja  dozas pudelīte ir gatava, indivīds var eliksīru iedzert tieši no tās 
vai piepilināt glāzei dzeramā ūdens. Parasti eliksīru lieto četras reizes 
dienā pa četriem līdz septiņiem pilieniem vai arī pēc vajadzības.

Cilvēkiem, kas lieto enerģijas “zāles”, piemēram, ziedu un dārgak
meņu eliksīrus, ir jāmaina savi vecie uzskati par ārstniecības līdzekļiem. 
Vairāk nebūt nav labāk, ja ir runa par šiem eliksīriem. Tos vajag lietot

* Dr. Ernsts Leirss (Lehrs) grāmatā “Cilvēks vai matērija” apraksta hom eopā
tisko līdzekļu izgatavošanu. "Atšķaidīšanas vai iedarbīguma m etode ir šāda: dota
jam  vielas daudzumam jābūt deviņkārtīgi atšķaidītam destilētā ūdenī. Atšķaiditi- 
bas pakāpe tādējādi būs 1 = 10, ko parasti attēlo kā lx .  Desm itā daļa no šī šķiduma 
atkal tiek sajaukta ar deviņreiz lielāku daudzumu ūdens. Tagad šķīdinājuma pa
kāpe ir 1 :100  jeb  2x . Šis process tiek veikts tik daudz reižu, cik nepieciešams.

M ēs varam atšķaidīt, cik vēlamies, neizjaucot vielas fiziskās iedarbības jaudu. 
Tieši pretēji, tiklīdz tās sākotnējais ražīgums atšķaidot tiek reducēts līdz m inimu
mam, tālākā atšķaidīšana tai dod enerģiju izraisīt arvien spēcīgāku, atšķirīgu un 
parasti pretēja veida reakciju. Otrais ražīgums, atšķaidīšanu turpinot, rodas, izejot 
cauri dažādām maksimālajām stadijām.

Šis iespējamais process rāda, ka atkārtotas telpiskas paplašināšanās gadījumā 
viela var pārvarēt matērijas smagnējo stāvokli un iegūt tīri funkcionālu efektu. Tā
dējādi bez ārstnieciskā mērķa fizisko vielu iespējas daudzkārt paplašinās.”

Tieši šī iemesla dēļ hom eopātijas galvenais princips ir: “Līdzīgs ārstē līdzīgu.” 
Slimības sim ptomi tiek ārstēti ar stipri atšķaidītām vielām, kas izraisa līdzīgus sim 
ptomus, ja  tiek ievadītas normālā daudzumā. Iedarbojoties viela no cēloņa pārvēr
šas par sekām. Šo procesu atspoguļo bezgalības simbols. Ja  vielu atšķaida un lieto, 
notiek pretējais. T iek panākta izārstēšanās vai iedarbība, jo  atbrīvojas enerģijas 
primārā būtība. M ēs saskaramies ar enerģijas arhetipisko modeli, uz kuru orga
nisms spēj harmoniski reaģēt.
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rītos un vakaros, dažkārt arī dienā. Ziedu un dārgakmeņu eliksīru devas 
ieņemšanas biežuma palielināšana ir efektīvāka nekā tās daudzuma pa
lielināšana. Devu biežuma palielināšana tiek ieteikta akūtas saslimšanas 
gadījumā un pārvērtību procesa paātrināšanai. Atcerieties, ka mums 
katram ir sava individuāla enerģijas sistēma, tāpēc būs jāeksperimentē, 
lai atrastu sev vispiemērotāko.

Z IE D U  UN  D Ā R G A K M EŅ U  E L IK SĪR U  

GATAVOŠANA

Ziedu un akmeņu eliksīru pagatavošanas procedūra ir vienkārša.
1. Ja  jums ir kvarca kristāla trauks, lietojiet to šo eliksīru pagatavo

šanai. Var izmantot arī parastu caurspīdīga stikla trauku, bet tajā esošā 
svina dēļ daudz kas no gaismas spektra tiks bloķēts, un šķidruma pie
sūkšanās ar ziedu un dārgakmeņu enerģijas matrici aizņems vairāk laika 
un būs vājāka.

Kvarca kristāla traukus pārdod daudzos ezoterikas veikalos kā iedar
bīgu līdzekli veselības uzlabošanai un augstākās apziņas attīstīšanai. Tie 
sekmē spēcīgu ziedu un dārgakmeņu eliksīru radīšanu.

2. Iztīriet lietošanai paredzēto trauku. Te noderēs maigas ziepes un 

ūdens.
3. Veltiet laiku meditācijai un saskaņai ar dabu. Lai noskaņotos uz 

zāļu gatavošanu un rastu rezonansi, sēdiet un meditējiet svaigā gaisā 
izmantojamo ziedu tuvumā vai arī turot izvēlētos dārgakmeņus.

4. Ja  esat nodomājuši darināt dārgakmeņu eliksīru, labāk izmantot 
neapstrādātus un neslīpētus akmeņus. Neraizējieties, ja jums nav ne
viena šāda akmens, tikai pārliecinieties, ka akmeņi un dārgakmeņi ir rū
pīgi attīrīti no jebkādas iepriekšējās programmas. Divdesmit četras līdz 
divdesmit astoņas stundas pirms paredzētās eliksīra gatavošanas ievieto
jiet tos jūras sālī un nolieciet ārā. Tas nodzēsīs jebkuru programmu un 
arī tos uzlādēs, tā ka tie daudz efektīvāk ar savu enerģijas modeli iedar
bosies uz šķidrumu.
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5. Vācot ziedus, pārliecinieties, ka tie ir pilnā plaukumā, un dariet to 
agri no rita. Rita saule ir dzīvinošāka. Parasti pēc pusdienlaika ultraviole
tie stari kļūst intensīvāki un gaisa pamatprāna samazinās.

6. Nolieciet pa rokai piemērotu ūdeni. Dzidra avota ūdens, kurš 
nav ķīmiski apstrādāts, ziedu eliksīriem ir daudz noderīgāks, savukārt de
stilētais ūdens ir vispiemērotākais dārgakmeņu eliksīru pagatavošanai.

7. Nolieciet trauku saulē. Pārliecinieties, vai nav mākoņu. Ielejiet 
traukā apmēram desmit unces ūdens. Ja  tas ir kvarca kristāla trauks, izvi
liniet no tā maigi zvanošu skaņu. To ieteicams atkārtot divpadsmit 
reižu, lai šī skaņa sasauktos ar saules kustību pa zodiaka apli. Atcerie
ties: jo  nozīmīgāku varat padarīt šo procesu, jo  lielāku spēku iemantos 
pagatavotie eliksīri. Trauka skaņa kalpo arī ūdens attīrīšanai no jebku
riem lielākiem piesārņojumiem vai saindētām domām.

8. Noplūciet izplaukušos ziedus un tūlīt tos ielaidiet traukā ar 
ūdeni. (Ir cilvēki, kas iesaka ziedus plūkt kopā ar lapu vai kātu, lai zie
diem vai ūdenim nepieskartos ar rokām.) Pārklājiet ar peldošajiem zie
diem visu ūdens virsmu, pārliecinoties, ka ikviens zieds ir saskāries ar 
ūdeni. Novietojiet trauku saulē, kur tas būs pasargāts no ēnas vairākas 
stundas.

9. Pēc ne mazāk kā trim stundām —  vai pirms ziedi sāk novīst —  
uzmanīgi izņemiet tos no ūdens. Šim nolūkam izmantojiet ziedu kātus 
vai garas kristāla adatas. Es iesaku ziedus izkaisīt dārzā ap krūmiem un 
augiem kā cieņas zīmi un svētlaimi atgriezties pie dabas.

Dārgakmeņu eliksīriem jums, iespējams, vajadzētu paturēt akme
ņus un dārgakmeņus saulē mazliet ilgāk. Daži cilvēki iesaka traukā ar 
akmeņiem ieliet brendiju, uzskatīdami, ka brendijs no tiem izvelk vai
rāk enerģijas nekā destilēts ūdens. Iedarbīgi ir abi veidi. Brendijs palīdz 
attīrīt akmeņus. Neapstrādātos akmeņos viegli iekļūt netīrumiem, kas 
iespiežas paša akmens plaisās, un brendijs palīdz atvairīt piesārņojumu.

10. Ja  jums ir kvarca kristāla trauks, paskandiniet pa to atkal. (Uz
manieties, ja tā dibenā atrodas akmeņi, jo skaņas var radīt disharmo
nisku vibrāciju un trauks var ieplīst.) Tad, izmantojot tīru piltuvi,
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pārlejiet saturu tumši brūnā pudelē. Varbūt izvēlēsieties to izkāst ari 
caur marli. Tumši brūnās vairāk par caurspīdīgajām pudelēm palīdz aiz
sargāt eliksīra dzīvību un enerģiju.

11. Pievienojiet brendiju (apmēram vienu ceturto daļu uz pusi no 
eliksīra daudzuma.) Tas ir jūsu pamateliksīrs. Tas būs pamats izejvielas 
un devas pudelēm.

12. Mazāk saulainās dienās vai sliktā laikā eliksīru var pagatavot arī 
ar vārīšanas metodi. Tad ziedi tiek savākti pēc iespējas saulainākā rītā. 
Piepildiet tīru katlu ar ziediem un pievienojiet tik daudz ūdens, lai tie 
tiktu pārklāti.

13. Ūdeni uzvāriet, turpinot vārīt uz lēnas uguns apmēram pus
stundu. Katla vāku neliek. Pēc tam to nolieciet laukā atdzišanai. Kad 
katls ir atdzisis, pārklājiet to ar kokvilnas marli un pārlejiet šķidrumu tīrā 
traukā. Kokvilnas filtrā paliks nogulsnes, kas radušās vārīšanās laikā. Jūs 
varbūt izvēlēsieties pārliet saturu no viena katla otrā vairākas reizes, lai 
ar marles palīdzību izfiltrētu visas nogulsnes, pirms saturu ieliet traukā.

14. Ja  tas ir kristāla trauks, “paspēlējiet” to trīs līdz piecas minūtes 
un pēc tam apmēram stundu paturiet ārā neatkarīgi no tā, cik daudz ir 
saules. Ja  tas nav kristāla trauks, vienkārši uz vienu stundu novietojiet to 
ārā. Tas palīdzēs atjaunot vārīšanās laikā iespējami zaudēto vai novāji
nāto enerģijas nospiedumu.

15. Atkārtojiet 10. un 11. soli, lai radītu pamateliksīru.

Šajā procesā jums var rasties dažādas papildu idejas. Izpildiet tās. 
Ziedu un dārgakmeņu eliksīri palīdz saskarties ar mūsu intuitīvākajām 
un smalkākajām enerģijām. Ir svarīgi sākt šo sadarbību. Personiskā no- 
skaņošanās un dažādas variācijas palīdzēs izveidot pamatu jūsu gatavoto 
dziedniecības eliksīru daudz aktīvākai izmantošanai un iedarbībai. 
Kombinējiet tos ar citiem. Taču, lai ari kombinācija varētu būt savieno
jama, jūs nespēsiet noteikt un pareizi izmantot sniegto labumu.
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D Z IE D N IEC ĪB A S E L IK SĪR U  U ZLĀ D ĒŠA N A  

UN GLABĀŠANA

1. Eliksīrus lejiet brūnas krāsas pudelēs. Tās izfiltrē svešo gaismu 
(galvenokārt mākslīgo), kas var izsūkt enerģiju no uzkrātās esences.

2. Pirms lietošanas pudeli ar eliksīru sakratiet. Ta tiek saglabāta 
enerģijas aktivitāte un eliksīrs pasargāts no sastinguma nelietošanas 
laikā. Vēlams būtu pudeles periodiski sakratīt.

3. Izejvielai un personīgajai devai izmantojiet pudeles ar pipetēm. 
Tas samazinās zudumus, un eliksīri jums kalpos daudz ilgāk.

4. Ņemot devu no pudeles (četri līdz septiņi pilieni zem mēles), 
uzmanieties, lai ar mēli nepieskartos pipetei. Tā var pārnest baktērijas 
uz devas pudeli. Palaikam būtu labi pudeles aplūkot pret gaismu. Ja  ta
jās kaut kas peld, tās ir inficētas, un tās nevajadzētu izmantot.

5. Periodiski eliksīru var uzlādēt un spēcināt. Viena no šādām me
todēm: eliksīra pudeli novieto uz paliktņa kristāla trauka dibenā un 
skandina trauku vairākas minūtes. Otra metode: periodiski novieto tās 
zem piramīdas un uzlādē. Jūs varat arī ievietot katrā pudelē mazu kvarca 
kristālu, kas aktivizē un palielina enerģiju.

6. Pamateliksīra un izejvielas pudeles vajadzētu uzlādēt un tīrīt ik 
pēc trim mēnešiem. Tā tiks saglabāta to enerģijas matrices aktivitāte.

7. Pārliecinieties, ka visas izmantojamās lietas pēc viena eliksīra pa
gatavošanas un pirms cita veida gatavošanas tiek notīrītas, citādi to at
stātās pēdas var sajaukties. Lai arī kombinācija varētu būt savienojama, 
jūs nespēsiet noteikt un pareizi izmantot sniegto labumu.

JU M S  VA JA D ZĪG O  E L IK SĪR U  N O TEIK ŠA N A

Lietošanai vajadzīgo ziedu vai dārgakmeņu eliksīru noteikšana ir 
diezgan vienkārša. Ja  jūs gribat mainīt uzvedības modeli vai personiskās 
rakstura īpašības, atslēga būs pašnovērojumi un veselais saprāts. Kā re
aģējat uz dažādām situācijām un cilvēkiem savā dzīvē? Kādas īpašības
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un spējas vēlaties attīstīt? Kuras čakras visvairāk varētu būt skartas? 
Šādu jautājumu uzdošana sev var palīdzēt noteikt jums visvairāk node
rīgo eliksīru vai eliksīru kombināciju.

Ideāli, ja savu eliksīru noteikšana varbūt jūs pamudinājusi izvēlē
ties citu eliksīru. Konsultācijas un lasījumi par ziedu/dārgakmeņu elik
sīriem var izrādīties efektīvi, sniedzot jums ieskatu un perspektīvu, taču 
galu galā tā ir jūsu atbildība. “Pazīsti pats sevi” —  tāds bija seno mistē
riju skolu priekšraksts, un tas ir attiecināms arī uz ziedu un dārgakmeņu 
eliksīru izmantošanu. Tas prasa lielāku iedziļināšanos sevī un perso
nisko atbildību, jo tiem jābūt pēc iespējas dinamiskākiem dziedniecības 
līdzekļiem. Tie indivīdam māca saskarsmi ar saviem iekšējiem līme
ņiem. Eliksīru noteikšana liek skaidri formulēt, kādas pārmaiņas jums 
nepieciešamas un apstiprināt vēlamās īpašības.

Izmantojamo eliksīru noteikšanā būtībā dominē divas metodes. 
Pirmā ir racionālāka, otrā —  intuitīvāka. Trešā varētu būt abu apvieno
jums. Katrai tomēr ir raksturīgi konkrēti paņēmieni, ko varat izmantot.

Racionālā pieeja jau tika apspriesta —  tā ir saistīta ar sevis novēro
šanu un sev uzdotajiem jautājumiem. Palūkojieties uz savas dzīves mo
deļiem! Kādas kļūdas jūs tiecaties atkārtot? Kā reaģējat uz zināmām 
situācijām? Kāda ir jūsu attieksme pret citiem cilvēkiem? Kāds garastā
voklis jums pārsvarā raksturīgs (it īpaši vairākas nedēļas pirms slimoša
nas)? Pavērojiet sevi! Novērtējiet savas vajadzības un izaicinājumus. 
Tomēr paturiet prātā, ka visiem eliksīriem kopīgi piemītošās īpašības 
savureiz dzīvē attiecas uz mums visiem.

Atcerieties, ka dr. Edvards Bahs strādāja, lai medicīnai noņemtu 
noslēpumainības plīvuru un izveidotu sistēmu, kas būtu saprotama un 
izmantojama ikvienam, kurš vēlas uzlabot savu veselību. Izlasiet eliksīru 
dažādos aprakstus šajā grāmatā un bibliogrāfijā minētajos darbos. Izvei
dojiet to ārstniecības līdzekļu sarakstu, kas vairāk atbilst jūsu personī
bas tipam vai pārdzīvotajiem stresiem un emocijām. Atzīmējiet visus 
tos, kas saistīti ar īpašībām, kuras jūs vēlētos sevī attīstīt.

Pēc saraksta sastādīšanas izlemiet, kuri ir visneatliekamākie vai stei
dzamākie. Ja  nav izlemts, izvērtējiet tos skalā no 1 līdz 10 (ar 1 kā
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zemāko prioritāti un 8 -1 0  kā augstāko). Jums nevajag sevi ierobežot 
līdz vienam vienīgam līdzeklim, jo  tos var kombinēt. Labāk tomēr ir 
ierobežot kombinācijas līdz septiņām vai mazāk. Tas zālēm kopumā 
ļaus daudz efektīvāk iedarboties.

Citas izvēles metodes ietilpst intuitīvās pieejas kategorijā. Tas 
ietver tādu metodi kā meditācija, lai noteiktu vajadzīgo eliksīru. Var 
izmantot praktisko kinezioloģiju. Daži indivīdi lieto ēterisko pieskā
rienu, izlaižot savas rokas caur indivīda auru vai paturot tā virs eliksīra 
pudelītēm, lai sajustu magnētisko pievilkšanos vai atgrūšanos. Ņemot 
vērā visas šīs metodes, viena no visvieglākajām starp intuitīvajām ir 
radiesthesia lietošana.

Radiesthesia ir riķstniecībai līdzīga metode, ar kuru var noteikt elik
sīru. Tiek izmantots instruments, lai noteiktu eliksīra starojumu un tā 
saskaņu ar indivīdu. Var izmantot arī svārstu, vītola zarus, āderu meklē
šanas rīkstīti u. c. Tas ir ar “brīnumu” saistīts process, ar sazināšanos ar 
mūsu dievišķo dabu, kura zina, kas mums vajadzīgs. Lai tas darbotos, 
prātam jāpaliek objektīvam, bet tā ir metode, kuru ikviens var viegli 
apgūt un attīstīt līdz augstai pakāpei.

SVĀRSTA IZGATAVOŠANA UN  LIETO ŠA N A

No visiem rīkstniecības instrumentiem svārstu ir visvieglāk izgata
vot. To darina, diega vai ķēdes galam pievienojot simetrisku priekš
metu. Pēc tam tas tiek šūpots virs interesējošā objekta. Tā kustība sniedz 
atbildes uz mūsu uzdotajiem jautājumiem.

Darbs ar svārstu

1. Uz papīra uzzīmējiet apli. Tajā ievelciet horizontālas un verti
kālas linijas. Varat uzzīmēt arī iekšējo apli, kurā ievietot liecību (ja  to 
darāt kāda cita labā) vai konkrēto eliksīru, ko vēlaties novērtēt. Skatīt 
tālākajās lappusēs esošās diagrammas. Ar nelielu atjautību jūs varat šo 
apli pārvērst par spēcīgu vērtēšanas līdzekli.
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2. Izlemiet, ko katrs virziens vai kustība nozīmē. Ja  svārsts šūpojas 
vertikālā virzienā, vai tā ir apstiprinoša atbilde? Ja  tas šūpojas horizon
tāli, vai tā ir noliedzoša atbilde? Tiklīdz jūs izlemjat, ko kura kustība no
zīmēs, ņemiet vērā šo lēmumu darbojoties ar svārstu. Jūs nosakāt pa
matlikumus savai intuīcijai, lai tā varētu sazināties ar jums, izmantojot 
kustību simboliku. Vispārējie kustību noteikumi ir šādi:

Svārsta izmantošana eliksīru “zīlēšanai”

Ievietojiet eliksīra pudelīti iekšējā aplī, kā tas parādīts augšējā attēlā, turiet svārstu virs 
tā un uzdodiet jautājumus par tā piemērotību jūsu kaitei. Varat arī eliksīra pudelīti tu

rēt vienā rokā, bet svārstu otrā rokā, kamēr “zīlējat” eliksīra noderīgumu.
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• Uz priekšu un atpakaļ pa horizontālo līniju = Nē
• Uz priekšu un atpakaļ pa vertikālo līniju = Jā
• Apļošana pulksteņrādītāja virzienā = Jā
• Apļošana pretēji pulksteņrādītāja virzienam = Nē

3. Pirms sākat lietot svārstu, pavingrinieties sev un citiem noteikt 
ziedu un dārgakmeņu eliksīru atbilstību. Nolieciet apli uz līdzenas galda 
virsmas. Ar elkoni atbalstieties uz galda, lai jūsu roka atrastos virs apļa. 
Turiet svārsta diegu starp īkšķi un rādītājpirkstu, tā smago galu šūpojot 
2 ,5 -5  cm virs apļa centra. Uzdodiet sev dažus “jā” un “nē” jautājumus, 
uz kuriem jūs zināt atbildi. Iesākumā kustiniet svārstu tā, ka tas sāk šū
poties pareizās atbildes virzienā. Šajā brīdī jūs vienkārši nosūtāt ziņu 
apziņas intuitīvajiem līmeņiem, ļaujot tiem uzzināt, kā ar jums komuni
cēt ar svārsta starpniecību.

4. Pēc tam ievietojiet eliksīra pudelīti iekšējā aplī. Turiet svārstu 
virs tā. Pārliecinieties, ka tas nekustas. Tad vienkārši uzdodiet atbilsto
šus jautājumus: “Vai man vajadzīgs šis ziedu/dārgakmeņu eliksīrs?” vai
“V a i________ vajadzīgs šis ziedu/dārgakmeņu eliksīrs?” Kustība un
kustības spēks sniegs jums atbildi. Atcerieties, ka tas ir prāta intuitīvais 
līmenis, kas mijiedarbojas ar eliksīra enerģiju un rada svārsta kustību, 
lai atbilstoši atbildētu.

Ja  vēlaties, varat eliksīra pudelīti turēt arī rokā, kamēr ar svārstu 
otrā rokā to testējat. Varat arī noteikt piemērotos eliksīrus kādam cilvē
kam, kurš atrodas lielā attālumā. Nolieciet liecību (kaut ko, kas pārstāv 
šo cilvēku) iekšējā aplī kopā ar eliksīru. Tad uzdodiet jautājumus. Atce
rieties, ka šīs ir vadlīnijas, lai palīdzētu jums attīstīt ātru noskaņošanos 
uz saviem intuitīvajiem līmeņiem.

5. Svārstu varat izmantot arī kā ceļvedi devām un piemērotām kom
binācijām. Tas viss ir atkarīgs no uzdotajiem jautājumiem. Esiet kon
krēti un teikumus veidojiet tā, lai uz tiem varētu atbildēt ar ”jā” vai “nē”. 
Piemēram: “Vai šo trīs eliksīru kombinācija dos man labumu?” “Vai 
man vajadzētu šos eliksīrus lietot četras reizes dienā?” “Piecas?” u. c.
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Atcerieties, ka svārsts ir instruments komunikācijai ar zemap
ziņu —  mūsu intuitīvo enerģiju troni. Zemapziņas intuīcija sazinās ar 
nervu sistēmas starpniecību, dodot signālu svārsta iekustināšanai.

Svārsta šūpošanās ir ideomotoriska reakcija —  zemapziņas radīta 
netīša muskuļa reakcija. Jebkura muskuļa darbība rada elektriskus im
pulsus, kas šajā gadījumā tiek pārvadīti caur roku uz svārstu, izraisot tā 
kustību atbilstošā veidā.

D AŽAS PA PILD U  D O M A S PAR Z IE D U  UN 

D Ā R G A K M EŅ U  E L IK SĪR IE M

Uz bērniem tādi vibrāciju ārstniecības līdzekļi kā eliksīri iedarbojas 
spēcīgi un efektīvi. Viņu enerģijas sistēma kopumā ir magnētiskāka, un 
tāpēc viņi ārpasaules vibrācijas savā sistēmā absorbē viegli.

Ziedu un dārgakmeņu eliksīri bērniem noder kā spēcīgs profilak
tiskās medicīnas līdzeklis. Tos var izmantot bērnu imūnsistēmas stipri
nāšanai un veidošanai, kā ari uzturēt bērnā līdzsvarotību un saskaņu ar 
intuitīvajām enerģijām. Bērniem ir noderīgi samazināt kombinācijās 
izmantojamo esenču skaitu, jo  viņu sistēmas uz šiem eliksīriem reaģē 
ļoti spēcīgi.

Ar eliksīriem var ārstēt arī dzīvnieku slimības un novērst personī
bas dīvainības. Visvienkāršākais veids ir eliksīra pievienošana dzīvnieku 
barībai un ūdenim.

/



V I D A L A
>

VIBRĀCIJU DZIEDNIECĪBA 
AR OŽU



12. BRĪNUMAINIE KVĒPINĀMIE 
AROMĀTI UN EĻĻAS

Eļļas un kvēpināmie aromāti ir vieni no visbrīnišķīgākajiem un 
iedarbīgākajiem līdzekļiem mūsu vibrāciju līmeņu pacelšanā vai mainī
šanā kā fiziskajā, tā citādā nozīmē. Iemācoties izmantot smaržu vibrā
ciju enerģiju, varam uztvert enerģijas resursus un spēku un uzlabot ve
selību.

Ikvienu no mums apņem individuālās enerģijas lauks, ko dēvē par 
auru. Lai radītu pārmaiņas ārpus ķermeņa esošajā auras laukā, reakciju 
varam izraisīt iekšēji. Šo atbalstošo enerģijas reakciju var izmantot dažā
dām izpausmēm, veselībai vai citā veidā. Smarža tāpat kā krāsa, skaņa 
un doma ir vibrācijas spēks, kas ir viegli apgūstams. Ir trīs vibrāciju 
enerģijas principi, ko ar smaržām ir viegli parādīt. Pirmo jau esam ap
sprieduši: to, ka enerģija seko domai. Uz ko koncentrējam savas domas, 
uz to koncentrējam ari īpašās frekvences enerģiju. Ja  tam pievienojas 
cits fokuss —  tāds, kas ir harmonijā ar mūsu domām, —  enerģija no
stiprinās un palielinās, rezultāts ir dinamiskāks.

Tas iedarbina otru principu, ko dažreiz dēvē par atbilstības likumu. 
Šis likums skan: “Kā augšā, tā apakšā; kā apakšā, tā augšā.” Ko mēs da
rām vienā līmenī, tas mūs ietekmē visos pārējos līmeņos. Starp visām 
lietām un visām enerģijas izpausmēm pastāv sava veida rezonanse. 
Mūsu koncentrēto domu vibrācijas, kas pēc tam tiek palielinātas ar 
citām vibrācijas metodēm (krāsa, skaņa, eliksīrs, smarža u. c.), meklēs 
to, kam ir līdzīga vibrācija, vienalga, vai tas būs ārpus ķermeņa vai nāks 
no modeļa pašā ķermenī, un panāks atbildi.
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Šajā otrajā principā ir paslēpts trešais, ko dažkārt dēvē par pievilk
šanās likumu: “Līdzīgs pievelk līdzīgu.” Organisms ir mikrokosms, un 
mēs varam izmantot smaržu, lai iedarbotos uz auru, tā iekšēji pievelkot 
vajadzīgos enerģijas modeļus. Tas var tikt izmantots, lai spēcinātu sis
tēmu, orgānu vai jebkuru organisma funkciju. To var izmantot arī rado- 
šuma un intuīcijas atvēršanai, ja zinām, kāds spēks izmantojams atbildes 
izsaukšanai. Nākamajā nodaļā apskatīsim vairāk nekā trīsdesmit smar
žas (aromātiskos spēkus), ko var izmantot miesas un dvēseles veselībai.

Mācoties izmantot eļļas un kvēpināmos aromātus, varam radīt ap 
sevi spēcīgu un vibrējošu enerģijas lauku. Mēs varam tos izmantot, lai 
atjaunotu veselību un līdzsvaru un atmodinātu iedzimto spēju apzinā
šanos.

Ikviena eļļa un aromāts mainīs apkārtnes un indivīda vibrāciju kva
litāti saskaņā ar paša unikālajām īpašībām. Tie visspēcīgāk ietekmē indi
vīda ēterisko, astrālo un mentālo enerģiju laukus.

Eļļas un smaržas tiek izmantotas, lai pretotos slimības izraisītajām 
parādībām fiziskajā, emocionālajā, mentālajā vai garīgajā ziņā. Dažas 
eļļas nonāvē dažādas baktērijas un organismus, kas sastopami gaisā, uz 
sienām vai cilvēka ķermenī. Aromāti iesūcas cilvēka organismā caur 
ožas nerviem, savienojoties trešās acs čakrā un hipofīzē —  endokrīno 
sistēmu kontrolējošajā dziedzerī.

Ne vienmēr uzreiz izveidojas rezonanse starp smaržu un indivīdu, 
bet ar darbu un smaržu atkārtotu lietošanu to var panākt. Tas notiek tā
pēc, ka ikvienai smaržai piemīt spēja rezonēt ar kādu mūsu enerģētiskās 
sistēmas aspektu, bet visbiežāk tieši mūsu fiziskajai enerģijai smarža 
sākumā šķiet neatbilstoša un graujoša.

K V ĒPIN Ā M IE A RO M Ā TI

Vairums sākotnējo aromātu tika iegūti no mizām, kaltētiem ārst
niecības un citiem augiem. Katram no tiem ir savas unikālas īpašības. Šī 
grāmata nav domāta, lai tajās visās iedziļinātos, bet bibliogrāfijā minētie 
darbi jums var palīdzēt tālākajos pētījumos.
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Kvēpināmie aromāti ir lielisks palīgs jebkura apziņas veida pacelša
nai. Ir sens ticējums, ka par dažādiem aromātiem gādā konkrēti eņģeļi. 
Kvēpināšanas laikā, paceļoties dūmiem, lidojumu iegūst ari indivīda 
domas un lūgšanas, par ko rūpējas eņģeļu valstība.

Dziedniecībā kvēpināmos aromātus var izmantot, lai attīrītu auru, 
atvērtu vai stimulētu meridiānu aktivitāti, kā ari lai dziedināšanas pro
cesā iesaistītu garīgo palīdzību. Ir galvenokārt divi kvēpināmo aromātu 
veidi.

Aktīvais. Šis ir dominējošas un stimulējošas iedarbības aromāts. 
To bieži vien izmanto kā garu izsaukšanas un materializēšanas līdzekli 
rituālos un mediji. Tas paceļ indivīda enerģijas un apziņas līmeni. Aktī
vas iedarbības kvēpināmos aromātus var izmantot tādi indivīdi, kuriem 
ir lēna vai kūtra vielmaiņa. To var lietot jaņ  meridiānu stimulēšanai. Pie
mēram, noder vīraks, salvija un kvēpināmie aromāti, kas izgatavoti no 
piparmētras dzimtas augiem.

Pasīvais. Šī veida kvēpināmie aromāti iedarbojas relaksējoši un 
nomierinoši. Tiem piemīt cilvēku atverošs efekts. Tie stimulē personas 
magnētiskās jeb iņ īpašības. Ja  tos lieto dziednieciskās meditācijas laikā, 
tie palīdz indivīdam ieiet sevī, lai piekļūtu nelīdzsvarotības saknei. Tie 
var nomierināt un mazināt iekaisumu un palēnināt pārāk aktīvu meta- 
bolismu. Pasīvie kvēpināmie aromāti ir sandalkoks, roze un pačūlija.

Daži cilvēki kvēpināmo aromātu izjūt vienkārši kā daļu no fona 
jebkurā meditācijā, rituālā vai dziedniecības procesā. Citi izmanto tā 
klātesošo domformu kā paša darba būtisku sastāvdaļu. Patiesībā kvēpi
nāmais aromāts ir ļoti plaši lietojams.

• To var izmantot nepatīkamu smaku nomākšanai vai neitralizēša
nai. Senatnē to ļoti bieži izmantoja, lai mazinātu smaku, kas radās, 
mirušo sagatavojot apbedīšanai. Konfūcijs reiz teicis, ka tajā laikā, kad 
sveces apgaismo cilvēku sirdis, kvēpināmie aromāti piešķir smaržu slik
tām smakām.

• Jauki aromāti tiek uzskatīti par tīkamiem dažādām dievībām jeb 
dievišķajiem spēkiem.
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• Kvēpināmais aromāts darbojas ari kā lūgšanas medijs. Līdz ar 
dūmu pacelšanos tas indivīda lūgumu aiznes dievībai.

• Kvēpināmais aromāts rada veicinošu gaisotni dziedināšanai un 
rezonēšanai ar spēku, lai pievilktu augstākas būtnes. Izkvēpināšana, kā 
to darīja indiāņi un citi garīgajā darbā iesaistītie, tika veikta ar kvēpi
nāmo aromātu. Šādā veidā tika attīrīta apkārtne un dalībnieku aura.

• Kvēpināmo aromātu izmanto arī slimību ārstēšanai. Tas var attīrīt 
auru un panākt pārmaiņas ķermeņa meridiānu darbībā.

• Kvēpināmo aromātu var izmantot, lai atvieglotu meditāciju un 
ievadītu apziņas augstākajos stāvokļos.

• Kvēpināmais aromāts ticis izmantots arī atklāsmju saņemšanai no 
gariem, mīlestības iegūšanai, draudzības nodrošināšanai, biznesa panā
kumiem un pat astrālajai projekcijai. To var lietot, lai sekmētu gandrīz 
ikvienu cilvēcisko aktivitāti.

Visizplatītākais kvēpināmo aromātu izmantošanas veids ir kvēpinā
mie kociņi. Daži lētie kvēpekļi satur toksiskus elementus, un tos dedzi
not gaisā izplūst arī toksīni. Vairums labu kvēpināmo aromātu ražotāju 
uz iesaiņojuma atzīmē, ka tajos nav toksisku vielu vai arī tie ir izgatavoti 
no dabiskām vielām. Jūs varat dedzināt arī kokogles un izmantot viegli 
kaltētus augus, mizas un to pulverus. To iedarbība nebūs tik ilgstoša kā 
kvēpināmiem kociņiem, bet smarža būs īstāka un aromātiskāka.

Vienkārši ļaujiet kvēpināmajam aromātam degt telpā, kurā jūs strā
dājat. Varat arī pārklāt sevi vai kādas ķermeņa daļas ar dūmu kārtiņu, lai 
ierosinātu intīmākas pārmaiņas. Lai dziedniecībā izmantotu kvēpinā
mos aromātus, ir nepieciešama zināma eksperimentēšana, bet tā var gūt 
lielāku baudu.

Ē T E R ISK Ā S EĻĻA S

Vēsturiski ēteriskās eļļas lietotas vairāku mērķu labad. Pirmais —  
tās izmantoja ārstniecībā. Tās ļoti palīdz ķermeņa dziedināšanā un 
veselības atjaunošanā. Otra svarīgā lieta ir garīgais pacēlums, ko tās spēj
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sniegt indivīdam. Tās maina indivīda auru, ietekmējot iekšējās enerģijas 
sistēmas, un atstāj iespaidu uz apkārtni saskaņā ar atsevišķās eļļas īpa
šībām.

Eļļas izmantotas arī, sagatavojot indivīdu viņa nāves stundai. Tas 
bija paredzētas, lai palīdzētu normālajam dabas procesam, atbrīvojot 
ķermeni no zemākajām un atverot to augstākajām ietekmēm. Ķermenis 
(īpaši čakru enerģētiskie centri) tika ieziests ar specifiskām eļļām, lai 
cieši noslēgtu spēka centrus, lai pēc nāves citas būtnes nevarētu iekļūt 
ķermeņa čaulā.

Vairums ēterisko eļļu tiek izgatavotas sarežģītā destilācijas procesā. 
Tās ir ļoti iedarbīgas un attīrošas un veido spēcīgu holistiskās medicīnas 
šķautni, kas pazīstama kā aromterapija. Primārais eļļu lietošanas mērķis 
gan pagātnē, gan arī mūsdienās ir to spēja atvieglot ciešanas, kas saistī
tas ar dažādām slimībām.

Ēteriskās eļļas parasti tiek klasificētas kā augstas nots un zemas nots 
smaržas. Zemas nots smaržas ir smagas, biezas, bieži vien ar muskusu 
un zemei raksturīgo. Tas nespēj panākt tik straujas pārmaiņas kā augstās 
nots eļļas, bet to iedarbība ir ilgstošāka. Tās bieži vien ir piemērotas hi- 
peraktīviem cilvēkiem.

Augstās nots smaržas vairāk sliecas uz vieglas, saldas un gaisīgas 
smaržas pusi. Augstas nots eļļu smaržas uz cilvēku iedarbojas strauji, 
bet tās arī izgaist un iztvaiko daudz ātrāk. To iedarbība nav tik ilgstoša 
kā zemas nots smaržām. Parasti saož tieši kombinētās eļļas, un tās labāk 
der gausiem cilvēkiem.

Viens veids, kā strādāt ar ēteriskajām eļļām, ir tās kombinēt. Sajau
ciet zemas un augstas nots smaržas. Tas būs patīkami un palīdzēs atrast 
kombināciju —  ideālu smaržu, kura jums būs visnoderīgākā.

Kā izmantot ēteriskās ellasy >

1. Tas ir ļoti iedarbīgas un tāpēc jums jābūt ļoti uzmanīgiem, tās os
tot un dziļi ieelpojot tūlīt pēc pudeles atvēršanas. Tā var sadedzināt ožas 
nervu. Tāpēc labāk nedaudz eļļas uzpiliniet uz vates piciņas un to laiku
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pa laikam pietuviniet degunam. Jūs varat arī attaisīt pudeli un ar roku 
pavēdināt aromātu uz savu pusi. Vairākkārtēja ostīšana var mazināt jūsu 
ožas sajūtu.

2. Tas var lietot arī kā smaržas. Tomēr jābūt uzmanīgiem, jo  dau
dzas ēteriskās eļļas ir asas un var apdedzināt un sakairināt ādu. Labāk 
tās atšķaidīt. Pārbaudiet arī jebkuru eļļu, to vispirms uzpilinot delmas 
iekšpusē, pirms uzklājat jutīgākām vietām.

3. Pilienu (vēlams atšķaidītu) var iemasēt konkrētajā slimajā vietā.
4. Pilienu var atšķaidīt nelielā ūdens traukā un iemasēt tā meridi

āna ceļā, kuru aromāts visvairāk ir ietekmējis.
5. Ēteriskās eļļas ir izteikti antibakteriālas. Tās var efektīvi izmantot 

grīdu, sienu, drēbju u. c. mazgāšanai, pievienojot mazgājamam ūdenim.
6. Iet vannā ar ēteriskās eļļas piedevu ir ne tikai dziedinoši, bet arī 

nomierinoši. Šim nolūkam vajadzīga pustase uz vannu. Šādā veidā 
smarža spēj apņemt visu jūsu ķermeni, un jūs uzņemat tās aromātu un 
enerģiju un saglabājat to arī pēc peldes.

7. Ēteriskās eļļas var izmantot arī pulverizatoriem un sauso smaržu

8. Jūs varat arī nelielā ūdens traukā iepilināt vienu vai divus pilie
nus ēteriskās eļļas un novietot to blakus savai gultai. Tā jūs atpūtu ap
vienojat ar aromterapiju.

9. Tagad ir nopērkami dārgi smidzinātāji, kas nepārtraukti iesmar
žina gaisu. Tam vajadzīgs tikai viens vai divi pilieni eļļas. Kaut arī tie ir 
dārgi, tie patērē mazāk eļļas, nekā iesmaržinot ar citām metodēm.

10. Jūs varat arī vienu vai divus pilienus uzpilināt elektriskajai spul
dzei. Kad tā sasils, smarža iztvaikos, piepildot istabu ar īpašu aromātu.

Ēterisko eļļu izmantošana noder labam garastāvoklim. Atkarībā no 
izmantotās smaržas, jūs varat rosināt bezrūpību, nopietnību, prieka 
pilnu noskaņojumu vai dziedināšanu. Viens no visefektīvākajiem to 
izmantošanas veidiem ir enerģijas vēršana uz dziedināšanu. Parasti se
ansa laikā —  dziedināšanas, konsultēšanas u. c. —  es darba telpā izman
toju attiecīgajam seansam atbilstošu smaržu. Kad ierodas pacients vai

traukiem, lai ilgstošāk iesmaržinātu istabu.
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klients, smaržas enerģija momentā mijiedarbojas ar viņa auru, ievadot 
to īpašajā vibrāciju frekvencē. Tas atvieglo manas pūles.

Eļļas ir aktīvi līdzekļi, bet tās sagādā arī baudu. Kad nodarbojamies 
ar to sajaukšanu un saskaņošanu, un pareizo kombināciju meklēšanu, 
ne tikai izbaudām pašu smaržu sniegto labumu, bet ari attīstām lielāku 
uzticēšanos sev, jo  strādājam, lai sev palīdzētu.

Vienkāršs ieeļļošanas paņēmiens
Kad dodam svētību, dziedinām vai iesvaidām, mūsu apziņas stā

voklis un patiesums ir ļoti svarīgs. Kad kādu ieeļļojam viņa slimības 
laikā vai palīdzam atbrīvoties no negatīvās enerģijas, mums vispirms jā
izlemj, kuras eļļas bfis vissvētīgākās. Izanalizējiet attieksmi, emocijas vai 
slimību un nosakiet, kuras čakras varētu būt visvairāk skartas. Pēc tam 
izvēlēties stāvoklim atbilstošas eļļas. Labs palīgs šajā procesā jums būs 
nākamajā nodaļā publicētais saraksts. Vienkārši sekojiet norādēm.

1. Sāciet ar sevis sagatavošanu. Pilnīgi relaksējieties un pārliecinie
ties, ka esat līdzsvarots un iecentrēts.

2. Pirms pacienta ierašanās iztīriet telpu. Vai nu izkvēpiniet to ar 
spēcīgu attīrošu kvēpināmo aromātu vai arī iesmaržiniet, izmantojot 
vienu no iepriekš minētajām metodēm. Jūsu rīcībā jābūt smaržām un 
tīrām vates bumbiņām.

3. Kad indivīds ieradies, lieciet viņam nogulties uz muguras. Lai 
viņš aizver acis un vairākkārt tīkami, ilgi, viegli un dziļi ieelpo. Kad viņš 
sāk atbrīvoties, maigi sarunājieties ar viņu, paskaidrojot, ko jūs darīsiet 
un kādas smaržas izmantosiet. Pirms procedūras sākšanas ir svarīgi ma
zināt jebkuru satraukumu.

4. Sāciet pats ritmiski elpot. Iztēlojieties, kā jūs piepildāties ar ak
tīvu, dziedinošu enerģiju, ar tādu, ko varēsiet pārraidīt uz eļļu, lai palie
linātu tās iedarbību.

5. Turot ar īkšķi un vidējo pirkstu vates bumbiņu, samērcējiet to 
ar eļļu. Ar šo vates tamponu ieeļļojiet zonu. Tā var būt vai nu konkrēta
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ķermeņa zona, vai ari rūpes sagādājošais čakras centrs. Ir vairāki veidi, 
kā veikt eļļošanu, un jūs varat vienkārši izvēlēties, kurš šajā gadījumā 
būtu vispiemērotākais, vai arī varat izmantot savu īpašu metodi —  uni
kālu un iedarbīgāku.

• Jūs varat ieeļļot zonu maziem apļiem pulksteņrādītāja virzienā.
• Jūs varat virzīties ar tamponu pa nelīdzsvaroto meridiānu.
• Ja  tas ir čakras centrs, virs šīs ķermeņa zonas varat uzvilkt ģeo

metrisku formu. Kā ceļvedi izmantojiet 9. nodaļā aprakstītās ģeomet
riskās formas.

6. Ideālā variantā zona būtu jāieeļļo tieši, bet atkarībā no apstāk
ļiem, no tajā iesaistītā indivīda, pieklājības normas u. c. eļļošanu varētu 
veikt arī caur apģērbu.

7. Pēc konkrētās vietas ieeļļošanas varētu ieeļļot arī visus septiņus 
čakru centrus. Šo darbību var kombinēt ar vokalizāciju, krāsu un ēte
risko pieskārienu. Šis ir iedarbīgs process gan pats par sevi, gan arī kom
binācijā.



13. iz p l ā t īt ā k ā s  d z ie d n ie c i s k a s  
SMARŽAS UN TO IZMANTOŠANA

Tālāk minētās smaržas ir vienas no visiedarbīgākajām attīrošajām 
un dziedinošajām smaržām. Tās pieejamas kvēpināmo aromātu un ēte
risko eļļu veidā. Aptāksts nenozīmē priekšrakstu. Tas vienkārši atspo
guļo veidu, kādā tās lietotas pagātnē. Tas ir ceļvedis jūsu pašu pētījumu 
sākšanai vibrāciju terapijā, izmantojot ožu.

Ābeļziedi. Šī smarža nomierina emocijas. Tā veicina laimes izjūtu, 
panākumu auru un sekmē visus dziedniecības aspektus. Tā attīra astrālo 
ķermeni un palīdz atklāt fiziskās kaites, kas parādās neatbilstošas mīles
tības gadījumā. Meditācijā tie palīdz rast saiti ar vienradzi, kurš, kā vēsta 
mīti, dzīvo zem ābeles.

Lauru koks. Šī smarža ir ļoti pārņemoša. Tā der plaušu slimībām 
un, protams, plaušu meridiānam. Tā dziedinoši iedarbojas uz sirds un 
kakla čakrām un uz visām ar tām saistītajām slimībām. Tā efektīvi ārstē 
saaukstēšanos. Tā ir ļoti antiseptiska un atbrīvo no aizsprostojumiem.

Vaskapuķe. Tā līdzsvaro sakrālās un sirds čakras, atvieglojot emo
cijas un slimības, kas rodas nesabalansētu emociju dēļ. Tā palīdz izlīdzi
nāt astrālo un mentālo ķermeni ar fizisko, īpaši lielu bēdu un nemiera 
laikā. Tā nomierina visu auras lauku un mazina bailes par naudu un 
finanšu stāvokli.

Neļķe. Viena no vissenākajām un spēcīgākajām dziedniecībā izman
totajām smaržām. Ar neļķu smaržu bieži vien iezieda slimnieka galvu, lai 
paātrinātu atveseļošanos. Tā stimulē vielmaiņu un enerģijas plūsmu ķer
menī. Ta īslaicīgi līdzsvaro un likvidē nosprostojumus visos meridiānos.
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Šī smarža lieliski tonizē, jo  tā palīdz atjaunot enerģiju pēc piepūles. Tā 
stiprina auru, tādējādi no ārpuses nākošas enerģijas mūs ietekmē ma
zāk. Tas lietoja Elizabetes laikos, lai nodrošinātu izbēgšanu no priekšlai
cīgas nāves uz ešafota.

Kumelīte. Kumelīšu smarža tonizē visu nervu sistēmu. Tā spēcina 
elpošanas orgānu un endokrīno sistēmu un nieru meridiānu. Tā palīdz 
atbrīvoties no emocionālās spriedzes, kas ir visu fizisko kaišu pamatā. 
Tā nomierina kuņģi, un ar to var efektīvi ieeļļot kuņģa meridiānu. Tā 
labi noder bērniem koliku novēršanai. Tā palīdz līdzsvarot meridiānu 
plūsmas polaritātes. Smaržai piemīt daudzas no ārstniecības augu īpašī
bām, kas atbrīvo no stresa un veicina gremošanas orgānu darbību. Ta 
aizsargā enerģijas lauku. Tā pieder pie vērmeļlapu ambrozijas dzimtas, 
un alerģijai pakļautiem cilvēkiem to vajadzētu lietot piesardzīgi.

Kanēlis. Kanēlis pastiprinās vairumu smaržu un kvēpināmo aro
mātu iedarbību. To var miksēt ar sandalkoku, lai panāktu dziļāku medi
tāciju. Tas sekmē dziedināšanu visos līmeņos, īpaši attiecībā uz ķermeņa 
jaņ  meridiāniem. Šī smarža labi noder psihiskajai aizsardzībai.

Citronella. Tā ir aizsargājoša eļļa, un tā stiprina auras lauku. Tai ir 
spēcīga ietekme uz kakla čakru un visām ar to saistītajām kaitēm. To var 
izmantot, lai stimulētu izpausmi un sazināšanos. Ta sevišķi noder tiem 
cilvēkiem, kuri ir negribīgi vai svārstīgi emociju izpaušanā.

Krustnagliņas. 19. gadsimta vidū krustnagliņas izmantoja kā pie
devu mazgājamajam ūdenim, lai cīnītos ar tuberkulozes baktērijām. Tās 
ir ļoti antiseptiskas. Tās līdzsvaro un pat sadala liesas un sirds enerģijas. 
Tās palīdz uzlabot atmiņu, redzi un mazināt muskuļu un nervu spriedzi. 
Tas izmantoja arī aizsardzībai un ļauno garu izdzīšanai. Krustnagliņu 
smarža palīdz zaudējuma gadījumā.

Eikalipts. Tā ir aktīva, dziedinoša eļļa, kurai vajadzētu būt ikvienā 
mājsaimniecībā. Tā spēcīgi ietekmē visus iņ meridiānus. Tās spēja iesūk
ties labi noder plaušu, nieru, aknu un deguna dobumu slimību gadī
jumā. To var izmantot astmas, dzeltenās kaites un sinusu kaišu ārstēša
nai. Tā palīdz izvadorgānu sistēmai izkliedēt toksīnus. Tā līdzsvaro 
sirds čakru un stimulē imūnsistēmu. Tā ļoti efektīvi mazina bēdas un
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naidīgumu. Tā stiprina meridiānus un palielina citu vibrāciju terapijas 
līdzekļu darbību. Ta palīdz miega traucējumu gadījumā. Daži tās pilieni 
traukā ar ūdeni mazinās naktsmurgus un līdzsvaros un nomierinās 
emocijas.

Sarkanais jasmīns. Šī smarža spēcina auru, ļaujot citiem jūs redzēt 
daudz paļāvīgāku. Ta palīdz atvērt kakla čakru, un tādējādi cilvēki kļūst 
runīgāki, uztic noslēpumus u. c. Ta uz laiku līdzsvaro meridiānu polari
tātes. Tā lieliski noder meditācijā.

Vīraks. Vīraks ir sakrāla, sena smarža. Tas bieži tika izmantots 
slimnieku ieziešanai un apkārtnes un auras attīrīšanai. Tas ir šķīstītājs 
un var palīdzēt atklāt apsēstības un tās sekmīgāk uzveikt. To var izman
tot stiprākas veselības vīzijas inducēšanai. Tas ietekmē vainaga čakru un 
visas ar to saistītās kaltes.

Gardēnija. Šī smarža stiprina auru tādā veidā, ka cilvēkiem mazāk 
gribas izraisīt konfliktus savā dzīvē. Šī ir smarža, ko iesaku dziednie
kiem, konsultantiem u. c., jo  tā palīdz novērst emocionālu iesaistīšanos 
citu cilvēku nepatikšanās. Tā stabilizējoši iedarbojas uz tiem, kas strādā 
ar emocionāli uzbudinātiem cilvēkiem. Tā palīdz atvairīt negativitāti, lai 
tai nerastos iespēja izpausties fiziskajā ķermenī. Tai piemīt ļoti augsta 
garīgā vibrācija, un to var izmantot arī indivīdi saiknei ar dabas gariem. 
Tā veicina arī telepātijas attīstību.

Vīteņsausserdis. Šī smarža spēcina trešās acs un vainaga čakru. Tā 
palīdz uzlabot atmiņu un līdzsvaro smadzeņu puslodes. Tā stimulē elas
tīgumu —  ķermeņa, emocionālo un mentālo. Tā palīdz atmodināt arī 
psihiskās spējas.

Hiacinte. Šī smarža ir svētīga uztveres meridiānam. Tā atbrīvo no 
bēdāšanās un depresijas un līdzsvaro sakrālo un pamatnes čakras un 
visas ar tām saistītās kaites. Tā labi noder arī īslaicīgai ķermeņa iņ un jaņ  

meridiānu sabalansēšanai. To var izmantot, lai atvieglotu bezmiegu, un 
tā var palīdzēt mazināt dzemdību sāpes.

Jasm īns. Senajā Persijā šo smaržu uzskatīja par svētu. Tā paaug
stina pašcieņu un spēcīgi ietekmē sirds čakru un sirds meridiānu. Tā 
piemērota deguna un plaušu slimību ārstēšanai. Tā uzlabo ožu, tā ka
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ikviens, kas nododas plašākai aromterapijai, var gūt labumu no tās. l a  
stimulē domu skaidrību un praktiskumu un var atvieglot arī dzemdības. 
Tā lieti noder lielo pārvērtību laikos.

Lavanda. Lavanda vienmēr uzskatīta par maģisku ārstniecības 
augu, tādu, kas nodrošina aizsardzību, īpaši pret dzīvesbiedra cietsir
dīgu izturēšanos. Arī šai smaržai vajadzētu atrasties ikvienā mājsaimnie
cībā tās dziedniecisko īpašību dēļ. Tā relaksējoši iedarbojas uz visu ķer
meni, atbrīvojot to no stresa. Tā labi noder pret galvassāpēm, bezmiegu, 
sāpēm, saišu sastiepumu, neiralģiju, artrītu, zobu sāpēm, reimatismu un 
depresiju. Tā aktivizē vainaga čakru un stimulē iegareno smadzeņu akti
vitāti, paaugstinot domāšanas veiklību. Tā attīroši iedarbojas uz visiem 
meridiāniem, un to var efektīvi izmantot šajā grāmatā aprakstītajā meri
diānu apstrādes procesā. Tā var palīdzēt atvērties iztēlei, kā arī nodibi
nāt emocionālu līdzsvaru. To var efektīvi izmantot meditācijā, lai no
teiktu emocionālos blokus vai konfliktus, kas rada veselības problēmas. 
Tās vislielākā iedarbība izpaužas peldes laikā.

Citrons. Šo smaržu ir izmantojuši daudzi senie mediji, lai izvili
nātu labos garus. Tā stimulē domas skaidrību, un tai ir spēcīga ietekme 
uz visām mentālajām enerģijām, tās sabalansējot. Šo spēcīgo smaržu var 
izmantot savienojumā ar krāsu terapiju. Smarža spēcīgi iedarbojas uz 
saules pinuma čakru un visām kaitēm, kas ar to ir saistītas. Tā stimulē 
vispārēju atbrīvošanos no stresa. Tā atbrīvo muskuļus un attīra limfā- 
tisko sistēmu. Tai ir spēcīga, uzmundrinoša ietekme uz visiem ķermeņa 
meridiāniem. To var lietot kopā ar mazgājamo ūdeni, lai to attīrītu no 
negativitātes. Tā ir spēcīgs baktericīds un var stimulēt baltos asinsķer
menīšus.

Ceriņi. Būdama spēcīga, dziedinoša smarža, tā sabalansēs un izlī
dzinās visas septiņas galvenās čakras. Tā stimulē skaidru domāšanu un 
relaksējoši iedarbojas uz muskuļiem un saspiestiem nerviem. Tai ir ak
tīva ietekme uz vadošo meridiānu, mugurkaulu un pozu/elastīgumu. 
Tā ir arī spēcīga smarža, ko izmantot, lai sazinātos ar feju valstību, —  se
višķi tas attiecas uz tiem, kas izgatavo ziedu/dārgakmeņu eliksīrus. To 
var izmantot, lai palīdzētu atsaukt atmiņā iepriekšējās dzīves, sevišķi tās,
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kas ietekmē pašreizējo veselības stāvokli. Ta stimulē atmiņu un gaiš
redzību.

Magnolija. Smarža stimulē un līdzsvaro sirds un kakla čakru, tātad 
arī visus ar tām saistītos orgānus. Galvas ieziešana meditācijas laikā pa
līdzēs psihiskajā attīstībā, īpaši attiecībā uz pazaudētā meklēšanu.

Muskuss. Muskuss tika izmantots ēģiptiešu un persiešu tradīcijās, 
lai attīrītu garīgā mācekļa plaušas un asinsriti. Tas atmodina roku un 
kāju mazākās čakras, rosinot pašpārliecinātību un paļāvību. Tas spēcīgi 
iedarbojas arī uz pamatnes un sakrālo čakru, kā arī uztveres meridiānu. 
Tas var aktivizēt seksuālo enerģiju. Tas baro kundalini un palīdz sagata
vot to tā, lai varētu ietekmēt augstākos centrus.

Narcise. Šī smarža var būt “āķīgs jautājums” —  narkotika. Ta ir ļoti 
relaksējoša. Tā īpaši noderīga tiem, kam dienas beigās ir grūti nobrem
zēt savu smadzeņu aktivitāti. Ta atbrīvo smadzeņu kreiso puslodi un tā
dējādi mazina bezmiegu. Tā ir relaksējoša un nomierinoša.

Muskatrieksts. Kā ārstniecības augam muskatriekstam piemīt ha- 
lucinogēnas īpašības (tā mizā). Smarža stimulē gremošanas orgānu sis
tēmu. Ta stimulē kuņģa un zarnu meridiānu. Var mazināt caureju. To 
var izmantot arī reimatisma un sāpoša kakla ārstēšanai.

Apelsīns. Šī smarža palīdz atbrīvoties no emocionālām traumām, 
kas rada hroniskas veselības problēmas. Tā ievieš skaidrību un mieru ta
jās reizēs, kad esam pārlieku sajūsmināti. To var izmantot tādu sapņu 
stimulēšanai, kuri izkliedē bailes un šaubas. Tā līdzsvaro un atver sak
rālo čakru un mazina visas apsēstības.

Pačūlija. Pačūlija līdzsvaro un stimulē ķermeņa iņ meridiānus. Ta 
balansē pamatnes un sakrālo čakru un visas ar tām saistītās kaites. Tā iz
līdzina divas apakšējās čakras ar sirds čakru, stimulējot lielāku dzīvības 
enerģiju. Pačūlija nomierina emocijas un nesaskaņas, un tā ir smarža, 
ko var izmantot, lai mazinātu konfliktus. Tā ir pazīstama kā dzimum
tieksmi uzbudinošs līdzeklis, un daļēji tas ir tāpēc, ka tā iedarbojas uz 
ķermeņa sievišķajām enerģijām. Tā noder arī melanholijas mazināšanai 
un pret pārēšanās tieksmi.
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Purva m ētra. Šī smarža mazina sliktu dūšu, galvassāpes, mens
truāciju krampjus, nervu un ādas slimības. Ta tik spēcīgi aizsargā auru, 
ka citu negatīvās domas un izpausmes bieži vien tiek atgrūstas. Šī 
smarža stiprina sakrālo un saules pinuma čakru. Ta svētīgi ietekmē uz
tveres un vadošo meridiānu.

Piparm ētra. Piparmētras kā ārstniecības augus dažreiz dēvē par 
“dzīvības draugiem”. Kad tās aug laukā, tās attīra un enerģizē apkārtni. 
Piparmētru smarža attīra auru no aizsprostojumiem, enerģijas drazām, 
ko uzņemam saskarsmē ar āra enerģijām. Ta palīdz kundalini virzīties 
caur vadošo un uztveres meridiānu. Piparmētras smaržas ir antispazma- 
tisks līdzeklis. Tās atsvaidzina un stimulē prāta darbību. Tas mums pa
līdz pārvarēt nogurumu. Piparmētra piemērota arī astmas, bronhīta un 
gremošanas traucējumu gadījumā.

Roze. Roze ir ziedu karaliene, ko izmanto smaržu speciālisti. M ito
loģijā Kupidons to sniedza klusuma dievam, lai apstiprinātu solījumu 
neatldāt Veneras un Adonisa mīlestību. Tieši tāpēc bija pieņemts maz
gāt seno banketa zāļu griestus un sienas, lai atgādinātu viesiem neatklāt 
vakara svinību gaitā pateikto. Kā dziedniecības smarža tā aktivizē un 
nomierina visus iņ meridiānus, īpaši sirds. Tai ir spēcīga ietekme uz 
sirds čakru, un tā līdzsvaro arī vadošo un uztveres meridiānu. To var iz
mantot arī galvas ieziešanai, lai aktivizētu vainaga čakru atbrīvot vairāk 
mīlestības un dziedināšanas. To var izmantot, lai palielinātu jebkuras 
dziedināšanas modalitātes efektu.

Rozmarīns. Šis senais angļu ārstniecības augs bieži tika izmantots 
Ziemassvētku laikā kā apliecinājuma zīme elfiem un citiem draudzī
giem gariem. Tā ir ļoti spēcīga smarža, lai attīrītu prātu no viltības. Tā 
aktivizē un līdzsvaro saules pinuma čakru. Tā stimulē arī trešās acs un 
vainaga čakras iekšējā miera panākšanai. Tā attīra domāšanu un līdz
svaro emocionālās enerģijas. Tiek pieņemts, ka kaltētu zālīšu kvēpinā
šana uz kokoglēm meditācijas laikā atver zināšanas vēlamajos virzienos.

Salvija. Salvija ir varen attīroša un līdzsvarojoša smarža, vienalga, 
vai to lieto kā kvēpināmo aromātu vai eļļu. Tā atver auru, lai atļautu brī
vāku garīgās enerģijas ieplūšanu fiziskajā, tajā pašā laikā nostabilizējot
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un aizsargājot fizisko enerģiju no nelīdzsvarotības. Tā atmodina psihis
kās īpašības un atbrīvo ķermeni no uzkrātās spriedzes. Tā stimulē gre
mošanas orgānu sistēmas darbību un atmodina sirds un saules pinuma 
čakras. Tas ir labs tonizējošs līdzeklis visai meridiānu sistēmai.

Sandalkoks. Šī senā un spēcīgā smarža līdzsvaro un stimulē visus 
iņ meridiānus. Tā ir spēcīga dziedniecības eļļa, it īpaši, ja to iemasē sasi
tuma vietās. Indivīdi, kas dziedniecībā izmanto jebkura veida pieskā
rienu, savas spējas ar rokām pārraidīt enerģiju tikai pavairos, ja ieziedīs 

f  tās ar pilienu sandalkoka eļļas. To var izmantot aizsardzībai. Tiek pie
ņemts, ka tā, sajaukta ar lavandu kvēpināmā aromāta veidā, spēj atvieg
lot garu parādīšanos. To ieelpojot, panāk lielāku koncentrēšanos uz jeb 
kuru darbību.

Timiāns. Timiāna eļļa tika izmantota 19. gadsimta vidū, lai palī
dzētu uzvarēt izsitumu tīfu. Tā aktivizē aizkrūtes dziedzeri un stiprina 
imūnsistēmu. To var izmantot miega traucējumu atvieglošanai. Tā arī 
nomierinoši iedarbojas uz trešās acs un vainaga čakru. Ta paātrina visu 
ārstēšanas procesu. To var izmantot meditācijā, atsaucot atmiņā iepriek
šējās dzīves un palīdzot atrast hronisku veselības problēmu izcelsmi. To 
izmanto gan kā atkrēpošanas, gan diurētisku līdzekli. Timiāns spēcīgi 
ietekmē plaušu un urīnpūšļa meridiānu.

Tuberoze. Šī eksotiskā smarža kādreiz bija pazīstama kā “nakts pa- 
vēlniece”. Vistikumīgākajiem tika ieteikts padoties tās ietekmei. Tā 
sniedz dvēseles mieru. Kā dziedniecības smarža tā stimulē vainaga 
čakru un izlīdzina to ar visām pārējām. To var izmantot kā vispārēju 
meridiānus tonizējošu līdzekli. Tā spēcina apvalkus (plēves) un audus. 
Ta palielina neiroloģiskās sistēmas jutīgumu, tādējādi daudz vieglāk var 
atpazīt emociju ietekmi uz fizisko ķermeni. Tā palielina arī iedvesmu un 
psihiskās spējas.

Vijolīte. Šis zieds ir kautrības simbols un krēslas okultais simbols. 
Tas smarža, ja to izmanto vannai, atmodina vispārēju labsajūtu. Kad ar to 
ierīvē kuņģa zonu, tā mazina sāpes šajā vietā. Tā līdzsvarojoši iedarbojas 
uz kuņģa un urīnpūšļa meridiānu. Tā var efektīvi novērst saules pinuma 
nelīdzsvarotību gremošanas procesā, kas rada reiboni un galvassāpes.
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Šī smarža un zieds ir feju valdnieces svētums. Folklora vēsta, ka, uz
plaukstot pirmajām meža vijolītēm, jūsu karstākā vēlēšanās piepildīsies.

Gaultērija ( Gaultheria). Pazīstama kā burvestības laušanas smarža. 
Tā uz laiku izlīdzina smalko enerģiju ar fizisko un līdzsvarojoši iedarbo
jas uz sakrālo, saules pinuma un sirds čakru. Tā palīdz pozitīvāk reaģēt 
attiecībā uz veselības problēmām, gan ar tām saskaroties, gan no tām at
brīvojoties.

Glicinija. To bieži savā darbā izmanto okultisti un dziednieki, lai 
rosinātu labas vibrācijas. Šī smarža aktivizē sirds un kakla čakras, stipri
not gribu un imūnsistēmu slimības uzveikšanai. Ar to bieži uzlaboja 
telpu mazgājamo ūdeni pirms ļaužu pulcēšanās, lai stimulētu pozitīvas 
izjūtas. Meditācijā to lietoja, lai palīdzētu apzināties, kas darāms, nerau
goties uz apstākļiem. Tā stimulē visus meridiānus un nomierina jebkuru 
lielāku nelīdzsvarotību smalkajos ķermeņos. Tā nomierinoši un stabili
zējoši iedarbojas uz nervu un asinsrites sistēmu. To kādreiz pazina kā 
“dzejnieka ekstāzi”, jo  tā stimulē lielāku radošo izpausmi. Tā atver garīgo 
uztveri un iedvesmu. Tā var tikt izmantota augstākai atskārsmei jebkurā 
līmenī, arī par veselības jautājumiem.



Pēcvārds

DZIEDNIEKA ATBILDĪBA

Jebkura dziedniecība ir saistīta ar legālu, morālu un karmisku atbil
dību. Vienīgi ārsti, ne. garīgie dziednieki, ir tiesīgi diagnosticēt, parakstīt 
zāles, ieteikt terapiju vai prognozēt. Nedrīkst dot pat ūdeni un aspirīnu. 
Jūs varat piedāvāt padomu. Jūs varat runāt par metodēm, ko dziedinā
mais varētu pētīt. Jūs varat sniegt terapiju, bet jums jābūt uzmanīgam, 
reklamējot tās iedarbību.

Dziedniekam, sevišķi, ja viņš strādā ar vibrāciju tehnikām, nekad 
nevajadzētu raidīt enerģiju otram cilvēkam bez viņa atļaujas. Nav nozī
mes, ka jūs zināt, vai cilvēkam tā ir vajadzīga vai ne. Ta ir personisko tie
sību ignorēšana. Atcerieties, ka slimība vienmēr sniedz iespēju mācīties. 
Ja  mēs aizbilstam bez otra cilvēka atļaujas, mēs, iespējams, viņam lau
pām iespēju mācīties un augt. Ja jums nepieciešams darboties ar dzie
dinošām enerģijām, lūgšanām u. c., izmantojiet kādu apstiprinājumu,
piemēram: “Šī enerģija drīkst tikt izm antota_______labā, saskaņā ar
viņa/viņas brīvu gribu.” Šādā veidā jūs nepiedienīgi netraucējat indi
vīda karmu un enerģiju.

Dziedniecība nozīmē ne tikai pašas slimības ārstēšanu, bet arī tās 
pamatcēloņu likvidēšanu. Šie cēloņi galvenokārt ir četri: fiziskie, psiho
loģiskie, garīgie un/vai karmiskie. Fiziskie cēloņi ir reakcija uz fizisko 
vidi un bioloģiskā predisponētība. Vairumā gadījumu tie izpaužas kā 
vides iedarbība uz indivīdu. Ta var būt faktiskā vide. Pat domām un cil
vēkiem, kuriem mēs sevi atklājam, var būt negatīva ietekme uz ķermeņa 
enerģiju.
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Daudzu slimību cēlonis ir psiholoģiskas dabas. Tā ir emocionālās 
un mentālās enerģijas ietekme. Negatīvs emocionālais stāvoklis un 
mentālā attieksme —  mūsu pašu vai arī to cilvēku, kuriem esam atklāju
šies, grauj mūsu enerģiju, ja neesam pietiekami piesardzīgi. Tas viss 
izpaužas slimības veidā. Garīgie cēloņi, līdzīgi psiholoģiskajiem, ir arī 
metafiziski. Tās var būt slimības, ko paši izraisām, lai būtu spiesti pacel
ties augstākā sevis apzināšanās un spēcīgas jaunas izpratnes līmenī. 
Galu galā tas rada milzīgas pārmaiņas dzīvesveidā.

Karmiskie cēloņi ir tās situācijas, kas izvēlētas dvēseles līmenī, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu izaugsmes spirāli. Patiesībā visi pārējie trīs 
var tikt uzskatīti par karmiskiem. Karma ir sanskrita vārds, kas nozīmē 
‘darīt’. Jebkas, ko mēs darām, sniedz izaugsmes iespēju. Tādējādi visus 
slimību cēloņus var ievietot karmiskajā kategorijā. Problēma rodas, ja 
indivīds savu slimību uztver kā sodu par iepriekšējās dzīvēs padarīto.

Diemžēl daudzi dziednieki tā izskaidro iedzimtos fiziskos trūku
mus. Cilvēks, kas piedzimis akls, noteikti nebūs izmantojis savu redzi 
pareizi vai pilnvērtīgi pagājušajā dzīvē. Indivīdam ar mentālu atpalicību 
tiek teikts, ka viņš par šādiem cilvēkiem pagājušajā dzīvē ir zobojies. 
Mums jābūt ļoti uzmanīgiem, piesaucot šādas vainas. Iepriekšējās dzī
ves vainošana par pašreizējo stāvokli bieži vien var būt attaisnojums 
tam, lai tagad dotu sev atlaides. Jā, var būt daži šādi gadījumi, bet karma 
nenozīmē cietsirdību un sodīšanu. Slimības un/vai fiziska trūkuma cē
lonis daudz biežāk meklējams kaut kur tagadnē.

Sena okulta aksioma māca, ka “tas, ko nevar izārstēt, jāpacieš”. Jā, 
mēs varam būt tendēti uz vārgumu, bet dziedniekam vajadzētu palīdzēt 
indivīdam to atklāt, pat ja tas ir pagājušās dzīves sliktās uzvedības m o
delis, un parādīt ceļu, kā ar to efektīvāk tikt galā. Nav tādas slimības, pat 
tās, kas ir pagātnes mantojums, ko nevarētu zināmā veidā atvieglot ar 
holistiskajiem paņēmieniem.

Dziednieka atbildības lokā ir arī palīdzība indivīdam atrast metodi 
vai metožu kombināciju, kas viņam būtu vispiemērotākā. Tas nozīmē 
pētīt ne tikai fizisko kaiti, bet arī iespējamos metafiziskos cēloņus.
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Dziedniekam vienmēr jāpatur prātā, ka visa dziedināšana nāk no 
iekšienes. Dziednieks nevar nevienu izārstēt tikai ar savu spēku. Viņš 
nevienam nevar ari solīt vai garantēt pilnīgi izārstēšanos. Dziednieks 
darbojas kā katalizators, kurš stimulē indivīdu mainīt apziņu un veikt 
dziedinošas pārmaiņas enerģijā. Dziednieks piedalās procesā, bet dzie
dināšana ir indivīda iekšēja lieta.

Būt dziedniekam nozīmē būt ari skolotājam. Pat holistiskajā laukā 
tādi cilvēki, kas turpina meklēt citus, kuri viņus dziedinātu un ārstētu, 
un paši nemaina neko, kas pasliktina stāvokli, nav nekas neparasts. 
Dziedniekam tas jāatzist, viņam jācenšas nepieļaut to. Ir reizes, kad ār
stēšanai ir jāpasaka “nē”.

Tas var izklausīties pēc līdzjūtības trūkuma, bet dziednieks nerīko
jas pareizi, ja indivīds nemācās to, kas tam būtu jāmācās. Ja  cilvēki pie 
jums vēršas ar plaušu kaitēm un turpina smēķēt, nevis vingrot un tā tā
lāk, viņi iznieko jūsu laiku un enerģiju. Viņi jūs izmanto kā plāksteri, jo 
paši nevēlas laboties. Viņi neuzņemas atbildību par savu ķermeni un 
enerģijas sistēmu. Ja  mēs nepārtraukti ļaujam sevi nostādīt šādā pozī
cijā, mēs saskarsmē ar viņiem vairs nerīkojamies kā patiesi dziednieki. 
Dažkārt mūsu šķiršanās un attālināšanās var būt vislīdzjūtīgākā lieta, ko 
varam darīt šāda dvēseles līmeņa indivīda labā.

Darbs ar holistiskajiem un vibrāciju paņēmieniem ir veids, kā parā
dīt, ka indivīds patiešām var pats sev palīdzēt. Ja  viņi to kādreiz piedzīvo, 
visa viņu pasaule iegūst citu nozīmīgumu. Šādos gadījumos dziedinā
šana patiešām ir sākusies. Lai būtu dziednieks, pašam nebūt nav jābūt ar 
ideālu veselību apveltītam. Tā nebūs, kamēr esat cilvēka veidolā. Tas to
mēr nenozīmē, ka varat ignorēt sevi. Daudzi “garīgie” dziednieki nevē
rīgi izturas pret savu fizisko ķermeni. Viņi pārēdas, nevingro, viņiem ir 
daudz sliktu paradumu, un tomēr viņi jūt, ka tik ilgi, kamēr fokusēsies 
uz garīgām lietām, tiem nebūs veselības problēmu. Tas tikai nozīmē, ka 
veselības problēmas vēl nav parādījušās, bet reiz tā noteikti notiks.

Uzdodiet sev dažus vienkāršus jautājumus. Vai es nāktu pie tāda 
dziednieka kā es, zinot savus personiskos ar veselību saistītos paradu
mus? Vai es ietu ārstēt plaušas pie kaislīga smēķētāja? Tas nenozīmē,
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ka dziedniekam jābūt ideālam, bet dziedniekam vajadzētu uzturēt spē
cīgu, veselīgu enerģiju visos līmeņos. Tatad veselīgi ēst, atpūsties, elpot 
svaigu gaisu un vingrot.

Atcerieties, ka dziednieks ir enerģijas kanāls. Viņš/viņa strādās pie 
jūsu enerģijas pārmaiņām, bet, ja dziednieka paša enerģija nav sabalan
sēta, kādu ārstēšanu jūs patiesībā saņemsiet? Jo  veselāks esat, jo dina
miskāka un spēcīgāka būs gan jūsu paša, gan jūsu sūtītā enerģija, jo  lie
lāks katalizators jūs būsiet dziedināmās personas dzīvē.

Paplašiniet savas zināšanas par cilvēka enerģētisko sistēmu, bet 
vienmēr izmantojiet tās ar cieņu un pazemību. Turiet tās visaugstākajā 
godā. Izmantojiet tās, lai atvieglotu citu ciešanas un atmodinātu viņu 
pašu iekšējo gaismu. Esiet pirmām kārtām dziednieks pats sev un savai 
dzīvei, pēc tam dalieties šajā gaismā un veselībā ar citiem!

/
/



A pi el i kums

MULSINOŠĀS SĀPES

Ir teikts, ka vienīgās sāpes, ko ir grūti paciest, ir c itu  sāpes. Ikviena sāpju 

slieksnis ir atšķirīgs, b e t pastāv daudzas lietas, kam  jāp ieiet visaptveroši, lai at
vieglotu gan akūtas, gan hroniskas sāpes.

N ākam ajā tabulā dots holistisko un alternatīvo, kā arī trad icionālo sāpju 
rem dēšanas m etožu saraksts.

P retsāp ju  m etodes

Zāļu terapija Ķirurģija
Nervu nosprostojumi Masāža
Krāsu terapija Meditācija
Karsta/auksta lietošana Aromterapija
Mūzika Nervu stimulēšana
Skaņu terapija Ārstniecības augu izmantošana
Akupunktūra/spiediens Kristāli/dārgakmeņi
Geštaltterapija Uzvedības modifikācija
Diēta Relaksācija
Bioatgriezeniskā saite Aleksandra tehnikas
Kustība (deja, joga u. c.) Vadāmā tēlainība
Polaritātes terapija Hipnoze
Ēteriskais pieskāriens Psihogarīga
Trager Psihoelektronika/radioelektronika
Rolfing Aikido
Lomi Hiropraktiskā iridoloģija
Šiatsu Citas
Homeopātija
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B piel ikums

VIBRĀCIJU DZIEDNIECĪBA NO 

ATTĀLUMA

D ziedināšana no  attālum a var būt efektīvs līdzeklis, kā palīdzēt indivī

dam. B ieži vien cilvēki tiek  lūgti sūtīt lūgšanas un dziedināšanu citiem , kuru 

nav klāt. Tas ir kaut kas, ko m ēs varam sekm ēt, izm anto jot jebkuru šajā grā

m atā aprakstīto v ibrāciju  paņēm ienu.

D ziedniecības no attālum a fenom ens nav nekas jauns. Tas pārsniedz lo 

ģisko dom āšanu, bet nekādā ziņā ne realitāti. E nerģija  darbojas visos līm eņos 

un daudzos vēl neizprastos veidos. Tas, ko dēvē par psihisko enerģiju , ir visas 

m atērijas radošais dzīvības spēks. Tas m ūs apņem , ieplūst m ūsos, un ir daļa no 

m um s. T o  var kon tro lēt un vadīt, veidot un piešķ irt form u, uzkrāt un izm an

tot. T o  var vadīt ar prātu.

Kvantu fizika ir daudz darījusi, lai izskaidrotu psihiskās enerģijas feno

m enu. Tā m āca, ka visas dzīvības un enerģijas izpausm es ir saistītas, un tāpēc, 

ka m ēs esam  enerģija, kas darbojas daudzos līm eņos un veidos, m ēs nevaram 

izdarīt kustību, n e ie tek m ējo t visu universā, pat tad, ja  sākotnēji neatpazīstam  

šo ietekm i. T ā m āca, ka pat novērotāja pozīcija  m ainīs m ūs pašus un to, kas 

ticis novērots. L iek ot lietā augstākas izpausm es un kon centrētu  enerģiju , laiks 

un telpa tiks pārvarēti. Tādējādi dziedināšana no attālum a ļauj m um s izjust in 

divīda tūlītēju  tuvum u, neraugoties uz faktisko laiku un vietu.

V ib rāciju  terapija var tikt izm antota, lai koncentrētos, noskaņotos un pār

raidītu dziedinošo enerģiju . Ta palīdz sasniegt apziņas transcendentālo  pakāpi, 

lai m ēs varētu izm antot savas psihiskās dziedinošās enerģijas koncentrētāku 

fokusu. Ar vibrāciju  dziedniecības līdzekļiem  m ēs m ācām ies kon trolēti izm an

to t prātu.

213



Būtu labi, ja dziedināšanai no attāluma būtu liecība. Liecība ir termins, 
kas ieviests saistībā ar radioelektroniku. Liecība ir “jebkas, kas psihiski 
pārstāvēs objektu” ( Charles W. Cosimano. Psionics 101. Llewellyn Publications; 
St. Paul, 1986). Liecība var būt fotogrāfija, paraksts, asins paraugs, matu 
šķipsna vai jebkas, kas var nodrošināt saiti starp jums un cilvēku, kuram vēla
ties sūtīt dziedinošās vibrācijas. Liecība mums palīdz saistīt prāta racionālo un 
intuitīvo līmeni, tādējādi palīdzot atmodināt enerģijas sūtīšanu no attāluma.

Liecība mums daudz efektīvāk palīdz radīt domformu un virzīt to uz in
divīdu. Izmantojot liecību, jūs daudz vieglāk varat nodibināt rezonansi. Tā 
kalpo saiknes atmodināšanai aiz fiziskā līmeņa. Tas atgriež indivīdu pie apzi
ņas. Dziedinošā enerģija pēc tam var tikt sūtīta, neņemot vērā laiku un telpu.

Nosakiet pirms termiņa to vibrāciju dziedniecības līdzekļu veidu, kurus 
vēlaties sūtīt. Varbūt jums vajadzēs izmantot svārstu to noteikšanai.

1. Ja vēlaties izmantot ēterisko pieskārienu, turiet savas rokas virs liecības 
un sāciet ritmiski elpot. Kad to darāt, iztēlojieties enerģiju izplūstam un virzā
mies caur liecību uz indivīdu, lai to dziedinātu un līdzsvarotu. Darbojieties 
piecas līdz desmit minūtes.

2. Ja izmantojat krāsu terapiju, varat to darīt vairākos veidos.
• Turiet liecību savās rokās un vizualizējiet krāsas, kas dziedē indivīdu. 

Koncentrējieties uz tās krāsas enerģiju, kura izstaro caur jums uz viņu. Iztēlo
jieties šo enerģiju apņemam un iesūcamies viņa sistēmā. Iztēlojieties viņu jau 
izdziedinātu. Dariet to apmēram desmit minūtes.

• Jūs varētu projicēt enerģiju ar slaidu projektoru. Pielīmējiet liecību pie 
balta reklāmdēļa. Pēc tam projicējiet septiņu čakru krāsas uz liecības, veltot 
katrai krāsai apmēram trīsdesmit sekundes. Tad apmēram desmit līdz piecpad
smit minūtes uz tās projicējiet galveno dziedinošo krāsu. Jūs tajā laikā varat 
nodarboties ar ko citu. Labāk to ir darīt vakarā.

• Jūs varat izmantot arī krāsainas sveces. Vienkārši novietojiet liecību 
apakšā vai arī ap to novietojiet piemērotas krāsas sveci dziedināšanai. Svecei 
degot, izdalās enerģijas vibrācija, kas tiek pārnesta uz cilvēku, ko pārstāv lie
cība. Dariet to piecpadsmit līdz trīsdesmit minūtes dienā vai biežāk, ja nepie
ciešams.

3. Jūs varat izmantot arī skaņas un toņus. Projicējiet toņus uz liecību, tā
pat kā jūs darītu, ja te atrastos pats cilvēks. Tas īpaši labi iedarbojas grupas ap
stākļos. Novietojiet liecību grupas dziedināšanas apļa vidū un vokalizējiet stā
voklim piemērotās skaņas. Dariet to apmēram desmit minūtes.
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4. Dziedināšanā no attāluma var izmantot ari ziedu un dārgakmeņu elik
sīrus. Smaržas vai eliksīra pilienu dienas laikā periodiski var izmantot liecībai. 
Eliksīra enerģijas paraugs veic kvantu pāreju, lai ietekmētu personu, ko liecība 
pārstāv.

Ikreiz dziedinot, sevišķi, ja tas tiek veikts no attāluma, vienmēr vislabā
kais ir apstiprināt, ka dziedināšana notiek “par labu visiem saskaņā ar visu 
brīvu gribu”. Šādi dziedināšana notiek indivīda izaugsmei vislabvēlīgākajā 
veidā. Mums nav tiesību uztiept ko citu brīvajai gribai, un šis ir veids, kā ietek
mēt cilvēkus smalkā, nemanāmā, bet ļoti reālā veidā.

Nebaidieties eksperimentēt. Vibrāciju dziedniecības iedarbības pakāpe 
līdz šim nav noteikta. Dažādiem cilvēkiem būs vajadzīgas dažādas metodes. 
Atcerieties, ka ikvienam no mums ir sava unikāla enerģijas sistēma, tā ka ne
baidieties tai attiecīgi piemērot dziedināšanu no attāluma.

Dziedināšana ar krāsām no attāluma

Kad jūs savā prātā vai ar liecības palī
dzību koncentrējaties uz indivīdu, sū
tiet viņam/viņai krāsas. Izmantojiet rit
misku elpošanu, lai palielinātu enerģiju 

un tās projicēšanu.



Dziedināšana neklātienē ar svecēm

Ap liecību attiecīgi sakārtojiet krāsainās sveces. Pēc tam krāsu vibrācijas tiek projicētas 
un izlīdzinātas caur liecību indivīdā. Jūs varat izmantot baltu sveci kā liecību. Vienkārši 

iededziniet to un nolieciet virs liecības. Tas procesam piešķir spēku.



C pi el ikums

NELĪDZSVAROTĪBA UN VIBRĀCIJU 

TERAPIJA

Tālāk aprakstītais būs tikai ceļvedis. Tas nav priekšraksts. Tas ju m s palī

dzēs izprast vibrāciju  terapijas iedarbību. Tas ju m s palīdzēs atrast sākum punk

tu darbā ar šiem  sm alkajiem  dziedniecības veidiem . Ar to nevar aizvietot tradi
cionālo  m edicīnu. D rīzāk jū s iegūsiet līdzekļus, lai jūs p ēc iespējas personiskāk 

iesaistītos savā dziedināšanas procesā. N ebaid ieties piem ēroties. Ņ em iet vērā 

savu intuīciju .
Lai iekļautos tabulā, b ija  nepieciešam i daži saīsinājum i. “M eridiānu” ka

tegorijā , ja  ir rakstīts “Z arnas”, tas nozīm ē abas zarnas —  tievo un resno, ja  nav 

īpašas piezīm es. “Skaņas” kategorijā pirm ais apzīm ējum s ir m uzikālā nots un 
otrais —  patskaņa skaņ a(s). Pirm ajā gadījum ā izm anto jiet šo toni vai skaņ

darbu, kas sarakstīts šajā tonalitātē, lai ietekm ētu  stāvokli. K ategorijā  “Eliksīrs” 

vispirm s būs m inēts ziedu un p ēc tam  dārgakm eņu eliksīrs.

V ib rāciju  terap ijas ceļvedis

Nelīdzsvarotība M eridiāni Krāsas Skaņas Eliksīri Smaržas

Vēdera krampji
Kuņģis,
zarnas

Dzeltena E (o)
Rozmarīns,
citrīns

Piparmētra

Sāpes (ausis) Žultspūslis Tirkīzs A (ī) Tirkīzs Eikalipts

Sāpes (galva) Pūšļi (abi)
Zils,
dzeltens

A (i)
Lavanda,
fluorīts

Lavanda

Sāpes
(muskuļu)

Visi Oranžs D (eu)
Tauksakne,
serdoliks

Lavanda
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Nelīdzsvarotība M eridiāni Krāsas Skaņas Eliksīri Smaržas

Sāpes (zobu)
R. zarna, 
trīsd. aktiv.

Zils
G/A 

(ei, ī)
Tauksakne,
tirkīzs

Krustnagli
ņas

Alerģijas
Plaušas, 
r. zarna

Indigo,
oranžs

F/A 
(ai, ī)

Kumelīte, 
r. kvarcs

Gardēnija

Alcheimera
slimība

Visi,
vadošais, 
u. pūslis

Zils,
purpura

E/B

(o .O
Rozmarīns,
fluorīts

Rozmarīns,
vijolīte

Anēmija
Perikards,
sirds

Sarkans C
Kanēlis,
sarkanie
akmeņi

Artrīts
Vadošais, 
u. pūslis

Violets
Gam 
ma

Ceriņi,
ametists

Lavanda,
ceriņi

Astma Plaušas
Zils,
oranžs

F/G 
(ai, ei)

Jasmīns,
tirkīzs

Eikalipts, 
lauru koks

Atraugas
Kuņģis, 
r. zarna

Dzeltens E (o )
Citrons,
citrīns

Piparmētra,
citrons

Asinsspiediens
(augsts)

Perikards,
sirds

Zils,
zaļš

F  (ai)
Roze, 
r. kvarcs

Roze,
eikalipts

Asinsspiediens
(zems)

Perikards,
sirds

Sarkans,
oranžs

C/D 
(ū, eu)

Salvija,
kvarcs

Salvija,
kanēlis

Kauli
Vadošais,
nieres

Violets,
citrondzel
tens

B ( ī )
Lavanda,
ametists

Citrons,
ceriņi

Zarnas
Vadošais,
zarnas

Dzelten-
oranžs

D#
(eu, o)

Eikalipts,
serdoliks

Eikalipts,
krustnag
liņa

Krūtis Uztveres Rozīgs F (ai)
Roze, 
r. kvarcs

Roze,
pačūlija

Bronhīts Plaušas Zilganzaļš
F#
(ai, ei)

Ceriņi,
tirkīzs

Lauru koks, 
eikalipts

Vēzis Visi
Visi, izņe
m ot zaļu

Gam 
mas

Ceriņi,
čaparals,
ametists

Ceriņi,
salvija,
neļķe
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Nelīdzsvarotība M eridiāni Krāsas Skaņas Eliksīri Sm aržas

Saaukstēšanās
Plaušas, 
r. zarna, 
pūšļi (abi)

Sarkans
C/D 
(ū, eu)

Olīva,
sinepe,
kvarcs

Eikalipts, 
lauru koks

Diabēts
Liesa,
nieres

Violets
D/B
(eu, i)

Serdoliks Hiacinte

Acis
Kuņģis, 
trisd. aktiv., 
ž. pūslis

Indigo,
zils A (i)

Purvamētra,
lazurits

Sausserdis,
rozmarīns

Drudzis
Plaušas, 
kuņģis, 
pūšļi (abi)

Zils
F/A
(ai, i)

Rozmarīns, 
vijolīte, 
zilais fluo
ri ts

Salvija,
vijolīte,
rozmarīns

Sirds
Sirds,
perikards

Zaļš,
rozīgs F (ai)

Roze,
jasmīns,
arbūzs,
turmalīns

Roze,
jasmīns

Gremošanas
traucējumi

Zarnas, 
kuņģis, 
pūšļi (abi)

Dzeltens
D/E
(eu/o)

Citrons Citrons

Infekcija
Pūšļi (abi), 
zarnas

Violets B ( ī )
Ceriņi,
ametists

Ceriņi,
vīraks

Gripa
Zarnas,
kuņģis

Zilie,
violetie

G/A/B 

(ei, 0

Ceriņi,
ametists

Lavanda,
eikalipts,
glicīnija

Nieres Nieres
Dzeltens,
oranžs

D/E 
(eu, o)

Gardēnija Citrons

Aknas Aknas
Zils,
dzeltens

E/B
(o ,ī)

Neļķe,
mežābols

Salvija,
timiāns,
purvamētra

M enstruācijas

Uztveres, 
nieres, 
liesa, 
u. pūslis

Maigi sar
kanie, 
zili zaļie

C/F 
(ū, ai)

Purvamētra, 
hiacinte, 
sārtais tur
malīns

Purvamētra,
hiacinte,
pačūlija,
pačūlija
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Nelīdzsvarotība M eridiāni Krāsas Skaņas Eliksīri Smaržas

Slikta dūša
Liesa,
zarnas,
aknas

Ledus zils G (ei) Krūzmētra

Purvamētra,
muskat
rieksts,
glicīnija

Nervi Vadošais
Zilie toņi, 
zaļie toņi

F/G 
(ai, ei)

Lavanda,
roze

Lavanda,
eikalipts,
narcise

Āda
Plaušas, 
trīsd. aktiv., 
visi

Rozīgie
toņi

Gam 
mas

Ceriņi Glicīnija

Pietūkums
Atkarībā 
no zonas.

Gaiši zilie, 
ledus zilie

G/A 
(ei, ai)

Lavanda,
kvarcs

Lavanda

Čūlas
Kuņģis,
liesa

Zilie toņi, 
gaiši dzel
tens

D/E
(eu, o)

Piparmētra
Piparmētra,
muskat
rieksts
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