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M Ū Ž ĪBA S UN N EM IR ST ĪBA S
SIM BO LS. Šādu titulu sāls ieguvis
savu konservējošo īpašību dēļ. Sāls
ir produkts, kas nebojājas, un tā
pievienošana garantē, ka produkts vai tā būtu gaļa vai dārzenis - ilgāk
saglabāsies svaigs.

M Ū M IJU «KONSERVI».
Vienas no pirmajām liecībām
par sāli atrastas seno ēģiptiešu
kapenēs, kur vēsturnieki
atklājuši nevienu vien
pierādījumu par tā lietošanu.
Ēģiptieši ne tikai deva
aizgājējiem līdzi sāli un iesālītu
pārtiku, bet izmantoja to arī
pašas mūmiju
iekonservēšanai.

SĀ ĻĀ ALGA. Iespējams, no latīņu
vārda salarium cēlies angļu vārds
salary - atalgojums. Šā uzskata pamatā
ir pieņēmums, ka Romas karavīriem
alga izmaksāta sāls maisos. Vēsturnieki
gan uzskata, ka alga izmaksāta parastā
naudā, bet, ņemot vērā, ka viņi sargāja
ceļu, pa kuru piegādāja tik vērtīgo sāli,
arī alga tika saukta par sāls naudu.

SĀ LS UN RELIĢIJA. Sāls kā
reliģisko rituālu sastāvdaļa bijis svarīgs
daudzās kultūrās. To izmantoja gan
grieķi, pielūdzot Zevu, gan ebreji savā
sabatā. Savukārt Bībelē sāls pieminēts
ne vienreiz vien. Mozus grāmatā
ļaudis tiek aicināti nest sālītu upuri,
bet Lata sieva, kas, neievēroja Dieva
norādījumus, pārvērtās sālsstabā. Arī
Jaunajā Derībā līdzībās ne reizi vien
tiek pieminēts sāls.

V IEG LA ELPA UN
GLUDA ĀDA. Senāk
tas, kuram piederēja sāls
raktuves, bija bagāts vīrs.
Eiropā vienas no senākajām
irVieličkas sāls raktuves, kas
atrodas Polijā, netālu no
Krakovas. Tagad tās atvērtas
ekskursantiem. Tie, kas tur
bijuši, apgalvo: elpot uzreiz
kļūst vieglāk un grumbas
izlīdzinās.

PĀRTICĪBA UN V IESM ĪLĪBA . Pirms tika
uzsākta rūpnieciska sāls ieguve, tas bija zelta
vērtībā. Sālstrauks tika celts galdā tikai īpašos
svētkos, bet viesu sagaidīšana ar maizi un sāli
bija lielākais labvēlības žests. Rituālā viesu
sagaidīšana ar sālsmaizi savu pievilcību nav
zaudējusi arī mūsdienās.

Mājas aizsardzība, dziedniecība, nākotnes zīlēšana - tā ir tikai daļa no nopel
niem, kas tiek piedēvēti visparastākajam ikdienā lietojamam šālim. Tam, izrādās, ir
karaļnamu cienīga vēsture un nopelni.

T Xts/ere l\udxīte

NĀTRIJA HLORĪDA POTE. Sāls pienācās arī
jaundzimušajiem, tā bija sava veida imunitāte
pret ļaunajiem gariem - sāls tika bērts šūpulī
(ticējums vēstīja, ka pirms ļauno darbu sākšanas
raganām visi sāls graudiņi jāpārskaita, bet šāds
uzdevums tām bija par grūtu, tāpēc bērns palika
neskarts), likts jaundzimušajiem uz mēles. Un
kristībās nebija labākas dāvanas par sālstrauku.

U N IV ER SĀ LS A IZSA R D ZĪBA S LĪDZEKLIS.
Gandrīz katrā valstī atrodamas liecības par to,
ka no sāls baidās nelabie gari un ļaunie spēki.
Piemēram, Francijā līgavainis pie altāra gāja ar sāli
kabatā, ticot, ka neviena ragana nenoskaudīs viņa
vīrietību, bet katrs sevi cienošs zemnieks izbēra sāli
visos ganību un kūts stūros, lai raganas nenoslauc
pienu. Daudzās valstīs līdz pat šodienai tic, ka allaž
ir jānēsā līdzi sāls, jo tas nodrošina panākumus
visās jomās. Savukārt ievācoties jaunā miteklī,
lievenis jānokaisa ar sāli, lai atvairītu ļaunos garus.

ZĪLĒŠAN A.
Sāļos graudus visai
bieži izmantoja arī
dažādiem nākotnes
pareģojumiem.
Lielākoties
interese bija par
dzīves ilgumu un
preciniekiem. Pirmo
zīlēja kādu īpašu
apstākļu vai svētku
laikā (pilnmēness
saulgriežos). Sāli
izbēra noteiktā vietā
un pēc tam lūkoja
pārmaiņas - izkusis
sāls vēstīja par
slimībām un nāvi.
Savukārt precēties
kārās meitas ne tikai
Latvijā, bet arī citur
pasaulē ēda sāļu
barību un nedzērušas
devās gulēt - tas, kurš
sapnī nāca ar ūdens
krūzi, bija likteņa
lemtais.

PALĪGS SAIM N IEC ĪBA . Nepatīkamās
smakas ledusskapī var likvidēt, ievietojot
šķīvīti ar sāli; ja vajag strauji atdzesēt
ēdienu, bļodu liek traukā ar aukstu ūdeni,
kam piebērta sauja sāls. Tas ir arī lielisks
tīrīšanas līdzeklis.

D ZIED INĀŠANA. Senajā Grieķijā un Romā
populāra bija haloterapija jeb ārstēšana ar
sāli, kas labvēlīgi iedarbojas uz elpošanas
traktu, imūnsistēmu un visu organismu, kā arī
speleoterapija, kas paģēr ilgstošu uzturēšanos
sāls alās veselības uzlabošanas nolūkos.
Viduslaikos sāls dziedniecība nogāja pagrīdē, lai
19. gadsimtā piedzīvotu īstu renesansi - populāri
kļuva sāls ezeri, vannas un kūrorti.

SĀ LS UN M ĪLEST ĪBA . Ja ēdiens
sanācis pārāk sāļš, mēdz teikt, ka
gatavotājs ir iemīlējies. Dažādu tautu
folklorā var atrast atsauces uz to,
ka sāls ir viena no sastāvdaļām, lai
pieburtu sev tīkamu cilvēku. Kāds gan
brīnums, ka dažreiz sanāk pārcensties?

RAGANU ATM ASKO ŠANA. Franči uzskatīja, ka
sāls ir vienīgais līdzeklis cīņai pret raganām. Viduslaikos
ļaudis ticēja, ka raganas nevar ieēst neko sālītu, tāpēc
viens no to spīdzināšanas veidiem bija barošana ar
pārsālītu ēdienu. Ūdeni nedeva.
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r Laimu
un Brahmu sirdī
Dažādas Austrumu mācības Latvijas teritorijā
ienākušas jau 20. gadsimta sākumā, taču tieši
tagad tās ieņem arvien nozīmīgāku lomu un kļūst
par lielas cilvēku daļas ikdienu. Kā pašmāju senču
tradīcijas sader ar svešzemju filozofijām, un vai tās
spēj mierīgi pastāvēt līdzās?

d^iva l\om ane

No kvalitātes uz
kvantitāti

Svešās
drēbes

Budists, kam uz delnas uztetovēta Māras
zīme. Lustīga Jāņu svinētāja, kuras svārkus ro
tā Vaišnavu dievu portreti. Mūsdienās kultūru
mikšļa akceptētāji redzami visai bieži. Latvijas
Universitātes Filozofijas un socioloģijas insti
tūta reliģijas filozofijas vadošā pētniece Dr. Sol
veiga Krūmiņa-Koņkova skaidro, ka nu Latvija
jau pieradusi pie dažādu kultūru līdzāspastāvē
šanas. “Ir pieprasījums, ir piedāvājums,” pētnie
ce tikai īsi nosaka. Solveiga stāsta, ka pirmo un,
viņasprāt, pozitīvāko Austrumu mācību ienāk
šanas vilni latvieši piedzīvojuši pagājušā gad
simta trīsdesmitajos gados. “Pirms Otrā pa
saules kara Latvijā izveidojās ļoti aktīva jogas
kustība. Katru nedēļu tika lasītas publiskas lek
cijas, un tās apmeklēja liels skaits cilvēku. Gal
venokārt bija pārstāvēts vidusslānis - ierēdņi,
armijas cilvēki, radošā inteliģence un snieg
tā informācija bija visai nopietna un kvalitatī
va. Tik pozitīvā nozīmē kā toreiz mūsdienās
reti kura Austrumu mācība Latvijā tiek izpla
tīta,” Solveiga Krūmiņa-Koņkova dalās novē
rojumos. “Paskaitīju, ka Latvijā patlaban ir ap
40 centru, kur latviešu auditorijai piedāvā ap
gūt jogu. Un mani māc lielas šaubas par to, vai
daudzi no tiem uztverami nopietni.” Pētniece
teic, ka iespējams, protams, atrast vairākas vie
tas, kur Austrumu mācība tiek pasniegta kva
litatīvi, taču mudina cilvēkus būt uzmanīgiem
un izpētīt visu pieejamo informāciju par cen
tru, uz kuru vēlas doties. “Tas nopietnās Aus
trumu mācības, kas ir Latvijā, nekad nepiedā
vās ātrus un tūlītējus rezultātus. Tas šajās mā
cībā nekad nav bijis būtiski. Tur vairāk ir lēna
garīgā pārveidošanās,” Solveiga skaidro.

Ance Karnupa ir jo
gas pasniedzēja Labo sajū
tu laboratorijā un piekrīt pēt
nieces skaidrojumiem, ka strauji
audzis to centru skaits, kas piedā
vā apgūt jogas mācību. Taču Ance
neuzskata, ka kvalitāte ir pazemināju
sies, gluži otrādi - cilvēki kļuvuši daudz
informētāki. ‘'Es priecājos, ka pēdē
jā laikā situācija Latvijā ir attīstīju
sies līdz tam, ka cilvēki sāk inte
resēties par kādu konkrētu jogu.
Pirms pieciem gadiem vienkārši
teica: es nodarbojos ar jogu.
Austrumu mācības Latvi
jā nu ir populāras, un man par to
prieks, jo Latvija iekļaujas kopē
jā pasaules ainavā," stāsta Ance Kar
nupa. Viņa to neuzskata par draudu
latviešu kultūras mantojumam, jo, vi
ņasprāt, šīs lietas var pilnvērtīgi pastāvēt līdzās. “Vienmēr jau var jautāt, kāpēc mēs, lat
vieši, pievēršamies kādas svešas kultū
ras izpausmēm. Un tad man gri
bētos jautāt gluži kā vienam gud
ram indiešu skolotājam: kādā val
stī ražotas drēbes, kas mums pat
laban ir mugurā? Diez vai daudz
būs no Latvijas,” Ance ironizē. Viņa
gan piekrīt, ka senču tradīcijas
ir jāgodā un tām ir nozīmī
ga vieta latviešu kultū
rā, taču tāpēc neva
jagieciklēties ti
kai uz to.
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Uz mežu
pēc latviskuma

veda līdzi latvieši, kas atgriezās no emigrācijas.”
Viena no jaunajām mācībām, kas Latvijā
parādījusies tikai deviņdesmito gadu beigās, ir
Sahadža joga. 1970. gadā tā kjuva populāra In
dijā. Par tās ieviesēju Latvijā uzskatāms Gun
tis Strautnieks. “Pirmgājējs - tā es teiktu," savu
misiju paskaidro jogs. Sahadža jogas pamatā
ir meditācija, nevis fiziskie vingrinājumi. Vis
pirms tiek sasniegts jogas stāvoklis, tikai pēc
tam praktizēta pati mācība. Tradicionāli jogā
ierasts tiekties pēc šā stāvokļa, pēc garīgās pie
dzimšanas - tas ir kā galamērķis. “Šo stāvokli
patiesībā ir loti vienkārši sasniegt. Pietiek vēr
sties pie Sahadža jogas tehnikas izveidotājas
Shri Mataji fotoattēla, noskaitīt afermācijas uz
čakrām, enerģētiskajiem centriem, un tās attīra
no blokiem un atbrīvo mūsu iekšējo kundalīni
enerģiju, kura visiem cilvēkiem atrodas snau
došā stāvoklī,” skaidro Guntis Strautnieks.
Viņš teic, ka pirmos rezultātus jutis jau pēc
pāris nedēļām: “Toreiz strādāju ļoti stresainu
darbu. Kad sāku nodarboties ar Sahadža jogu,
ātri vien kļuvu mierīgs. Un pēc pāris mēnešiem
jau skaidri zināju, ka ar mani dzīvē viss būs kār
tībā.” Guntis teic, ka, sajūtot rezultātus, par šo
jogu vēlējies pastāstīt arī citiem un palīdzēt to
apgūt. Ta arī sākusies tās izplatība Latvijā. “Šī

Vidvuds un Iveta Medeni ilgus
gadus darbojušies latviešu kultūras
un folkloras kopā Skandinieki. Viņi
l ir pārliecināti senču tradīciju piekri
tēji un uzskata, ka katram vajadzētu
no galvas zināt kārtīgu tautasdzies
mu grāmatu. “Mums taču ir tik bagāta kultūra! Dainas, dejas, dziesmas... Kā
w Ē tik mums nav! Un tas viss taču jāzina. Tad
F latvietis būs bagāts un īsts patriots,” Iveta ar
entuziasmu stāsta. Viņa gan piebilst, ka tāpēc
nevajagot norobežoties no citām kultūrām, jo
tās mūs tikai bagātina. Viņas vīrs Vidvuds Medenis prāto: “Ar ko mēs pasaulē vēl varam iet,
ja ne ar latviešu tradicionālo kultūru? Nest tur
Austrumu mācības, mācīt citiem jogu? Ta jau
nav mūsu vide."
Savukārt reliģiju pētniece Solveiga Krūmiņa-Koņkova teic: “Man jājautā: kuru no visiem
latviešu virzieniem mēs uzskatām par tradicio
nālo? Tas autentiskais, senais slānis mums fak
tiski nav saglabājies. Tas, kas ir tagad, ir dažādas
interpretācijas - mums liekas, ka tā varētu būt.”
Bieži vien cilvēki atsaucas uz dainām kā uz mū
su tradicionālo kultūru, taču netiek ņemts vē
rā, ka arī tām ir dažā
di uzslāņojumi. Dainas
atšķiras, tās ir tiešā vei
dā atkarīgas no vēsturis
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dušās. “Nevar salīdzināt,
piemēram, to slāni, kas
radās, kad Latvijā ienā
latviešu dainas unindi
das satotnē)itika
ca kristietība un baznīca,
par dievišķo.Gan dal"
pēc tam fiksētas rakstiski,
ar citiem laikiem," skaidro
uzkrātas mutvar^ ' tā diskutē par vēdu un dainu
pētniece. Mūsdienās tikai
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raksturojums mainījies, un
tautasdziesmās pieminētais
konteksts pielāgots konkrē
tajam laika posmam. “Ja mēs
gribam būt kā senie latvieši,
jāiet uz mežu un jādzīvo būdā. Visam jānotiek
metode ir universāla, un nevajadzētu uztrauk
saskaņā ar dabu. Tad iznāk, ka mums nekas cits
ties, ka kādai tautai, piemēram, latviešiem, tā
nav vajadzīgs. Bet acīmredzot mums ar to to
varētu nederēt. Ta ir savienojama arī ar citām
mēr nepietiek, mēs meklējam ko jaunu,’ uzska
kultūrām un mācībām, piemēram, latvisko fol
ta Solveiga Krūmiņa-Koņkova.
kloru un dzīvesziņu,” skaidro Strautnieks. Viņš
piebilst, ka visi cilvēki savā būtībā ir vienādi katram ir enerģētiskā sistēma, čakras, kanāli un
kundalīni enerģija.
Pēdējo divdesmit gadu laikā Latvijas iedzī
Sahadža jogas ieviesējs Latvijā uzsver, ka
votāju uzskatu apvārsnis ir krietni paplašinājies,
patiesībā Austrumu mācības ir ļoti tuvas lat
radušās dažnedažādas sevis pilnveides iespējas.
viešu kultūrai: “Sahadža jogā, tāpat kā latviešu
Solveiga Krūmiņa-Koņkova klāsta, ka Latvijas
mitoloģijā, ir savas dievības. Liela tās daļa
kultūras daudzveidība skaidrojama ar ģeogrā
balstās uz vēdisko pasaules redzējumu. Vairā
fisko izvietojumu: “Mēs ietekmējamies gan no
kas dievības ir ļoti, ļoti līdzīgas. Pēc meditāci
Krievijas, gan no A SV Deviņdesmito gadu sā
jām nākamais posms ir rituāli līdzīgi kā lat
kumā no A SV ienāca ļoti daudz kustību, ko at
viešiem.” Guntis Strautnieks skaidro, ka ir arī

Joga nepazīst rases
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Jogas trenere
ANCE KARNUPA:
“Man gribētos ja u tā t gluži
kā vienam gudram indiešu
skolotājam : kādā valstī
ražotas drēbes, kas m um s
patlaban ir m ugurā? Diez vai
daudz būs no Latvijas.”

“M um s ir četri
gadalaiki. Un tas ir
burvīgi - katriem
saulgriežiem savi
svētki! Indijā diez vai
kas tāds ir.”

Tilts starp dažādajām
dzīvesziņām

šam," skaidro Ance Karnupa. Viņa uzsver, k
tieši tikpat liela nozīme pašizpētei ir arī jogā, bu
tībā tas ir viens no galvenajiem vadmotīviem.
“Jogā pašizpēte ir ļoti nozīmīga. Ir jāno
skaidro, kurā vietā es atrodos šajā vērtību sistē
mā. Man ir kārtīgi jāizdara darbs, videi ap ma
ni, domām un apģērbam ir jābūt tīriem. Un, j
irvēlēšanās, tajā variet ari dziļāk,” mudina Kai
nupa. Viņa uzsver, ka arī latviešu mitoloģij
vispirms ir jāsāk pašam ar sevi - jāmācās dzies

■Mill
Folkloriste IVETA MEDENE:
“Pa pasauli jāb rau c, lai saprastu,
cik Latvija ir laba.”

Sahadža jogas
prakdkis GUNTIS
STRAUTNIEKS:
“Nevajag pārāk iegrim t
savā latviskum ā, jo
tas ja u ir noiets posm s
evolūcijas attīstībā.
Sanhadža jo g a ir daudz
augstāka pakāpe.”

“Ja m ēs gribam būt kā sen ie latvieši,
jā ie t uz m ežu un jādzīvo būdā. Visam
jā n o tie k sask aņ ā ar dabu. Tad iznāk,
ka m um s nekas cits nav vajadzīgs.
Bet acīm red zot m um s ar to tom ēr
nepietiek, m ēs m ek lējam ko jau n u .”

sturojumu," Strautnieks min vēl vienu līdzību

Jogas pasniedzēja Ance Karnupa piekr
uzskatam, ka Austrumu mācības ir ļoti tuva
latviskajām, jo sevišķi joga. “Pašizpēte un s(
vis sakārtošana varētu būt tas tilts starp Austri
mu mācību un mūsu saknēm, latvisko dzīves
ziņu. Ja mēs runājam par latviešu mitoloģiji
būtībā tā ir ļoti psihoanalītiska, jo atšķirībā n
daudzām citām Eiropas mācībām musu pašai
Ies redzējums nav nošķirts no dievībām. Butis
kais man ir jābūt tik labam, lai dievi ir ar man
Tikko neesmu pietiekami labs, viss izjūk. Ja e
neesmu gana labs, man jātiek galā vienam pi

Latvisko tradīciju
kopējs VIDVUDS
MEDENIS:

Reliģijas filozofijas vadošā
pētniece Dr. SOLVEIGA
KRŪMINA-KONKOVA:
»
j

vairāki gandrīz identiski rituāli, kas sastopan
abās kultūrās, piemēram, uguns rituāls, magi;
kās aizsardzības rituāls un citi. “Senajiem la
viesiem bija mistiska mācība - sudraba tid
jums. Tas autentiskais pārstāvis ir Uldis Zane
bergs. Tikos ar kādu Valmieras meiteni, kas pi
viņa bija mācījusies. Nedēļas dienu apraksts s;
krita ar Indijas vēdiskās astroloģijas dienu ral

mas, tikumi, tradīcijas tikai tad notiek vērša
nas pie apkārtējās pasaules un vides. “Šajā ziņa
es uzskatu, abas filozofijas ir vienlīdz stipras,
spriež Karnupa.
Ari folkloristi Medeni domā, ka abās mā
čībās iespējams atrast kopīgo un tas nav ne
kas neparasts: “Visur pasaulē tās tradīcijas jai
patiesībā ir vienādas. Visur ir vieni un tie paš

elementi: ūdens, uguns, gaiss un zeme. Tie i
pamatelementi, kas ir vienādi gan budistiem
gan latviešiem, gan visiem citiem. Un cilvēk
ir centrā. Viņa paša vēlme un darīšana." Viņ
uzsver, ka liela nozīme latviešu kultūrai ir tie
ši svētku rīkošanā, tur no citām tautām pār
ņemtos motīvus izmantot varētu būt grūtāk
“Mums ir četri gadalaiki. Un tas ir burvīgi katriem saulgriežiem savi svētki! Indijā diez va
kas tāds ir," prāto Vidvuds Medenis. Viņa siev;
Iveta piebilst, ka svarīgākais ir zināt pašus pa
matus, tad nekas ļaunumu nenodarīs, pat ja ta:
ir svešs: “Pamatiem ir jābūt!Ja mājai nav pama
tu, tā sabrūk."

Skolēnus audzina par
kosmopolītiem
Kas notiek ar latviskajām tradīcijām? Va
tās izzūd? Medeņu pāris uzskata, ka par latvis
ko identitāti pagaidām vēl nav jāuztraucas, tika
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: Senākā un svarīgākā būtne latviešu
mitoloģijā. Pasaules tēvs. Cilvēku dvēseles
sākotnēji atrodas pie Dieva.

Latviešu
m itoloģijas
dievība

Radniecīga
vēdiskā
dievība
Višnu

Viena no svarīgākajām dievībām. Uztur
visu pasaulē un aiz tās esošo. Saviem
pielūdzējiem augstākā būtne, no kuras viss
sākas.

Prithvi

Zemes un visu materiālo lietu dieviete.
Fiziskā ķermeņa valdniece, miesas aizgādne.

Laima

Brahma

Likteņa, veiksmes un laimes saimnieks.
Rādīšanas, gudrības un apaugļošanas dievība.
Palīdz celt darba un dzīves produktivitāti,
aizgādnis kaislīgajai vēlmei radīt.

Ūsiņš

Gaijatri

Simbolizē cilvēka nemirstīgo garu un nes
pasaulē gaismu.

Pērkons

Pardžanja

Saule

Surja

Tīrās enerģijas avots, spēks un starojums.
Dzīvības spēks, saukts arī par Sauli.

Mēness

Čandra

Gara nektārs, atbild par mierīgu prātu,
nodrošina intuīciju un juteklību. Saukts arī
i par Mēnesi.

Veļu māte

Jama

Dievs

..... !
Augstākā mātes dievība latviešu mitoloģijā.
Pasaules māte. Rūpējas par dvēseles vielisko
apvalku, tā uzturēšanu un paņemšanu. An
I veselības un auglības aizgādne.
Lemj cilvēka mūžu un likteni. Sakrālo tiesību
dieviete, sargā jaunavu godu un nodrošina
i skaistumu un gudrību. Mitoloģijā uzskatīja, ka
; katram cilvēkam ir sava Laima.
Gaismas un pavasara dievība, auglības
simbols, zirgu un bišu aizgādnis. Nes kokiem
zaļas lapas, laukiem zaļu zāli.
................................ ....... ffiļļļļļ^ļW!feļļpļiu
; Galvenā debesu dievība. Dod lietu, pērkonu
un zibeni. Vajā ļaunos garus un velnus. Viena
no funkcijām - tikumības sargāšana.
............................................ Hn!: # n » ļp f “
Godina visās saulgriežu svinībās. Gaismas
: nesēja un dzīvības simbols.
| Debesu dievība. Laužu sargātājs un palīgs
I nakts darbos un gaitās.

Māra

"■Tir’.................................. ļļj............. :.....
Nāves dieviete, pazemes atslēgu glabātāja.
Pēc nomiršanas sagaida cilvēka dvēseli.

piebilst, ka skolā tai tiek pievērsta pārāk maza
uzmanība. “Deviņdesmito gadu sākumā skolās
vēl bija baltā stunda, kur par to runāja, bet ta
gad tikai reizēm par to ieminas literatūras stun
dās. Nevajadzētu kaunēties no savām tradīci
jām,’ teic Vidvuds Medenis. Viņš īsti nesaprot,
kāpēc skolās vairs nav šāda priekšmeta, bet Ive
ta Medene, kura augstskolā pasniegusi kursu
Tradicionālie svētki Latvijā, min: “F.s domāju, tas
notiek apzināti, lai cilvēki augtu par kosmopoītiem, lai būtu pasaules cilvēki. Bet cilvēks bez
saknēm ir nulle." Viņa uzskata, ka skolā daudz
ielāka uzmanība būtu jāpievērš latviskās dzī
vesziņas mācīšanai. “Bērni ļoti labprāt ņem to
jreti, viņi to apgūst ar rotaļām. Otrs pateicīgais
vecums ir studenti. Viņi jau zina, ko grib, un
)ēc ta nāk," teic Iveta Medene.
Reliģiju pētniece Solveiga Krūmiņa-Koņcova skaidro, ka baltās stundas izzušanai ir sacars ar dievturu autoritātes samazināšanos:
Tas stundas skolās vairāk tika uzskatītas par
ādu dievturu lietu. Ta kā dicvtunba Latvijā
ietiek atzīta par tradicionālu reliģiju, stundu
'airs nav."

Neiegrimt latviskumā
Solveiga Krūmiņa-Koņkova uzskata, ka ņe
mt nav jāuztraucas par to, ka Latvijā ienāk citas
ultūras, mācības un pat reliģijas: “Manuprāt,
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Sākotnēji bijis zibeņu un pērkona pavēlnieks,
taču laika gaitā kļuvis par lietus devēju.

ļ Nāves dievība. Pirmais mirstīgais, kas
ļ nomiris, kļūstot par aizgājušo aizbildni. Atklāj
i sakrālās zināšanas caur nāves pieredzi.

Visur pasaulē tās tradīcijas jau patiesībā ir
vienādas. Visur ir vieni un tie paši elementi: ūdens,
uguns, gaiss un zeme. Tie ir pamatelementi, kas ir
vienādi gan budistiem, gan latviešiem, gan visiem
citiem. Un cilvēks ir centrā.
pelavas atsijāsies, bet īstais paliks. Vienmēr būs
cilvēki, Līs vērsīsies pie svešākām reliģijām, un
būs tādi, kas atbildes un pamatus meklēs šeit uz
vietas.” Arī Vidvuds un Iveta Medeņi par latvis
kuma nākotni nebaidās.
Savukārt Sahadža jogas praktiķis Guntis
Strautnieks doma, ka latviešu tradicionālā mā
cībā vairs nav aktuāla un agrāk vai vēlāk lemta
bojāejai: “Latviskums jebkura gadījumā ir zau
dējis savas pozīcijas. Tas ir jāatzīst, un nevaja
dzētu tāpēc akli iecentrēties tikai uz latvisku
mu, bet palūkoties arī mazliet apkārt, kas no
tiek pasaulē, kādi jauni virzieni parādās. Mums
ir jāpieņem progress." Guntis uzskata, ka īste
nu latviskumu piekopjošo I -atvijā ir pavisam
maz. Bieži vien latviskums kalpojot par ieroci
pretējas un pat naidīgas ideoloģijas sludināša
nai. Jogs pats esot bijis pasākumos, kur etniska
ansambļa aizsega tiek popularizētas ļoti bīsta
mas sektas. “Nevajag parak iegrimt savā latvis

kuma, jo tas jau ir noiets posms evolūcijas at
tīstībā. Sahadža joga ir daudz augstāka pakāpe.
Kamdēļ iet atpakaļ ?" viņš jautā.
Taču Medeņi iesaka būt piesardzīgiem ar
svešu zemju kultūrām, jo katra tauta tomēr ir
atšķirīga. Un latviešiem vajag latvisko. “Ja tu esi
piedzimis šeit, izmanto to. Te ir četri skaisti ga
dalaiki, laba zeme. Pa pasauli jābrauc, lai sapras
tu, cik Latvija ir laba," mudina Iveta.
Savukārt jogas trenere Ance Karnupa ne
iestājas par striktu latviskuma nodalīšanu no
citām mācībām: “Pasaulē šīs robežas izšķīst tī
ri fiziski, un mēs lietojam to, kas mums katram
šķiet piemērotāks. Katra paša iekšējais uzde
vums ir definēt savu identitāti. Svarīgi, lai cil
vēks jūtas stabili, lai viņā nav iekšēju pretrunu.”
Viņa piekrīt, ka savas saknes tomēr vajadzē
tu zināt, taču nebūt nav obligāti pieņemt sen
ču mācību kā vienīgo pareizo. “Arī tango nav ne
vainas," nosmej jogas trenere. ®
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Sabalansēts uztt-trs no sešām garšai

Ķermenis
daudz
>
ko pasaka priekšā,
mums tikai jābūt
ļoti uzmanīgiem
klausītājiem
Viņš arī organizē seminārus un sniedz konsul
tācijās Roma, Barselona, Cīrihē un citās pilsē
tās. No šā gada viņš viesosies an Rigā, jo sadar
bībā ar klīniku Premium Medical strādā pie au
tentiskās ajūrvēdas centra Indija izveides Rigā.
Uzreiz jāteic - viņš nav orientēts uz ezoterisko
arstēšanu, nesola pacientus izārstēt ar meditā
ciju un aromterapiju. Viņš praktizē zinātnisko
ajūrvēdas medicīnu un mēģina panākt, lai pa
cienti savas veselibas dēļ butu gatavi ne tikai
dzert zāles, bet ari mainīt dzīvesveidu.
1.ai kļūtu par ajūrvēdas mediķi, Indijas jau
niešiem, gluži tāpat kā citiem topošajiem ār
stiem, jāstudē vismaz desmit gadus. Ajūrvēda
kļuvusi par akadēmisku zinātni, ko studē uni
versitātēs un pēta zinātniskajos centros. I ,īdz ar
to indietim bieži vien izdevīgāk šķiet aiziet pie
rietumnieciski izglītota mediķa, kurš izraksta
viņam medikamentus sāpju mazināšanai, ne
vis maksāt naudu par ārstniecības kursu ajūrvēdas klīnikā, kur lielāka daļa ārstniecisko tera
piju prasa paša pacienta aktīvu līdzdalību.
"Mūsdienās Indijā tikai maza sabiedrības
daļa vispirms vēršas pie ajūrvēdas ārsta,” ne
slēpj Čandrakants Pavārs. Ajūrvēdas mediķa
pakalpojumi ir gana dārgi, tāpēc klīnikās lie
la daļa pacientu ir no ASV, Rietumeiropas un
Āzijas valstīm. Viņi var atļauties izmantot se
nas zināšanas savas veselības nostiprināša
nai. Vienlaikus Čandrakants Pavars aicina sa
prast, ka ajūrvēdā nav nekādu brīnumlīdzekļu.
Ja cilvēku piemeklējis infarkts, jebkurš ajūrvē
das mediķis pats ieteiks pacientu steigšus vest
uz mūsdienīgu klīniku. Kad nepieciešama ķi
rurģiska iejaukšanās, ajūrvēdas ārsti atkāp
jas modernās medicīnas sasniegumu priekšā.
“Kādreiz ķirurģija bija daļa no ajūrvēdas. Par
to liecina daudzu ķirurģisko instrumentu no
saukumi,' uzsver Čandrakants Pavars. “Tomēr

S ask aņ ā ar ajūrvēdu veselību ietek m ē ne tikai sa b a la n sēts uz
turs, b et ari cilvēka ķ erm eņ a uzbūve, g rem o šan as spēks, pār
tik as produktu garšas, ēdiena sild o šās vai atv ēsin ošās en er
ģ ijas. Lai gan ē ša n a s paradum i Indijā un Eiropā atšķiras, pēc
C andrakanta Pavara p ārliecības, vieni un tie paši ieteiku m i
derēs gan p acien tam Indijā, gan Itālijā un Latvijā. Ajūrvēdā
ēd ien a izvēlē n o teico šās ir cilvēka doša un sešu veidu garšas.
SALDA. Produktam, kas ir baro
jošs un rada apmierinājumu, parasti ir
salda garša. Ēdot saldu, ķermenī pa
stiprinās kapha un cilvēks izjūt atvēsinājumu, sētu, nosvērtību un fizisko
enerģiju. Indijā par saldiem produk
tiem uzskata rīsus, lēcas, cukuru, pie
nu, medu, kartupeļus, olas, mango,
banānus, aprikozes.

tekmē tā šķidrumus - izdalās svied
ri, asaras, siekalas, gļotas, brīvāk plūs
asinis. Par asiem uzskata piparus, in
gveru, sīpolu, ķiploku.

5. RŪGTA. Pēc rūgta ēdiena nogar
šošanas rodas vēlēšanās izjust patīkc
mu garšu. Rūgtums veicina gremoša
nu. Rūgts ir grieķu sierāboliņš, spināt
un dažas garšvielas.

2. SKĀBA. Zāles un ēdiens ar skā
bu garšu veicina ēstgribu. Skābums
bagātina ēdiena garšu, izdzen gā
zes, tas pastiprina intelektu un prātu.
Par skābiem produktiem Indijā uzska
ta ne tikai laimu un citus citrusaugļus,
bet arī tomātus.

6. SAVELKOŠA. $ī garša padara
muti sausu. Savelkoša garša ir atvē
sinoša un aptur tādu sekrētu plūsmi
kā sviedri un asaras. Savelkoša garša
raksturīga tādiem produktiem kā lē
cas, tēja, brokoļi, ziedkāposti, kāposti

3. SĀĻA. Nelielā daudzumā sāls

Ajūrvēdā uzskata, ka galvenais,
lai uzturā būtu visas sešas garšas.
Ja tā ir, var uzskatīt, ka cilvēks ēd
sabalansētu ēdienu. Čandrakants
Pavars, pastrādājot tikai neilgu
laiciņu Rīgā, ar nožēlu secināja, ka
latvieši savā ēdienkartē ļoti maz
izmanto garšvielas, kas ne tikai
uzlabo ēdiena garšu, bet arī stiprini
imunitāti, dod papildu spēku, uzlab
gremošanu un vielmaiņu, ari silda.
"Nav nepieciešams dzīvot Indijā,
lai izmantotu garšvielas," uzsver
ajūrvēdas ārsts.

padara ēdienu pievilcīgāku, kā arī iz
raisa siekalu un kuņģa sulas izdalīša
nos. Tomēr pārmērīga sāls lietošana
traucē cīnīties ar ēšanas kāri, uzkrāj
ķermenī taukus, tādējādi rodas liekais
svars. Par sāļiem Indijā uzskata sāļus
un marinētus dārzeņus, kā arī papadu - plānu maizi, kuras gatavošanā
izmantotas lēcas.

4 . A SA . Karsts un garšvielām ba
gāts ēdiens izraisa dedzināšanas sa
jūtu. Asā garša ķermenī stimulē un ie-

mūsdienās Indijā vairs nenodala tradicionālo
un ajūrvēdas ķirurģiju.”
Mūsdienu ajūrvēdas un Rietumu medicī
nai ir daudz kopīga, un Indijā abu virzienu me
diķi ļoti bieži strādā ciešā sadarbībā. Ajūrvēdas
ārsti nosūta savus pacientus uz parastajiem ve
selības centriem, lai tiktu veikta mūsdienīga di
agnosticēšana, savukārt pēc Rietumu medicī-

nas standartiem izglītotie ārsti bieži vien savi
pacientiem iesaka uzmeklēt ajūrvēdas m<
ķus tajos gadījumos, kad zina, ka viņi spēs lai
palīdzēt. Ja ir reimatiskais artrīts, gastrīts vai
ti kuņģa veselibas traucējumi, depresija vai s
sa radītas psiholoģiskas problēmas, psori
novājināta imūnsistēma, bieži vien paci
ti ārstējas ajūrvēdas medicīnas klīnikās. “K

iz dziedniekiem, kas ārstēja ar ajūrvēdas meīdēm, bija prakse, bet nebija pierādījumu. Taid ir klīniski pētījumi un statistika, ar ko mēs
iram modernajai sabiedrībai prezentēt ajūridas ārstniecības metodes" saka Čandrakants
wars. Ajūrvēdas medicīna, gluži tāpat kā Rieimu medicīna, ņem vērā cilvēka fizioloģiju un
oloģiju. Taču Rietumu medicīnā ļoti liela loia ir farmācijas industrijai un tās radītajiem mekamentiem, lai mazinātu saslimšanas simpimus, savukārt ajūrvēda par savu pienākumu
'.skata meklēt un novērst slimības cēloni.
Kāpēc ajūrvēda kļūst aizvien populārāka
ietumu pasaulē? Čandrakanta Pavara atbilde
šāda: tā ir dzīves māksla, kas māca cilvēkam
glabāt savu veselību un labi dzīvot.

attīrīt sevi nav ne
[rūti, ne sāpīgi
Starp populārākajām ajūrvēdas ārstnieciis metodēm ir attīrošā ārstēšana jeb pančairma. Pančakarma nozīmē - piecas darbības,
i tās galvenais uzdevums ir attīrīt organismu,
iru, kā uzskata ajūrvēdas mediķi, piesārņo ne
cai vide un nepareizs uzturs, bet ari stress.

sāžas, kas padara ķermeni lokanu, uzlabo asins
riti, veicina toksīnu izdalīšanos ar sviedriem,
urīnu un gļotām. No gremošanas trakta toksini izdalās ar mākslīgi izraisītas caurejas vai ajūrvēdiskās klizmas palīdzību. Retākos gadījumos
ārsts var ieteikt an mākslīgi izraisītu vemšanu
Pančakarmu uzskata par ļoti efektīvu novājēša
nas un atjaunošanās procedūru, kurai ir ne ti
kai ārstniecisks, bet ari kosmētisks efekts.
Pie mums tik pašsaprotamo šausmināšanos par vemšanas vai caurejas izraisīšanu
Čandrakants Pavars uztver ar pārsteigumu un
neizpratni. Viņš savā prakse nav saticis nevie
nu cilvēku, kurš skurinātos, uzzinot par panča
karmu. 'Tas nav grūti, nav arī sāpīgi, un cilvēki
saprot, ka tas ir viņu veselības labā. Es neesmu
sastapis cilvēku, kurš atteiktos no šis ārstēša
nas metodes, drīzāk otrādi - pacienti ir lai
mīgi saņemt ārstēšanu," saka ajūrvēdas ārsts.
“Ļoti svarīgi, ka cilvēki jūt šīs ārstēšanas me
todes efektivitāti. Ir liela atšķirība, vai jūs brau
cat ārstēties uz slimnīcu vai atpūsties uz SPA. Ja
esat nonākuši pie ajūrvēdas ārsta ar mediķa
diplomu un labu kvalifikāciju, viņš izmantos
visas tradicionālās ārstēšanas metodes, un ne
būs nekādu problēmu."

izmantots govs urīns, paskaidro Čandrakants
Pavars. “Visbiežāk šie medikamenti paredzēti
kardioloģisku problēmu novēršanai.”
Jau vairākus gadus vadot seminārus dažā
dās Eiropas pilsētās, Čandrakants Pavars seci
nājis, ka ir arī gana daudz stereotipu un nepa
reizu priekšstatu par ajūrvēdas medicīnu. Viens
no viņa atrastajiem izskaidrojumiem - slikta
eiropiešu pieredze, kas gūta, Indijā ārstējoties
pie cilvēkiem, kuri nemaz nav studējuši ajūrvē
das medicīnu, bet praktizē to. Visiem, kuri grib
braukt uz Indiju, lai iepazītu ajūrvēdu, viņš ie
saka ļoti rūpīgi izvēlēties klīniku, pieprasot ār
stiem uzrādīt izglītību apstiprinošus dokumen
tus. Ārstējoties pie šādiem ārstiem, pacienti var
justies tikpat droši kā jebkurā citā modernā klī
nikā vai veselības centrā. Turklāt ārstēšanas
efekts būs daudz ilglaicīgāks par to, ko rada, pie
mēram, sintētiskas zāles vai vitamīni.

Saprast savu došu!

\jūrvēdā novārguša cilvēka ķermeni salīdzina ar
sausu zaru, kas viegli lūst. Tāpēc ļoti populāras
ir eļļas masāžas, kas padara ķermeni lokanu,
uzlabo asinsriti.
Pančakarmas laikā pacientam jāievēro āri ieteikta diēta un jālieto preparāti, kas palīdz
i organisma izvadīt visu lieko vai veselībai
itīgo. Lai sekmētu šos procesus, pacientam
;pirms jāatvēl savs ķermenis speciālām sildoām masāžām un tvaika pirtim. Ajūrvēdā norguša cilvēka ķermeni salīdzina ar sausu zaru,
s viegli lūst. Tāpēc ļoti populāras ir eļļas ma

manto, lai novērstu iespējamas sirds slimības.
Mūsdienu pētījumi vedina domāt, ka šis tera
pijas izmantošanai ajūrvēdas medicīnā ir pa
matojums urīns nelielā daudzumā satur gan
drīz visus dzīvībai nepieciešamos elementus,
lermentus, olbaltumvielas, hormonus, antivie
las un imūnvielas, kas ir cilvēka asinīs. “Urinterapija gan nav ļoti izplatīta, bet mēs izrakstām
recepti medikamentiem, kuru pagatavošanā

Urīna terapija sirds
veselībai
Vēl viena ārstniecības metode, ko ne visi
rietumnieki ir gatavi izmēģināt, bet kas ajūrvē
dā iederas tikpat dabiski kā pančakarma, ir urī
na terapija. Indiešiem nav nekādu aizspriedu
mu pret šo ārstēšanās veidu, ko visbiežāk iz

Ajūrvēdas filozofijas pamatā ir teorija par
četriem elementiem, no kuriem sastāv arī cil
vēka ķermenis: gaiss, zeme, uguns un ūdens.
Cilvēkā šie elementi apvienojas, veidojot re
gulējošos spēkus jeb bioloģiskos stāvokļus, ko
sauc par došām. Ir triju veidu došas vata, pī
ta un kapha.
Katrā cilvēkā šīs došas ir viņam vien piemī
tošā unikālā proporcijā, ’lāču, kad proporcijas
izjūk, cilvēkam pasliktinās pašsajūta vai ari viņš
saslimst. Tāpēc jebkurš ajūrvēdas mediķis vis
pirms mēģina saprast, kāds ir viņa pacients vātas, pītas vai kaphas cilvēks. No tā ir atka
rīgs, kādas slimības visvairāk apdraud cilvēku,
kāds ēdiens viņam jāēd, kadai fiziskai slodzei
jādod priekšroka, kādas ārstniecības metodes
viņam vislabāk palīdzēs. Čandrakants Pavars
uzsver, ka katram cilvēkam būtu jāzina, kāda
ir viņa doša jeb konstitucionālais tips, lai varē
tu labāk sevī saprast un izvēlēties sev vispiemē
rotāko dzīvesveidu. “Ķermenis daudz ko pasa
ka priekšā, mums tikai jābūt ļoti uzmanīgiem
klausītajiem,” saka ajūrvēdas ārsts.
Ajūrvēda, tapat ka tradicionalaja medicīna,
arstešanai bieži izmanto medikamentus. Lielā
kā un būtiskākā atšķinba tie visbiežāk sastāv
no visdažādāko veidu augiem, minerālvielām,
koraļļiem, jūras augiem, un nelielos daudzu
mos tajos ir arī dzīvnieku daļas. Taču līdzās šā
diem medikamentiem ļoti populāras ir ari citas
ārstēšanas metodes. Viena no tām - pareizs uz
turs! Ajūrvēdā ļoti uzsver uztura lomu veselī
bas saglabāšanā un slimību atvairīšanā. ®
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Ka darba mekletajam

piesaistīt veiksmi?
Dariet tādu darbu, kas liek
smaidīt, jo tikai patīkama
veidā nopelnītai naudai ir
laba enerģija. Taču, ja ar
darba meklējumiem neveicas
tik labi, kā gribētos, ir daži
paņēmieni, kā procesu
paātrināt.
▼ i t v i j a 'P o z ņ a k a
Konsultējusi ezoterikas eksperte

KRISTĪNE D U N SK A

Dūres spēks

•

Ja jūtat, ka intervētājs ir
pārāk uzbrūkošs un jūs
vairs nekontrolējat situāciju,
savelciet pirkstus dūrēs. Tas ir
vienkāršs veids, kā aizsargāt
savu enerģiju un neļaut to
laupīt.

Veiksm es
krāsa
•--------Dodoties uz darba pārrunām,
velciet zilu vai violetas krāsas
apģērbu. Uzskata, ka šīs krāsas
labāk par citām piesaista
uzmanību, tāpēc cilvēkā,
kurš šādi saģērbies, vienmēr
ieklausīsies.

Ūdens
stabilitātei •
Lai ar jauno darbavietu būtu
apmierināti un justos tur stabili,
ielejiet nelielā traukā ūdeni un
nolieciet to pie gultas kājgalī.
Traukam tur jānostāv trīs dienas.
Pirms došanās uz darbu, mazgājiet
tajā rokas.

^
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Runājiet tikai labu

•“

Aizejot no iepriekšējās darbavietas, nesakiet par to neko sliktu, nesūkstieties,
nežēlojieties. Tas viss bremzēs jaunas darbavietas atrašanu.

♦ Pāri tiltam

Sapņu darbs kolāžā

Pacentieties kaut vai tepat
Latvijā aizbraukt uz kādu vietu,
kur ir tilts, kuru nekad agrāk
neesat šķērsojuši. Iedomājieties
vēlēšanos saistībā ar darbu un
ejiet tam klusējot pāri, turpinot
domāt. Sens ticējums vēsta:
vēlēšanās piepildīsies.

Populārās The Secret teorijas piekritēji
apgalvo, ka vajag vizualizēt un visai
konkrēti iztēloties savu sapņu darbu un
mājās kādā labi redzamā vietā novietot
kolāžu, kurā no žurnālu izgriezumiem,
uzrakstiem un bildītēm esat izveidojuši
sava ideālā darba attēlu. Tas
piepildīsies!

• Krāsainā enerģija
Dodoties uz darba interviju, savā
labā varat izmantot attiecīgās dienas
enerģiju. To var panākt, ja uzvilksiet
dienai atbilstošas krāsas apģērbu
(pietiek, ja attiecīgajā krāsā ir kaut vai
tikai neliela detaļa vai kāds aksesuārs,
šī krāsa var būt arī apakšveļā):
pirmdienā kaut ko baltu vai sudrabainu,
otrdienā sarkanu, trešdienā raibu vai
zaļu, ceturtdienā violetu, piektdienā
rozā vai zilu.

Pirmā darba diena ceturtdiena
Darbu vajag uzsākt Jupitera dienā jeb
ceturtdienā, tad tas būs pastāvīgs.
Tapat jaunu darbu vajadzētu sākt jaunā
Mēnesī, bet iepriekšējo pabeigt vecā.

in ! V

jmHr

Talism ans no
garšaugiem
sveces

-

* ,am * » * . d a r b o s № '°lie,les

Uz neliela zaļa auduma gabaliņa uzliek
šķipsnu salvijas, lavandas, pētersīļu
un bazilika. Visu sasien ar zelta lentīti.
Nēsājiet līdzi šo talismanu kabatā vai
somā. Šie ir augi, kas dod pārliecību un
palīdz tikt galā ar uztraukumu.
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ielāko daļu informācijas par ap
sāka uzskatīt, ka ari parastu cilvēku acīm pie
kārtējo pasauli - aptuveni 80% mīt hipnotiska un maģiska spēja raidīt noteik
cilvēks iegūst ar redzi. Kopš sen
ta veida enerģiju. Cilvēki ticēja, ka acis ir ne ti
seniem laikiem acis saistītas ar
kai dvēseles spogulis, bet arī bistams ierocis,
cilvēka dvēseli - vairākās kultukas var pat nogalināt.
rās tās tika uzskatītas par dvēseles
Kopš Senas Ēģiptes laikiem kosmiskā die
uzturēšanās vietu. Ļaudis ticēja, ka caur
zī svarīgākais pielūgsmes simbols. V i
va acu
acs bija
līti dvēsele iekļūst ķermenī un vēlāk tādā pašā
sās zināmajās tekstu versijās un variantos par
veidā to pamet Tapat cilvēka dvēselē var iemā
Atuma, Ra un Hora aci, kas attiecas uz. dažajot arī ļaunie gari. Burvis ar savu dvēseles spēku
diem vēstures periodiem, stāstīts, kā dievs zau
spēj novirzīt dēmonus uz to, ko skar viņa ska
dē un vēlāk atgūst savas acis. 1as simbolizē pa
tiens, proti, ja viņa skatiens apstājas pie nejauša
tiesības meklēšanas un atrašanas ceļu, kas sakas

L

garāmgājēja, dēmoni iemājo šā cilvēka dvēselē.

Visu redzošais
skatiens
Sākotnēji cilvēki pārdabiskas īpašības pie
dēvēja dievišķam, visu redzošām acīm. Vēlāk
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ar šaubām, tad iegrūž melnā haosā un visbei
dzot atjauno cilvēka un lietu kosmisko harmo
niju un kārtību.
Grieķu mīta par medūzu Gorgoni, kura ar
vienu savu skatienu spēja pārvērst par akmeni
jebkuru, kas uzdrošinājās uz viņu paskatīties,
ir apslēpta dziļa gudrība. Patiesībā medūza sa

stindzināja nevis ar savu baisumu, bet ar pārd
bisko skaistumu un pievilcību, kas iedvesmo
poētiskos romantiķus daudzu gadsimtu gari
mā. Ikviens mirstīgais, kas aci pret aci sastop;
ar skaistules skatienu, pārakmeņojas no pārp
sauligā skaistuma spēka.

Nevainīgā acs
Par mistisko trešo aci, kas ir neieraug
nu, bet pati redz visu, klīst ne mazums leģe:
du. Tas aizsākās Austrumos un ir cieši saistīt
ar hinduisma kultūru un reliģisko praksi. 1li
duisma leģendas un miti vēsta, ka ar šo nep
rasto, neredzamo uztveres orgānu apveltīti di
vi. Trešā acs piešķir viņiem spēju pārvarēt k
ku, ielūkoties Visuma priekšvēsturē, redzēt n
kotni, ar vienu skatienu aptvert visus pasaul
nostūrus.

Tradicionāli hinduisma un pec tam arī bu
disma dievības pieņemts attēlot ar papildu aci,
kas novietota virs uzacu līmeņa. Ar trešo aci
simboliski apveltīta dzīvās nevainības dieviete
Kumari, kura iemiesojas mazas meitenes ķer
meni, kas dzīvo viņai veltītā templi Nepālas
galvaspilsētā Katmandu. Kad meitenīte sa
sniedz pubertāti, dievietes trešā acs no viņas
pieres tiek nodzēsta.
Daži seno civilizāciju un tradicionālo kulturu pētnieki uzskata, ka trešā acs ir citplanē
tiešu un cilvēku priekšteču atlantu atstāts man
tojums. la dāvāja viņiem brīnumainas spējas:

Grieķu mītā par
medūzu Gorgoni,
kura ar vienu
savu skatienu
spēja pārvērst par
akmeni jebkuru, kas
uzdrošinājās uz viņu
paskatīties, ir apslēpta
dziļa gudrība.

Vairākās kultūrās
acis tiek uzskatītas
par dvēseles
uzturēšanās vietu.
Ļaudis ticēja, ka
caur acu zīlīti
dvēsele iekļūst
>
ķermenī
un vēlāk
>
tādā pašā veidā to
pamet.
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ACU MAĢIJA

‘ffCaģiskje
rituāli
p ret ļaunu aci
♦ Visspēcīgāk pret ļaunu aci
aizsargā lāča nags. Tas jāie
sien melnā ādas saitē un jānē
sā kaklā.
♦ Visvienkāršākais un pieejamā
kais negatīvās enerģijas novadītājs ir parasta spraužamadata. Tā jāiesprauž apģērbā pēc ie
spējas tuvāk sirdij. Adatas galviņa
jānovieto perpendikulāri zemes
virsmai.
♦ Visvienkāršākais, senākais un
iedarbīgākais aizsargāšanās pa
ņēmiens ir kinema - ragi vai
"roka ar ragiem", kas ir dūre ar
uz augšu izstieptu un uz priekšu
pavērstu rādītājpirkstu un mazo
pirkstiņu. Tas ir spēcīgs sevis aiz
sargāšanas līdzeklis pret ļauniem
nodomiem.
♦ Ļaunu aci atbaida sarkanas
krāsas amuleti. Skotijā pirkstus
aptina ar sarkanu zīdu; Vācijā un
Itālijā ar sarkanas krāsas lentēm
apsaitēja mājdzīvnieku ragus.
♦ Pret ļaunu aci aizsarga irbe

ņu un pīlādžu ogas.
♦ Austrumos par spēcīgu un
efektīvu aizsargu uzskata zilo
aci. Tai ir apaļa vai ovāla forma,
parasti piekariņa, magnētiņa vai
rokassprādzes veidā. To izmanto
arī, lai piesaistītu sev veiksmi un
dzīvē vēlamos notikumus.

Ar trešo aci
simboliski apveltīta
dzīvās nevainības
dieviete Kumari,
kura iemiesojas
mazas meitenes
ķermenī,
kas
>
'
dzīvo viņai
veltītā
)
templī Nepālas
galvaspilsētā
Katmandu. Kad
meitenīte sasniedz
pubertāti, dievietes
trešā acs no viņas
pieres tiek nodzēsta.
hipnozi un gaišredzību, telepātiju un telekinezi, spēju smelties zināšanas tieši no kosmiskā
saprata, pārzināt pagātni un nākotni, pārvarēt
gravitācijas spēkus.

Ļaunās acs
meklējumi
Ikvienai tautai bija un joprojām ir saglabā
jusies ticība ļaunai acij. Arī attiecīgu ticējumu
izcelsme lielā mērā saistīta ar etnonacionālajiem svešā uztveres stereotipiem, kas ir dziļi ie
sakņojušies. lapēc visbiežāk ar aizdomām uz
lūkoja tos cilvēkus, kuru izskats, acu krāsa bija
netipiskā attiecīgajai kultūrvidei.
Slāvi par nelabām sauca greizas, šķības vai
dziļi izvietotas acis. Par sliktu zīmi uzskatīja sa
stapšanos ar aklo. Senajā Krievijā teica: “Bai
dies no melnās un brūnās acs!” Arī Ziemeļeiropas zemēs uzmanījās no melnām acīm. Savu
kārt Itālijas dienvidos aizdomas raisīja cilvēki
ar zilām acīm. Krievu zemnieki ļauno aci pie
dēvēja ebrejiem, čigāniem, tatāriem, somiem,
mordviešiem, karē|iem. Vācu sāgās ar skatienu
spēj nogalināt cilvēks, kuram ir biezas, kopā sa
augušas uzacis. Etiopijā uzskatīja, ka spēja uz
likt ļaunu aci piemīt cilvēkiem no noteiktiem
sabiedrības slāņiem
Indijā tic, ka ļauna acs var būt ikvienam:
kaimiņam, draugam, radiniekam, pat garam
vai dzīvniekam. Patiesi, zinātniski ir noskaid
rots, ka pat dažiem dzīvniekiem piemīt maģis
ka skatiena spēks, piemēram, plēsēji cieši ska
tās virsu savam upurim, pirms mesties tam vir
sū. Tada skatiena varā tas sastingst aiz bailēm
par vieglu medījumu ®
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ir nozīme
Acis spēj atklāt
par cilvēku to,
ko viņš
> vēlētos
noslēpt. Astrologi ir
pārliecināti, ka acīs
atspoguļojas visa
cilvēka dzimšanas
horoskopa planētu
krāsu palete, kas ir
kā slepena karte uz
cilvēka personības
noslēpumiem,
viņa apslēptajām
vēlmēm, kaislībām
un vājībām. Astrologi
un cilvēka sejas
pētnieki raksturojuši
personības
vispārīgās iezīmes,
ņemot
vērā acu
t
krāsu.
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M ELNAS

To īpašnieki ir enerģētiski spēcīgi cilvēki, viņiem piemīt liela izturība, iniciatīva un nenoturīgs raksturs.
Melnas acis liecina par cilvēka kaislīgo dabu. Tādus cilvēkus neatturēs nekādi šķēršļi ceļā uz vēlamo
mērķi.

BRUŅAS

Slēpj juteklību, labestību un asprātību. Šādu acu īpašnieki ir pievilcīgi un ļoti temperamentīgi, arī pārlie
ku viegli aizkaitināmi, bet tikpat ātri spēj aizmirst aizvainojumus. Viena no raksturīgākajām vājībām ir ne
retās kaprīzes. Cilvēki ar brūnām acīm spēj viegli iemīlēties, tomēr tikpat ātri mēdz arī atsalt.

G A ISI
BRŪNAS

Liecina, ka to īpašnieki ir kautrīgi sapņotāji, kas vairāk tendēti uz norobežošanos. Viņus var uzskatīt par
strādīgiem un centīgiem pragmatiķiem, uz kuriem vienmēr var paļauties un kuri nekad nepievils. Šo
personību rakstura īpatnība ir individuālisms, tieksme visu darīt patstāvīgi. Tādā veidā viņi parasti arī
gūst lielus panākumus. Šie cilvēki necieš spiedienu no ārpuses, var ļoti spēcīgi uztvert un pārdzīvot pret
viņiem vērstu aizvainojumu.

ZILA S

Vislielākie romantiķi, jo ir ļoti emocionāli un jūtīgi. Viņi spēj ne tikai neatskatoties iemīlēties partnerī, bet
savā jūtu uzplūdā arī aizraut viņu sev līdzi. Šo personību domu gājiens mēdz būt spontāns un nepa
redzams. Tomēr tajā pašā laikā zilo acu īpašniekiem ir spēcīgi izteikta taisnīguma izjūta. Sekojot tai, viņi
pat gatavi patiesības vārdā kaitēt sev.

T U M SI
ZILAS

Šiem cilvēkiem raksturīga neatlaidība, bet, neskatoties uz to, viņi mēdz būt ļoti sentimentāli, viegli pa
kļaujas savām kaprīzēm. Viņu garastāvoklis ir kā neparedzams pavasara vējš. Tumši zilu acu īpašnieki g
atceras aizvainojumus, kaut arī dvēselē tos sen jau piedevuši.

G A ISI ZILAS

Mērķtiecīgi, nav parak sentimentāli. Viņus grūti iežel nāt ar asaram. Reizem viņi izjūt spēcīgas naida va
depresijas lēkmes bez kāda iemesla, bet parasti ir v snotaļ mierīgi, ar nosvērtu raksturu.

PELĒKAS

Ļoti izlēmīgi un gudri cilvēki. Visas problēmas steidzas risināt uzreiz, taču situācijas, ar kurām prāts ne
spēj tikt galā, padara viņus bezspēcīgus. Pelēkas acis liecina par jūtīgumu un zinātkāri. Tādiem cilvēk em
viss šķiet interesants. Tadas acis ir veiksminiekiem - viņiem veicas gan karjera, gan mīlestībā.

ZAĻAS

Pats maiguma iemiesojums. Viņi vienmēr mīl patiesi, karsti, ir uzticīgi. Zaļas acis nereti ir īstu bruņinie
ku acis. Viņi ir uzticami un labi draugi. Ienaidnieki savukārt viņus neieredz par dzelžaino principialitāti jn
nelokāmo gribu. Viņi ir labi sarunu biedri, kuri prot uzklausīt. Viņi ir stabili, bet apveltīti arī ar iztēli. Lielis
ki vadošos amatos.

DZELTENĀS
TĪĢERA
ACIS

i Reti sastopamas. Un tikpat unikāli ir izredzētie, kuriem daba pasniegusi šādu dāvanu. Viņi ir apveltīti ar
dažādiem talantiem un neordinārām spējām, artistiski, atvērti un radoši noskaņoti pret jebkuru jaunu
pieredzi.
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NUMEROLOĢIJA IKDIENAS LIETOŠANAI
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Uzziniet, kāda
būs dzīvošana
minētajā
adresēf
Enerģija sekmēs ne vien jū
su, bet arī pārējo mājas ie
mītnieku individualitātes
attīstību. Majas iedzīvotāju devīze
ir "Tu būsi pirmais... pēc manis!’.
Te dzīvojot, netrūks spilgtu no
tikumu, prieka un jautrības, mū
žīgo svētku. Visi celi ved cilvēku
uz slavu un panakumiem, pastip
rina iekšejo valdzinājumu. Šis ir
mājoklis cilvēkiem, kuri mācās no
savas pieredzes, nevis no citu kļū
dām. Labi jutīsies neatkarīgie, kā

1

arī tie, kuru darbs saistīts ar bizne
su un izaugsmi. Nepiemērota

dzīvesvieta tiem, kas alkst vien
tulības. jo te šāda vēlme var kļūst
tikai stiprāka.

2
Gadās, ka, ienākot mājā, tūlīt skaidrs: tas irtas, kas vajadzīgs!
Tātad mājas vibrācija ideāli sader ar jūsu personību. Ja
dzīvesvietas izvēlē vadīsieties pēc numeroloģijas, ātri atradīsiet
sev mājokli, kur būt laimīgiem.
c ^ ie jn e

D

r e iliņ

a

Konsultējusi numeroloģe DITA B L Ū M A

Padomājiet, kā jus izrunājat
sava mājokļa adresi ikdienā. Bie
žāk sakat pilnu adresi, piemēram,
“Stabu iela 58’ vai ari sarunva
lodā lietojat īsakas formas, teik
sim, “Stabu 58”? Aprēķinu veiciet
tai formai, kas ikdiena tiek biežāk
lietota.

2. solis
Burtus pārvērtiet ciparos pcc
tabulas, sarakstiet vienā rindā, pie
rakstiet turpat ari mājas un dzī
vokļa numuru. Saskaitiet iegūtos
ciparus, līdz rezultātā ir viencipa
ra skaitlis.
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Stabu iela 58
8+1+1+3+2+4+7+9+1+5+8=49
4+9=13 un 1+3=4
Kopsumma ir 4 - tas ir skaitlis, kas nosaka minētās adreses
majokļa enerģētisko vibrāciju.

Mājas, kur valda spēcīga
savstarpējā saikne un sadar

bība, pastiprināta seksuā
lā, maigā un jutekliskā pievilcība.
Tiesa, šajā adresē dzīvojošajiem
bieži var būt melanholisks noska
ņojums, bet tas nekādi netraucē
ģimenes laimei. Šeit dzīvojošo fi
ziskā un prāta veselība tiešā vei
dā ir atkarīga no cilvēka emocio
nālā stāvokļa. Div nieks pastiprina
pievilkšanos un cilvēku atkarību
vienam no otra. Tas pakļauj orga
nisma iekšējos procesus Menes;
ritmiem, tāpēc augoša Menes;
laika būs jūtams spēku pieplū
dums, bet pirms jauna Mēness
izsīkums. Šajā mājoklī viss tiek at
risināts mierīgā ceļā. Nepiemē
rota dzīvesvieta nervoziem ui
pārāk emocionāliem cilvēkiem.
.r: m'ļļ Noskaņa mājas sniedz pric
ku, raisa pozitīvas doma
un ciešu pārliecību, ka, pa
spīti visam, dzīve turpinās. Māj
niekiem raksturīga frāze: "Tu nt
satraucies, viss ir un bus labi!" I ri
nieks dod lielu dzīves un hzisk
entuziasmu, arī spēku, pastiprin
kaisli un vienlaikus arī naidu. N i
drošina lielu fizisku spriedzi u
daudz darba. Garantē panākumi
jebkurā jomā, kas saistīta ar radi
šu darbību; sniedz viegluma saji

tu, rada optimismu. Ši māja ir īs
tā vieta jautrībai un izklaidēm, tajā
palielinas seksuālā un garīgā ener
ģija. Nepiemērota dzīvesvie
ta tiem, kas mētājas ar naudu un
meklē mieru.
Viļ Mājoklis ar stabilitātes
&.JL,enerģiju. Četrinieks paJ> stiprina centīgumu, apdomigumu un intelektu, kas ļauj gūt
panākumus intelektuālajā darbī
bā, ielikt pamatus projektiem, strā
dāt amatos, kur nepieciešama at
bildība un cītīgs darbs. Lai nostip
rinātu savu veselību, nepieciešams
apgūt draudzīgas sarunas mākslu.
Tas Jaus justies līdzvērtīgiem ar sa
runu partneriem, nevienam nepa
kļaujoties un nevienu nepakļau
jot sev. Šis mājoklis labi der nepār
liecinātiem cilvēkiem, kuri mekle
savu vietu dzīvē. Nepiemērota

dzīvesvieta darbaholiķiem, jo te
būs jāstrādā vairāk un vairāk.
F“ “ ‘ Ši maja viegli var kļūt par sākumposmu daudziem ceļo
to»*^ jumiem. Aktivitāte un kus
tiba. Laiks paiet nemanot, jo tas
tiek pavadīts dzīvespriekā un ap
mierinājuma. Piecnieks nosa
ka an cilvēka sabiedrisko stāvok
li. dod pamatu optimismam, pār
liecību un ticību saviem spēkiem.
Cilvēka dzīve vienmēr būs saistī
ta ar vesela kolektīva dzīvi. Piec
nieks paplašina redzesloku, liek
tiekties uz pilnību, sniedz dzīves
prieku. Šajā dzīvesvietā rodas jau
nas idejas, gaidāmi priecīgi noti
kumi, bet iespējams ari saskarties
ar riskantām situācijām. Nepie
mērota dzīvesvieta, ja meklē
jat miera ostu vārda tiešā nozīmē.
Šajā adresē tās nebūs!
Miteklis, kurā valda siltums

k'0*'", un viesmīlība. Ideāli piemē'W i‘ rota māja bērnu audzināša
nai un ģimenes tradīciju uzturē
šanai. Te var aizmirst visas savas
bēdas un nelaimes. Mājas ener
ģija sniedz mierinājumu un raisa
sirdsmieru. Pārticība - tas ir gal
venais, ko sešnieks cilvēkam dod
komplektā ar panākumiem mī
lestība. Nedrīkst aizmirst ari par
savu pievilcību un veselību. Ļoti
harmoniska māja, kas piemērota
mierīgai ģimenes dzīvei un māk
sliniecisko spēju attīstīšanai. Jau

nas attiecības var kļūt par ģime
nisku savienību. Nepiemērota
dzīvesvieta bohēmistiem - vi
ņi te nejutīsies kā mājās.
Samērā klusa vieta, kurā jū
tamas alkas pec zināšanām,
vēlme filozofēt, meklēt dzī
ves jēgu, tiekties uz skaisto un mā
cēt to novērtēt. Šeit dzīvojot, sagaidama profesionāla izaugsme.
Te jāatmet viss, kas traucē iekšē
jai harmonijai, jāmācās apvaldīt
jūtas. Nodrošina veiksmi un pa
nākumus, kas saistīti ar garīgo iz
augsmi, trenē pacietību. Šajā mā
joklī var sagaidīt arī kādus ne tik

JA U N O PSIH O LO Ģ IJU C EN TRS
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patīkamus, bet pilnībā prognozē
jamus notikumus, kas mācis ne ti
kai valdīt pār savām jūtam, bet arī
ieskatīties nākotnē, paredzot jeb
kuras rīcības sekas. Ideāla vieta
vientulības meklētajiem. Nepie
mērota dzīvesvieta tiem, kam
svarīga materiāla labklājība.
(f’M% Mājas enerģetikā jūtams
spēks un vara. Šā skaitļa ie,(w # ' tekmē kādam no mājas ie
mītniekiem var strauji pieaugt
autoritāte un ietekme. Arī uz pa
nākumiem ilgi nebūs jāgaida, ta
ču neizdosies ieprogrammēt un
precīzi izplānot savu dzīvi. Astot
nieks attīsta ātru reakciju, tāpēc
dzīvē ir tik daudz negaidītu pavēr
sienu, ka ar laiku varat pārstāt brī
nīties par tiem. Iespējams piedzī
vot arī materiālu labklājību, bet
jāatceras, ka ne visiem šā cipara
vibrācijas būs atbilstošas. Astot
nieks ir veiksmīgs tikai tiem, kuri
svēti tic “savai zvaigznei’. Nepie
mērota dzīvesvieta cilvēkiem,
kas neprot rīkoties ar naudu.
Šeit dzīvojot, humānisma
principi neļaus atpūsties
>«•>*' no dzīves nopietnības, tikai
līdzsvaros tieksmi palīdzēt citiem.
Bez garīguma te nekādās dzīves
nebūs! Devītnieks simbolizē pa
saules harmoniju, saistas ar gari
go spēku un enerģiju. Cilvēki tiek
iesaistīti pasaules procesos. Devīt
nieks māca meklēt apmierināju
mu sava iekšējā pasaulē, aizsarga
un liek garigi attīstīties arī tuvinie
kiem. 1as sniedz mieru. Nepie
mērota dzīvesvieta altruistiem,
kas tik ļoti iedziļinās citu problē
mas. ka aizmirst par sevi. #

Tavai pava
un redz

Num eroloģija

(LV, RU)

Kursi latviešu valodā no 29.marta,
pasniedz Dita Blūma
Bezm aksas iepazīšanās vakars krievu valodā
11. aprīlī, pasniedz Andrejs Žandrs
Kursi krievu valodā no 18. aprīļa,
pasniedz Andrejs Žandrs

Maiju kalendārs ikdienai
Bezm aksas iepazīšanās vakars 2. aprīlī
Kursi no 16.aprīļa,
pasniedz Lauris Daņilovs

Cigun „Piecas pilnības'
Bezm aksas iepazīšanās vakars 3. un 19. aprilī
Sem inārs 21.—22.aprīlis,
pasniedz Sergejs Demidovs

īp aši piedāvājum i 15 gadu jubilejas
svinību ietvaros

Semināru cikls
Mazā piezīmju grāmatiņa
satu rīg i pavadīti piektdienas vakari

Mazcenas otrdienas
sem ināri līdz Ls 10. K atrs sem inārs par
kādu aizra u jo šu un n od erīgu tēm u

Visa inform āciji jfaar visiem kursiem
un se m in āH e n i kā arī pieteikšanās

Stabu iela 58, 3 stāvs, Rīga
Tālr. 26575571, info@ nlp.lv

M ēness bez kursa (tik a laiks) laika sprīdis pirms Mēness pār
ejas nākamajā zodiaka zīmē, ku
rā tas vairs neveido aspektus
ar citām planētām. Mēness kā
emocionālā un sadzīviskā fo
na noteicējs šajā periodā it kā
peld, tam nav virzības un noteik
tības, tāpēc šajā laikā labāk ne
pieņemt lēmumus un neuzsākt
neko jaunu.

JĪCeness kalendārs
no 21. m arta
līd z 3. aprīlim

Pavasaris
ir klāt!

DARBS
Sākam jau n u - laba diena jaunu
projektu, darbu, pienākumu, mā
cību un citu procesu aizsākšanai.

dziem gan gribēsies rīkoties pretēji, kļūdī
ties esot cilvēcīgi, tikai pēc tam vajag izdarīt
secinājumus, lai vēlreiz nekāptu uz tiem pa
šiem grābekļiem. Pārdomājiet, kam īsti jū
su dzīvē ir vērtība un ko jus varat darīt, lai šo
vērtīgo saglabātu.
Un neaizmirsīsim pārgriezt pulksteņus

Pat tad, ja naktis termometra stabiņš vēl
noslīd zem nulles, pavasaris pilnīgi noteik
ti ir klāt - acīs, debesīs un asins balsī. Dzīvī
bas alkas skan putnu treļļos un kaķu auros,
no zemes spraucas asni. Jaunais Mēness cikls
22. marta atnāks Auna zimei netipisks tas
prasīs vispirms domāt un iegūt informāciju, ti
kai tad ļauties impulsiem un skrējienam. Dau-
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A tpūšam ies - darba dienai ne
būs produktivitātes, labāk iz
mantot laiku atpūtai, cik tas
iespējams.

uz vasaras laiku!

Sastādījusi astroloģe

Punkti - šādās dienās labāk pa
beigt dažādus darbus, dokumen
tus un projektus, likt eksāmenus,
pielikt punktus.

jau d a - veiksies darbos, kas pra
sa koncentrēšanos, piespiešanos,
atbildību, tātad darbojamies ar
pilnu jaudu!

-У /г о п с /

21.03.2012. trešdiena

NAUDA
Tērējam - laba diena sīku ik
dienas pirkumu veikšanai, pārti
kās un izklaides pasākumu biļešu iegādei.

IY 100:00-11:57
Jauns Mēness 16:37
Mēness Zivīs/Aunā 11:57

22.03.2012. ceturtdiena

Ieguldām - laba diena, lai veiktu |
lielākus pirkumus, noguldītu nau- 9
du krājkontā vai investīcijās, veik- j
tu kapitālieguldījumus.

23.03.2012. piektdiena

1 Mēness Aunā
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24.03.2012. sestdiena

I [Y l 19:17-23:43
■ Mēness Aunā/Vērsi 23:43

n

с? | r

25.03.2012. svētdiena

1 Pāreja uz vasaras laiku!
1 Mēness Vērsi

K rājam - pieturam naudu makā
un bankas kontā, jo tēriņi var iz
rādīties nelietderīgi vai pat norak- 1
stāmi zaudējumos.
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ATTIECĪBAS
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26.03.2012. pirmdiena

1 Mēness Vērsī

27.03.2012. otrdiena
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7:35-13:43
1 Mēness Vērsi/Dvīņos 13:43
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28.03.2012. trešdiena

Mēness Dvīņos

29.03.2012. ceturtdiena

f y ] 21:05-24:00
Mēness Dvīņos
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1 Mēness Vēzī
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svētdiena

1 Щ 7:20-11:35
1 Mēness Vēa/I aijvā 11:35
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2.04.2012. pirmdiena

I

Mēness Lauvā

3.04.2012. otrdiena

1

3 ] 16:47-16:53

I

Meness Lauvā/Jaunava 16:53
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VESELĪBA
Atslodze - periods pirms M ē
ness fāžu maiņas, kura laikā or
ganismam labi iedot atelpu no
smagām un lielām pārtikas de
vām. Var dzert nesaldinātas zāļu
tējas un ēst vieglu, veselīgu pār
tiku mazās devās.
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Cilvēkos - diena (vakars) piemē
rota izklaidēm draugu lokā, pla
šiem pasākumiem, sabiedriskām
aktivitātēm, lai iepazītos.
M ājās - vakaru labāk pavadīt
mierīgā gaisotnē, atpūšoties kopā
ar tuviem cilvēkiem, darot ikdie
nas darbus.

Ш Ю М Ш Ш Ш йШ б
I Щ 00:00-2:07
30.03.2012. piektdien jjSH Mēness
1 Dvīņos/Vēzī 2:07

Randiņi - laba diena (vakars),
lai pavadītu laiku divatā, intīmā
kā gaisotnē, sarunām aci pret
aci, uzticības un romantisma pil
niem brīžiem.

ā
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Skaistum kopšana - āda un ķer
menis īpaši atsaucīgi uzņems jū
su rūpes, labs laiks skaistumkop
šanas procedūrām.
Sports - piemērota diena fizis
kām aktivitātēm, tās palīdzēs ne
tikai uzturēt ķermeni labā formā,
bet arī novadīt lieko saspringumu
un/vai enerģijas sastrēgumu.

ļ
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Puku valodas tulks
No sirds dāvināti ziedi ilgāk nenovīst, un puķu pozitīvo enerģetiku var veiksmīgi
izmantot savā labā - kontaktu dibināšanai un mīļotā piesaistīšanu.

▼

vZvijci i-ozņcīĶci

Konsultējusi ezoterikas eksperte

KRISTĪNE D U N SK A

Vīst
•—
vai nevīst?
Pirms novīšanas griezto
puķu gariņi vēl cenšas glābt
ziedus, tāpēc puķes, kas
dāvātas ar mīlestību un
tādējādi saņēmušas papildu
enerģiju, priecē ilgāk. Kad
ziedi sāk vīst, tie uzsūc telpas
pozitīvo enerģiju, cenzdamies
pagarināt savu ziedēšanas
ilgumu. Tāpēc no vīstošiem
ziediem jāatbrīvojas pēc
iespējas ātrāk.

Pušķī
•—
nesadzīvos
Rozes un lilijas lieliski papildina
viena otru arī enerģētiski,
maijpuķītes vēl spēcīgāk
smaržos, ja tās saliks pušķī ar
jasmīnu, taču nedrīkst kombinēt
neļķes, narcises, puķuzirņus,
rozes, prīmulas, orhidejas. Tas
cita citu nomāc.

NE kaltēto
ziedu kompozīcijām! +

Rituāls pret vientulību

Sausie un kaltētie ziedi, tāpat kā vīstošas
puķes, ir mazie enerģijas vampīriņi. Ja
vēlaties paturēt kaltētos ziedus, tad nedariet
to ilgāk par mēnesi. Vēlāk tie jāsadedzina,
taču ir izņēmums - kaltētu vērmeļu, kadiķu,
biškrēsliņu un vaivariņu slotiņa uzlabo telpas
enerģētiku un cilvēka pašsajūtu.

Ja vēlaties savaldzināt mīļoto, februārī veicams kāds maģisks rituāls.
Ņemiet sarkanu un baltu rozi un papīra lapu. Uz lapas uzrakstiet
īpašības, kas, jūsuprāt, piemīt ideālam vīrietim (vai sievietei),
papīru sarullējiet, pa vidu ieliekot savu matu šķipsnu. Tad gareniski
pāršķeliet uz pusēm balto un sarkano rozi; ar sarkanu lenti piesieniet
katras rozes pusi sarullētajam papīram un iemetiet upē. Atlikušās
rožu puses ierociet zemē. Mīļotais drīz būs jums līdzās!

no
.
augļiem!
Nelieciet vāzi ar
ziediem tuvu augļu
traukam, jo augļi
izdala etilēnu, kas
liek ziediem ātrāk
vīst.

Pie TV
un datora
Augi nemīl
haotiskas, brutālas
skaņas, tie labi jūt
noskaņojumu un
emocijas. Vīteņaugi
absorbē nelabvēlīgo
enerģiju istabu
stūros, bet augi ar
biezām lapām, vājina
datora un televizora
starojumu.

Katrai dienai savu ziedu
Pozitīvu iespaidu atstās ziedi, kas dāvināti atbilstoši katrai nedēļas dienai un valdošajai planētai.
1. Pirmdienā (Mēness): baltas kallas, lilijas harmonijai, attiecību uzlabošanai.
2. Otrdienā (Marss): asparāgi, tūjas un augi spilgtos, piesātinātos toņos enerģijai un kaislei.
3. Trešdienā (Merkūrs): dzelteni, gaiši zili, rozā un balti sīkziediņi palīdzēs saskarsmē un kontaktu dibināšanā;
nederēs tumši, lieli ziedi un apjomīgi pušķi.

4. Ceturtdienā (Jupiters): grezni pušķi, lieli ziedi ar gariem kātiem, lai piesaistītu veiksmi.
5. Piektdienā (Venera): lauku ziedi, hiacintes, maijpuķītes, narcises, puķuzirņi palīdzēs mīlas lietās un nodrošinās
apdāvinātā simpātijas.

6. Sestdienā (Satums): pieticīgi pušķi vai vienkārši sarkana roze, jo šī diena ir stingrības un ierobežojumu laiks.
7. Svētdienā (Saule): krizantēmas, margrietiņas, gerberas netradicionālos, radošos pušķos, arī rozes - palīdzēs
sirdslietās, radīs daudz prieka un iedvesmas.

7/ s t
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Viens ar savu vārdu
sadzīvo kā cimds ar
roku, kamēr otram
vecāku dotais vārds
šķiet kā protēze. Kādu
draugu saucam vārdā,
turpretim citu tikai
iesaukā vai uzvārdā,
jo šķiet, ka tas viņam
piestāv labāk. Vai mūsu
vārds spēj ietekmēt
likteni?

T J^ īv a i\o m a n e

Stlto
spēks
vētajos Rakstos teikts, ka visa sā
kumā bija vārds. Tas bija pirmais
impulss. Tieši tāpat ir ar cilvē

S

kiem - vecāki savam bērnam dod
vārdu, dāvājot savai atvasei visas
tās īpašības un enerģiju, ko izvē
lētais burtu salikums sniedz. Reizēm dzīves lai
kā tam nakklāt dažādas iesaukas un mīļvārdiņi,
tiek pieņemti pseidonīmi, precoties tiek mai
nīts uzvārds. Katra šāda darbība atstāj ietekmi
uz cilvēka dzīves likteni un personību. Numeroloģija mēģina skaidrot, ka dotais, mainītais
vai pieņemtais vārds iedarbojas uz cilvēku.

Vienojošais elements
Jau antīkajā pasaulē cilvēki ticēja, ka vārds
ir saikne starp dvēseli un ķermeni. Sengrieķu
mistiķis un filozofs Pitagors piešķīra alfabē
ta burtiem skaitliskās vērtības un analizēja to
nozīmes. Viņš uzskatīja, ka katra burta ener
ģija ir saskaņota ar planētu un zodiaka zīmju
enerģijām. Cilvēka vārds ir kas ļoti līdzīgs vi
ņa astroloģiskajai shēmai - gandrīz viena un tā
pati informācija var tikt iegūta, pētot abus šos
aspektus.

Numeroloģei Ditai Blūmai vārdu skaidro
šana ir ikdienas nodarbošanās. Viņa gan pie
bilst, ka ar vārdu vien nav iespējams izskaid
rot visu: “Tikai ar vārdu vien, bez dzimšanas
datuma un laika neko īsti nevar pateikt. Jāska
tās, kā tas saistās tieši ar konkrēto cilvēku.” D i
ta skaidro, ka pēc vārda un uzvārda numeroloģijā var izrēķināt likteņskaitli. Ja cilvēka vārdā
nav viņa dzimšanas datiem atbilstoša skaitļa,

Iesaukas un
mīlvārdini
ir labs
>
>
veids, kā pasē
ierakstītajam vārdam
pievienot tādu kā
papildu vērtību un,
iespējams, palīdzēt
sev īstenot iecerēto
dzīves ceļu.

7Q pseidonīms iespaido likteni
M adonna - ļoti dinamisks liktenis. Dzīves ceļš nav
viegls, taču panākumi atnāks visdažādākajos veidos. Jā
strādā ar mīlestību pret darbu un jāgūst apmierinājums
par labu tā paveikšanu, nedomājot par personīgā labu
ma gūšanu tiešā veidā. Spēj iedarboties uz citiem cilvē
kiem ne tikai ar vārdiem, bet arī personisko pievilcību
un noslēpumaino psiholoģisko enerģiju.
M adonna Louise Ciccone - dzīves pienā
kums ir kalpošana pasaulei, kas par sevi atgādina visa
dzīves ceļa laikā. Panākumi un personīgā laime atkarī
gi no tā, cik daudz laba spēj atnest, kā arī no mīlestības
un līdzjūtības, ko dāvā tiem, kam tā nepieciešama vai
kas to lūdz. Nekad nevajag atteikties no saviem
ideāliem vai personīgās laimes, lai palīdzētu citiem.
Edith Piaf - cilvēka liktenis tendēts uz humānismu,
un viņa dzīves aicinājums bija mierināt vājos un nelai
mīgos. Panākumi atkarīgi no tā, cik daudz laba iedots
citiem, taču vairāk garīgā nekā materiālā veidā. Viens no
likteņa dotajiem pienākumiem - līdzjūtības, patiesības
un taisnīguma ideālu uzturēšana. Lai izpelnītos godpil
nu atalgojumu, darbam vajadzēja būt harmonijas caur
vītam un mīlestības pilnam.
Edith G assion - dzīvē bija paredzēta pārvaldnieka
un organizatora loma. Cilvēka misija - padarīt visas
lietas noturīgas un ilglaicīgas. Sapņiem jādod praktiska
ievirze un fantāzijas jāpiezemē. Dzīve neļauj uz
visu raudzīties vienkārši, un liels daudzums nopietnu
problēmu neliek mieru, līdz cilvēks neiemācās prasmī
gi sistematizēt un sakārtot savu biznesu un personīgos
jautājumus.

Ja cilvēka vārdā nav
vina dzimšanas
datiem atbilstoša
skaitļa, viņš nespēj
vai nu līdz galam
realizēt sevi dzīvē,
vai vienkārši nesajūt
šo vārdu kā savējo.

tad cilvēks vai nu nespēj sevi līdz galam reali
zēt dzīvē, vai arī vienkārši šo vārdu nesajūt kā
savējo.

Nepazust papīru
gūzmā
Ir svarīgi, lai cilvēks būtu miera ar savu vār
du un justos labi. Numcroloģe Dita Blūma
stāsta, ka svarīgākais ir ieklausīties pašam se
vī, jo cilvēks var lieliski sajust, kas viņam nepie
ciešams un kas traucē. Un, ja vārds traucē, ne
pieciešams apdomāt tā maiņu. Dita gan teic, ka

Nicolas Cage - liktenī ierakstītas tiesības uz varu,
naudu un sabiedrības atzinību. Panākumi dzīvē ienāks,
pateicoties smagam darbam, dzīves pārzināšanai un
garīgo saikņu ietekmei. Raksturīga izlēmība, pārvaldot fi
nanšu līdzekļus. Pievilcīga un spēcīga personība, ko pa
vada noslēpumaina psiholoģiska enerģija.
Nicolas Kim Coppola - organizators un pār
valdnieks. Cilvēks dzimis, lai uzņemtos atbildību un uz
klausītu visus, kas vēršas pie viņa pēc padoma un aiz
sardzības. Lai gūtu panākumus, saviem plāniem jāpie
šķir konkrēta forma. Steiga un nevīžīgums var pazudināt.
Jebkurām izmaiņām vai jauniem plāniem jānes uzlabo
jumi esošajā kārtībā.

tās nav nekādas brīnumzāles: “Nav tā, ka, no
mainot vārdu, visas dzīves problēmas pazūd.
Bet tas ir viens no līdzekļiem, kas var palīdzēt.”
Pirms tam noteikti butu lietderīgi konsultēties
ar speciālistu.
Komunikācijas tiesību eksperts Ilmārs
Punka skaidro, ka pēdējo gadu laikā vārda no
maiņas procedūra ir kļuvusi daudz vienkāršā
ka. To var izdarīt Dzimtsarakstu departamen
tā. Process detalizēti izskaidrots Vārda, uzvārda
un tautības ieraksta maiņas likumā, kur aprak
stītas visas darbības, kas jāveic, lai iegutu veļa
mo vārdu, kā ari atrodami iemesli, kad cilvēks

ir tiesīgs to prasīt. Veicot vārda nomaiņu, galve
nais, kas no šādas vēlmes izteicēja tiek prasits,
ir pietiekams pamatojums. Ilmārs Punka teic,
ka tieši tas parasti ir piņķerīgākais posms: “Jāmēģina pierādīt, ka ir pamatoti iemesli vārda
nomaiņai. Tos ir diezgan grūti definēt. Parasti
pietiek ar pāris vēstulēm no draugiem vai ko
lēģiem, jo var taču būt situācijas, kad šāda vē
lēšanas ir skaidra un saprotama, piemēram, ja
vārds aizskar." Ja attiecīgajām institūcijām mo
tivācijā neliekas pārliecinoša, vārda maiņa var
tikt atteikta, lāču komunikācijas tiesību eks
perts atgādina, ka tas ir administratīvs akts, ko
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Pēc laulībām nomainot uzvārdu, tiek nomainīts ari liktenis. Tāpēc,
ja sieviete vai vīrietis pēc laulībām nolemj mainīt savu uzvārdu,
jārēķinās, ka viņu dzīvē var notikt būtiskas pārmaiņas.
iespējams pārsūdzēt, un par savas vēlmes pie
pildīšanos var cīnīties.

Labojotmātes
aizmāršību
Gemma Miško savu vārdu nomainīja
pirms aptuveni pieciem gadiem un atceras, ka
papīru kārtošana nebija no vieglākajām: "Tur
bija tāda liela mape, pilna ar noteikumiem. Ši
ki un smalki tika izskaidrots, kad vārdu atļauts
mainit, bet kādā gadījumā to neatļaus." Meite
nei vajadzējis iet pie saviem vidusskolas skolo
tājiem un lūgt ar parakstiem apliecināt, ka citi
viņu labpratīgi sauks jaunajā vārdā un atbalsta
velmi to mainīt. Neesot bijis viegli, bet mei
tene savu cīņu izcīnījusi un pie iecerētā vārda
tikusi.
Pasi, kurā ierakstīts jaunais vārds, Gemma
saņēmusi 18 gadu vecumā, taču par vārda mai
ņu meitene sākusi domāt, kad viņai bijis vēl ti
kai 14. “Man bija grūti sadzīvot ar manu vār
du, jo zināju, ka mamma to izvēlējusies pilnī
gi nejauši. Iepriekš plānoto viņa bija aizmirsusi
un turpat dzimtsarakstu nodaļā izdomājusi ci
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tu," Gemma paskaidro. Viņa stasta, ka jau kopš
bērnības vārdu neesot izjutusi kā savējo, visu
laiku nepametusi vēlme to ignorēt un vienkār
ši neatsaukties.
Kad beidzot izšķīrusies par vārda maiņu,
meitene uzreiz zinājusi, ka pasē blakus uzvār
dam Miško vēlas redzēt vārdu Gemma. “Lai
cik tas izklausītos jocīgi, man iepatikās modele
ar šādu vārdu,” paskaidro meitene. Viņa stāsta,
ka savu vārdu izvēlējusies ne tāpēc, ka vēlas lī
dzināties modelei, bet tāpēc, ka viņai daudz no
zīmējis šis slavenības dzīvesstāsts: “Viņas ārē
jais izskats ir īpašs, tāds eksotisks. Daudzi pat
teiktu, ka viņa ir neglīta, taču man modele šķita
skaista. Un tas ir tāds simbolisks vēstījums pa
šai sev, ka viss citādais patiesībā ir skaists.”
Nu Gemma jau sen pieradusi pie sava vār
da un iepriekšējo vardu nevienam neatklāj.
Nevis tāpēc, ka kautrētos, bet tāpēc, ka tas
vienkārši vairs nav daļa no viņas. Kamdēļ gan
saukt sevi cita vārda? Ari mamma uzrunā mei
tu viņas pašas izvēlētajā vārdā. Meitene stāsta,
ka par savu izvēli joprojām iekšēji priecājas un
pasmaida ikreiz, kad kāds izsaka komplimentu
par vārda unikalitāti.

Mākslinieka
liktenskaitlis
}
Ne vienmēr, kad vārds šķiet svešs, vajag
doties uz oficiālām iestādēm un censties to no
mainīt. Iesaukas un mīļvārdiņi ir labs veids, kā
pasē ierakstītajam vārdam pievienot tādu kā
papildu vērtību un, iespējams, palīdzēt sev īs
tenot iecerēto dzīves ceļu. Dita Blūma skaidro,
ka nereti iesauka uzrodas tieši tāpēc, ka cilvē
kam grūti sadzīvot ar savu vārdu. Viņasprāt, tas
lieliski parāda, kā apkartējie redz cilvēku. “Da
žus cilvēkus uzrunā iesaukā, citus vārdā, ir arī
tādi, ko uzrunā tikai uzvārdā vai vārdā un uz
vārdā. Tas parāda, kā apkārtējā pasaule redz šo
cilvēku,” - tā Dita.
Mākslinieki nereti pieņem pseidonīmus.
Iemesli var būt visdažādākie: vēlēšanās palikt
anonīmiem, privātās dzīves nodalīšana no dar
ba, labskanība... Taču ari šajā gadījumā nepie
ciešams pievērst uzmanību izvēlētā vārda sa
derībai ar dzimšanas datiem un vēlamajiem
mērķiem. Pseidonīmi savā butibā ir ļoti līdzī
gi iesaukām un mīļvārdiņiem, vienīgā atšķirī
ba ir tāda, ka pseidonīmā cilvēku parasti dēvē

j^apseidonīm s iespaido likteni
Gustavo - savās domās un vēlmēs ir sarežģīti nolaisties līdz
ikdienas darbībai, uzvilkt formu un sakārtot savas idejas kon
krētā sistēmā. Bieži vajadzīga palīdzība un citu atbalsts. Nepie
ciešams iemācīties piemēroties apstākļiem, nevis rīkoties par
spīti tiem. Gūst panākumus darbā ar lielām cilvēku masām.
Gustavs Butelis - dzīve gatavo daudz pārdzīvojumu
un pārmaiņu. Misija dzīvē - veicināt brīvību un progresu, at
balstīt dzīves augšupeju. Var būt grūti ilgstoši kontaktēties ar
vieniem un tiem pašiem cilvēkiem vai darīt vienu un to pašu
darbu, pat ja ļoti to vēlētos. Vajag pieņemt jauno un izveidot
to kā pakāpienu uz turpmāko attīstību un labāku rezultātu
sasniegšanu.

Ufo - noteikts būt vienam no pasaules apgaismotājiem.
Pirms uzrakstīt uz papīra vai pasludināt savas zināšanas cilts
brāļiem, nepieciešams izpētīt, pārbaudīt, pierādīt faktus un
pārliecināties par to patiesumu. Reizēm var nodēvēt par dīvai
ni, savādāku nekā citi vai neizprotamu. Bieži vien var justies
vientuļš, pat atrodoties starp cilvēkiem. Liktenis - dzīvot sa
skaņā ar dzīves realitāti, nevis pēc ārējiem standartiem.
K aspars Upacieris - šis vārds dots, lai aizstāvētu visu la
bo, lai ienestu cilvēkmīlestību, žēlsirdību un visu skaisto. Dzī
vē vajadzētu būt mūzikai, mākslai, romantiskai un dramatiskai
literatūrai. Daudz labvēlīgu iespēju, un dzīve apdāvinās ar tik
daudzām veltēm, ka cilvēkam pat negribot vajadzēs izturēties
pret citiem ļoti patiesi un augstsirdīgi. Lai gūtu panākumus un
laimi, galvenie faktori ir mīlestība, iecietība, līdzjūtība, saprat
ne un labvēlība.

Ella - dinamisks liktenis, kas dod tiesības uz augstu stāvokli,
varu, naudu un atzīšanu sabiedrībā. Dzīves ceļš nebūs viegls,
bet panākumi atnāks, pateicoties dzīves pārzināšanai un ga
rīgo saikņu ietekmei, kā arī pateicoties izlēmībai un ar finan
sēm saistītiem pasākumiem. Savu pelnīto atalgojumu cilvēks
saņems, pateicoties savām pūlēm, rakstura spēkam un
savaldībai.
DJ Ella - piemīt dubults gribasspēks un apņēmība, kas var
dot spēku, drosmi un mērķtiecību. Šis savienojums atšķiras ar
izcilām īpašībām - iekšējām spējām ietekmēt masas un nest
cilvēcei gaismu. Cilvēks var vadīt tautas masas, bet šādam no
lūkam ir vajadzīgs garīgs dzīvesveids.
Elīna Fū rm ane - radošs liktenis, kas pieprasa būt opti
mistam. Dzīves misija - palīdzēt cilvēkiem apzināties možu
ma un iedvesmas burvju spēku. Jau iepriekš lemta populari
tāte, mīlestība, romantika un nauda, bet tie atnāks tikai tad,
ja pašas dzīve būs caurstrāvota ar skaistumu, mākslu un
iedvesmu.
Rainis - dzīvē tieksme uz ideālu un pilnību. Mākslai tuvs
cilvēks. Cilvēka klātbūtnei, domu gājienam un rīcības veidam
vajadzētu pat pašus parastākos, banālākos pasākumus
pārvērst pievilcīgos. Varens iekšējais spēks, un, ja dzīvo saska
ņā ar savu likteni mīlestībā un kalpošanā cilvēcei, tad ar šo
spēku var sasildīt visu cilvēku sirdis un atmodināt skaisto.
Jānis Pliekšāns - liktenis kalpot pasaulei. Humānists,
kura dzīves misija bija mierināt cietējus, vājos un nelaimī
gos. Ja vēlējās izpelnīties godpilnu atalgojumu, darbam jābūt
caurvītam ar harmoniju un skaistumu, mīlestības ideāliem un
biedriskām attiecībām. Nedrīkstēja ziedot savu personīgo dzī
vi, lai izpildītu pienākumu, jo pasaule no viņa gaidīja līdzjūtī
bas ideālu uzturēšanu, kalpošanu cilvēkiem, patiesumu un
taisnīgumu.
sm irn .
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Senos laikos māte
bērnam ausī
iečukstēja viņa
dvēseles vārdu. To
nedrīkstēja izpaust
tālāk, vajadzēja
sargāt. Šo vārdu
zināja tikai māte
un viņas
atvase.
f
Vēlāk bērnam deva
arī otru vārdu,
kas bija paredzēts
materiālajai pasaulei.

visa sabiedrība, savukārt mīļvārdiņos un iesau
kās - tikai tuvākie. “Tiem ir ļoti liela nozīme!
Reizēm pat tik liela, ka vārds aizmirstas, un tad,
nākot pie numerologa, ir jāsaka šī iesauka, psei
donīms, jo tas par cilvēku nereti pastāsta vai
rāk," teic Dita Blūma.
Pseidonīms vai iesauka tomēr neaizvieto
vecāku doto vārdu. Numeroloģc stāsta: “’lam,
ko ieraksta pasē, ir liela nozīme. Vārds un uz
vārds kopuma palīdz cilvēkam iet viņam pa
redzēto dzīves ceļu. '1as ir kā trūkstošais ele
ments, kas cilvēkam izveidojas. Bet tas ne
maina likteņskaitļa būtību. Tikai dzīvē nāk
klāt lietas, kas viņam palīdz virzīties pareizajā
virzienā."
Latvijas Nacionālā teātra aktrise Anna uz
skatuves ir pazīstama ar savu dzimtas uzvārdu
Klēvere, taču pasē ir ierakstīts pavisam cits Melbārde, ko viņa ieguvusi apprecoties. “M a
nā gadījumā tā nav nekāda protesta akcija vai
vēlme nošķirt profesionālo dzīvi no privātās,
tā vienkārši ir sanācis,” stāsta aktrise. Anna pa
skaidro, ka tic nav ari centieni saglabāt iepriekš
iegūto slavu, jo viņa apprecējusies pavisam ag
ri ceturtaja kursā. Taču vēlme uz skatuves iz
mantot savu oriģināluzvārdu radusies dažādu
apstākļu un sakritību dēļ. “Mēs ar Egilu pie
dalījāmies koncertā. Protams, bija afiša, uz ku
ras uzrakstīti visi aktieri. Katram vārds un uz
vārds, bet mums - “Anna un Egils Melbārži”.
Un man likās, ka es tagad esmu tikai puse no
cilvēka," Anna atceras. Viņa gan piebilst, ka uz
to visu raugās ar humoru un nejūtas, it kā dzī
votu dubultu dzīvi: "Labi jutos gan kā Melbār
de, gan kā Klēvere. Tie abi ir mani uzvārdi, un
es tos sajūtu.”

Noslēpt savu dvēseli
Senos laikos māte bērnam ausī iečukstē
ja viņa dvēseles vārdu. To nedrīkstēja izpaust
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Meitenei vajadzējis
iet pie saviem
vidusskolas
skolotājiem un
lūgt ar parakstiem
apliecināt, ka citi
viņu labprātīgi sauks
jaunajā vārdā un
atbalsta vēlmi to
mainīt. Neesot bijis
viegli, bet meitene
savu cīņu izcīnījusi
un pie iecerētā vārda
tikusi.

tālāk, vajadzēja sargāt. Šo vārdu zināja tikai mā
te un viņas atvase. Vēlāk bērnam deva ari otru
vārdu, kas bija paredzēts materiālajai pasau
lei, to izpauda visiem apkārtējiem un izman
toja ikdienas komunikācijā. Dvēseles vārds
palika citiem nezināms, jo, ja tas būtu visiem
pieejams, kāds ļaunprātīgi varētu izmantot ta
jā apslēpto spēku un nodarīt ļaunumu vārda
nēsātājam.
Līdzīgi notika ar Izabellu Lcišavnieci. V i
ņa 17 gadu vecuma nomainīja savu pasē ierak
stīto vārdu. Meitene mātes doto vārdu nevēlas
publiski atklāt, bet ne tāpēc, ka tas saistītos ar
negatīvām atmiņām, gluži pretēji - viņa uzska
ta, ka viņas vārds ir pārak skaists un svēts, lai to
publiskotu. Izabella stāsta, ka vārdu mainījusi,
jo mātes doto velējusies noslēpt un darīt zinā
mu tikai sev ļoti tuviem cilvēkiem: “Nolēmu
mainīt vārdu, jo jutos pārāk tāla no reālās pa
saules. Vārdu man deva meža mājiņā, kurā ti
ku ieņemta un kurā piedzimu. Ta bija cita pa-
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saule. Taču šī vārda nozīme neatbilda tam, ar
ko saskāros skolā un attiecībās ar citiem cilvē
kiem.’’ Tad arī meitenei radusies vēlme vārdu
nomainīt. Tagad atskatoties viņa atzīst, ka to
darījusi, jo vēlējusies noslēpt savu dvēseli no
plašās pasaules.
Par vārda izvēli Izabella domājusi ilgu lai
ku, jo gribējusi ko skaistu un apkartējai pasau
lei saprotamu. Kad pirmoreiz apzināti izdzir
dējusi sava tagadējā vārda skanējumu, uzreiz
sapratusi, ka tas būs īstais. Tad sekojuši biro
krātiskie procesi un papīru kalni, arkuriem Iza
bella veiksmīgi tikusi galā. Atceroties apkārtē
jo reakciju, meitene stāsta: “Apkārtējie nesapra
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Numeroloģe Dita Blūma atzīst, ka par vār
da maiņu pie viņas konsultējas krietni retāk ne
kā par uzvārda izvēli pēc laulībām. Sievietes
jau pirms kāzām vēlas pārbaudīt visus iespēja
mos variantus un izvēlēties tieši sev piemērotā
ko. Vīrieši par iespēju mainīt savu uzvārdu pēc
laulībām gan interesējas krietni retāk, taču esot
ari tādi gadījumi.
Dita stāsta, ka uzvārdam cilvēka liktenī ir
sevišķi liela nozīme: “Jau vārds ir svarīgs, taču
katrs uzvārds nes savas dzimtas enerģiju, un, ja
dzimtā ir kādas problēmas, tās iet uzvārdam lī
dzi cauri gadiem. Bet tas nenozīmē, ka visi Bēr
ziņi būs vienādi, jo nedrīkst aizmirst, ka ir savs
numeroloģiskais skaitlis un ir dzimtas numeroloģiskais skaitlis.” Pēc laulībam nomainot uz
vārdu, tiek nomainīts ari liktenis. Tāpēc, ja sie
viete vai vīrietis pēc laulībām nolemj mainīt sa
vu uzvārdu, jāreķinās, ka viņu dzīvē var notikt
būtiskas pārmaiņas. “Cilvēki brīnās, kāpēc sie
vietes mainās, kad apprecas. Kādā veicas la
bāk, bet kādu vīrs pēkšņi pamet ar diviem
bērniem. Bet viņa taču likteni nomainīja!”
piebilst numeroloģe.
Ja tomēr nolemts uzvārdu mainīt, jāap
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ta. Mana ticība bija pārāk neparasta, šķietami
nepamatota, impulsīva. Kā kaprīze. Bet tā sajū
ta taču manī bija briedusi jau ilgu laiku! Māmi
ņa un tuvākie draugi gan atbalstīja, kaut arī īsti
nezināja, kāpēc."
Izabellai nu ir 18 gadi, un viņa ir apmieri
nātā ar izdarīto. “Esmu guvusi lielāku pārliecī
bu par savu iekšējo pasauli. Jaunais vārds dod
tādu ka distanci, laiku reakcijai. Brīžiem gan ie
nāk prātā doma bet ja nu es pazaudēju pati
sevi ? Taču zinu, ka ir tieši pretēji - distance pa
līdz ielūkoties sevi un tuvoties patiesajai būtī
bai,” meitene skaidro un piebilst ja izvēle bū
tu jāizdara vēlreiz, tā būtu tieši tāda pati.

sver visi varianti - gan otra cilvēka uzvār
dā pārņemšana, gan tā pievienošana savē
jam ar defisi. Dita Blūma teic, ka jāskatās in
dividuālā saderība ar konkrēto cilvēku, taču
noteikta veida shēmu iespējams iezīmēt:
"Ja sieviete apprecas un pārņem vīra uzvār
du, viņa pārņem vīra dzimtas vibrācijas un
no savas dzimtas varbūt atstāj kādas divas
trīs īpašības. Bet, ja liek klāt ar defisi, pārsvarā
saglabā savējās un klāt nāk kādas divas trīs no
vira dzimtas. Pienāk klāt tikai nianses, un var
aprēķināt, vai tas būs vai nebūs labi.”
Rute Kārkliņa pavisam nesen mija lau
lības gredzenus ar vīru un pieņēma viņa uz
vārdu, ilgi neprātojot, kā tas viņu ietekmēs:
“Lai gan man patika mans iepriekšējais uz
vārds Kleina, jau pašā sakuma zināju, ka vēlos,
lai man butu tāds pats uzvārds kā manam mī
ļotajam.” Kādu brīdi jaunā sieviete apdomājusi
ari abu uzvārdu apvienošanas iespēju, taču āt
ri vien sapratusi, ka tas nav viņai. Rute atklati
pasaka, ka netic nedz numeroloģijai, nedz as
troloģijai, tāpēc par sliktu enerģetiku neuztrau
cas: “Svarīgāki par vārdiem ir paši cilvēki, un
nav būtiski, kādos vārdos viņus sauc. Loģiski,
ka apprecoties mainās kada manas identitātes
daļa, mainās mana loma.” Rute atzīst, ka viņas
personiba pēc laulībām ir mainījusies, taču ne
domā, ka tas saistīts ar vira dzimtas enerģētiku,
drīzāk ar to, ka mainījusies viņas dzīve.
Numeroloģe Dita Blūma jebkurā dzīves si
tuācijā iesaka vadīties pēc izjūtām, jo tās ir pir
mās, kas dod signālu par rīcības pareizību vai
aplamību: “Cilvēks sajūt, kad viņam ir labi.
Viņš jūt arī savu likteni, jo tas viņā gluži vien
kārši ir ierakstīts.
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Smaržīgi kvēpināmie
kociņi nav tikai telpas
aromāta uzlabošanai,
no augiem veidotus
tīstoklīšus dedzināja,
lai dziedinātos un
tuvotos augstākajiem
spēkiem.

▼ Vzlīna ijn/ānova

D

audzās reliģijās dū
mi tiek uzskatīti par
gara pasauli un par
vielu, kas savieno
cilvēka dvēseli
augstāko garīgo
pasauli. Sī substance fiziski ietin mig
lā sadzīvisko, ikdienišķo, priekšmetus
un līdzcilvēkus, radot ilūziju par no
kļūšanu citā pasaulē. Dūmi iedarbo
■
jas uz vizuālo uztveri, bet papildus
i]
aktivizē ari maņas, piemēram, ožu.
Kvēpināmie kociņi kopš neatmina
miem laikiem izmantoti reliģiskajās
ceremonijās un dziedniecībā.

V

Smalkās
enerģijas
Kvēpināmie līdzekļi mūsdie
nās tiek lietoti dažādiem mēr
ķiem: ceremonijās, attīrīšanas
rituālos, aromterapijā, meditā
cijās, noskaņas radīšanai un
nepatīkamu aromātu no
mākšanai.
Enerģētiski,
augam sadegot, telpā
izplatās ne vien šķie
tams siltums un viegli
dūmi, bet ari smalkās
enerģijas, kas atbilsto
ši auga īpašībām ietek
mē telpu un cilvēkus. Au
gi ar uguns palīdzību at
brīvo; savu enerģiju un
atstāj to telpā, apkārtē
jā vidē. Līdzīgi kā kat
ram ārstniecības augam ir
sava iedarbība tējās, arī sadegot katrs ietekmē
atšķirīgi. Dziednieki uzskata, ka izgarojumi ie
spaido ne tikai cilvēka fizisko un garīgo ķerme
ni, bet arī telpā esošās smalkākās enerģijas un
vibrācijas, mainot to struktūru. Mūsu senči ļo
ti labi pārzināja augu enerģētiskās un bioloģis
kās īpašības, taču līdz mūsdienām šīs zināšanas
lielākoties saglabājušās ticējumu formā, pie
mēram. “lai attīrītu māju no ļauniem gariem,
jākvēpina kadiķis”. Skeptiski noskaņotajiem kadiķis, tāpat kā daudzi citi “brīnumaugi pret
ļaunajiem gariem” (pīlādzis, apse), gluži vien
kārši satur bioloģiski aktīvas vielas, kas dezinfi
cē un tik tiešām pamatīgi attīra gaisu. Latviešu
folklorā dūmi uzskatīti par attīrošu un svētījo
šu līdzekli, tāpēc bieži kūra ugunskurus, lai dū
mi ieskautu māju un laukus, veicinot auglību.
Jāņu ugunskurā tika likta sveķaina malka, bēr
za tāsis, lai to dūmi attīrītu gaisu no ļaunajiem
gariem un slimībām.

Vērtīgāks par zeltu
Katrai tautai ir savi īpašie augi, kuru dū
mus izmantoja rituālos. Šamaniskajās tradī
cijās augu kvēpināšana un dūmi tika uzska-

Vīraku Ēģiptes priesteri
uzskatīja par paša Saules dieva
Ra dotu, tāpēc to dedzināja,
saulei austot, savukārt vakarā
mēnesim dāvāja mirres.

tīti par starpnieku starp cilvēku un augstā
kajiem spēkiem, ar to palīdzību piesauca
savus garīgos skolotājus un spēka dzīvnie
kus. Kvēpināmie augi pieminēti jau indie
šu vēdās, bet ēģiptiešu faraonu kapenēs
atrasti trauki ar mirrēm un vīraku. Par
spīti tam, ka kūpināt varēja ļoti dau
dzus augus (mirres, kadiķi, safrānu,
kanēli, kalmes u. c.), ārkārtīgi popu
lārs senajā pasaulē bija tieši vīraks, ko
ieguva no klinšu rozēm, koku sveķus
kausējot un apstrādājot. Vīraks kļu
va par vienu no vērtīgākajām eks
porta precēm, līdz ar to pieejams
gandrīz tikai valdniekiem un pries
teriem. Šo smaržīgo vielu Ēģiptes
priesteri uzskatīja par paša Saules
dieva Ra dotu, tāpēc to dedzināja, saulei
austot, savukārt vakarā mēnesim dāvāja mir
res. Kvēpināšana par godu dieviem bija izpla
tīta arī citur un gaja rokrokā ar ritualajam tra
dīcijām. Tika uzskatīts, ka vīraks spēcīgi iedar
bojas uz miesas un gara veselību, piemēram,
stiprina prātu un atmiņu, aizdzen slimības un
ārstē ievainojumus. Ķīnieši to izmantoja savā
tradicionālajā medicīnā, arābi dienu iesāka un
pabeidza ar vīraka kūpināšanu, musulmaņi sa
vu ķermeni apkvēpināja pēc pirts apmeklēju
ma, bet pareizticīgie vīraku joprojām izman
to baznīcas ceremonijās. Bībelē vīraks un mir
res minētas kā vienas no trīs gudro dāvanām
Jēzum, vēl vairāk tur var atrast aprakstus, kā
pagatavot vīraku un to izmantot. Kvēpināšana
pareizticīgo baznīcā ir gan simbols ticīgo lūg-

kvēpināšana un
dūmi tika uzskatīti
par starpnieku
starp cilvēku un
augstākajiem spēkiem,
ar to palīdzību
piesauca savus garīgos
skolotājus un spēka
dzīvniekus.
šanām, kas paceļas uz augšu, uz Dievu, gan ap
zīmē Dieva svētību, ko ticīgais saņem dievna
mā. Klosteros dzēra ar vīraku nostādinātu ūde
ni, jo tas uzlabojot ūdens kvalitāti. Viduslaikos
vīraku rekomendēja kā līdzekli mūža pagari:
nāšanai. Mūsdienu ārsti to nenoliedz, jo vīrakā
esošās vielas nomāc mikrobus un kalpo kā aņ-t
tidepresants, mazina baiļu un satraukuma sajū
tu. Daži zinātnieki gan iebilst pret vīraka nekai
tīgumu, apgalvojot, ka tajā nelielās deVas esot
psihotropas vielas, kas cilvēkam maina apži
ņas stāvokli, un, iespējams, tāpēc vīraka smar
žas apgarotie rituāli cilvēkam liek sajusties tu
vāk šķietami dievišķajām.

Sintētikai - nē
Par vīraka iespaidu uz apziņu gan nav pa
mata satraukties, jo, izrādās, Eiropā ļoti reti kur
var nopirkt īstu vīraku. Smaržīgajiem kūpinā
majiem kociņiem, ko mēs saucam par vīraku,
ar īsto vīraku neesot nekāda sakara tie sastāv
no ķīmiski sintezēta aromāta un krāsaina aktī
vās ogles slāņa. Nereti tiek apgalvots, ka šī masu

Dziednieki un aromspeciālisti dalās divās
grupās: vieni uzskata, ka latviešiem jākvēpina
tikai vietējās zālītes, lai neizjauktu harmonējošo
enerģētiku, otri domā, ka nav nozīmes, no cik
tālas pasaules malas zālīte ir nākusi.
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£ atvijas
k v ē p in ā m

ie

augi
Latviešu folkloras m ateriālos
var atrast norādes par kadi
ķu, vībotņu un citu augu kvē
pināšanu, bet patiesībā šim
nolūkam derīgi visi au
gi, kas atrodami savva
ļā. Lai izvēlētos īsto, jā 
paļaujas uz intuīciju,
U
kā arī jāsaprot, kā auga
dūmu sm arža iedarbo
♦
ja s un vai tā patīk.

Z M A N ĪB U !

Aromterapeiti iesaka

KADIĶU dūmi iznīdē slik
tās baktērijas gaisā, darbojas
dezinficējoši, samazina pelē
juma sēnīti, |oti ieteicami pēc
vīrusu saslimšanām un pirms
iešanas pirtī.
EGĻU zari, priede un paegļi

Nepērciet lētos smarzkociņus,
bet labāk satiniet kvēpināmo
kociņu no pļavā salasītam
zālītēm vai pērnajam tejam
♦ Nekvēpiniet telpa, kur
m azi bērn i u n m ājdzīvnieki.
♦ Nekvēpiniet pirtī persanas un
karsēšanās laikā, ta s var ra d «

attīra gaisu.

- p a p ild u slodzi sirdij.

VĪBOTNE attīra enerģētisko

> k v ēp in iet ar m ēru , lai nebutu
p retējs efekts u n neizraisītu

lauku un pastiprina sievišķo.

VĒRMELE palīdz noskaņo
ties meditācijai un attīra auru.

ASINSZĀLE aizsargā, dzie
dina un padara vīrišķīgāku.

KAŅEPES, kas aug Latvijā,
nav apreibinošas, bet gan
spēcinošas.
PĪLĀDŽU LAPAS der kosmiskās
enerģijas uzņemšanai.

OZOLU LAPAS pastiprina aizsar
dzību, auglību un spējas.
PELAŠĶI aizdzen ļaunos garus,
pastiprina mīlas enerģiju un
intuīciju.

PAPARDE nomierina un atslābina.
SALVIJA attīra prātu, veicina gud
rību, aizsardzību, atbrīvo telpu no
negatīvām enerģijām.
Vēl kā kvēpināšanas līdzeklis popu
lāri ir mārsils, virši, madaras, vīgrie
ze, nātru galotnes, biškrēsliņš, dažā
du koku mizas un daudzi citi augi.

^ P ēck v ēp in ā ša n a s izvēdiniet
telpas.

produkcija ir kaitīga veselībai un piesārņo ci lvēka smalkos enerģētiskos kanālus. Iespējams, tā
pēc daudziem nepatīk “vīraka kociņu” aromāts,
tas izraisot nelabumu un galvassāpes. Dzied
nieki un aromspeciālisti dalās divās grupās: vie
ni uzskata, ka latviešiem jākvēpina tikai vietējās
zālītes, lai neizjauktu harmonējošo enerģētiku,
otri domā, ka nav nozīmes, no cik tālas pasaules
malas zālīte ir nākusi. Kā kvēpināmais līdzeklis
ne tikai Baltijas jūras krasta teritorijās, bet arī se
najiem grieķiem, romiešiem un ēģiptiešiem ir

Latviešu folklorā
dūmi uzskatīti par
attīrošu un svētījošu
līdzekli, tāpēc bieži
kūra ugunskurus, lai
dūmi ieskautu māju
veicinot

bijis dzintara pulveris, ko izmantoja telpu ener
ģētikas attīrīšanai un dezinfekcijai, dziedināša
nai un iekaisumu mazināšanai. Sadegot dzin
tars izdala dzintara ēterisko eļļu un citus ēte
riskos savienojumus, un šīs dzintara īpašības
senāk zināja un izmantoja baznīcā, lai apmek
lētājus pasargātu no infekcijas slimībām. Vēl
populāras bija kalmes, kuru smarža ir gana ie
darbīga jau svaigā veidā no lapām, bet kvēpi
nāšanai izmantoja saknes. Tibetā ar tām de
zinficēja māju, bet citviet uzskatīja, ka kalmju
saknes palīdz pret klepu, padara mirdzošas
acis un ārstē sirds slimības. Kvēpināšanai par
" noderīgām tika atzītas ari vērmeles, kas tējā
> ir ļoti rūgtas, ķjnā tās izmantoja dzemdību
laikā, lai topoša māmiņa varētu atslābināties.

No stūra uz stūri
Kādos gadījumos īsti kvēpina? Latviešu ti
cējumi vēsta, ka tas jādara, ievācoties jaunā mā
jā, kad ar dūmiem jāizstaigā visi stūri, slimību
laikā un pēc tam, lai dezinficētu telpu, kā arī
“runājot ar dieviņu” tas ir, meditācijas laikā. Ķī
nā kvēpina gan ikdienā mājās, gan ceremoni
jās, pie tempļiem speciāli ierīkotās kvēpinoša
nas lādēs, lai godinātu senčus. Savukārt ķiniešu
daoisma piekriteji vairījās no kvēpināšanas mā
jās, uzskatīdami, ka dūmi pievilina garus, kas
varētu izjaukt ģimenes laimi. Visvairāk ar kvē
pināšanu ir aizrāvušies japāņi, kuri šo proce
su mēdz apvienot ar ikdienas tējas ceremoni
jām. No augiem veidotu tīstoklišu dedzināšana
mūsu senčiem nenoliedzami bijis svarīgs ri
tuāls saulgriežos un saulstāvjos, gada maģiskā
kajos brīžos, kad īpaši aktuāla k|uva sevis pasar
gāšana no ļaunas acs, skauģiem vai nelabvēļiem
Zāļu sievas stāsta, ka par kvēpināmo der ar
tējai lasītas zālītes, ko blīvi sasien ar lina diegi
mazos tistoklīšos vai bumbiņās. Augu nogrie:
pagarāku, mazliet pakaltē, sasien vairākus kop
un atstāj žūt. Otrs variants ir saberzt augus pul
verī un pa šķipsniņai likt uz karstām oglēm. #
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Pēc šā ceļo ju m a sapratu, ka tom ēr
ir iesp ēja m a tād a svētvieta, k a s izlīdzina
v isas reliģijas u n ticības, n o jau c
stereotipus u n robežas, ļau jo t garam bū t
^
absolūti brivam .

Kalni un akmeņi Daugavas labajā krastā posmā no Ķeguma
līdz Aizkrauklei ir īpaši. Ne velti viedi ļaudis šo apkārtni dēvē par
vienu no svētvietu pārpilnākajām.

▼ Vzlīna \Butānova

D

augavas nozīme gan vēs
turiski (kā transporta ma
ģistrāle), gan simboliski
ir milzīga kopš neatmina
miem laikiem. Līdz mūs
dienām šajā jau sen blīvi ap
dzīvotajā teritorijā saglabājušās daudzas vietas,
Līs ir ļoti interesantas apskatei un vienlaikus
noslēpumainas.

Kur sadega dziedniece?
Lielvārdes slavenākie tūrisma objekti ir
Lāčplēša parks ar lielajiem akmeņiem, kas iz
celti no Daugavas, un pilsdrupas, taču mūsu
ceļš šoreiz neved uz turieni. Otrpus parkam,
pāri Rumbiņas upes ietekai Daugavā, ir kāda
daudz, daudz īpašāka vieta - Dievkalns, kas,
jau spriežot pēc nosaukuma, ir svēta vieta. Tam
piekļūt var, tikai šķērsojot privātīpašumu, kur
mūs ziņkārīgi pavada kollijs. No tāluma šķiet,
ka kalns izaug no Daugavas kā nepieejama sa
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la, bet nekā - tomēr var piekļūt. Pretējā krastā
pāri upei var redzēt pilsdrupas, bet, tiklīdz no
domāju, ka vajadzētu apskatīt arī tās, šis kalns
izmisīgi lūdz, lai palieku vēl ilgāk. Diemžēl līst
lietus, un ceļabiedri steidzina iet.
Turpat Lielvārdē atrodas vēl kāda intere
santa vieta, ko daži sauc par svētvietu, Kat
rīnas jeb Kačas kalns, kurā esot sadedzināta

Gara acīm redzu
skaistuli degam
uz sārta, pārskrien
šermuļi, un saprotu,
cik patiesībā šī vieta
nemīlīga - gandrīz
ceļa malā, gravā pie
upes, izcirtumi, dubļi
un izjukts dabiskais
reljefs.

skaistā dziedniece Katrīna Kača. Kalnu gan
mēs neieraugām, jo tas norakts, toties mazajā
paugurā bijušā kalna vietā pret debesīm, skulp
tūrā iekalta, veras pati Katrīna. īsti nesaprotu,
vai viņas sejā šausmas vai apbrīna, bet kļūst bai
si. Šī noteikti nav svētvieta, tikai piemiņas vieta.
Gara acīm redzu skaistuli degam uz sarta, pār
skrien šermuļi, un saprotu, cik patiesibā šī vie
ta nemīlīga gandrīz ceļa malā, gravā pie upes,
izcirtumi, dubļi un izjukts dabiskais reljefs. Kā
Katrīnas liesmojošās asinis pie pašas skulptū
ras vīd parafīna pēdas - kāds te dedzinājis sar
kanas sveces.

Kraukli meklējot
Kraukļakmens Skrīveru pagastā no ceļa
malas izskatās pēc parasta akmens, bet, nokāp
jot lejā gravā, kur tas guļ pa pusei ūdeni gandrīz
zem vītola, atklājas tā burvība tas šķiet izau
dzis no zemes ar smaili uz augšu. Akmens ap
sūnojis un drosmīgs, jo pārcietis vairākus mē
ģinājumus to sašķelt, kas mistisku iemeslu dēļ
ļaudīm nav izdevies. Redzama iespaidīga verti
kāla rēta, kurā samanu iebāztus santīmus. Prā-

Meļķītāru M uldakm ens ūdens dziedina no visām
kaitēm, ja vien tiek tam klāt...

Praktiskais ceļvedis
—
- v « u c o L / it? V K
krastā
pilsdrupām.
Ka trin 3 c ink

.

toju, kāpēc gan šai apkārtnei ir kraukļa
vietvārdi - Kraukļakmens, Kraukļupitc,
Kraukļa kalni un Aizkraukle un nevi
ļus uzburu iztēles ainu: viedam vīram ar
spieķi un garu bārdu uz pleca sēž melns,
melns krauklis. Ziemeļu tautām tas bi
jis svēts putns, pravietis un padomde
vējs, bet arī viltīgs un neparedzams li
donis. Kurš vairs pateiks, kādi notiku
mi šeit sensenos laikos risinājušies?
Turpat tālumā jau spīd Kraukļu kalni
jeb Aizkraukles pilskalns.
Divi milzīgi, kaili

^

_______D a u g a v a , p r 6 I

,

f

Katrīnas je b Kačas kalna vieta ir aiz Lielvārdes Zveņģupītes kreisajā krastā.
♦•Kraukļu akm ens m eklējam s Skrīveru pagastā, Rīgas-Daugavpils šosejas
kreisajā pusē, gravā starp šoseju un ceļu, Rīgas ielas kreisajā pusē pie Jāņa
Purapuķes ielas.
y

ļ
I

♦ Meļķītāru Muldakmens sam eklējam s Aizkraukles novadā, 4,4 km uz ziemeļiem §
no Daugavpils šosejas. Pagriezienā uz zem es ceļu pie šosejas ir norādījuma zīm e I
“Meļķītāru Muldakmens 4 km ”. 100 m pa kreisi no ceļa lauka vidū ir akmens.
♦ Kalnaziedu
Svētozolu var atrast, sekojot ceļa norādēm uz Kalnaziedu muzeju
Aizkraukles
pilsētā.
♦ Ķeguma Krusta kalns ir tieši blakus Ķeguma kapiem.
TUvākajā apkārtnē vēl var anov»*’'*
” pusarupas, Ogres pilskalnu, Ķente
, _____
rvainu, biaidēnu pilskalnu, Vīna kalnu, Stukm aņu Pētera akmenī, Uldevena koka
pili, Lielvārdes pilskalnu un pili, Vangusalu Dīnamarkas akmeni, Kokneses pils
drupas, Pastmuižas Velnakmeni, Oliņkalnu un Stukm aņu Pētera akmeni.
gggSSt ljt:

. --

1■
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pauguri, un aiz tiem pasaules mala - Daugavas
plašumi. Kāpjot augstākajā no tiem, vētra mani
gandrīz aiznes pa gaisu, elpa raujas ciet, kājas
slīd, un sejā sitas ass lietus vispiemēBHHitli,
rotākais laiks, lai baudītu Daugavas
P lfillļlļfk
loku panorāmu, es nodomāju.
Bet augsts gan tas pilskalns
fotogrāfs tur lejā izskatās kā
| skudriņa, un, izmantojot aug
ļi sto stāvokli, es mēģinu ar skaf tienu sameklēt pils iedzīvotāĒ ju svētvietu, kurai tepat kaut
F kur pakājē jābūt.
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Ar spēcīgu enerģētiku apveltītais
ozols godos zem saviem zariem
pulcējis visus apkārtnes (audis.

Kā lai iegūst ūdens
dziedinošo spēku?
Nolaizīt vai nolauzt
gabaliņu un apēst?

Svētais ledus
Klaja lauka vidū guļ liels akmens, bet par
vientuļu es to nesauktu. Tas izslējis plecus un
izskatās tāds, it kā tam piederētu viss lauks
un vēl vairāk, varbūt visa apkārtne un pa

saule. Dižakmens vārdu pelnījis, Meļķītāru
Muldakmens aicina ielūkoties savā acī, kurā
spoguļojas debesis, un nobaudīt dziedinošo
ūdeni. Akmens pieder pie muldakmeņiem seno kultakmeņu veida, ko raksturo iedobe
(mulda) tā virspusē. Pētnieki strīdas, vai mul
das ir cilvēku vai dabas roku darbs, bet skaidrs
ir viens tajās likti ziedojumi un pateicības.
Ļaudis esot nākuši no tālienes, lai šajā īpa
ši enerģētiskajā vietā parunātos ar augstāka
jiem spēkiem, saņemtu svētību un dziedināša
nu. Akmens no katras debespuses izskatās tik
atšķirigi, ka nevar pat pateikt, ka tas ir viens
un tas pats akmens. Iespējams, katra debespu
se simbolizējusi konkrētu garīgo aspektu. G ri
bu apskatīt dievišķo debesu ūdeni mulda, bet
akmens ir tik stāvs un slidens, ka nolemju la
bāk neriskēt, lai dziedinošā ūdens dēļ negūtu
traumu svētvietā, un uzticos brašajiem ceļa
biedriem. kuri ziņo, ka ūdens ir sasalis. Kā lai
iegūst tā dziedinošo spēku? Nolaizīt vai no
lauzt gabaliņu un apēst? Puiši ziņo, ka virs
muldas ir iekalts krusts. Patiesību sakot,
nemaz nekāroju uzkāpt uz akmens, man
tas šķiet pārāk cienījams un svēts, tāpēc
labāk apbrīnoju to tāpat.

Dievukalns pie
Lielvārdes ir grūti
pieejams un ar stāviem
krastiem, toties tam piemīt
kaut kas magnētisks...
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Seni kapakmeņi ar jumīša
zīmi atvesti no tuvākās
apkārtnes senkapiem un rotā
Kalnaziedu pagalmu.

Ta k ti
un nostāsti
♦ Spriežot pēc teikas, Lielvārdē 17. gad
simtā dzīvojusi skaista dziedniece Katrīna,
kura palīdzējusi gan cilvēkiem, gan lopiem
ar savām spējām, bet tikusi sadedzināta kā
ragana. Šajā vietā uzstādīta tēlnieka Jura
Zihmaņa akmens skulptūra.
♦ Ekstrasensi izteikušies, ka Kraukļa ak
mens forma ir mākslīgi veidota un ka tas
novietots uz sakrautas akmeņu pamatnes,
turklāt iekļaujas vairāku citu Latvijas akme
ņu vienotā enerģētiskā sistēmā.
♦ Aizkraukles pilskalns jeb Kraukļu kalni
bijuši apdzīvoti jau pirmajā gadu tūkstotī
un piedzīvojuši vairākas pilis. Pilskalns ticis
aparts vairākus gadsimtus, bet Pirmā pa
saules kara laikā tajā saraktas tranšejas.
♦ Meļķītāru Muldakmens augstums ir
2,8 metri, garums - 4,9 metri, platums 3,7 metri, bet apkārtmērs - 14,5 metri.
Muldas dziļums ir ap 20 centimetru, un ta
jā saiet 80 litri ūdens. Šī ir lielākā mulda
akmenī Latvijas teritorijā.
♦ Ap dižakmeni senāk bijis ozolu mežs,
ko uzskatījuši parsvētmežu. Šajā vietā ne
drīkstēja nolauzt ne zariņu, tāpēc mežs sa
glabājies līdz par 18. gadsimtam. 20. gad
simtā Muldas purvs nosusināts, un tagad
akmens atrodas auglīga lauka vidū.
♦ Netālu no Melķītārēm esot bijis Svēt
avots un Upurozols, veidojot svētvietas
kompleksu.
♦ Aizkraukles Kalnaziedu Svētozols ir
šauts karā, zibens sasperts un vairākas
reizes dedzināts, līdz 1994. gadā nokal
tis pavisam.

Krusta kalns izveidots senas dabas svētnīcas vietā. Te kristiešu krusti.
Dievmātes statuetes un eņģeļu figūriņas mijās ar enerģētiski spēcīgiem
akmeņiem.

Uz senas svētvietas jauna
Aizkraukles Kalnaziedu Svētozols būtu īs
tena svētvieta ainavistiem, jo skats ir neaprak
stāms - saule žilbina, metot atspulgus Dauga
vas ūdeņos. Senajā kulta vietā no diženā ozola
palikusi tikai stumbra daļa, kas, kā stāsta, esot
sirmā ozolu ciltstēva atvase. Zem tā zariem
svinēti saulgrieži, dažādi godi un pielūgti die

vi. Nostāk no upes krastiem atradās seno bal
tu pils un apmetnes vieta. Šī ir no tiesas iedves
mojoša, pacilājoša un gaiša vieta. Ta, iespējams,
būtu spēcīgākā vieta šodien, ja vien atpakaļce
ļā mēs nebūtu iegriezušies Ķeguma Krusta kal
nā... Konstatēju faktu - jo spēcīgāka vieta, jo
mazāk spēju to aprakstīt. Kalns ir reliģiju izlīdzi
nātājs - te vienlīdz labi sadzīvo kristiešu krus
ti ar senču svētakmeņiem, te visiem ir viena ti

♦ Ķeguma Krusta kalns izveidots 1997. ga
dā pēc Intas Brokānes vīzijas un ierosinā
juma. Dziednieki šo vietu uzskata par sen
ču svētvietu un redz akmeņu īpašo sta
rojumu, enerģijas un gaismas. Šeit esot
bijis dabas altāris ozolu birzs vidū, un vie
ta enerģētiski saistās ar Pokaiņu svētvietu,
veidojot vienotu sistēmu.

cība. Drīzāk - te ticības nav, te ir tikai bezgalīga
gaisma un harmonija, kuras mākonī ienākot pa
zūd bēdas, naids, sāpes, savā vietā noliekot bez
nosacījuma laimes sajūtu. Kalns ir cita pasaule,
tā mani gandrīz ir paņēmusi savā varā, tikai pie
kāda krusta piesieto vēja stabuļu maigā dziesma
mani atgriež atpakaļ. Daudziem kalns rādījis sa
vu pagātni, un tā tik tiešām ir viena no visīstāka
jām Latvijas svētvietām. %>

C IT A D A PASAULE

35

J. seanss MĪLAS JAUTĀJUMI

četros karšu izklājumos

Zīlēšana bijusi populāra visos laikos. Nākotne tika pareģota, gan skatoties zvaigznēs,
gan plaukstās. Taču visvairāk zīlēšana asociējas ar kārtīm. Arī tās ir dažādas. Mēs
mazo zīlēšanas skolu sākam ar vispieejamākajām no kārtīm - spēļu kāršu kavu.
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ar taro kārtīm mēdz teikt, ka tām
ir grezna un aristokrātiska pagāt
ne, jo ši zīlēšanas metode nākusi
1 1 0 turīgām renesanses laika itā
ļu ģimenēm, savukārt zīlēšanu ar
parastajām spēļu kārtīm var uz

Konsultējusi ezoterikas speciāliste KRISTĪNE D UNSKA

skatīt par demokrātisku, biežāk sastopamu un
tautai tuvāku pareģošanas veidu. Valda uzskats,
ka kārtis Eiropā 16. gadsimtā ieveduši romu tau
tības pārstāvji. Tieši romu sievietes bija apveltī
tas ar īpašu talantu gan ieraudzīt nākotni stikla
bumbā, gan tirgus laukuma vidū jebkuram ga

rāmgājējam atklāt dzīves patiesību ar spēļu kār
šu palīdzību. Protams, saistībā ar zīlēšanu allaž
rodas gūzma strīdīgu jautājumu par to, cik pa
tiesa ir iegūtā informācija, vai, šādi zīlējot, lielā
ko lomu nespēlē zīlnieka daiļrunība. Bet mēs
taču zinām, ka piepildās tikai tas, kam ticam.

Citas SENAS ZĪLĒŠANAS METODES
S

v a r īg i z i ņ ā

♦ Signifikators ir kārts, k a s paretāv
cilvēku, kuram konkrētajā bndi tie
zīlēts.
♦ Pirms sākat zīlēt, no kavas
izņem iet visas m azās kārtis, proti,

skaitļus no 2 līdz 5, kā ari visus

ļ

džokerus.

Par zīlējamām
kārtīm pienācīgi
jārūpējas
♦ Zīlēšanai jāparedz atsevišķs kāršu
komplekts, ar ko netiek spēlēts.
♦ Ja tiek zīlēts vairākiem cilvēkiem vie
nā reizē, pēc katra seansa jāattīra kār
šu enerģētika. To dara, turot kāršu kavu
virs sveces un trīs reizes izapļojot pretē
ji pulksteņa rādītāja virzienam.
♦ Ja sveces nav pie rokas, to var iztē
loties domās un virs iedomātas sveces
kāršu kavu trīs reiz izapļot pretēji pulk
steņa rādītāja virzienam.
♦ Pirms sākat zīlēt nākamajam cilvē
kam, nomazgājiet rokas.
♦ Glabājiet kārtis sarkanā kastītē vai
auduma maisiņā.
♦ Pirms sākat kādam zīlēt, ļaujiet vi
ņam ar kreiso roku pārcelt kāršu kavu.
Tas kārtīm piešķir šā cilvēka enerģēti
ku, savukārt kreisā roka atbild par mū
su zemapziņu.

A strom antija - zīlēšana pēc zvaigznēm
B ibliom antija - zīlēšana pēc grāmatām,

Pirom antija - pareģošana, veroties ugunī
H idro m antija - nākotnes pareģošana,

visbiežāk balstoties uz reliģiska satura
tekstiem

veroties ūdenī
Litom antija - zīlēšana ar akmeņiem vai
dārgakmeņiem

K artom antija - pareģošana pēc spēļu,
taro vai orākula kārtīm

N um eroloģija - pareģošana pēc cipariem

H irom antija - zīlēšana pēc līnijām

un datiem

plaukstās

O neirom antija - zīlēšana pēc sapņiem
Taseom antija - zīlēšana kafijas vai tējas

H ronom antija - laimīgo un nelaimīgo
dienu noteikšana
Gaišredzība - pareģošana caur vīzijām
vai tēliem

C astrom antija - vēsturiski nākotnes
pareģošanai izmantoja ari vēderrunāšanas
metodes
C eom antija - zīlēšana pēczemes,
iežiem, smiltīm vai augsnes

biezumos

Svārsta lasīšana - pareģošana pēc
svārstiņa kustībām
H epato m antija - rituālos izmantota
pareģošanas metode pēc upurēto aitu un
mājlopu aknām
A le k trio m a n tija - zīlēšana ar gaili, kuras
pamatā ir ar šo putnu saistītā māņticība

(M ) ZĪLĒŠANAS ABC

Kurš no četriem dāvās ziedus, bet kurš...
precēs?

Zīlēšanas
gaita

♦ No kāršu kavas izņem
četras kārtis - kalpus.
Iedomājieties trīs vīriešus
un iegaumējiet, kurš no
viņiem būs ercena, kreiča,
pīķa vai kārava kalps. Viens
no četriem jāatstāj "bez
identitātes''. Tas būs vēl
nezināms svešinieks.
♦ Saistībā ar šiem vīriešiem
uzdodiet jautājumu, kas jūs
interesē. Piemēram, kurš no

viņiem klusībā jūs iekāro?
Kurš dāvās ziedus?
♦ Vispirms uzdodiet
kontroljautājumu, lai
pārliecinātos, vai kārtis
nemelo. Pavaicājiet, kurš no
šiem vīriešiem jums pašai
vislabāk patīk.
♦ Atlikušās kārtis samaisa
un liek pa vienai virs kalpu
kārtīm līdz brīdim, kad izkrīt
ercena dāma. Tā esat jūs,

bet vīrietis jeb tas kalps,
pie kura ercena dāma
apstājusies, jums simpatizē.
Ja tas ir "svešinieks", tātad
savu īsto vēl tikai satiksiet.
♦ Tālāk līdzīgā veidā
uzdodiet jebkuru jautājumu
saistībā ar šiem četriem
vīriešiem, līdz atkal izkrīt
ercena dāma. Jautājumam
jāsākas ar vārdiem "Kurš no
viņiem...".

Vai vēlēšanās piepildīsies?
f

&

. 2

Z ilējot pēc šīs m etodes, atbilde varat sa ņ em t tikai “j ā ” vai “n ē ” - v ēlēšan ās piepildīsies
vai nepiepildīsies.

Zīlēšanas
gaita
♦ Izvēlas signifikatoru kārti, kas apzīmēs jūs pašu.
To var iezīmēt ar punktiņu.
♦ Kārtis samaisa un pa
vienai izliek četrās kaudzītēs
ar muguriņām uz augšu (lai
zīmējums nav redzams)
līdzās četriem dūžiem.
♦ Apgriež katru kaudzīti
otrādi un atrod, kurā no
kaudzītēm ir paslēpusies
iezīmētā kārts. Šo kaudzīti
analizē sīkāk.
♦ Ja šajā kaudzītē
atrodamas vēl arī 5-9 kārtis
ercena zīmē, vēlēšanās
piepildīsies.
♦ Ja kaudzītē līdzās
signifikatoram atrodamas vēl
vismaz astoņas kārtis ar pīķa
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zīmi, gaidāmi sarežģījumi.
♦ Ja kaudzītē atrodams
pīķa devītnieks, ir nopietns
šķērslis, kas traucē piepildīt
vēlēšanos.
♦ Ja kaudzītē ir signifikators
un vēl arī deviņas kārtis ar
ercena zīmi, bet šī kāršu
kaudzīte izlikta virs kārava
dūža, gaidāma finansiāla
veiksme.
♦ Ja kāršu kaudzīte ar
signifikatoru un vēl deviņām
kārtīm ercena zīmē izlikta uz
ercena dūža, būs romantisks
iznākums.
♦ Ja signifikators atrodas
kāršu kaudzītē, bet nav
deviņu kāršu ar ercena
zīmi, sīkāk jāpēta pārējās
kārtis: ja pārsvarā ir kreiči,
vēlēšanās piepildīsies, ja
pīķi - jāuzmanās, gaidāmi
sarežģījumi.

i

Ko var sagaidīt no mīļotā?

fC r. 3

Zīlēšanas
gaita

♦ Samaisiet spēļu kāršu
kavu, domājot par savu
mīļoto.
♦ Pa vienai rindā liek sešas
kārtis.
♦ Katra no sešām kārtīm
atbilst kādai konkrētai
situācijai.

Svarīgs jautājums
par situāciju...

♦ Izlasa atbilstošās kārts
skaidrojumu (sk. zemāk).
Piemēram, ja otrā kārts ir
ercena astotnieks, tātad
mīļotais nevēlas neko
nopietnu, tikai īslaicīgu
aizraušanos.

1. kārts. Ko viņš domā?
2. kārts. Kas viņam uz sirds?
3. kārts. Kas notiks?
4. kārts. Ko v iņ i klusībā
vēlas?
5. kārts. Ko viņš nepavisam
nevēlas?
6. kārts. Kāds būs iznākums?

KĀRŠU SIMBOLU SKAIDROJUMI

6 - ceļš, ceļojums
7 - sarunas, tikšanās
8 - īslaicīga aizraušanās
9 - tikšanās, iespējama mīla

Pagātne

10 - uzticams cilvēks, ir sapņi,
plāni (bet, ja blakus atrodas pīķa
10, nepiepildīsies)
kalps - problēmas, dažādi
sasāpējuši jautājumi
dām a - sieviete, mīļākā, reizēm

Tagadne

māte

karalis - vīrietis, precējies vai
šķīries

6 - komandējums

7 - biznesa sarunas
8 - lietišķa tikšanās
9 - spēcīga pieķeršanās
10 - panākumi biznesā, daudz
naudas

kalps - problēmas, kas
steidzami jāatrisina
dām a - sieviete, māte, kolēģe,
vīramāte

karalis - vadītājs, kolēģis, tēvs,
vīratēvs

dūzis - rezultāts būs veiksmīgs

dūzis - mājas

6 - tāls ceļš

Nākotne ->

6 - kāds tuvs ceļojums
7 - sarunas, tikšanās

8 - īslaicīga aizraušanās
9 - mīlestība, bet vienlaikus

Zīlēšanas
gaita
♦ Samaisiet kāršu kavu,
koncentrējoties uz savu
jautājumu.
♦ Izklājiet kārtis, kā parādīts
zīmējumā.

♦ Pa vienai rindai atklāj kārtis
un lasa skaidrojumus.
♦ Jāatceras, ka kārts, kas atro
das 1. pozīcijā, atbilst ļoti se
nai pagātnei, 3. - neseniem
notikumiem, 7. kārts nozīmē
drīzus notikumus, turpretim
9. - notikumus, līdz kuriem
vēl tāls ceļš ejams.

brīvība
10 - cerības un plāni
kalps - problēmas
dām a - jauna meitene,
sieviete, draudzene vai arī mīļākā
(ja blakus atrodas pīķa vai kreiča
karalis)
karalis - jauns, neprecēts
vīrietis, iespējams, kāda
tuvinieka dēls
dūzis - svarīga ziņa,
dokuments

7 - asaras, bēdas, skumjas
8 - dzeršana, ballīte, ielūgums,
ciemošanās
9 - slimība
10 - pieviltas cerības, plāni
nepiepildīsies
kalps - veltas pūles, ir sperts
nepareizs solis
dām a - niknums, greizsirdība,
ienaidnieks
karalis - amatpersona,
labvēlīgs cilvēks, kolēģis, jauna
iepazīšanās
dūzis - iedzeršana (ar pīķi uz
augšu) vai sitiens, zaudējums (ar
pīķi uz leju)

Q
I

S

(M ) ASTROLOĢISKĀ PROGNOZE NO 8. LĪDZ 21. FEBRUĀRIM

C1 -

•

Horoskopu cienītāji parasti grib izlasīt, kā veiksies mīlestībā un darbā, vai pietiks naudas un
mājās viss būs kārtībā, - tā apgalvo neviens vien pētījums. Mēs nolēmām šīm četrām jomām
piešķirt katrai savu simbolu un vizuāli parādīt, kurā jomā šajā periodā sekmēsies visvairāk.
SKAITIET SIMBOLUS! JO TO VAIRĀK, JO LIELĀKAS IZREDZES.

AUNS

VĒRSIS

21 . marts - 20 . aprīlis

21 . aprīlis - 20. maijs

Ar mīlestību piesātināts laiks. Pieaugs enerģija.
Panākumus karjerā nodrošinās laimīga sagadī
šanās. Darbs sniegs patiesu gandarījumu. Turpi
nās uzlaboties materiālā situācija. Pamanīsiet, ka
bērni vēlas kļūt patstāvīgi. Rutīna, pildot ikdie
nas pienākumus, var radīt vēlmi izrauties cilvē
kos. Veselības stāvoklis stabils.
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Ideāls laiks attiecību stiprināšanai. Pacīnieties ar
greizsirdību sevī. Darbā nepieciešama radoša pie
eja. Atklāsies jaunas pelņas iespējas. Saņemsiet vi
linošus sadarbības piedāvājumus. Pievērsiet uzma
nību mugurkaulam un ceļgalu locītavām. Ļaujiet
bērniem kļūt patstāvīgākiem. Palutiniet dzīves
biedru ar mīļiem nieciņiem.

LABĀS DIENAS

LABAS DIENAS
Jaunas vēsm as darbā nāks par labu jūsu
vērienīgajam projektam .

9 . II

N om ainiet ierasto vidi, divatā dodieties
tur, kur kādreiz bijāt laim īgi.

2 1 .1 1

Laimēsies sastapt cilvēku, kas kļūs par
īstu draugu un d om u biedru .
Vakars draugu kom pānijā ienesīs patī
kam us akcentus ierastajā dzīves ritum ā.

LAUVA

JAUNAVA

24. jūlijs - 23. augusts

24. augusts - 23. septembris

Mīļotais cilvēks būs romantiski noskaņots. Kā
da pazīšanās var pāraugt stabilās attiecībās.
Daudz iespēju karjeras veidošanai. Darba pārru
nas atlieciet uz citu laiku. Varat pievērsties dzī
vokļa labiekārtošanai - pagaidām gan tikai sīka
jiem darbiņiem. Stipriniet imunitāti - vēsa duša
no rītiem būs labs sākums.
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Ar mīļoto atradīsiet kopīgu valodu daudzos jau
tājumos. Otrai pusītei nāksies samierināties ar jū
su piedzīvojumu alkām. Piemērots laiks sīkiem,
bet nozīmīgiem darbiņiem. Pašlaik nav paredzams
straujš karjeras kāpums, ļaujiet visam ritēt savu
gaitu. Stabilizēsies finansiālais stāvoklis. Ģimenē
valdīs saticība, prioritāte būs bērnu audzināšana.

LABĀS DIENAS
Radiet tuviniekiem gaišu svētku noskaņu!

13 .1 1

Uzturiet sirsnīgas attiecības ar kaim iņiem
vai brāļiem un m āsām .

M ūzika palīdzēs tikt galā ar nog u ru m u un
skum jām .

18 .1 1

Pieskatiet atvases, kopīgi apdariet sīkos
mājas darbiņus.

STRELNIEKS
23. novembris - 21. decembris

Ar mīlestību piesātināts laiks. Nereaģējiet uz
baumām. Pieņemot lēmumu, paļaujieties tikai
uz sevi. Varat mēģināt vaļasprieku likt par pa
matu biznesam. Tērējiet naudu praktiskām lie
tām, Varat saņemt ielūgumu uz vērienīgu pasā
kumu. Gādājiet par kārtību mājās. Apdomājiet
katru vārdu, ko izsakāt dusmās.

e

MEZAZIS

22 . decembris - 20. janvāris
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Ar mīļoto vislabāk tikties ierastā gaisotnē savā mā
jā. Tiks novērtēta jūsu pacietība. Bez kurnēšanas
dariet arī rutīnas darbus. Neizniekojiet sevi sīku
mos, rīkojieties mērķtiecīgi. Piemērots laiks finan
šu darījumiem, droši paļaujieties uz intuīciju. Va
rat iekrāt naudu ceļojumam.Jābūt piesardzīgiem
pie auto stūres. Aizbrauciet ciemos pie vecākiem.

LABĀS DIENAS
Ja izdosies pabeigt ieplānotos darbus,
garastāvoklis būs ļoti labs.

1 7 .1 1

Varat tikties ar am atpersonām neform ālā
gaisotnē, vislabāk ārpus pilsētas.

Pec darba nedēļas draugu kom pānijā
iegūsiet otro elpu.

1 8 .1 1

Kopā ar ģim eni dodieties dabā.

Mīlestība

Nauda

JB r Karjera

Māju sajuta

9

VĒZIS

lDVINI
)

21 . maijs - 21 . jūnijs

22. jū n ijs - 2 3 . jūlijs

Randiņi, kaisles uzbangojumi un ideāla saska
ņa. Atturiet draugu no iesaistišanās sīkās in
trigās mīlestības vārdā. Visi darbi ies no rokas.
Nauda nāks un tiks tērēta. Nav ieteicami trek
ni un asi ēdieni. Pietiks spēka viesu uzņemšanai
un sadzīves jautājumu kārtošanai. Ar pacietību
gūsiet virsroku pār atvases kaprīzēm.

¥ f f
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Flirtēsiet ar turīgu cilvēku. Gaidāma iepazīša
nās, kas diemžēl būs īslaicīga. Darbā pārmaiņu
laiks. Varēsiet atļauties vērienīgākas izklaides vai
investīcijas drošā projektā. Lai gan sargeņģelis
ik bridi ir kopā ar jums, ceļā esiet maksimāli uz
manīgi. Uzļdausict labi domātus tuvinieku pa
domus. Mudiniet atvases vairāk kustēties.

LABAS DIENAS
11.11

Baudiet ziem as priekus!

15.11

īstais laiks draudzīgu attiecību
stiprināšanai ar darbabiedriem .

ļ 7 t.

Brīnišķīgs vakars neform ālā gaisotnē
kolēģu vidū.

2 1.1 1

Varat uzsākt kopdzīvi ar m īļoto, veidot
kopīgu saim niecību.

SVARI

SKORPIONS

24. septembris - 23. oktobris

24. oktobris - 22. novembris

Mīļotais cilvēks sniegs drošības sajūtu, jutīsieties
loloti un aizsargāti. Centieties biežāk iziet kopā sa
biedrībā. Darbā mazliet lielāka slodze. Kolēģi Jaus
jums vienam plūkt laurus. Neiesaistieties finan
siāli riskanta pasākumā.Jūsu autoritāte bērnu acis
pieaugs. Stipriniet viņu pašapziņu, māciet atva
sēm labas uzvedības noteikumus.

Iepazīšanās ar talantīgu cilvēku jūs aizkustinās.
Komunikabilitāte palīdzēs tuvoties iecerētajam.
Profesionālajā jomā liela nozīme būs draugu at
balstam. Turpiniet veidot materiālo bāzi turp
mākajiem gadiem. Nedēļas vidū varat iepirkties.
Veselība raizes nesagādās, tomēr neaizmirstiet
par vitamīniem. Turiet godā ģimenes tradīcijas.
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LABAS DIENAS
Laiks izm ēģināt kādu ja u n u recepti.

13.11

Lieliska diena ģim enes svinībām , attiecību
stiprināšanai ar tuviniekiem .

Negaidītas iespējas var jūs pārsteigt
nesagatavotus.

18.11

Jum s ir tiesības nedarīt pilnīgi neko.

IkZIVIS

ŪDENSVĪRS
21 . janvāris - 18. februāris

Jūsu klātbūtnē cilvēki kļūs atvērtāki. Var būs neno
zīmīgi strīdi ar mīļoto. Iespējams, salabsiet ar šķir
to dzīvesbiedru. Uzlabosies veselība. Neaizmirstiet
nokārtot rēķinus. Spēsiet materiāli palīdzēt tuvi
niekiem.Jums nav pamata ierobežot savu brīvību.
Paraugieties spogulī, s'arbūt ir laiks kaut ko mainīt
savā izskatā. Paļaujieties uz draugiem.

®^
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19. februāris - 20. marts
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Attiecības vairāk tiks balstītas uz
Veiksies literārā darbība. Varat iesaistīties poli
tiskajās debatēs. Daudzsološas darba pārrunas.
Naudas būs pietiekami, neatsakiet sev kārotu
pirkumu. Priecājieties par to, ko dzīve sniedz
pašlaik. Nenesiet mājās darba problēmas. Neslē
piet no atvasēm prieku par viņu panākumiem.

LABAS DIENAS
15.11

Jūsu rokās nonāks zelta zivtiņa, tāpēc
pārdom ājiet savas vēlēšanās.

Sāciet apspriest nozīm īgu pasākum u
plānu.

19.11

Labs noskaņojum s pēc sabiedriska
pasākum a apm eklēšanas.

Varat tikties ar draugiem vai pavadīt
vakaru divatā ar m īļoto.

*fīCēness ķalendān
no 2. līdz
21.JebrMārim

M ēness bez kursa (čika laiks) laika sprīdis pirms Mēness pār
ejas nākamajā zodiaka zīmē, ku
rā tas vairs neveido aspektus
ar citām planētām. Mēness kā
emocionālā un sadzīviskā fo
na noteicējs šajā periodā it kā
peld, tam nav virzības un noteik
tības, tāpēc šajā laikā labāk ne
pieņemt lēmumus un neuzsākt
neko jaunu.

Laiks
attiecībām!

DARBS

Periodu uzsākam pilnmēness enerģētikā, tā
ka spriedze pamazām mazināsies, vismaz emo
cionālā. Divas lieliskas nedēļas, lai līdzsvarotu
attiecības un strikti ievērotu darba laiku. Vai

Valentīndienas. lajā šogad zvaigžņu stāvok
lis būs saspringts, tāpēc, ja gribat svinēt, rūpī
gi sagatavojieties. Sievietēm būs mainīgs un
kareivīgs noskaņojums. Vīrieši, turiet pie ro

rāk pievērsieties hobijiem, kursiem, sportoša
nai, izklaidei.

kas glāzi ūdens vai vīnu!
21. februāri pārskatiet pēdējā.mēnesī pa
veikto! Jau veselu Mēness ciklu būsim nodzī
vojuši kopā ar mītisko dzīvnieku. Kā veicies?

Dzīvesbiedrs noteikti novērtēs, ja izmē
ģināsiet kādu jaunu ēdiena recepti, īpaši pēc
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Punkti - šādās dienās labāk pa
beigt dažādus darbus, dokumen
tus un projektus, likt eksāmenus,
pielikt punktus.
Atpūšam ies - darba dienai ne
būs produktivitātes, labāk iz
mantot laiku atpūtai, cik tas
iespējams.
Jauda - veiksies darbos, kas pra
sa koncentrēšanos, piespiešanos,
atbildību, tātad darbojamies ar
pilnu jaudu!

NAUDA

7:11-21:54

sa

Sākam jaunu - laba diena jaunu
projektu, darbu, pienākumu, mā
cību un citu procesu aizsākšanai.

iil. ■ ■

Tērējam - laba diena sīku ik
dienas pirkumu veikšanai, pārti
kas un izklaides pasākumu biļe
šu iegādei.
Ieguldām - laba diena, lai veiktu
lielākus pirkumus, noguldītu nau
du krājkontā vai investīcijās, veik
tu kapitālieguldījumus.
Krājam - pieturam naudu makā
un bankas kontā, jo tēriņi var iz
rādīties nelietderīgi vai pat norak
stāmi zaudējumos.

ATTIECĪBAS
Randiņi - laba diena (vakars),
lai pavadītu laiku divatā, intīmā
kā gaisotnē, sarunām aci pret
aci, uzticības un romantisma pil
niem brīžiem.
Cilvēkos - diena (vakars) piemē
rota izklaidēm draugu lokā, pla
šiem pasākumiem, sabiedriskām
aktivitātēm, lai iepazītos.
M ājās - vakaru labāk pavadīt
mierīgā gaisotnē, atpūšoties kopā
ar tuviem cilvēkiem, darot ikdie
nas darbus.

VESELĪBA
Atslodze - periods pirms Mē
ness fāžu maiņas, kura laikā or
ganismam labi iedot atelpu no
smagām un lielām pārtikas de
vām. Var dzert nesaldinātas zāļu
tējas un ēst vieglu, veselīgu pār
tiku mazās devās.
Skaistum kopšana - āda un ķer
menis īpaši atsaucīgi uzņems jū
su rūpes, labs laiks skaistumkop- j
šanas procedūrām.
Sports - piemērota diena fizis
kām aktivitātēm, tās palīdzēs ne
tikai uzturēt ķermeni labā formā,
bet arī novadīt lieko saspringumu
un/vai enerģijas sastrēgumu.

Pastāv vairākas versijas par to, kas ir
Svētais Grāls - minēts gan īpašs ak
mens, gan dārglieta. Visizplatītākā
ir versija, ka Grāls ir kauss, no kura
Jēzus dzēris svētajā vakarēdienā un
kurā Jēzus sekotājs Arimatejas Jāzeps
savācis dažas Jēzus asinslāses pēc
krustā sišanas. Vēl kāda leģenda ap
vieno divas versijas - Grāls bijis sma
ragds Lucifera kronī, kas izkritis, kad
tas cīnījies ar ercenģeli Mihaēlu, un
no šī akmens vēlāk izgrebts trauks.

Pateicoties dievišķajai izcelsmei,
Svētajam Grālam piemītot ne tikai spēja dziedēt slimos un pabarot izsalkušos, bet tas varot
pat nodrošināt nemirstību.
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Savu versiju par Svēto Grālu piedā
Dens Brauns bestsellerā Da Vinči
kods - šeit Grils atšifrēts kā sang
tas ir, karaliskās asinis. No tā romā
secināts, ka Kristum, kuram saskar
Bībeli nebija bērnu, patiesībā ir pē
cēji vēl mūsdienās, un ar Svēto Gr
tiek apzīmēta Jēzus asinslīnija.

Pirmoreiz Svēto Grālu pieminēja trubadūrs
un dzejnieks Kretjēns
deTruā ap 1180. gadu.
Tajā laikā tika uzskatīts,
ka autors nedrīkst
neko sacerēt pats,
tāpēc autori vienmēr
atsaucās uz esošiem vai neesošiem senatnes avotiem.
Nevar izslēgt, ka Svētais Grāls ir de Truā iztēles auglis, jo, lai gan
Grāla jēdziens saistīts
ar kristietību, baznīca
šo leģendu vienmēr ir
ignorējusi.
Bieži kā Svētā Grāla iespējamā atraša
nās vieta minēta Glastonberijas abati
ja, uz kurieni Arimatejas Jāzeps aizve
dis šo relikviju. Grāls, iespējams, esot
aprakts dziļi abatijas pazemē. Citi avo
ti vēsta, ka par Grāla glabāšanas vietu
kļuvis kāds cietoksnis Pirenejos. Lai nu
kā, Grāla meklējumi nav vainagojušies
panākumiem.

Ir pāris reālu kausu,
par kuriem izskanēju
šas aizdomas, ka tie
varētu būt slavenā re
likvija. Viens atrodas
Svētā Lorenco baznīcā
Dženovā, otrs - Valensijas katedrālē.
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Daudzu gadsimtu garumā Svētā Grāla meklētāji staigājuši tālus ceļus un izvirzījuši
pārsteidzošas versijas par tā atrašanās vietu. Taču neatbildēts joprojām paliek pats
svarīgākais jautājums: kas īsti ir Svētais Grāls?

T

Paula Ozola
Svētais Grāls pieminēts arī ka
raļa Artura leģendu ciklā. 1485.
gadā iznākušajā Tomasa Melorija grāmatā Artura nāve stās
tīts, ka Apaļā galda bruņinieki
devušies meklēt Grālu, un vi
dū galdam, ap kuru bruņinie
ki pulcējās, bijusi Grālam īpaši
paredzēta vieta. Šajā stāstā svē
tās relikvijas cienīgs ir bruņinie
ka Lanselota nelikumīgi dzimu
šais dēls Galaheds, Arimatejas
Jāzepa pēdējais pēctecis.

7

Kāda leģenda vēsta, ka Svē
to Grālu pie sevis glabājuši
katari - atkritēji no baznīcas,
kas 12.-13. gadsimtā parādī
jās Provansā. Kataru svētvie
tā Monsegīras cietoksnī Franci
jā glabājās kas tāds, ko dēvē
ja par Lielo Noslēpumu. Pirms
katari ar pāvesta ziņu tika iznī
cināti, tie esot paspējuši nogā
dāt drošībā saini, kurā, iespē
jams, bijis Svētais Grāls.

Pastāv uzskats, ka izglābušies
katari patvērušies pie Tem
pļa ordeņa bruņiniekiem, un
Francijas karalis Filips Skaistais,
kurš 1307. gadā iznīcināja reiz
tik vareno ordeni, patiesībā
kārojis nevis pēc visām tā ba
gātībām, bet tikai vienas Svētā Grāla.

Pēc viduslaikiem interese par Svēto Grālu
pazuda, līdz 1925. gadā to atkal atjauno
ja francūzis Renē Ginons grāmatā Pasau
les karalis, kurā kā relikvijas glabātāji mi
nēti templieši.

1933. gadā iznāca vācu zinātnieka un
vēlāk par nacistu kļuvušā Oto Rana
grāmata Krusta karagājiens pret Svē
to Grālu. Rans secina, ka katari bijuši
īsteni ārieši, un tāpēc viņiem bijis ļauts
glabāt Grālu. Rana idejas patika SS
virsvadonim Heinriham Himleram un viņš esot aizrāvies ar ideju par vācu
tautas tiesībām uz Grālu un pat rīkojis
ekspedīcijas relikvijas meklēšanai.
Svētā Grāla tēmai pievērsušies
slaveni autori: Žans Kokto lugā Apajā
galda bruņinieki, Rihards Vāgners
operās Persivāls un Loengrīns, kā arī
daudzi citi.

Pētniekus un Grāla med
niekus vismazāk aizrauj
teorija, ka Svētais Grāls
patiesībā ir tikai un vienīgi
simbols, kas apzīmē
cilvēces augstākos cen
tienus pēc garīguma, iek
šējas stabilitātes, spēcīga
centra, dzīvības spēka, mī
lestības, bet Grāla mek
lējumi daudzajās leģen
dās vēsta par to, cik grūti
vai neiespējami ir sasniegt
šos mērķus.
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Ļauno garu izdzīšana jeb eksorcisms ir parādība ar ļoti senām saknēm, bet cīņa pret
sātana iemiesošanos cilvēku ķermenī turpinās arī mūsdienās. Ar velnu izdzīšanu no
darbojas gan katoļu baznīca, gan jaunākas draudzes, gan arī dziednieki.

▼ (5 /r/s "Kasparans, cflze "Pole
areizticīgo klostera māsa Irina sa
plaši izplatīts, jo nepieciešams tikai retos gadī
prata, ka ar viņu kaut kas nav kār
jumos. Ļauno garu izdzīšanas speciālisti vadās
tībā. Jaunā sieviete sāka dzirdēt
pēc vairākām pazīmēm, pēc kurām iespējams
balsis un nodomāja, ka pats sā
noteikt, vai cilvēku apsēdis nelabais gars: runā
tans ar viņu runā. Divdesmit trīs
šana svešās valodās, ko cilvēks nekad nav mā
gadus vecā rumāniete Irina bi
cījies, citas pārdabisku spēku izpausmes, vairī
ja augusi bāreņu namā, un viņai bija šanās
vajadzīgs
no krusta, svētītā ūdens un citiem ticības
atbalsts, lai tiktu galā ar balsīm, kas ieperināju
simboliem.
šās viņas galvā. Irina bija iestājusies pareizticī
“Runāšana svešās valodās ir viena no ap
go klosterī, kur vadība drīz vien nosprieda, ka
sēsta cilvēka pazīmēm. Velns parasti ir daudz
Irina patiešām ir grēciniece un viņā iemiesojies
pārāks par cilvēku, viņš ir gars, tāpēc bieži
pats nelabais.
vien runā svešās valodās, zina tādu informā
Lai izārstētu Irinu un izdzītu ļaunos garus,
ciju, kādu mēs nezinām. Velns spēj veikt da
klostera priekšnieks tēvs Daniels nolēma ķer
žāda veida manipulācijas, kas nav uzreiz ap
ties pie radikālām metodēm. Ar vairāku mū
tveramas,” stāsta katoļu garīdznieks, Rīgas Sv.
ķeņu palīdzību viņš piesēja Irinu pie krusta,
Marijas Magdalēnas draudzes prāvests An
ar dvieli aizbāza muti un atstāja bez pārtikas
dris Kravalis. Apsēsto cilvēku uzvedībā pama
un ūdens. Eksorcisma rituāla mērķis bija no
nāmas arī citas dīvainības. “Viņi reaģē uz svētmērdēt badā ļaunos garus, lai tie pamestu Tri
lietām, kas satur sevī žēlastības spēku. Nega
nas ķermeni. Taču šīs šoka terapijas rezultātā
tīvi reaģē uz svētītu ūdeni, kaut gan uz paras
garu izlaida pati Irina - viņa nomira pēc trim
tu ūdeni nereaģē.” Vai viņš pats ir saskāries ar
dienām. Ārsti vēlāk secināja, ka jaunā sieviete,
sātana apsēstiem cilvēkiem? “Man grūti teikt,
visticamāk, sirgusi ar šizofrēniju, tāpēc arī dzir
vai esmu redzējis cilvēku, kas ir pilnībā sātana
dējusi svešās balsis. Rumānijas tiesa pret ļau
apsēsts, bet noteikti ir gadījies sastapt cilvēkus,
no garu izdzinējiem bija barga: tēvam Daniekas saistījušies ar ļaunumu, zaudējuši savu brī
lam piesprieda 14 gadu cietumsodu, bet vai
vību, dzīvo smagā grēkā un pakļauti ļaunuma
rākām mūķenēm - no pieciem līdz astoņiem
darbībai,” atzīst Kravalis.
gadiem cietumā.

P

Epilepsija vai
ļaunais gars?
Mūsdienās eksorcisma rituāli parasti ne
beidzas tik skumji, tomēr ļauno garu izdzīšana
ir ļoti pretrunīgi vērtēta nodarbe. Sātana izdzi
nēji apgalvo, ka patiešām cenšas palīdzēt cilvē
kiem, bet skeptiķi uzskata, ka eksorcisma rituā
li labākajā gadījumā ir bezjēdzīga cilvēku muļ
ķošana, sliktākajā gadījumā tie var beigties ļoti
bēdīgi.
Ļauno garu izdzīšanai ir sena vēsture, jo se
natnē cilvēki ticēja, ka dažādām kaitēm ir pār
dabiski cēloņi un slimības, it sevišķi tādas, kas
saistītas ar prāta aptumšošanos, skaidrojamas
ar tumsas spēku iedarbību. Dažādu cilšu šamaņi uzskatīja, ka nelaimes izraisa mirušo gari, kas
uzbrūk dzīvo dvēselēm. Lai padzītu ļaunos ga
rus, viņi veica sarežģītus rituālus.
Romas katoļu baznīca savā katehismā uz
svērusi eksorcisma nozīmi: “Eksorcisms ir
vērsts uz to, lai izdzītu velnus vai atbrīvotu no
velnu ietekmes, un tas notiek ar garīgo spēku,
ko savai baznīcai uzticējis Jēzus.” Katoļu ga
rīdznieki gan norāda, ka eksorcisma rituāls nav

Ārstēt, nevis sodīt
Garīdznieki uzsver, ka ļauns ir nevis pats
cilvēks, bet gan nelabais gars, kas viņā iemie
sojies. Tāpēc eksorcisms drīzāk uzskatāms par
cilvēka ārstēšanu, nevis sodīšanu. Reliģiju pēt
niece, Latvijas Universitātes pasniedzēja Agi
ta Misāne skaidro, ka mūsdienās katoļi ar eksorcismu nodarbojas ļoti retos gadījumos un
to dara īpaši sagatavoti cilvēki, kas ilgi mācās,
lai varētu ķerties pie šā darba. Eksorcisma ele
menti atrodami arī citās pasaules reliģijās, pie
mēram, hinduismā, islāmā un jūdaismā (jūdaisti uzskata, ka ļauno garu iespējams izdzīt
caur kājas pirkstiņu).

Ārkārtīgi reti ir
gadījumi, kad var
izslēgt visus racionālos
izskaidrojumus un
cilvēks patiesi ir
apsēsts.

Ļauno garu izdzīšanas
speciālisti vadās pēc
vairākām pazīmēm,
pēc kurām iespējams
noteikt, vai cilvēku
apsēdis nelabais gars:
runāšana svešās
valodās, ko cilvēks
nekad nav mācījies,
citas pārdabisku spēku
izpausmes, vairīšanās
no krusta, svētītā
ūdens un citiem ticības
simboliem.
Ne tik senas ļauno garu izdzīšanas tradī
cijas ir jauno laiku harismātiskajām kristiešu
draudzēm (Jaunā paaudze, Prieka vēsts u. c.).
Agita Misāne uzskata, ka šajās draudzēs eksor
cisms notiek pilnīgi patvaļīgi. “Kā māžojas, tā
arī izdzen tos velnus, un tas droši vien atstāj ļoti
dramatiskas sekas uz veselību.” Bieži vien iedo
mas, ka cilvēku apsēdis ļaunais gars, ir saistītas
ar reālām veselības problēmām, piemēram, ga
rīgām slimībām. “Ārkārtīgi reti ir gadījumi, kad
var izslēgt visus racionālos izskaidrojumus un
cilvēks patiesi ir apsēsts,” spriež Misāne.
Pēc psihoterapeites Maijas Kārkliņas do
mām, no medicīnas viedokļa nodarbošanās ar
eksorcismu nav uzskatāma par nopietnu. “M a
nuprāt, tas ir saistīts ar šarlatānismu un cilvēku
māņticību, kā arī tradicionālām un mazāk tra
dicionālām reliģijām.” Kārkliņa pieļauj, ka daļa
cilvēku, ko eksorcisti uzskata par sātana apsēs
tiem, patiesībā ir garīgi slimi. Ja cilvēks sirgst ar
šizofrēniju, paranoju, epilepsiju un citām kai
tēm, viņa uzvedībā var parādīties simptomi,
ko ticīgie var uztvert kā paša nelabā iedarbību.
Arī slimniekam ir vieglāk noticēt, ka viņā ie
miesojies sātans, nekā atzīties garīgās veselības
problēmās un meklēt palīdzību pie psihiat
ra. Dažkārt ar paziņojumu, ka viņu apsēdis sā
tans, cilvēks cenšas pievērst sev uzmanību, jo
viņam ir problēmas ar pašapziņu, un šādā vei
dā iespējams izpelnīties ievērību. Šo cilvēku
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sātana varā. Viņi vērsās pēc palīdzības pie ka
toļu garīdzniekiem, kas piekrita veikt eksorcisma seansus, lai izdzītu ļaunos garus. Ta
ču pēc vairākiem desmitiem seansu nekāds
progress Annelīzes uzvedībā nebija vēro
jams. Gluži pretēji, viņai kļuva arvien sliktāk.
Annelīze atteicās ēst, galu galā viņa nomira
no bada un nespēka. Nāves brīdī Viņa svēra
tikai 31 kilogramu.
Meitenes nāvē tika vainoti viņas vecāki
un katoļu priesteri, kas viņu mocīja ar sātana
izdzīšanu, nevis meklēja mediķu palīdzību.
Taču meitenes māte Anna Mihela arī vairā
kus gadu desmitus pēc meitas traģiskās nā
ves nenožēloja savu rīcību, jo uzskatīja, ka
rīkojusies pareizi. “Es redzēju Kristus zīmi
uz meitas rokām. Viņai bija stigmas, un tā
bija Dieva zīme, ka mums jāizdzen dēmo
ni. Mana meita nomira, lai glābtu citas zu
dušās dvēseles, lai samaksātu par viņu grē
kiem,” laikrakstam The Daily Telegraph stās
tīja Anna Mhela. Pēc viņas domām, šis
gadījums bija piemērs, kā pakļauties Die
va gribai.
Uz šādu fundamentālismu ar bažām
raugās pat Vatikāns, kas 1999. gadā izstrā
dāja jaunus noteikumus, lai novērstu eksorcisma rituālu ļaunprātīgu izmantoša
nu. Pirms rituālu uzsākšanas garīdznie
kiem ieteikts nosūtīt cilvēku pie ārsta, lai
pārliecinātos, ka viņš nav garīgi slims. “Eksorcisms jāveic piesardzīgi, stingri ievēro
jot baznīcas ieviestās normas. Pirms eksorcisma svinēšanas ir svarīgi pārliecinā
ties, ka situācija ir saistīta ar ļaunā gara
klātbūtni, nevis kādu slimību," uzsvērts
katoļu baznīcas katehismā.

Sātans ieperinājies
patVatikanā
Rituāla galvenā sastāvdaļa ir lūgšanas, ar ko
garīdznieks vēršas pie Dieva Jēzu s Kristus un
Jaunavas Marijas, lūdzot atbrīvot pacientu no
ļaunās varas.
vājuma brīžus savā labā tiecas izmantot dažādu
viltus mācību sludinātāji. “Tie cilvēki, kas slu
dina ļauno garu izdzīšanu, ar to pelna naudu,
tas ir viņu mārketings, reklāma,” uzskata psi
hoterapeite Maija Kārkliņa. Ja arī cilvēks pēc
šādiem seansiem jūtas labāk, tas drīzāk saistīts
ar pašsuģestiju un tā saukto placebo efektu.

Bada nāve
Ja cilvēks ir ļoti ticīgs, bažas par nonākša
nu sātana varā dažkārt krīt īpaši auglīgā aug

20 C IT H O A P lIS fiO L E

snē. Piemēram, pagājušā gadsimta 70. gadu vi
dū bēdīgu slavu izpelnījās kāds gadījums Vāci
jā, kur eksorcisma seansi beidzās ar 23 gadus
vecas meitenes nāvi. Annelīze Mihela bija au
gusi stingrā Bavārijas katoļu ģimenē; 16 gadu
vecumā viņai sākās nopietnas veselības pro
blēmas. Meitenei bija epilepsija, viņa mocījās
ar depresiju, vēlāk sākās arī halucinācijas. An
nelīze dzirdēja balsis, kas viņu dēvēja par grēci
nieci un draudēja, ka viņa “sapūs ellē”. Viņa sā
ka vairīties no krucifiksiem un svētītā ūdens.
Meitenes vecāki nosprieda, ka meita nonākusi

Holivudas filmās eksorcisma rituā
li parasti attēloti ļoti iespaidīgi, arī vēstu
res leģendas vēsta, ka rituāla laikā cilvēki pa
ceļas gaisā, viņiem no mutes veļas ārā čūskas
naglas un stikla gabali. Taču patiesībā katoļi
rituālā iztiek bez dramatiskiem specefektiem
Ta galvenā sastāvdaļa ir lūgšanas, ar ko garīdz
nieks vēršas pie Dieva, Jēzus Kristus un Jauna
vas Marijas, lūdzot atbrīvot pacientu no ļaunā:
varas. Rituāla laikā tiek izmantots arī svētītai:
ūdens un kristiešu relikvijas. Eksorcisti uzsvei
ka spēks, kas palīdz uzvarēt cīņā ar sātanu, nāl
no Dieva, nevis kādām īpašām iemaņām.
Vatikāna ietekmīgākais eksorcists ir svētai
tēvs Gabriēle Amorts, kurš ar ļauno garu izdzī
šanu nodarbojas jau vairākus gadu desmitu;
Viņš apgalvo, ka sniedzis palīdzību vairāk ne
kā 70 000 cilvēku, kas saskārušies ar ļauno gan
iemiesošanos. Astoņdesmit sešus gadus vecai
vīrs uzskata, ka savulaik sātana varā bija nonā
kuši tādi ļaundari kā Staļins un Hitlers, kuri sa
vus noziegumus pastrādāja ar tumsas spēku zi
ņu. Pieredzējušais garīdznieks arīdzan pazi

Meitenes nāvē tika
vainoti viņas
vecāki
>
un katoļu priesteri,
kas viņu mocīja ar
sātana izdzīšanu,
nevis meklēja mediķu
palīdzību.
ņojis, ka sātans ieperinājies pat Vatikānā. Daļa
kardinālu un bīskapu zaudējuši ticību Dievam,
un tieši tāpēc katoļu baznīcu skārušas tādas
šausmas kā pedofilijas skandāls. Sātans nereti
izvēloties kārdināt tieši ticīgākos cilvēkus; sa
vulaik eksorcistu palīdzību nācies meklēt pat
Mātei Terēzei, kas saskārusies ar sātana posto
šo ietekmi.

Apsēsti ir vairāk
nekā 50%
Skeptiķi uzskata, ka sātana izdzīšana ir
veiklu darboņu izgudrots bizness, ar ko iespē
jams muļķot lētticīgus ļautiņus un nopelnīt lie
lu naudu. Katoļu baznīca izvairās no publiskas
ļauno garu izdzīšanas un šādus rituālus veic sle
penībā, turpretim dažas kristiešu draudzes ne
kautrējas rīkot masu pasākumus, kuru laikā ie
vāc ziedojumus no eksorcisma seansu apmek
lētājiem. Pirms pāris gadiem ar Jaunās paaudzes
svētību Latvijā bija ieradies amerikāņu sludinā
tājs Bobs Larsons, kurš Rīgā, Kongresu namā,
nodarbojās ar ļauno garu izdzīšanu. Uz seansu
īpaši bija aicināti cilvēki, kas cietuši no “okultis
ma, lāstiem un burvestībām”. Larsonam nebija
jāpierod pie publikas apstrādāšanas, jo pašpasludinātais eksorcists karjeras pirmsākumos bi
jis rokmūziķis. Viņš noraidīja pārmetumus, ka
ļauno garu izdzīšanu padarījis par šovu, jo arī
Jēzus Kristus savus brīnumdarbus veicis pub
liski, nevis lielā slepenībā.
Larsons pēc seansiem stāstīja, ka Latvijā
veicis “simtiem, pat tūkstošiem sātana izdzīša
nas rituālu”, bet tā bijusi tikai neliela daļa no vei
camā uzdevuma, jo dvēseļu, kas gaida brīnu. maino glābšanu, bijis daudz vairāk. “Esmu pār
liecināts, ka vairāk nekā 50 procentu cilvēku ir
sātana apsēsti,” intervijā portālam Mango atzina
eksorcists. Pēc viņa domām, Austrumeiropas
iedzīvotājos iemiesojušies sevišķi bīstami dē
moni, ar kuriem grūtāk tikt galā.
Lielais darba apjoms sagādā raizes arī vietē
jiem ļauno garu apkarošanas speciālistiem. ‘A r
vien vairāk nāk apsēsti cilvēki, tāpēc man arī jā
nodarbojas ar eksorcismu,” stāsta dziedniece
Ilze Jansone. “Gadiem ejot, melnie spēki saspa
rojas, un tie mošķi arvien vairāk lien iekšā cilvē
kos.” Pēc viņas domām, mūsdienu vide veicina
tumsas spēku ieperināšanos cilvēkos. “Padom
ju laikā zombēja, kodēja ekstrasensi, bet tagad

ir daudz sliktāk - televīzijas kanāli kodē ar sa
vām filmām, piemēram, ar televīzijas palīdzību
nāk iekšā japāņu melnā maģija. Bērni ieslēdz
datorspēles un pilnībā nonāk dēmonu varā.”
Dziedniece apgalvo, ka nolādējumam vai
lāstam nereti nāk līdzi kāds mošķis - “vai nu
paralēlās pasaules būtnes, ko mēs saucam par
mošķlšiem, vai arī īsts dēmons vai velns”.
Kā viņa ārstē ar velnu apsēstos cilvēkus?
Dziedniece teic, ka jau pirms 40 gadiem izstrā
dājusi savu atveseļošanas sistēmu, kas sastāv
no 25 punktiem. “Pēc šīs sistēmas es atjauno
ju cilvēku no galvas līdz kājām, pamatā izman
tojot savvaļas augus. Ko nevar ar savvaļas au
giem, to ārstēju ar biostrāvām. Kā es izdzenu
nelabos garus? Cilvēks izstāsta man notiku
mu, pēc kura velns varēja viņā iemājot, un tad
es notikumu pārspēlēju, it kā tas nemaz nebūtu
bijis. Ir speciālas dainu formulas, pērkoņkrusta
zīmes, jābūt arī svecēm un svētītajam ūdenim,
lai nelabo piebeigtu.’
Pēc viņas domām, mācītāju lielākā kļūda
ir tā, ka sātana izdzīšanas procesā viņi tikai iz
dzen velnus, bet nepiebeidz tos. “Velns aiz stū
ra smīn un iemājo atpakaļ cilvēkā. Sēž uz mu
guras un liek dzērājam dzert. Dažkārt cilvēku
var apsēst pat 14 velni un dēmoni. Man bija
viens tāds gadījums. Tad es sāku ar vecākā vel
na iznīcināšanu, turpināju ar nākamo, līdz visi
bija piebeigti.”

Lai dēmoni
neatgrieztos
Amerikāņu eksorcists Bobs Larsons spriež,
ka velnu piebeigšana vairāk ir pašu cilvēku zi
ņā. “Es nevaru garantēt mūžīgu atbrīvošanu
no dēmoniem. Nesen veicu eksorcismu vie
nam narkomānam. Pēc sesijas viņš jutās lielis
ki, bet es teicu: aizej uz narkomānu rehabilitā
cijas centru, atrodi psihoterapeitu, kas tev pa
līdzēs. Viņš atbildēja, ka neies, jo jūtas lieliski.
Šajā gadījumā sanāk, ka dēmoni ir izdzīti, bet
problēma nav atrisināta. Un tāpēc viņi, vistica
māk, atgriezīsies,” portālam Mango stāstīja Lar
sons. “Es ar Dieva palīdzību varu izdzīt dēmo
nus, bet nekādā veidā nevaru ietekmēt cilvē
ku dzīvesveidu. Eksorcisms ir tikai un vienīgi
pats sātana izdzīšanas rituāls, bet tam nav ne
kāda sakara ar to, kā cilvēks uzvedas pēc tam.
Ja viņš dzīvos nekrietni, viņš pavērs durvis jau
niem dēmoniem.”
Savukārt katoļu garīdznieks Andris Kravalis uzskata, ka jāseko Kristus piemēram: “Pa
matojumu eksorcismam varam atrast Kristus
evaņģēlijā, kur viņš saka: “Izdzeniet ļaunos ga
rus!” Kristus arī pilnvaro savus mācekļus nodar
boties ar eksorcismu. To mēs varam lasīt gan
Svētajos Rakstos, gan apustuļu darbos, gan Pā
vila vēstulēs. Kā noteikt, kad cilvēks ir apsēsts?
Cilvēkam vajag vērsties pie baznīcas autoritātes,
kas izskatīs viņa gadījumu. Pirmais eksorcisms,
protams, ir cilvēka atgriešanās pie Dieva. Arī
grēksūdze ir sava veida eksorcisms.” <§>
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Katru reizi, kad, norēķinoties pie kases, pasniedzat savu kredītkarti, pie sevis klusi
jāsaka "omm...", tad iztērētā nauda atgriezīsies. Bet var darīt arī citādi.

▼ 'C v ija y o x ņ a Ķ a
Konsultējusi ezoterikas eksperte
KRISTĪNE D U N SK A

Kad pirkumi
jāatliek?
Ja pamanāt, ka jums neveicas jau
no paša rīta, atlieciet ieplānoto
iepirkšanos. Centieties neko nepirkt
lielā daudzumā izpārdošanās, jo tā ir
viegli tikt pie kaudzes nederīgu lietu,
kas nomāc pozitīvo enerģiju.

Nedodiet
naudu rokā! •
Jauni pirkumi - apģērbi, apavi
pārnesti
mājās, pa nakti jāpaliek zem gultas. Tā
iegādātās lietas vairos pievilcību.

Tā var paņemt svešu enerģiju. Naudiņa jānoliek uz speci.
trauciņa pie kases vai uz galda. Vienmēr ņemiet naudu
ar labo roku, bet atdodiet ar kreiso. Noteikti pārskaitiet
atlikumu - naudai patīk, ja to pačubina.

Nekļūt par akciju
m aniaku

Naudas
aizsardzība

Nepērciet visietākās lietas, kas
veikalā atrodamas. Naudas enerģija
nodomās, ka jums taču nav vajadzīga
nauda, jo visam lētajam tāpat pietiek.
Tad naudas arī nekļūs vairāk!

Ja pārdevējs pārskatījies un izdevis
vairāk naudas, nekā pienākas, tā jāatdod
atpakaļ, sakot: "Panēm!", lai nodrošinātu
aizsardzību savai naudai un labklājībai.

Bīstam ās
cenas
Cipars 2 ir ekonomijas skaitlis,
tāpēc preces, kas nopirktas par
cenu, kurā ir cipars "divi" (Ls 2,
Ls 20, Ls 200), var izrādīties
J J J nederīgas un likt vilties.

Makā nedrīkst
svilpot vējš!
Neizdodiet pēdējo naudu. Naudas
maku nedrīkst atstāt tukšu, tad
nauda tajā tik ātri neatgriezīsies un
nopirktā lieta nebūs noderīga.

Apavi, kas pirkti dienā, kad
Mēness ir Mežāža zīmē, būs
cieti, berzīs un neievalkāsies.
Nevajadzētu kurpes pirkt arī tad,
kad Mēness ir Ūdensvīra zīmē, jo
tad apavi ātri novalkāsies.

Mazs
triks, un
atlaide
garantēta!
ļļkļr
^
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Lai saņemtu atlaidi,
tirgojoties par preci,
vajag noņemt
cepuri, šalli vai
lakatiņu un it kā
nejauši noslaucīt
pieri.

Ieteicams atzīmēt
laiku, kad izdevušies
svarīgi pirkumi. Ja tādi
pirkumi atkārtojušies
vienā un tajā pašā
Mēness zīmē, tātad
tas jums individuāli
ir labvēlīgs laiks
tēriņiem.

M ) PRIEKŠMETU MAĢIJA

Katram priekšmetam ir sava enerģija. Cilvēki arsensorām spējām tic, ka, iegūstot
kādu lietu, kas pirms tam piederējusi nelaimīgam, slimīgam vai ļaunam cilvēkam,
mēs sev varam nopietni kaitēt. Kā ir patiesībā?
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Spoguļi un mēbeles
No visām mēbelēm visvairāk misticisma
tiek piedēvēts tieši spoguļiem, uzskatot, ka tie
sevī spēj uzsūkt un uzkrāt ikviena cilvēka ener
ģiju, kurš tajā kādreiz ielūkojies. Lai attīrītu spo
guli no liekajām enerģijām, ikdienā tas vienkār
ši jānomazgā ar ūdeni, bet vai ar tādu higiēnu
pietiks arī antikvariātā pirkta priekšmeta pil
nīgai attīrīšanai? Rīgas antikvariātu darbinieki
neatminas nevienu gadījumu, kad kāds pircējs
būtu nesis atpakaļ iegādāto spoguli, jo tas trau
cējis dzīvot. Tomēr antikvariāta Antikva izpild
direktors Raimonds Pušķo tic, ka katrai man
tai ir sava enerģija, taču galvenokārt to nosaka
cilvēks, kurš šo priekšmetu darinājis. Piemē
ram, mākslinieks katrā gleznā ieliek savu dvē
seli, tāpēc nav iespējams, ka gleznai būtu slikta
aura. “Pavisam noteikti esmu pret veciem spo
guļiem. Ja pircējam šķiet, ka tā būtu labāk, mēs
bez ierunām piekrītam senatnīgajam spogulim
ielikt jaunu stiklu,” stāsta R. Pušķo. Tam piekrīt
arī Doma Antikvariāts īpašniece Veronika Kirija: “Tikai 1% pircēju patiešām vēlas iegādāties
senlaicīgos, apsūbējušos spoguļus. Mēs nezi
nām daudzu priekšmetu vēsturi un izcelsmi,
jo ir nopērkamas pat 200 gadu senas lietas. Ja
reiz kāds priekšmets kādam piederējis un viņu
priecējis, gribas tomēr ticēt, ka tam piemīt īpa
ša un laba enerģija.”

Mantotais krēsls
MĀRCIS MAŅJAKOVS,
aktieris, savulaik viņš kopā ar
kolēģiem uzdāvināja krēslu
leģendārajam aktierim Kārlim
Sebrim, tagad tas atgriezies pie
dāvinātāja:

“Ilgi domājām, ko varētu uzdāvināt Kār
lim Sebrim 80 gadu jubilejā. Pēkšņi ienā
ca prātā doma, ka tas varētu būt krēsls, jo
Ezoterikas speciāliste Kristīne Dunska
man Kārlis asociējās ar teātra grandu un tē
mierina, ka priekšmetiem nav nekāda rakstu
vu, tāpēc gribējās uzdāvināt kaut ko palie
ra, to piešķir cilvēks. “Ja iztēlojaties, ka kādam
košu. Kolēģi šo ideju akceptēja. Kad Kārlis
priekšmetam ir slikta enerģija vai aura, tā arī
vairs teātrī nespēlēja, krēsls glabājās pie viņa
būs. Protams, iegādājoties lietotas mantas, jāie
mājās. Braucām pie viņa ciemos, un Sebris
klausās savā intuīcijā - ja šķiet, ka jums to neva
vienmēr galda galā sēdēja dāvinātajā krēslā.
jag, nepērciet! Nevajag sarežģīt dzīvi!” dod pa
Taču dzīve iegrozījās tā, ka krēsls atgriezās
domu Kristīne Dunska.
pie manis. Kārlis slimoja, un es bieži braucu
pie viņa uz slimnīcu. Kādu rei* zi, kad biju teātrī, viņš zvanīja un
teica: “Uzkavējies, tev tūlīt kaut
ko aizvedīs!” Kad ieraudzīju sa
vā grimētavā Sebra krēslu, biju
šokā, tomēr Kārlis uzstāja: “Es
gribu, lai tu sēdi uz šī krēsla.”
tapec
Gatavojoties
izrādēm,
kaitēt, drizakjai^irasP^e
it sevišķi pirms smagām lo
^ ē t p o m e tu s ^ a s M a k o n ..^
mām, apsēžos krēslā, un kāds
man it kā saka: “Viss būs labi.
Savācies, ej un dari! Cīnies!”
Man pašam mājās nav nekā
kas
du mantotu lietu, jo dzīvo
ju jaunā dzīvoklī. Pirms tam
gribēju pirkt māju, bet pir-

Padom s Gleznā mākslinieks

S ^ r S p ē c T S e n a m nevar
dvēseli,
. sienam

cilvēks vairs *
enerģiju,
_Bildēm,
izstaron
vieta ir albuma, nevis intei)

“Kad ieraudzīju savā grimētavā
Sebra krēslu, biju šokā, tomēr
lai sēžu uz

mais, ko jutu, pārkāpjot pār slieksni un iz
staigājot istabas, - nav forši. Iekšēji nepatī
kama sajūta. Šķita, ka jāiet prom, jo tā māja
mani nepieņēma.”
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dažādi veidi,
ļ(ā uzlabot
dzīvojamās
vides enerģētiķi
♦ Izmazgajiet aizkarus un notī
riet mēbeļu virsmas.
♦ Spoguļus, pat vismazākos, uz
laiku novietojiet uz palodzēm.
♦ Turiet mājās akvāriju vai ista
bas augus - jebko, kas ir dzīva
enerģija.
♦ Katru vakaru notīriet rotaslie
tas, ko valkājat ikdienā.
♦ Nevalkājiet rotaslietas, kas liek
jums justies slikti. Pat ja manto
tais mātes laulības gredzens ir ļo
ti vērtīgs, pirms to sākt nēsāt, tas
jāattīra. Ievietojiet to uz nakti le
dusskapī vai ūdens glāzē.
♦ Klausieties ierakstus ar dabas
skaņām, ūdens šalkoņu vai put
nu vīterošanu.
♦ Kūpiniet smaržkociņus, vīraku,
dedziniet sveces.
♦ Pārbīdiet mēbeles.
♦ Nomainiet gultas pārklājus un
dekoratīvos spilvenus.
♦ Pārkrāsojiet mājās vismaz vie
nu sienu.
♦ Mājās centieties nerunāt par
darbu. Atstājiet aiz durvīm negā
cijas un sliktās emocijas.

Nepērciet rotas
lombardos!
Ja nu akurāt ir vēlme nēsāt mantotu vai krā
mu tirdziņā pirktu rotaslietu, to var enerģētis
ki attīrīt, uz diennakti iemērcot traukā ar ūdeni
vai ievietojot saldētavā. Tikai jārauga to atcerē
ties, citādi sanāks kā kādam vīram, kurš vēlējās
no saldētavas izņemt gabaliņu gaļas, bet atrada
tur... veselu murskuli apledojušu pērļu un kulo
nu. Vīrs bija pagalam nobažījies par sievas ga
rīgo veselību un beidzot saņēmās pavaicāt, kā
pēc viņa liek krelles saldētavā. Izrādījās - tikai
gribējusi enerģētiski attīrīt, un ar galvu viņai
viss kārtībā.
Valda uzskats, ka priekšmeti, kas atradu
šies tuvu cilvēka miesai (veļa, rotaslietas), sa
glabā sevī viņa enerģētisko strāvojumu. Veicas

26 C IT A D A PASAULE

Ja iztēlojaties, ka kādam priekšmetam ir slikta
enerģija vai aura, tā ari būs. Protams, iegādājoties
lietotas mantas, jāieklausās savā intuīcijā - ja
šķiet, ka jum s to nevajag, nepērciet!
tiem, kuri ir pārliecināti par rotas iepriekšējā
īpašnieka labo raksturu, taču pavisam noteikti
nevajadzētu rotaslietas pirkt lombardos.

Mājoklis ar pagātni
Mājas energoinformatīvo struktūru caur
vij daudzas neredzamas enerģētiskas līnijas. Pa
tām strāvo gan pozitīvā, gan negatīvā enerģija,

kas iespaido pašsajūtu, veselību, reizēm pat 1
teni. Par savas privātās mājas enerģētisko a
rīšanu katrs var parūpēties pats, taču sarež
tāk ir tiem, kas dzīvo daudzstāvu namu dzīv<
ļos. Tur kaimiņus šķir tikai plānas sienas, tāc
nereti gadās, ka viņi dzīvo cits cita enerģētisl
jā laukā. Līdz ar to strīdi, nelaimes, problēm
kas risinās vienā dzīvoklī, neapzināti ietekr
arī tos, kuri mīt stāvu augstāk vai zemāk.

N acion alajā teātrī ir kāda sen a trad īcija - aizvadītās sezon as labāk ā aktrise ja u n ā s sezon as
sāku m ā uz gadu sa ņ em savā lieto šan ā Elzas Radziņas kulonu, labāk ais aktieris - Kārļa Sebra
gredzenu, labak ā m īlētājas lom as atveidotāja - Veltas Lines gredzenu.

Rota dod spēku un
piepilda vēlēšanos
MĀRA ZEMDEGA, aktrise, par
lomu Jūdžina O’Nīla lugā Garās
dienas ceļš uz nakti saņēm usi
ceļojošo balvu - aktrises Elzas
Radziņas kulonu:
“Ikdienā Elzas kulonu nenēsāju. Ar to
rotājos tikai īpašos brīžos. Varbūt esmu ne
daudz fatāliste, bet man šķiet - ja šo kulo
nu uzlieku, tas mani sargā. Ja es neizdarīšu
vai nepateikšu kaut ko, acīmredzot Elza tā
būs vēlējusies.
Man šķiet, jautājumam par to, vai man
tas saglabā enerģiju, nav nekāda sakara ar
ticību. Man ir pierādījums. Šo aproci, kas
man ir uz rokas, tēvs uzdāvināja manai mā
tei. Viņa savas dzīves laikā to ne reizes ne
noņēma. Mamma vēlējās, lai pēc nāves vi
ņu kremē, un krematorijā aproci neļā
va atstāt uz rokas, tāpēc rota
nonāca manā īpašumā.
Reizēs, kad pieskaros
aprocei, es kļūstu stip
rāka. Varbūt tā ir pašie
dvesma, bet parasti piepil
dās tas, ko vēlos. Man mājās ir
vairākas lietas, ko esmu mantojusi no vecā
kiem. Aktrise Anta Klints man mantojumā
atstāja kurpītes, kuras nu jau esmu novalkā
jusi. Es saglabāju tikai tādas lietas, kas man
totas no ļoti svarīgiem cilvēkiem. Ticu, ka ir

priekšmeti ar stipru enerģiju. Vecajos kapos ir
labi saglabājies tēva veidots piemineklis arhi
tektam Aleksandram Klinklāvam. Pirms ga
diem man bija smaga sirds operācija. Gandrīz
no jauna mācījos staigāt. Sākumā vīra pavadī

bā, vēlāk viena pati gāju līdz piemineklim.
Pieliku roku un lūdzu, lai dod man spēku.
Tur es fiziski sajutu šo enerģiju. Joprojām
laiku pa laikam, kad ir nepieciešams, dodos
turp pēc spēka.”

Iepirkties
antikvariātā? Nekad!
EDMUNDS FREIBERGS:

EDMUNDS FREIBERGS,
režisors un aktieris, par
Kareņina lomas atveidojumu
saņēm is Kārļa Sebra gredzenu:
“Saņemt Kārļa Sebra gredzenu man bija
liels pagodinājums. Tas ir loti skaists, no zel
ta, bet vērtība jau nav zeltā... Gandarījums
ir par to, ka tavu darbu novērtē kolēģi. Ik
dienā es Sebra gredzenu nevalkāju. Dienā,
kad man to pasniedza, es ar gredzenu nofo
tografējos, un tagad tas glabājas teātra seifā.
Uzvelkot Kārļa gredzenu, bija ļoti laba sajū
ta. Interesanti, ka man tas precīzi derēja. Es
patiešām ticu, ka ir lietas, kurām ir aura un
kuras spēj pat kaut ko izmainīt telpā. Man
mājās glabājas glezniņa, ko mana māte no
pirka pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Glez
nā attēlota upe, kas mammai ļoti atgādināja
Salacu dzimtajā pusē. Glezniņu atceros jau

ticu, ka ir lietas, kurām
un kuras spēj pat kaut ko
izmainīt telpā.”

kopš agras bērnības. Kā jau pēc kara, mums gā
ja ļoti grūti, bijām spiesti daudzas lietas pārdot,
lai varētu nopirkt maizi, bet šo glezniņu mam
ma nepārdeva. Kad pārvācos uz jaunu dzīvok
li, glezniņa arī tur ienesa savu auru.
Dažas piemiņas lietas, kas man bijušas sva

rīgas, atstāšu mantojumā radiem. P:er"
ram, Alfrēda Briedīša prēmijas m edi- •^
ir skaisti mākslinieciska. Taču kau:
r." :
antikvariātā? Nekādā ziņā! Tur valda ne
dējoša aura, tik daudz svešu lietu ar r.ezzrAmu enerģiju.
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Bailes no tā, ka
lietotām mantām
varētu nākt līdzi
slikta enerģija, ir
stipri pārspīlētas.
Iegādājoties
lietotu apģērbu,
mēs taču to tāpat
pirms uzvilkšanas
izmazgājam un tādā
veidā attīrām, jo ūdens
ir kā pārejas posms no
vienas dzīves uz otru.

Lietots vai mantots?

sās. It kā sīkumi, taču pārāk bieži. Ezoterikas
speciāliste Kristīne Dunska apšauba, ka ša
jās neveiksmēs varētu būt vainojams mētelis:
“Mums katram ir savs liktenis, un neviens mē
telis to nevar ietekmēt. Vienīgi neieteiktu iegā

Kāda sieviete stāstīja, ka lietoto apģērbu
bodītē nopirkusi sev smalku pavasara mēte
li. Ar firmas zīmi, bez defektiem. Gluži vai par
sviestmaizi. Taču katrreiz, kad viņa tajā
izgāja no mājas, atgadījās kāda
ķibele - te autobuss aiz
SEILA:
brauca gar degunu,
“Katram pašam jāsaprot, cik jūtīgi viņš uztver
te zābakam papē
nemateriālo pasauli sev apkārt, vai spēs svešo
dis nolūza, te atslē- \
priekšmetu un apģēibu enerģiju nest sev Gdzi. Šā
gas mājās aizmir

iemesla dēļ es neiepērkos second hanā veikalos!”

dāties tādus lietotos apģērbus, kas piegi
augumam, piemēram, apakšveļu.’’
Jautājumu, vai second hand veikalā pirl
ģērbs varētu ietekmēt likteni, modes māk
ce Šeila uztver ar vieglu ironiju: “Jūs do
ka tad mājās varētu sākt spokoties? Es c
neiepirkties lietotu apģērbu veikalos, taču
tāpēc, ka esmu vīzdegunīga vai ka man ir
daudz naudas, bet gan tā iemesla dēļ, ka,
tādā veikalā, nepagūstu noskaidrot, l
| apģērbam ir laba un kuram - slikta e
ja. Dzīvoju vecā mājā, kur atrodas arī
darbnīca. Tas ir dzīvoklis ar pagātni. N
laika un spēka visu izremontēt, lai atsva:*
tu senatnes elpu, tomēr nedomāju, ka re:
ko īpašu varētu līdzēt. Ik dienu uz mani i
veca, veca bufetīte - tikpat veca kā mā i>
Tai varētu būt vairāk nekā 100 gadu. Ik
kam jūtu, ka bez manis pa šo dzīvokli pas
jas vēl kāds, bet cilvēkam jāsamierinās ar c
ka viņš dzīvo dažādu enerģiju un nezir
pasaules blīvā ieskāvumā. Ne vienmēr šīs
ģijas pazīstam. Bet nedomāju, ka lietotu,
bu enerģija ir šīs pasaules lielākā nelaime,
dzas lietas ir sintētiskas, nav dabiskas, un
spējams, ir daudz lielāka nelaime. ’

Katrreiz,7kad vina
>
šajā mētelī izgāja
no mājas, atgadījās
kāda ķibele - te
autobuss aizbrauca
gar degunu, te
zābakam papēdis
nolūza, te atslēgas
mājās aizmirsās.

Bailes +
māņticība +
aizspriedumi

psihoterapeite:
"Bailes no tā,
mantām varētu nākt līdzi
slikta enerģija, ir stipri pār
spīlētas. Iegādājoties lietotu
apģērbu, mēs taču to tāpat
pirms uzvilkšanas izmazgā
jam un tādā veidā attīrām,
jo ūdens ir kā pārejas
posms no vienas dzīves uz
otru. Izņēmums ir situācijas,
kad kādu konkrētu cilvēku
nespējat pieņemt, līdz ar to
arī visas viņa dāvātās lietas
rada negatīvas izjūtas. Taču
te nav runa par priekšme
ta slikto enerģētiku, bet gan
par cilvēcisku noliegumu,
jo nav vēlēšanās sajust kā
da cilvēka klātbūtni.
Lietotas mēbeles, sadzī
ves tehnika... Nereti tas ir
veids, kā ieekonomēt. Aiz
spriedumi nekādā gadīju
mā nedrīkst mums traucēt
dzīvot. Arī pati šad un tad
esmu iepirkusies krāmu
tirdziņos un lietotu apģēr
bu bodītēs. Nopirkto lie
tu notīru, salaboju, padaru
par savu un priecājos par
to. Mājās man ir vecs Ul
maņlaiku spogulis, ko at
pirku no kādas tantītes. Šī
sieviete bija priecīga par
iespēju pārdot spoguli,
un tas lieliski iederas
su mājās. Nekad nav pat
ienākusi prātā doma, ka
spogulis varētu reflektēt
uzkrāto enerģiju. Piepil
dās tas, kam ticat."
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Apmulsis biznesā?
Kārtis atšķetina prātu!
L'etc^uS|abākUiS°Ka^ 0prāte(nāespē|np iei^ m H ?™ ^ M ^ '/^ P al^ ^ !lt^ ^ t*'^ '^ UrlJ

▼ Xbvija Pozņtfkčī

Konsultējusi ezoterikas eksperte

KRISTĪNE DUNSKA

Uzziniet, vai gaidāmi panākumi
^ \ r ~

s

Zūējamām kārtīm sava higiēna
♦ N edodiet kārtis r o k a s svesam cilv
vēstis patiesību vien īg i tad, ja vienm

tik ai

I viena zīlnieka īpašum a.

tļSSSSSSA^
saskatitsevlab veV i^ P^ m.r zūniekuvidu

I vald^nerakstīts likums, ka par zīlēšanu nevajag
te ik t p a ld ies.

Viena kārts, un
atbilde roka!
Ja ir grūti izlem t kādu
stratēģisku jau tāju m u vai
pieņem t lēmum u biznesā,
piem ēram , noskaidrot,
kā veiksies pārrunās ar
investoru, atliek vien
paņem t kāršu kavu un
izvilkt vienu kārti. Šoreiz
svarigs ir tikai kāršu
m asts, ko izvilsiet, ercens, kāravs, kreicis vai
pīķis.
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1 . Sajauciet 36 kāršu kavu un sadaliet tās četrās aptuveni vienādā
kaudzītēs.
2. Uzdodiet sev interesējošo jautājumu un, sākot no pirmās kaudzīte
pa vienai paceliet kārtis. Uzdevums ir atrast dūžus un atlikt tos malā.
3 . Ja pēc dūža arī nākamā kārts ir dūzis, malā atliek abas kārtis; ja pa v
du starp diviem dūžiem ir vēl cita kārts, malā atliek tikai pirmo dūzi. 1
pārbauda visas četras kāršu kaudzītes.

Saskaitiet atrastos dūžus
♦ Ja esat atlasījuši četrus
dūžus, drīzumā gaidāms kar
jeras kāpums. Vēl tikai nedaudz
jāpaciešas!

♦ Ja malā atlikti trīs dū
ži, bruņojieties ar pacietību. Ne
daudz jānogaida. Pat ja šobrīd
šķiet, ka nav nekā tāda, kas liecinā
tu par izaugsmi vai panākumiem
biznesā, vēlāk tie noteikti būs.
♦ Ja atrasti divi dūži, jūs vēl

V Ja izvilkta kārts ir ercens, visticamak, viss notiks pectā
scenārija, kādu paši esat iztēlojušies kā vēlamo.
♦ Ja no kāršu kavas izvilktā kārts ir kāravs, vērts papūlē
ties vēl vairāk, galvenais ir neatkāpties, jo tad panāksiet vē
lamo rezultātu.
^ Izvilkāt kreiča kārti? Vēlamais iznākums ir pavisam, pa
visam tuvu, diemžēl ir liels risks pēdējā brīdī visu pazaudēt.
^ Ja esat izvilkuši pīķi, kārtis un liktenis šaubās, vai jums
vispār ir nepieciešams realizēt to, ko esat iecerējuši un pēc
kā spītīgi tiecaties.

esat tikai karjeras vai biznesa :
tīstības sākumā. Kārtis iesaka n
padoties un vēsta, ka līdz panāk
miem jāgaida laiks, kas rakstār
ar ciparu 2 - divas nedēļas,
mēneši, bet varbūt divi gadi...

di

♦ Ja esat atraduši tikai vi<
nu dūzi, laiks padomāt, vai r
būtu vērts mainīt profesiju, n
darbošanos vai stūrēt savu bizr
sa kuģi pa citu kursu.

Kad vēl, ja ne Ziemassvētkos sadraudzēties ar
eņģejiem. Pēdējās desmitgades ir īsta eņgeju
renesanse, jo tos piesauc gan astrologi
un numerologi, gan ezoteriskās skolas un
dziednieki. Nav viena atskaites punkta, par
kuru varētu teikt, ka tieši tad un tur radušies
eņģeji. Pirmsākumi meklējami seno tautu
mitoloģijā un trīs lielajās reliģijās.
▼ Evija Pozņaka
aiks ap Ziemassvētkiem un gadumiju pieder eņģeļiem. īsts brī
numaino garu uzlidojuma laiks!
Tie plivinās uz apsveikumu kar
tītēm, tiek sakārti eglītēs vai ietī
ti kopā ar dāvanu tuvākajiem. Mazs eņģe
lītis ar spārniņiem šķiet pašsaprotams pat
tiem, kuri ir pilnībā pārliecināti, ka debe
sīs nav nekādu spārnoto garu, pārdabisku
radījumu, kurus kāds augstāks spēks sūta

12

pie cilvēkiem veikt īpašus uzdevumus. Kā
teicis kāds mācītājs, paradoksālā kārtā eņ
ģelis fascinē kā ticīgos, tā neticīgos. Tas ir 0
brīnums, kas aizrauj katru citādi, katru sa- *
vā vietā un brīdī.
£
o

lauvas, vērša un ērgļa
izskata

£
Š

Viduslaiku domātājs un teologs Akvīnas Toms (1225-1274) uzskatīja, ka eņģeļi pastāvējuši jau tad, kad pasaulē nebija
nekādu reliģiju. Viņaprāt, cilvēks pasaules

o
|
o
2
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velts pasaules
•.«runas
hierarhija
ienema vietu
starpenģeliem
un dzīvniekiem,
tādejādi viena
veseluma
savienojot garu
un ķermeni.

■

kārtības hierarhijā ieņēma vietu starp eņ
ģeļiem un dzīvniekiem, tādējādi vienā ve
selumā savienojot garu un ķermeni.
Eņģeļi ir kopā ar cilvēkiem jau dau
dzus tūkstošus gadu. Tiem ir būtiska no
zīme seno tautu pasaules uzskatos, jūdaismā, kristietībā un islāmā. Grieķu vārds
angeloi nozīmē - vēstneši un, domājams,
ir tulkojums no ebreju malākīm. Iepriekš
minētajās trīs reliģijās tās ir bezķermeņa
būtnes, kuru uzdevums ir kalpot augstā
kajam (D ievam vai Allāham ), cīnīties ar
viņa ienaidniekiem un paust viņa gribu
cilvēkiem. Interesanti, kāvienā no svarīgā
kajiem jūdaisma rakstu avotiem Talmudā
ir teikts: jautājumā par cilvēka radīšanas
lietderīgumu eņģeļu padome nemaz ne
bija vienprātīga. Galīgo lēmumu pieņēma
D ievs viens pats.
Dažādos laikos eņģeļa apraksts ir mai
nījies, un savos pirmsākumos tas nebūt
nebija mūsdienās tik ierastais omulīgais
baroka bērns ar zeltītajiem spārniem uz
muguras vai renesanses zilgani bālais mai
gums ar nimbu virs galvas. Senās Babiloni
jas tempļus sargāja pārdabiski spārnoti ra
dījumi, kuriem bija dzīvnieka (lauvas, vēr
ša un ērgļa) ķermenis un cilvēciski vaibsti.

Roku roka ar dēmoniem
Tieši Babilonijas un Asīrijas senās re
liģijas nereti m in kā pirmsākumu eņģeļa

Abonē vairak,
maksa mazakl*

* Abonējot žurnālu LEĢENDAS 6 vai
12 mēnešiem par pilnu cenu, žurnālu
CITĀDA PASAULE vari abonēt tam pašam
periodam AR 25 % ATLAIDI.
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motīvam. Babiloniešu un asīriešu panteonu sargāja dievi Sedu un Lamasu, kas at
tēloti spārnotu vēršu izskatā. Savukārt ie
priekš aprakstītās pārdabiskās būtnes trīs
dzīvnieku izskatā ir karabi, kas, tāpat kā Se
du un Lamasu, kalpoja par dievu sargiem
un starpniekiem. Vēlāk kā ķerubi tie parā
dās arī kristietībā. Cilvēka veidolā eņģeļus
sāka attēlot agrīnās kristietības periodā.
Domājams, jūdu un kristiešu veido
to eņģeļa m otīvu būtiski ietekmēja seno
grieķu un romiešu mitoloģija. Rom iešiem
savdabīga dievība bija genijs - vīrieša iek
šējo spēku un spēju iemiesojums. Katram
vīrietim bija savs genijs, kas vadīja viņa rī
cību. N ereti uzskatīja, ka katram to ir pat
divi - labais un ļaunais. Grieķu m itoloģi
jā šādā nozīmē cilvēku visu dzīvi pavadīja

u slimību
i zemes
uzivei loti
nozīmīgs ir
Rafaels, jo viņš
Ir ercenģelis’
dziednieks.
dēm oni - labie un sargājošie, kā arī sliktie,
ļaunu vēlošie. Līdz ar kristietību dēmonu
nozīme pilnībā mainījās. A rī ebreju m i
toloģijā dēmoniskais Belials, ko mēs pa
zīstam kā sātanu, sākotnēji bija viens no
Dievam tuvajiem eņģeļiem.

Varenakīe - ar sešiem
spārniem

KATRAM SAVS SARGEŅĢELIS
No Jauna mani pasargā sargeņģelis, tā pirms dažiem gadiem Beiloras
universitātes Reliģijas studiju institūta
aptaujā atbildēja vairāk nekā puse
amerikāņu. Sargeņģeja tematika
senākajos rakstītajos avotos nav bieži
cilāta. Tas pieminēts pirms aptuveni
2200 gadiem sarakstītajā Tobita
grāmatā, bet šo darbu daja baznīcu
uzskata par tā dēvēto apokrifu tekstu ar apšaubāmu autentiskumu
un autorību. Tobita grāmatā
cejotājam Tobijam piebiedrojas kāds
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vīrs, kurš patiesībā ir eņģelis Rafaels.
Viņš kjūst par Tobija uzticamu
cejabiedru un gādīgu draugu.
Musulmaņu tradīcijā ikvienam
cilvēkam ir savs šaitāns (sātans) un
savs eņģelis. Šaitāns mājo cilvēka
ķermenī starp miesu un ādu, bet
eņģelis sargā un mudina darīt labu.
Turklāt neviens musulmaņa solis
arī nepaliek nepamanīts - visu
pieraksta divi neredzami eņģeji, kas
sēž cilvēkam uz pleciem. Viens atzīmē
labos darbus, otrs - sliktos.

Var šķist savādi, bet eņģeļu pasaulē val
da strikta un sarežģīta hierarhija. Visizpla
tītākā ir aptuveni piektā gadsimta beigās
vai sestā gadsimta sākumā dzīvojošā mū
ka Dionīsija Areopagita mācība De caelesti hierarchia, kas eņģeļus iedala trīs kārtās triādēs. Pirm ajā ietilpst eņģeļi, kas atrodas
vistuvāk Dievam, otrajā pulcējas tie, kas
pārrauga dievišķo kārtību, bet trešajā tie
kas vistuvāk zemes dzīvei un cilvēkam.
Tādējādi paši augstākie ir sešspārnainie
serafi, bet zemākie - eņģeļi šā vārda šau
rākajā nozīmē. Tieši viņi ir cilvēku pasau
les uzticamie sargi, kas savējos nekad ne
pamet. Eņģeļi ir gatavi palīdzēt pakrituša
jiem, sargā no maldiem un vada uz labie i t
darbiem.
Vēlākajos gadsimtos radītas arī citas
hierarhiskās sistēmas. Savu, piemēram, iz
veidoja vizionāre, abate Bingenes Hildegar
de (1098-1179), kā arī Akvīnas Toms. To
mēr pamatā šīs sistēmas saglabā Dionīsija
Areopagita, saukta arī par Pseido Dionīsiju
izveidoto eņģeļu dalījumu. Mūsdienās viņa
manuskripts De caelesti hierarchia ir digitalizēts, apskatāms un izlasāms Oksfordas uni
versitātes un citās digitālajās bibliotēkās.

Spārnotie priekšnieki
ercenģeļi

īpaša vieta eņģeļu un cilvēku pasaulē
visos laikos un daudzās ticībās ir erceņģeļiem. Grieķu valodas vārds arhangeloi bur
tiskā tulkojumā nozīmē - eņģeļu priekš
nieks. Kristietības mitoloģijā tie ir vecā
kie eņģeļi, bet rakstītajos avotos parādās
jau pirmskristietības laika jūdaisma tek
stos. Senākie nostāsti vēsta par septiņiem
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Izraidītos sauc
par kritušajiem
eņģeļiem, un tie
ar nogrieztiem
spārniem uz
visiem laikiem
paliek uz zemes
vai nonāk pazeme
skaistās cilvēkmeitas. V iņ i nolaižas uz ze
mes, māca sievietēm dažādas maģijas un
burvju vārdus, ierāda dziedinošas zālītes,
pamudina pārkāpt laulību un lauzt solīju
mus. Aplaimotās cilvēku meitas eņģeļiem
dzemdē bērnus, bet tie pārvēršas par m il
žiem un posta zemi. Atkal kārtību ievieš
četri ercenģeļi, kas grēcīgos iesloga tumsas
valstībā, iemet dziļā bedrē tuksnesī vai ci
tur, kur jāgaida m ocību pilnā tiesas diena.

Ebreju mitoloģija
demoniskais_
Belials, ko mes
pazīstam ka
satanu, sākotnēji
bija viens no
Dievam tuvajiem
eņģeļiem.
ercenģeļiem, bet mūsdienās visbiežāk min
četrus: Gabriēlu, M ikaēlu (ari M ihaēlu,
M ihailu, M iķeli), Rafaelu un Uriēlu.
Varenākais erceņģelis šajā četrotnē ir
M ikaēls - eņģeļu valdnieks. Ebreju valo
das vārdu mīkāēl var tulkot kā “kurš ir kā
Dievs, Dievam līdzīgais”. Varenā ercenģe
ļa uzdevums ir cīnīties ar sātanu, izglābt ti
cīgo dvēseles no ļaunuma varas un būt par
cilvēku aizstāvi. Vecajā Derībā Mikaēls nav
tikai sava debesu karapulka valdnieks, bet
arī žēlsirdības eņģelis, kas vēršas pie Dieva
ar cilvēku lūgumiem.
Gabriēls ir viens no vecākajiem eņģe
ļiem un nozīmē - D ieva spēks. Viņš ir vēst
nesis šā vārda burtiskā nozīmē, jo pareģo
Jāņa Kristītāja dzimšanu, parādās jaunavai
M arijai un pareģo Kristus dzimšanu. Islāmā Gabriēls atbilst Džibrīlam (Džabraīlam), un tieši viņš ir vistuvākais Allāham,
kura pienākums ir nogādāt sava kunga pa
vēles praviešiem un atklāt viņa gribu.
Dažādu slimību pilnajai zemes dzīvei
ļoti nozīmīgs ir Rafaēls, jo viņš ir erceņģe
lis dziednieks. Rafaēls ir gatavs satriekt tos,
kas cilvēkiem uzsūta slimības. Kā sirdzē
ju, ceļotāju un svētceļnieku sargeņģeli v i
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ņu visbiežāk attēlo ar spieķi un ķirbjveida
pudeli rokā.
Savukārt Uriēls ir debesu gaismas un
spīdekļu vadītājs, pazemes valstības pār
valdnieks, grēku nožēlas un soda erc
eņģelis.

Ar nogrieztiem spārniem
Kaut arī eņģeļi šķiet pašas nevainīgā
kās un skaidrākās būtnes pasaulē, ari viņi
ir tikai eņģeļi. Sods par grēka darbiem ir
bargs - jāatstāj debesu valstība. Izraidītos
sauc pārkritušajiem eņģeļiem, un tie ar no
grieztiem spārniem uz visiem laikiem pa
liek uz zemes vai nonāk pazemē. Pakritu
šie lielākoties pievēršas ļaunajiem darbiem
un sadarbojas ar nelabo, tāpēc dažādas dē
moniskās būtnes sākotnēji patiesībā biju
šas eņģeļi.
K ā eņģelis var sagrēkot? Piemēram, pā
rāk vēloties līdzināties debesu valdniekam
vai neizpildot tā pavēles, palīdzot cilvēkiem
maģijā un atklājot debesu noslēpumus, ari
krītot kārdinājumā. Tieši pēdējā pieminētā
iemesla dēļ spārnus zaudēja un uz visiem
laikiem palika uz zemes eņģeļi Harūts un
Marūts. Allāhs viņus sūtīja uz zemi, lai pār
baudītu ticības stiprumu, bet viņus pave
dināja kāda sieviete. Par sodu viņi ne tikai
zaudēja spārnus, bet līdz pastardienai karā
jas aiz pēdas kādā dziļā akā Babilonijā.
Izsmeļoši par kritušajiem eņģeļiem un
viņu drausmu un nežēlības pilno dzīvi pēc
izraidīšanas no debesīm stāsta Enoha grā
mata. Ta tapusi 2.-1. gadsimtā pirms mūsu
ēras, bet tiek pieskaitīta apokrifiem - dar
biem, ko daļa baznīcu uzskata par apšau
bāmas autorības tekstiem, neatzīst un ne
iekļauj Bībeles kanonā. A ri Enoha grāma
tā aprakstītie eņģeļi saņem sodu, jo iekāro

Atdzimusī angeloloģija
Eņģeļu pastardiena, lai ari, visticamāk,
citādā veidā, nekā Dievs to bija iedomā
jies, pienāca 18. gadsimtā. Apgaismības
laikmeta domātāji brīnumainās būtnes ar
diviem spārniem nolika “tautas folkloras”
un leģendu plauktā, kam nav nekāda sa
kara ar īstenību. Debesīs mītošas bezķermeņa būtnes, kam piemīt tieksme šad tad
parādīties cilvēkiem, eksistence no saprā
ta viedokļa nav iespējama. Drīz vien ma
temātiķu un dabaszinātnieku pēdās seko
ja arī teologi, savos darbos, piemēram, no
rādīdami, ka kristietības pamatjautājumos
eņģeļiem vispār nav nekādas nozīmes.
Eņģeļu pētījum i atsākās 19. gadsimta
beigās un 20. gadsimta pirmajā pusē, bet
lielākoties tā bija Svēto rakstu skrupulo
za lasīšana, abstrahējoties no eņģeļu pār
dabiskās ietekmes uz cilvēka dzīvi. Labs tā
laika raksturojums pieder Jaunās Derības
pētniekam teologam Rūdolfam Bultmanam, kurš pagājušā gadsimta 40. gados
pauda: nav iespējams izmantot elektrisko
gaismu un radioaparātus un slimību gadī
jumā balstīties uz moderno medicīnu, un
vienlaikus ticēt Jaunās Derības garu un
brīnum u pasaulei.
Aizmirstības putekļus agrīnās kristietī
bas un viduslaiku mācībai par eņģeļiem angeloloģijai — pagājušā gadsimta beigās
notrauca ezoteriķi, dažādu tā dēvēto jau
no reliģiju pārstāvji, dziednieki, ari astrologi
un numerologi. Divas desmitgades ap ma
ģisko gadsimtu miju iezīmēja modernā cil
vēka garīgā spēka pagurumu, meklējumus
pēc miera, klusuma un debešķīgā, kas palī
dzētu pārvarēt grūtības un neielaist sevi ļau
numu. Kur šiem uzdevumiem vēl piemēro
tākas būtnes par brīnumainiem eņģeļiem?

MĪTISKAS BŪTNES

GALVENAS EŅĢEĻU KARTAS*
Ap 5. un 6. gadsimta miju mūks Dionīsijs Areopagits izveidoja eņ§eju hierarhijas sistēmu,
kuru izmanto līdz pat mūsdienām.

SERAFI Visaugstākās kārtas
eņgeji ar sešiem spārniem: ar
diviem apsedz savu seju, ar
diviem - kājas, bet ar diviem lido.
Tos bieži sauc arī par Ugunīgajiem
vai Liesmainajiem.

SPEĶI Atbild par
debesu ķermeņu kustību
un rūpējas, lai netiktu
izjaukta kosmosa kārtība.
Ir spēka avots vājajiem
un vārgajiem.

TROŅI

Iemieso neizmērojamu
enerģiju un rauga, lai viss notiek pēc
tiesas un taisnības. Viņu simbols ir
valdnieka tronis.

KUNDZĪBAS
(ARĪ VALDNIEKI)
Uzrauga, ka zemāko kārtu eņgeji pilda
savus pienākumus. Nereti viņus attēlo
ar scepteri rokā.

ĶERUBI Attēloti
kā spārnoti lauvas ar
sievietes galvu, spārnoti
vērši vai būtnes ar
dzīvnieka (lauvas,
vērša, ērgja) ķermeni,
cilvēka galvu un četriem
spārniem. Kalpo par
valdnieka svētās vietas
sargiem, apsargā,
piemēram, Ēdenes dārzu.

VARAS

Eņgeji - kārotāji,
aizsargā debesis un cilvēkus
no Jaunajiem spēkiem. Arī
pasaules sirdsapziņas un
vēstures sargātāji. Dažkārt
attēlo ar zibeni un zobenu
roka.

PIRMSPĒKI
Aizsāk eņgeju
zemāko kārtu,
īpaši tuva
cilvēkiem. Kā
pirmspēki jeb
sākotnējie spēki
rūpējas, lai
tiktu saglabāta
pirmatnība kārtība pirms
kārtības.
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ERCEŅĢEĻI
Sūtņi, kuri paradas, lai nodotu debesu
vēstījumu. Apveltīti ar lielu spēku, ko
izmanto, stāvot sardzē pār cilvēku pasauli.

BattiA
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eņ ģ eļi

(VARDA ŠAU RAKAJĀ
NOZĪME)

Dāvana!

Stāv vistuvāk cilvēkam, kalpo par
cilvēka un Dieva ziņnesi: nodod
lūdzēja lūgšanas, atnes vēsti, gatavi
sniegt palīdzību, ja tā tiek lūgta. <
§>

Pērc žurnālu «MŪSMĀJAS»
Narvesen veikalos un saņem dāvanā
* Dažādos avotos katras eņģeju kārtas
nozīmes un funkciju skaidrojumi var
atšķirties. Tas atkarīgs, piemēram, no
gadsimta, kurā tie sarakstīti, grāmatas
žanra, reliģiskā konteksta u. c.

vaniļas cukuru ar dabīgo vaniļu no Dansukkerl
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Akcija spēkā 15.12.2011.-24.12.2011.

KARTAS*
tijs Areopagits izveidoja eņģeju hierarhijas sistēmu,

Visaugstākās kārtas
| sešiem spārniem: ar
psedz savu seju, ar
ļ kājas, bet ar diviem lido.
sauc arī par Ugunīgajiem
ainajiem.

ĶERUBI Attēloti
kā spārnoti lauvas ar
sievietes galvu, spārnoti
vērši vai būtnes ar
dzīvnieka (lauvas,
vērša, ērgja) ķermeni,
cilvēka galvu un četriem
spārniem. Kalpo par
valdnieka svētās vietas
sargiem, apsargā,
piemēram, Ēdenes dārzu

SPEĶI Atbild par
debesu ķermeņu kustību
un rūpējas, lai netiktu
izjaukta kosmosa kārtība
Ir spēka avots vājajiem
un vārgajiem.
VARAS Eņģeji - karotāji,
aizsargā debesis un cilvēkus
no Jaunajiem spēkiem. Arī
pasaules sirdsapziņas un
vēstures sargātāji. Dažkārt
attēlo ar zibeni un zobenu
rokā.

ERCEŅĢEĻI
Sūtņi, kuri paradas, lai nodotu debesu
vēstījumu. Apveltīti ar lielu spēku, ko
izmanto, stāvot sardzē pār cilvēku pasaul

EŅĢEĻI
(VARDAŠAU RĀKAJA
NOZĪME)
PIRMSPEKI
Aizsāk eņģeju
zemāko kārtu,
kas īpaši tuva
cilvēkiem. Kā
pirmspēki jeb
sākotnējie spēki
rūpējas, lai
tiktu saglabāta
pirmatnība —
kārtība pirms
kārtības.

Stav vistuvāk cilvēkam, kalpo par
cilvēka un Dieva ziņnesi: nodod
lūdzēja lūgšanas, atnes vēsti, gatav
sniegt palīdzību, ja tā tiek lūgta. •

f Dažādos avotos katras eņģeju k ā c
nozīmes un funkciju skaidrojum . a
atšķirties. Tas atkarīgs, piemērar- gadsimta, kurā tie sarakstīti, grārra:
žanra, reliģiskā konteksta u. c.

’ Kristus.
Tieneši

▼ Anna Kirilko
tāsts par Bētlemes zvaigzni atrodams Mateja
evaņģēlija otrajā nodajā.
I I Tajā šis debesu ķermenis,
ko mūsdienu kristieši īpa
ši piemin Zvaigznes jeb Triju kungu
dienā, 6. janvārī, vēsta par Jēzus pie
dzimšanu un aizvada trīs Austrumu
gudros jeb magus līdz Dieva dēlam.
Daudzi ticīgie to uzskata par svarī
gu, brīnumainu parādību, kas iezī
mējusi Jēzus dzimšanu. Ja Bētlemes
zvaigzne saistīta ar vēsturiski pa
tiesu notikumu, tā būtu svarīgs pa
vediens, lai noteiktu Kristus dzim
H
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šanas gadu. Tāpēc interese par šo
zvaigzni nerimst.

ZVAIGZNE
NO PAREĢOJUMA
Daži teologi apgalvo, ka Ziemas
svētku zvaigzne piepildījusi 4. M o
zus grāmatas 24. nodajas 17. pantā
minēto pravietojumu:"[..] zvaigzne
ņems sev ceju no Jēkaba, un no Israēla celsies Scepteris, tas sadragās
Moāba deniņus un nopostīs visus
Seta dēlu pamatus." §0 frāzi, ku
rā pieminēta zvaigzne, uzskatīja par
apsolījumu Mesijas atnākšanai. Sa
vukārt citi parādības saknes nemek
lē tik dziji, vien atgādina, ka nepa
rastā zvaigzne jāuztver kā Dieva ra

dīts brīnums, jo tā varējusi norādīt
uz bērna atrašanās vietu tikai tad, j.
pametusi debesis un nonākusi lejā.
Tātad šajā notikumā bijusi iejaukta
dievišķā griba.

ASTRONOMISKIE
SKAIDROJUMI

Vēstures gaitā daudzi mēģinājuši
rast stāstam par Bētlemes zvaigzni
saistību ar reāliem astronomiskiem
notikumiem Kristus dzimšanas lai
kā. Šie skaidrojumi apkopojami vai
rākās grupās.
Pirmajā grupā jāmin visas hipotē
zes par dažādu planētu satuvoša
nos (konjunkciju), ko būtu varēju
ši novērot Austrumu gudrie pirms
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nedaudz vairāk nekā diviem tūk
stošiem gadu. Piemēram, Johanness Keplers (1571-1620) domāja,
ka Bētlemes zvaigzne bijusi Jupite
ra, Saturna un Marsa konjunkcija.
Mūsdienu pētījumi gan liecina, ka
starp planētām bijis aptuveni vienu
grādu liels attālums, tātad vizuāli šī
parādība nav bijusi īpaši iespaidīga.
Vēl citi izpētījuši, ka 9. gadā pirms
Kristus Urāns atradies netālu no
Saturna, savukārt 6. gadā pirms
Kristus - netālu no Veneras. To
mēr Urāns pārvietojas lēni un ar
neapbruņotu aci faktiski nav saska
tāms. Planētu konjunkcijas hipotē
žu trūkums varētu būt tas, ka senie
zvaigžņu pētnieki diez vai būtu no
saukuši par zvaigzni iepriekš zinā
mas planētas.
Otrajā grupā atrodamas teorijas
par to, ka Bētlemes zvaigzne patie
sībā bijusi komēta. Piemēram, zi
nāms, ka 12. gadā pirms Kristus va
rēja redzēt Haleja komētu. Savu
kārt ķīniešu un korejiešu zvaigžņu
vērotāji 5. gadā pirms Kristus ap
24. martu aprakstījuši kādu komē
tu, kas bijusi novērojama 70 dienu.
Vēl viena grupa satur hipotēzes,
kurās minēts skaidrojums par Zie
massvētku zvaigzni kā par supernovu jeb pārnovu - eksplodējušu
zvaigzni, kas mēdz būt īpaši spoža.
Piemēram, Džerolāmo Kardāno uz
skatīja, ka Bētlemes zvaigzne biju
si nova Kasiopejas zvaigznājā. Taču
šīs astronomiskās parādības neva
rētu būt pārvietojušās līdzi Austru
mu gudrajiem, norādot viņiem ceju.
No šā viedokja raugoties, ticamā
kas ir hipotēzes par komētām.

sauce uz magu delegācijas ieraša
nos Romā 66. gadā pēc Kristus, kad
pie debesīm bija redzama Haleja
komēta. Tolaik Romā valdīja impe
rators Nerons, un, pēc vairāku reli
ģijas vēsturnieku domām, aptuve
ni šajā laikā ir sacerēts un mutvār
dos tālāk izplatīts Mateja evaņģē
lijs. Magu delegāciju vadīja Armē
nijas valdnieks Tiridats, kas ieradās
pie Nerona, lai tas apstiprinātu viņa
valdnieka titulu. Kāds vēsturnieks
šajā sakarā rakstīja: "Valdnieks ne
atgriezās mājup pa to ceju, pa ku
ru bija atnācis." Līdzīga frāze izskan
arī Mateja evaņģēlijā... ®

INTERESANTI
+ Mormoņi uzskata, ka
Bētlemes zvaigzne bija patiess as
tronomisks notikums, ko varēja
novērot visā pasaulē.
♦ Viens no savdabīgākajiem
Ziemassvētku zvaigznes parādības
skaidrojumiem ir krievu pētnie
ka Zaiceva viedoklis, ka Bētlemes
zvaigzne bijusi ārpuszemes
civilizācijas vadīts kosmosa kuģis,
kas nogādājis uz Zemi
astronautu Jēzu.

STĀSTA NEPILNĪBAS
Kritiski noskaņoti reliģijas vēstur
nieki uzskata evaņģēlijus par sace
rējumiem, kas radīti labu laiku pēc
Jēzus nāves un paredzēti tam, lai
nostiprinātu Jēzus kā Mesijas statu
su. Šim nolūkam domāts arī stāsts
par Ziemassvētku zvaigzni. Vairā
ki apsvērumi liek uzskatīt, ka Bētle
mes zvaigznes parādīšanās varētu
nebūt patiess vēsturisks notikums.
Pirmkārt, šis vēstījums lasāms tikai
Mateja evaņģēlijā un nav atrodams
citur. Piemēram, Marka evaņģēli
jā, ko pētnieki uzskata par senāku,
stāsts par zvaigzni un Austrumu
gudrajiem neparādās.
Zvaigznes parādīšanās Jēzus pie
dzimšanas laikā atspoguļo izplatī
to uzskatu, ka ikviena cilvēka dzī
ve ir saistīta ar noteiktu zvaigzni.
Savukārt persiešu priesteru - ma
gu - pieminēšana saistībā ar astro
nomiskām parādībām var būt at
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ZIEM ASSVĒTKU ZVAIGZNES STĀSTS
Mateja evaņģēlijā vēstīts par trim
magiem jeb Austrumu gudrajiem,
kuri ap Jēzus piedzimšanas lai
ku novērojuši jaunu, spožu zvaig
zni. Viņi ieradušies Jeruzalemē pie
valdnieka Hēroda Lielā un taujā
juši par jaundzimu&i jūdu ķēniņu.
Hērods Izbijies un sūtījis gudros
ievākt ziņas par jaundzimušo, bet
pēcāk viņam par to paziņot M a
gi atkal devušies cejā, un, kā teikts
Mateja evaņģēlija 2. nodajas 9.
pantā, *[..] zvaigzne, ko tie bija re
dzējuši Austrumu zemē, gāja tiem

pa priekšu un nostājās pār namu,
kurā bija bērns'. Tris gudrie jaun
dzimušajam ziedoja zeltu, vīraku
un svaidāmo ejju - mirres. Sap
nī saņēmuši norādījumu, viņi vairs
neatgriezās pie Hēroda, bet pa ci
tu ceju devās uz savu zemi. Savu
kārt Jāzepam sapnī parādījās eņ
ģelis, kas viņam kopā ar ģimeni li
ka bēgt uz Ēģipti. Hērods, sadus
mojies par gudro neatgriešanos,
pavēlēja Bēdemē un tās apkaimē
nogalināt visus bērnus līdz divu
gadu vecumam.

MAGS - senajā Persijā lietots apzīmgums priesteru kārtas pārstāvim, kurš no
darbojās ari ar astronomiju un astroloģiju.
KONJUNKCIJA - planētu un zvaigžņu satuvošanās.
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Ceļvedis
davanu īzvele
Priekšmetam nozīmi piešķir dāvinātājs, tāpēc, ja dāvana
saistīta ar labiem nodomiem, drīkst dāvināt
jebkuru lietu. Tomēr dažas lietas no
saraksta labāk izsvītrot.
▼ Laura Ikauniece
Konsultējusi ezoterikas speciāliste KRISTĪNE DUNSKA

Dāvanas,
kas iaatpērk
Ja dāvināt ziedus, tad labak
tādus, kas aug podiņā. Tāpat kā
dāvinot citas dzīvas būtnes (suņus,
kaķus, putniņus, zivtiņas), arī
dāvinot augus, dāvanas saņēmējam
pretim būtu jāiedod simboliska
samaksa, lai augs vai dzīvnieks
labi aug. Arī saņemot dāvanā asu
priekšmetu - šķiltavas, nazi, nagu
vīlīti -, pretim jādod monētas.

Trauki
Tos drīkst dāvināt,
galvenais, lai nav
ieplaisājuši un tukši.

Pašu
gatavotas
Nekas nav labāks par pašu
gatavotām dāvanām, ja tās veidotas
ar domu radīt prieku saņēmējam,
šādos gadījumos apdāvinātais
prieku arī saņems.

Atklātnīšu
renesanse
Pasniedzot naudu vai davanu
kartes, kas būtībā ir bezpersoniska
dāvana, noteikti uzrakstiet
apsveikuma kartīti, ieliekot
vēlējumā pozitīvisma devu.
Apsveikumu kartīšu rakstīšanas
laiks piedzīvo renesansi, jo tas ir
labs veids, kā otram dāvāt savu
labo enerģiju.

APDOMĀJIET
IADI!

Vīrs bez čibām? Sieviete vīrietim
nedrīkst dāvināt kurpes, zeķes, jo
tās vēsta par aiziešanu.
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Mūžīgais ciemiņš
Tiem, kas vienmēr veļas būt gaidīti
viesi kāda cilvēka mājās, jādāvina mājas
saimniekam galdauts.
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Uzmanīgi ar
suvenīriem un
putniem

“Iebarot”
mīlestību
Dāmas, kas veļas pielabinat kadu
vīrieti, pirms svētkiem var cept
torti vai cepumus, gatavot kādu
garšīgu dzērienu, ieliekot tajā
attiecīgo domu.

Nedāviniet suvenīrus ar
nesaprotamiem uzrakstiem,
svešzemju dievību figūriņas, ja nav
pārliecības par dāvanas saņēmēja
reliģisko piederību, kā arī putnu
figūras. Tās mājās ienes nemieru.
////////M//»^/&........ .

^ S

Ē

Š

Neuzdāviniet
asaras!
Nedrīkst dāvināt kabatlakatiņus, kas
simbolizē asaras, un spogujus, lai
nepiesauktu aizspogulijas būtnes.
Ne velti spogujus izmanto dažādos
maģijas rituālos.

t

Rotas ledusskapi
Davanas iespējams attīrīt vai pozitīvi
uzlādēt ar svārstu vai svētītu ūdeni.
Rotaslietas var uz diennakti ielikt
saldētavā - pēc tam tās būs ar tīru
enerģētiku un drošas lietošanai.

3
5
»
Brillēm - ne!
Nedāviniet brilles! Tad dāvanas
saņēmējs uz pasauli skatīsies
dāvinātāja acīm.

laikradi pārciet
paši
Nedrīkst dāvināt pulksteņus, tā ir
vistiešākā norāde uz laika ritējumu,
turklāt-ja pulkstenis apstāsies, var
pārtrūkt attiecības.

Kas tad nuP
Davana pasniegta kosmētika vai
smaržas dāvinātāja un gaviļnieka
attiecībām var piešķirt teatrālu,
samākslotu raksturu.
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Vīnā ir patiesibaP
Alkoholu dāvināt neiesaka - tas
atņem enerģiju. Izņēmums ir tad, ja,
piemēram, vīna pudele paredzēta
iztukšošanai kopā.

Ja nu tomēr... ir aizdomas, ka dāvanu
jums nepasniedz no sirds vai intuitīvi
neizjūtat pozitīvas emocijas, pieņemiet
dāvināto dzijā pateicībā, bet no šā
priekšmeta atbrīvojieties un to nelietojiet
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CEĻOJUMS

Svētvietas

Lai arī apbūvēta
un mainījusies līdz
nepazīšanai, Rīga
vēl glabā vietas,
kas mūsu senčiem
bijušas vissvētākās.

▼ Elma Butanova
āpēc Rīga atrodas tieši šeit? V ie 
ni kā iemeslu min ģeogrāfiski iz
devīgo stāvokli, taču citi uzskata,
ka pilsētai vieta izvēlēta tās īpašā
____ ____ enerģētiskā strāvojuma dēļ. Kād
reiz šeit bijuši kalni un lejas, dziedinoši avoti
un ozolu birzis. Rīgas svētvietas un enerģētis
kās vietas ir ļoti maz pētītas un aprakstītas, ta
ču es vismaz dažas no tām gribu apskatīt.

Vecrīgas spēcīga enerģija
Mākslas akadēmija, Valsts Mākslas muzejs
un Raiņa monuments atrodas īpašā vietā. Tur
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senos laikos bijis Kubes kalns - Rīgas
sākums un galvenais svētkalns. Iespē
jams, tur slējušies vairāki pauguri, starp
kuriem tecējusi upīte, veidojot sakrā
lu vietu, kur veikt rituālus, pulcēties,
dziedināties un garīgi attīrīties. Savā zi
ņā Esplanāde saglabājusi savu pulcēša
nās funkciju. To pierāda kaut vai Dze
jas dienas un dažādie pasākumi, kas tur
norisinās. N eviļus prātā saslēdzas sa
karība - varbūt ar mākslu saistītie na
m i tur atrodas tieši tāpēc, ka šai vietai
piemīt radoša enerģija? Šķiet, arī Rainis
atrodas īstajā vietā un simbolizē tautas
kulturālo, radošo un garīgo attīstību.
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Praktiskais ceļvedis
+ Bulduru jeb Ķīšezera pilskalns
atrodas Jaunciema dabas liegumā
Ķīšezera krastā, Liepusalas
pussalā, un to var atrast, braucot
pa Jaunciema gatvi līdz pieturai
Ozolkalni, tad ejot cauri apdzīvotajai
vietai uz ezera un pussalas pusi.
+ Kubes kalns atradās Esplanādes
vietā, Veselības avots - Jeruzalemes
ielā, akmeņu krāvumi - Elizabetes
un Baznīcas ielas krustojumā.
+ Velnezers savu vietu ieņēmis
starp Juglas ezeru, Šmerja mežu,
Gaijezeru un Juglas mežu, blakus
Malienas ielai.
♦ Dzegužkalnu var atrast IJģuciemā
starp Bujju, Daugavgrīvas un
Dzegužu ielu.
Tautas dzejnieka piemineklim nav labakas vietas, kur atrasties, ka sena
svētvietā.

Neviļus prata
saslēdzas
sakarība-varbūt
ar mākslu saistītie
nami tur atrodas
tieši tapec, ka šai
vietai piemīt radoša
enerģija?

' Elizabetes un Baznīcas ielas krustojuma virmo patīkama enerģetika, tā
apgalvo daži dziednieki.

Turpat netālu Baznīcas un Elizabetes
ielas krustojumā vairāki dziednieki saju
tuši pozitīvas vibrācijas, kas apliecina no
stāstu par tur agrāk esošiem akmeņu krā
vum iem un aplī stādītiem ozoliem. Turp
esot devušies ceļinieki, lai iegūtu svētību
un aizsardzību.
Kā nu svētkalns bez svētavota! Izrādās,
tas bijis tagadējās Jeruzalemes ielas terito
rijā, bet tieši kur, kas to vairs zina... Ieliņa
maza un mierīga, īstā vieta, lai atveseļotos,
ja vien nebūtu pilsētas centrā zem asfalta
un mūriem. Veselības avotiņa dēļ agrākos
laikos te uzcelta lazarete, tā turpinot nest
vietas dziedinošo auru.
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Kur tieši Jeruzalemes ielā
atradies dziedinošais avots, to
atliek tikai minēt...

Netālu no pilskalna atrodas
neliels uzkalniņš, no kura Ķīšezers
redzams kā uz delnas. Ideāla vieta
meditēšanai!

ir vienīgais
Riga,taču
nezinātājām
to neatrast, jo
norāžu nav. pat
ceļa uz to istī
nav. Pilskalns
slēpjas.
Kas labs Vecrīgā? Par spīti biezajam
kultūrslānim un vēsturisko notikumu blī
vumam, šī vieta vēl saglabājusi savu spēcī
go enerģētiku, lielākoties labu. Vecākā mū
ra ēka Rīgā - Sv. Jura baznīca, kur tagad
atrodas Dekoratīvi lietišķās mākslas mu
zejs, - esot uzcelta īpašā zemes spēka vie
tā, kas nav izvēlēta nejauši.

Kur dzeguzes?
Vairāki svētvietu pētnieki ar pārliecību
apgalvojuši, ka Dzegužkalns tik tiešām ir
svētvieta. Nudien, kā gan Rīgas augstākais
punkts varētu nebūt īpaša vieta? D aļēji sa
glabājis dabisko reljefu, sakoptais parks ar
estrādi būtu pelnījis lielāku ievērību, jo ai
nava, kas paveras uz Rīgu caur kailajiem
kokiem, ir garu pacilājoša. Desm it m inū
tes kalna virsotnē tik ļoti uzlādē, dzestrais
vējš mani izpūš tik pamatīgi, ka, nokāpusi
lejā, jūtos kā no jauna piedzimusi. Ielejā
ierīkota ugunskura vieta un bruģēts ap
lis (agrākā pionieru ugunskura vieta), kur
Jāņos veikt rituālus. Senāk kalns bijis ap-
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▲ Jaunciema
dabas liegumā
var ieraudzīt
tikpat dižus
kokus kā pasaku
grāmatās!

<

Pilskalnu
tagad apdzīvo
"koktēlnieki"
bebri.
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FAKTI UN
NOSTĀSTI
♦ 15. gadsimta dokumentos mi
nēts Kubes kalns, kas, iespējams, bijis
svētkalns. Tas bija mākslīgi uzbērts
augstākais kalns Rīgā. 17. gadsimtā
to sāka norakt.
+ Jeruzalemes ielā bijis Veselības
avotiņš, kur 18. gadsimtā cars
Pēteris I lika uzcelt lazareti, un ar lai
ku ielu pārdēvēja par Lazaretes ielu.
+ Dzegužkalns, agrāk saukts arī par
Jēru kalnu, ir kilometru gara un 0,3
kilometrus plata vajņveida kāpa,
augstākais Rīgas paugurs, kura aug
stums ir 28 metri. 1201. gadā kurši
pēc kaujas te sadedzināja savus kri
tušos, savukārt no 17. gadsimta līdz
1907. gadam kalnā apbedīja mirušos.
Kopš uzcelta estrāde, parkā regulāri
notiek dažādi svētki.
♦ Bulduru pilskalns, iespējams, bijis
pēdējais neieņemtais Rīgas teritorijā,
jo atrodas grūti pieejamā vietā. Savu
kārt tā ozols ir otrs resnākais Rīgā 6,40 metru.
+ Velnezers agrāk atradies starp kā
pām, kas nolīdzinātas saistībā ar būv
darbiem, un tā vidējais dzijums ir 3,5
metri. Stāsta, ka ezeram esot dubults
dibens.
+ Teika vēsta, ka Bābelītes ezerā no
grimusi baznīca, un katru gadu ap
Jāņiem no ezera dzīlēm varot dzirdēt
ērģeju skaņas. Tiesa gan, klausīties
esot jābrauc vienatnē.
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audzis ar priežu mežu un tur bijuši kapi,
bet tas nav traucējis Dzegužkalnam kļūt
par iecienītu atpūtas vietu un miera ostu
pilsētniekiem.
Rīgā ir vēl kāds kalns, uz kuru vērts aiz
braukt, ja meklējat mieru un klusumu - Ķ īš
ezera jeb Bulduru pilskalns. Paradoksāli,
bet tas ir vienīgais saglabājies pilskalns R ī
gā, taču nezinātājam to neatrast, jo norāžu
nav, pat ceļa uz to īsti nav. Pilskalns slēpjas.
Agrāk skaistās vasaras dienās braucu turp
lasīt, tāpēc ceļu zinu. Kalnā aug varens dižozols, bet apkārt redzami pussaliņas ie
mītnieku bebru nedarbi. Pa tuvumā eso
šo Jaunciem a gatvi braucošās automašīnas
nevar dzirdēt, saklausāma tikai niedru klu
sā čaboņa. Svētvieta acīmredzot bijusi kaut
kur netālu - visdrīzāk, tas ir apaļais Pulksteņkalniņš, bet šīs vietas nosaukums Ozolkalni —liecina par iespējamo svētbirzi un vietas īpašo enerģētiku. Ak, jā, bez gu
mijas zābakiem šurp nebrauciet...

Juglas velns
un Rīgas sirds azote
Velnalas, velnakmeņi un velnezeri... N o 
saukums rāda, lai no tiem turas pa gabalu.
Kāpēc? Tāpēc, ka tās ir svētvietas, un sve
šiniekiem ieeja liegta. Patiesībā nevis velns,
bet gan gulbji ir Juglas Velnezera īstie saim
nieki - balti un nobarojušies tie atdzīvina
pelēko ainavu. Vietēji stāsta, ka dažreiz to
salidojot pat vairāki desmiti. Kad biju šeit
vasarā, ezers mudžēja no peldētājiem, šaš
liku cepējiem, saules mīlētājiem un atpūt
niekiem, te pat ģērbtuves ierīkotas. Nu, pēc
svētvietas diez ko neizskatās, bet par vie
tas enerģētisko strāvojumu laikam jāspriež
speciālistiem. Par daudzstāvu māju ieskau-

daudzstavu
ieskauto
ezeru klīst
leģenda, ka tam
esot dubults
dibens, jo
noslīkušos
udenslideji
nereti nespejot
atrast...
to ezeru klīst leģenda, ka tam esot dubults
dibens, jo noslīkušos ūdenslīdēji nereti ne
spējot atrast... Tikpat mistisks esot Bābelī
tes ezers, kur slīkst ne tikai cilvēki, bet, kā
stāsta teika, esot nogrimusi arī baznīca. D a
ži peldētāji, aizpeldējuši līdz pusei, atpakaļ
vairs netiekot. Drīzāk jau par svētvietu un
Rīgas sirdi man gribētos dēvēt likteņupi
Daugavu. ®

Šī laukuma cena
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Kontakti: tālr. 67084480,
e-pasts: laila.strelniece@diena.lv

LĪDZ 27. DECEMBRIM

AUNS

LAUVA

STRĒLNIEKS

21. marts - 20 . aprīlis

24 . jūlijs - 23. augusts

23. novembris - 21. decembris

AUNI, MEKLEJIET PRIEKU
MAZAS LIETAS!

LAUVAS. LAIKS JAUNAM
SAKUMAM!

STRĒLNIEKI,
IZKLAIDĒJIETIES!

Pieņemiet tuvo cilvēku ar visiem v i
ņa plusiem un mīnusiem. Daži no
lems izbeigt attiecības, taču saglabā
jiet vismaz draudzību. Jūs garlaikos
vienmuļš darbs, kļūsiet nervozi un
nepacietīgi. Vislabāk veiksies rado
ši pasākumi, veiksmīgi strādāsiet di
zaina jomā. Esiet taupīgi arī tad, ja
nejūtat naudas trūkumu. Labas ve
selības vārdā vērts pieciest nelielu
izsalkuma sajūtu. Neaizmirstiet
mājās šalli, cimdus, galvassegu. Kār
tīgs miegs vairos labu noskaņoju
mu. Būs iespēja izrādīt savu jauno
tērpu. Parūpējieties par svētku no
skaņu mājā. Sniedziet mīļajiem pa
tiesu sirsnību.
NAV IETEICAMS
Neko nedariet steigā!

Gada nogalē var uzplaukt jauna mī
lestība, ko atbalstīs draugi. Pabeig
siet nozīmīgu darbu. Līdzcilvēku
vērtējums būs gaidīts. Papildiniet
datorzināšanas. Nopelnīto centie
ties izlietot taupīgi un lietderīgi. Ie
gādājoties dāvanas, neko nepērciet
pienākuma dēļ. Neatlieciet uz tā
lāku nākotni pasākumus, kas uzla
bo veselību. Atvēliet laiku skaistum
kopšanas procedūrām. Neturieties
pie veciem krāmiem. Varat tikties
ar bijušajiem skolasbiedriem. Labs
laiks pārdomām, meditācijai. Z ie
massvētkus sviniet kopā ar sirdij tu
viem dzimtas locekļiem.
NAV IETEICAMS
Svētku dienās neķerieties pie lie
liem darbiem.

Mīļotā cilvēka dāvanai iztērēsiet vai
rāk naudas, nekā iepriekš plānojāt.
Darbā neliels sastrēgums, bet gada
sākumā viss nokārtosies. Var atrisi
nāties kāda naudas problēma. Svēt
ku priekšnojautās neatmetiet ar ro
ku sporta nodarbībām. Intereses
pēc varat apmeklēt uzticamu gaišre
ģi. Tuvinieki labprāt atbrīvos jūs no
dažiem pienākumiem. Izvairieties
no piparotām un sāļām uzkodām.
Ātrā tempā pabeidziet ieilgušu kos
mētisko remontu. Nenonieciniet
vecāka cilvēka pašdarinātu dāvanu.
Bērniem māciet izglītojošas rotaļas.
Pacentieties svētkos būt kopā ar sa
vām atvasēm.
NAV IETEICAMS
Nedāviniet to, kas pašam nepatik.

21.XII

Gādājiet dāvanas!

19.XII

Laba diena plānošanai.

21*11

Patīkams pārsteigums.

22X11

Patīkamas rūpes.

20.XII

Vienkārši labs
noskaņojums.

24X11

M iers un labs
noskaņojums.
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VĒRSIS

JAUNAVA

MEŽĀZIS

21. aprīlis - 20 . maijs

24 . augusts - 23. septembris

22. decembris - 20 . janvāris

VĒRŠI, DZĪVOJIET GAIŠI!
Var sākties sirdi sildošas platonis
kas attiecības. Vairāk būsiet devējs
nekā ņēmējs. Svētku emocionāla
jā noskaņojumā nepadariet greiz
sirdīgu mīļoto. Mēģiniet būt notei
cēji par savu darbu. Kāda pārbaude
var sagādāt nepamatotu uztrauku
mu, tomēr turiet dokumentus kār
tībā. Ieņemot nozīmīgāku ama
tu, vairosies ienākumi. Nebūs laika
prātīgi apdomāt iepirkumus, ta
ču neko nedariet steigā. Nešķērdējieties galda klāšanai tikai tāpēc, lai
pārsteigtu ciemiņus ar savām iespē
jām. Palīdziet bērniem sagatavo
ties gadumijas pasākumiem. Pado
mājiet par interesantām nodarbēm
svētku vakarā.
NAV IETEICAMS
Neļaujiet sevi mānīt!

JAUNAVAS. PIEPILDIET
IECERES!

ME2AŽI, ĻAUJIETIES PELNĪTAI
ATELPAI!

Spodriniet attiecības ar mīļoto, tad
gūsiet gandarījumu. Nekavējieties
lūgt piedošanu cilvēkam, kuram
esat nodarījuši pāri. Rūpīgi izplāno
jiet darbus, tad paspēsiet paveikt vi
su nepieciešamo. Uzturiet saikni ar
domubiedriem, apspriediet kopīgas
lietas. Nav īstais laiks izvirzīt prasī
bas un risināt konfliktus. Esiet de
vīgi, ziedojiet labdarībai. I ,abāk do
diet, nekā ņemiet. Labas iespējas iz
ārstēt sīku kaiti. Panākumus gūsiet,
pārvarot savas vājības. Atturieties
no biežas glāzītes cilāšanas, lai nepaslīd kāja. Var būt tikšanās, kas ie
priecinās vēl ilgu laiku.
NAV IETEICAMS
Nepārmetiet sev nepaveikto!

Atklāsiet jaunas, patīkamas īpašības
mīļajā cilvēkā. Baudiet mīlestības
radīto enerģiju. Darbā ejiet pa iestai
gātu taciņu, pagaidām necentieties
ieviest jauninājumus. Varat uzņem
ties darbus ar garāku izpildes termi
ņu. Radīsies jaunas peļņas iespējas.
Daži saņems vērtīgu dāvanu. Atce
rieties, ka uz ceļiem darbojas radari.
Vairāk laika veltiet ģimenei. Pado
mus pieaugušajām atvasēm dodiet
tikai tad, ja tos lūdz. N o jūsu gara
stāvokļa atkarīgs miers un saskaņa
tuvinieku vidū. Radīsies lieliska ie
spēja kopā atpūsties ārpus mājas.
Aizmirstiet par darbu!
NAV IETEICAMS
Nekrājiet sevī negatīvas emocijas!

22.XII

Dalieties prieka!

14.XII

Viss nokārtojas.

23.XII

Piemerota diena
izklaidēm.

27JMI

Laba diena majas
darbiem.

18X11

Iedvesmas laiks.

24.XII

Kopā būšanas diena.

C IT A D A PASAULE

4
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21. maijs - 21. jūnijs

DVĪŅI, DZĪVOJIET ŠODIEN!

m

Kāda draudzība var pāraugt mīles
tībā. Ieteicamas kopīgas aktivitātes
ar mīļoto. Būs daudz radošu ide
ju, bet ne visas nepieciešams īste
not. Nepalaidiet garām kādu izde
vīgu piedāvājumu, kas var mainīt
jūsu dzīvi. Materiālu guvumu nesis
darbs komandā. Kāds paziņa atce
rēsies par savu parādu un atdos se
nāk aizlienētu summu. Naudu tē
rēsiet galvenokārt ģimenes vaja
dzībām. Jum s apkārt ir daudz labu
draugu, piedalieties interesantos
pasākumos kopā ar viņiem. Svēt
ku dienās vērts atcerēties par mēre
nību ēšanā.
NAV IETEICAMS

Nesēdiet četrās sienās!

24 . septembris - 23. oktobris

2i. janvāris - 18. februāris

SVARI, NESLEPIET SAVUS
TALANTOS!

ŪDENSVĪRI, MEKLĒJIET
JAUNAS IESPĒJAS!

Izrunājiet pārpratumus ar mīļoto.
Paudiet mīlestību un cieņu sev tu
vam cilvēkam. Sargājiet personīgo
dzīvi no apkārtējo ziņkārības. Svēt
ku periodā samaziniet darbu tem
pu. Centieties nogludināt briestošu
konfliktu kolektivā, lieciet lietā sa
vu starpnieka talantu. Izsolē varat
iegādāties vērtīgu priekšmetu, kas
kļūs par dzimtas relikviju. Izmanto
jiet piedāvātās atlaides veselības uz
labošanā. Pozitīvas emocijas un m ī
ļu cilvēku sabiedrība liks justies ve
seliem un mundriem. Izslēdziet no
sirds un aizmirstiet senākus aizvai
nojumus. Vislielāko prieku sagādās
dzimtas jaunā paaudze.

Attiecībās ar mīļoto būsiet atturīgi.
Vēlēsieties justies brīvi, bet nespē
siet ilgi būt vieni. Jūsu paša rīcība
noteiks panākumus darbā. Godam
izturēsiet kādu pārbaudi. Prasme
pareizi plānot budžetu palīdzēs vei
dot nelielus uzkrājumus. Atbalstiet
ģimenes locekli biznesa gaitu sāku
mā. Palīdziet cilvēkam, kurš nonā
cis grūtībās. Svētkos neaizraujieties
ar eksotisku ēdienu baudīšanu. Tu
rieties pie pozitīvi noskaņotiem cil
vēkiem, tā nodrošināsiet sev lielisku
pašsajūtu. Panāksiet saprašanos ar
savu spuraino tini. Gūsiet prieku no
savstarpējām sarunām.

NAV IETEICAMS

Nepaejiet garām lūdzējam!

NAV IETEICAMS

Neielaidiet sevi mazvērtības sajūtu!

14X11

Veiksmīga diena.

17X11

Patīkamas majas
rūpes.

17.XII

Laba diena, lai
pabeigtu iesākto.

24.XII

Harmonijas laiks.

18X11

Sapņi sveču gaismā.

24X11

Draudzības un
mīlestības gaisotne.

VĒZIS
22. jūn ijs- 2.3.jūlijs

VĒŽI, GAIDIET IZDEVĪGU
DRĪDII
Apvaldiet emociju uzliesmojumu,
nepieļaujiet domstarpības ar mī
ļoto. Darbā tiks novērtēti jūsu pie
dāvātie oriģinālie risinājumi. Būs
nepieciešama atjautība un ātra
reakcija. Piekrītiet veikt papildu dar
bu - atlīdzība par to nekavēsies. Sa
mērojiet vēlamo ar iespējamo. Cen
tieties neiejaukties līdzcilvēku vērp
tajās intrigās. Gatavojiet oriģinālas
dāvanas. Jum s palīdzēs cilvēks, ku
ram esat izrādījuši pretimnākšanu.
Neslinkojiet, regulāri pievērsieties
norūdlšanās procedūrām. Vairāk ie
klausieties dzīvesbiedra teiktajā. Ie
saistiet bērnus svētku gatavošanas
darbos.

e

........

SKORPIONS

ZIVIS. EJIET PA IZVĒLĒTO
CEļO!

Ģimenē mīļas un mierīgas attiecī
bas. Darbā tiks novērtētas jūsu pro
fesionālās iemaņas. Var veidoties
sadarbība ar līdzvērtīgiem domu
biedriem. Paretiniet veicamo dar
bu sarakstu savā plānotājā. Sakarā ar
svētkiem iztērēsiet krietnu daļu ie
taupījumu, bet dāvināšanas prieks
būs liels. Nepārtērējiet organis
ma izturības rezerves. Necentieties
haotiski gādāt par svētku rīkoša
nu, visu pagūsiet izdarīt mierīgi, bez
steigas. Aizvediet bērnus uz kādu
muzikālu pasākumu. Ziemassvēt
ku vakarā esiet kopā ar vecākiem un
vecvecākiem, sasildiet viņu sirdis ar
patiesu mīļumu.

Romantisku noskaņu laiks. Ļaujie
ties tām no sirds! Mūzika, pozitīvas
emocijas, interesanti cilvēki un la
bas grāmatas sniegs jums lielu ener
ģijas lādiņu. Darbi nekur neaizbēgs.
A r naudu problēmu nebūs, svētku
dienās varat atļauties kādu sen iece
rētu pirkumu vai netālu ceļojumu.
Esiet atsaucīgi citu cilvēku vajadzī
bām, iesaistieties labdarības pasā
kumā. Savas bažas uzticēsiet vistu
vākajam cilvēkam, tomēr galīgais
lēmums būs jāpieņem pašam. Ie
klausieties, ko saka intuīcija.

NAV IETEICAMS

Nebēdājiet par to, ko nevarat
mainīt.

Nesarūgtiniet vistuvākos ar
pārmetumiem!

Veiksmīgi iepirkumi.

15X11

Laba diena davanu
iegādei.

Kluss vakars ar
mīļajiem.

23X11

Lēmumu pieņemšanas
diena.

>P A S A U LE

19 . februāris - 20. marts

SKORPIONI, ESIET ATKLĀTI
DN DRADDZĪGI!

NAV IETEICAMS

16X11

•f* UVIS

24 . oktobris - 22. novembris

NAV IETEICAMS

Nesatraucieties par nepaveiktiem
darbiem!

: -»

20.XII

Speķa un enerģijas
diena.

24X11

Veiksme it visā.

Biedrības Dzivības koks vadītāja
GUNITA BERKE

Onkologe DACE BALTIŅA

dīšanu. Bet pats galvenais uzdevums on
koloģijas pacientam ir sakārtot savu iek
šējo teritoriju.
Kamēr šāda palīdzība nav pieejama, es
iesaku izlasīt Deivida Sevena-Šreibera
grāmatu Anticancer. Pretvēža dzīves
veids. Zināmā mērā tas irtas pats, ko
piedāvā labs dziednieks - idejas, kā, īpa
ši nerakņājoties sevī, mainīt dzīvesveidu.
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Nosodīt slimušo ir
necilvēcīgi!
Ir noziedzīgi apgalvot, ka cilvēks
pats vainojams tajā, ka saslimis ar
onkoloģisku slimību. Mēs visi esam
cilvēki, tāpēc nav neviena, kas nav
pieļāvis k|ūdas un kam nebūtu vainas
apziņa. Un saslimušajiem jau tāpat
nav viegli.
Psihosociāls atbalsts vajadzīgs ne
tikai cilvēkam, kuram diagnosticēta
onkoloģiska saslimšana, bet arī viņa
ģimenes locekļiem un draugiem, lai
viņi zinātu, kā izturēties pret saslimušo
un kā palīdzēt. Diemžēl Latvijā
valsts veselības aprūpes sistēma to
nenodrošina, tāpēc palīdzība pagaidām
pieejama tādās nevalstiskajās
organizācijās kā Dzīvības koks.

Talismani
palīdz un

i-

Ar vēža slimniekiem
ārsti maz runā
Mūsdienu konvencionālās medicīnas
lielākais trūkums irtas, ka jebkurš ārsts
ir gatavs dialogam par medicīnas tēmu,
bet nav gatavs emocionāli un psiholo
ģiski smagam dialogam ar pacientu, ku
ram mēles galā ir jautājums par savu
dzīvību. Ar onkoloģijas pacientiem ļo
ti maz runā, un tā ir galvenā problēma.
Man šķiet, ka mazāk svarīgs ir jautā
jums, kāpēc, daudz būtiskāk ir noskaid
rot, ko savas veselības labā darīt turp
māk. Mēs nevaram vairs izmainīt to, kas
ar mums noticis, bet varam pozitīvi ie
tekmēt to, kas ar mums vēl notiks. Tā
pēc vēža slimniekiem būtu vajadzīgas
ne tikai konsultācijas pie psihoterapei
ta, bet arī padomi par veselīgu uzturu,
fiziskajām aktivitātēm, brīvā laika pava

Dziednieks OSKARS PEIPINŠ

. ^

Vēža slimniekam
jāatrod dzīves
virsuzdevums!
Katram onkoloģijas pacientam vajadzētu
pārskatīt visas fotogrāfijas, kurās viņš
redzams vēl pirms saslimšanas, un mē
ģināt atcerēties, kas viņam toreiz sagādā
ja prieku un dāvāja mazus laimes brīžus.
Tas ir sākums terapijai, kuras gaitā jāatrod
prieka avots un dzīves virsuzdevums.

Laikā, kad ļaunums, skaudība un nenovīdība ir k|uvuši gluži vai par sērgu, ir jāatrod veidi, kā sevi n
gas pasargāt. Viena iespēja irTalismanl Slavenākie Talismani ir angļu dziednieces Emeraidas darini
rus pazīst visā pasaulē. Talismanu izgatavošanā, tāpat kā maģijā, ir svarīgs rituāls. Tikai precīza t
izgatavošana garantēs, ka tas patiešām darbosiesun palīdzēs savam īpašniekam. Emeralda to savā
ļoti ievēro, un visi viņas septiņi darbinieki - dziednieki, izgatavojot talismanus, ievēro senos maģijas
tāpēc pēc šiem talismaniem ir tik liels pieprasījums.

Pasūtījuma kods 401

Pasūtījuma kods 425

Pasūtījuma kods 423

Baltās maģijastalismans- visspēcīgākais

Atlantu vairogs- senāsAtlantīdas talis

Abrakadabra - viens no senākajif

aizsargs pret nelabvēļiem, skauģiem un
lāstiem.

mans. Darbojas kā enerģētisks aizsargs.
Piesaista veiksmi, naudu un mīlestību.

maniem ar spēcīgiem buramvārdierr
formā, kas pasargā savu īpašr
nelaimes gadījumiem un saglabā

Pasūtījuma kods 424
Šeralims- talismans palīdz īpaši gr
ves brīžos. Ja dzīvē ir situācija, kad
ka esat nonākuši bezizejas situācijē
diennaktis nesājiet Serafima talisi
jūsu problēma atrisināsies pavisam

Pasūtījuma kods 402

Pasūtījuma kods 419

Agripas pentagramma - veselības talismans,

Jupitera talismans - bagātībai un uz

piesaista kosmiskoenerģiju.aizsargā pret sli
mībām, palīdz atveseļošanās procesos.

plaukumam. Piesaista naudu un veiksmi fi
nanšu lietās. Palīdz kredītu saņemšanāu. c.

Pasūtījums kods 403
Mīlestības talismans - piesaista mīlestību,
simpātijas un laimi. Palīdz saglabāt ģimeni,
novērš konfliktus, greizsirdību un krāpšanu.

Pasūtījuma kods 105

Pasūtījuma kods 422
Svētā Kristofera talismans - aizsargā

šoferus no avārijām, nepatīkamām situā
cijām ce|ā. Ievietots mašīnā, tas aizsargā
pret auto zagļiem.

Solomona talismans - gudrības un veik

smes talismans. Palīdz visiem, kas mācās.
Palīdz uztvert lielu daudzumu informācijas,
nes veiksmi eksāmenos.

Pasūtījuma kods411
Piecu labvēlību talismans - piesaista

laimi, mīlestību, veselību, finanses un
skaistumu.

Pasūtījuma kods 413
Ēģiptiešu dzīves krusts - senie priesteri uz

skatīja, ka šis krusts ir atslēga, kas atver
vārtus veselībai. Talismans piesaista kos
misko enerģiju un atbrīvo no noguruma.

Pasūtījuma kods429
Hermesazizlis- veselības un bagātības ta
lismans. Šis talismans ir īpašs ar to, ka pa
līdz atbrīvoties no kaitīgiem ieradumiem.

Visiem talismaniem ir pievienota Emeraidas instrukcija, kā to pareizi uzlādēt. Talismani ir ļoti ierobežotā daudzumā, tāpēc tikai nedau
dziem būs tā veiksme kļūt par šo unikālo talismanu īpašniekiem. Piegāde pa pastu. Viena talismana cena ir Ls 3,49 + pasta izdevumi.
Katrs, kas pasūtīs trīs un vairāk talismanu, dāvanā no salona "Astarots" saņems paciņu ar astoņiem vīraka smaržkociņiem. Talismanus
var pasūtīt pa tālruni 29888304, internetā: www.astarots.lv vai arī mūsu veikalos: Rīga, A. Čaka ielā 64 un Ventspilī, Lielā ielā 4

Pasūtījuma kods 426
Gora acs - talismans simbolizē visu
Dieva aci. Acs simbolizē pastāvīgu i
spēku palīdzību. Sargā gan no lāst
sliktiem cilvēkiem.

Vesefības maģija Iv

Cena: Ls 4,88
Laikā, kad vizīte pie ārsta māksi
tiem latu, operācijas pat vairāku;
šus, ir jāatceras senās maģijas i
Maģija ir vienmēr stāvējusi cilvē
lības sardzē. Izmantojot gadsimtie
zināšanas un buramvārdus, iesp«
vairīties no daudzām veselības pn
un slimībām. Veselības maģija ģisko kartiņu komplekts ar ritui
buramvārdiem veselības atgūšan
pasūtītājs dāvanā no www.astarc
nems veselības akmeni - serdolik

A p m e k le jie t mus arī internetā: w w w .a s ta ro ts .lv (p a r d o š a n ā akm eņ i, s u v e n īri,T a ro k ā r t is ,t a lis m a n i)

(M ) SVĒTO DZĪVESSTĀSTS

Gaismas
Pašā tumšākajā laikā viņaļ
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SVĒTĀ LŪCIJA
+ Jaunava un mocekle. ^

atvijas baznīcās ši svētā gan
+ Dzimusi Itālijā, Sirakūzās.
nav tikusi tik daudz godināta
+ Miruši m ocekles nāvē ap
kā Zviedrijā un citās zieme
ļu zemēs, taču Lūcijas vārds
304. gadu.
meitenēm ir ticis dots, it se
+ Gaismas aizbildne un aklo
višķi Latgalē. Mūsdienās ma
dziedinātāja.
zu meitenīšu, kam dots Lūcijas vārds, nav
daudz, bet Svētās Lūcijas kults pasaulē pa
stāv, un stāsts par šo gaišo būtni aizkustina
joprojām.
ģe|u pavadīta, un atklāja, ka, pateicoties Lūci
jas ticībai, māte izveseļosies. Svētā teica: "Lū
cija, mana dārgā māsa, mūsu kopīgā Pestītāja
svētītā līgava, kāpēc tu man prasi to, ko pa
ti vari iegūt bez grūtībām? Jēzus Kristus, tavs
Svētā Lūcija ir dzimusi ļoti dižciltīgā un
un mans dievišķīgais līgavainis, labprāt pie
turīgā kristiešu ģimenē Sirakūzās trešā gadu
šķirs tavai mātei veselību, ko tu vēlies. Un, tā
simteņa beigās. Viņas vecāki bija ļoti dievbi
kā viņam labpatika padarīt slavenu Katānijas
jīgi kristieši. Stāsta, ka Lūcija kopā ar māti,
pilsētu caur manu vārdu, tā viņš vēlas, lai tavs
kas ilgu laiku bija slima, devās svētceļojumā
vārds padarītu tikpat slavenu Sirakūzas pilsē
uz Katāniju, uz Svētās Agates svētkiem. Pie
tu. Tava dvēsele viņam ir mīļa, un tavas sirds
Svētās Agates kapa viņas ilgi lūdzās, un tajā
šķīstībā viņš atrod patīkamu mājokli.” Pēc
pašā naktī Agate Lūcijai parādījās sapnī, eņšiem vārdiem parādība pazuda. Kad Lūcija
atmodās, viņas māte jau bija vesela, bet Lū
cija atzinās, ka tajā naktī saņēmusi lielu Pes
tītāja žēlastību un nolēmusi savu jaunību un
šķīstību ziedot Jēzum.

L

Svētceļojumā
pie Svētas Agates

Nesadedzināmā
jaunava
Atgriezušās mājās, Lūcija un viņas mā
te sākušas izdalīt savu bagātību trūcīgajiem.
Tas nav paticis pārējiem bagātniekiem, un
Lūcija tika apsūdzēta par to, ka ir kristiete.
Ta kā Lūcija atteicās nolikt upurus citiem
dieviem, prefekts Paskasijs pavēlēja, lai viņa
tiktu atdota prieka namā ļaunām iekārēm,

Apkārt Lūcijai iedegas uguns,
bet liesmas vinu nemaz
neaizskāra. Tas atkal deva
iemeslu apvainot Lūciju
burvestībās un raganu mākslās.
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bet noslēpumains spēks viņu j
rija nekustīgu. Apkārt Lūcijai iec
uguns, bet liesmas viņu nema:
aizskāra. Tas atkal deva iemesli
vainot Lūciju burvestībās un ra
mākslās, tāpēc prefekts lika viņ
durt kaklā ar zobenu. Pēc briesr
spīdzināšanas Lūcija mira moc
nāvē, taču palika nelokāma savi
bā un mīlestībā uz Pestītāju.
Romāņu un ģermāņu zi
gan izplatīta leģenda par Svēte
ciju kā apburoši daiļu meiteni, kas biju:
veltīta skaistām acīm, kuras apbūrušas
jaunu puisi. Lai viņš nekristu kārdināj
Lūcija, kura jau bija solījusies kļūt par Kj
līgavu, izgriezusi sev acis un aizsūtījusi
sim. Tāpēc Svēto Lūciju uzskatīja par
mas aizbildni un aklo dziedinātāju. Arī ’
“Lūcija” cēlies no latīņu vārda lux - gais

Zviedru Lūcijas
safrāna maizītes
Santa Lucia svētki ir sena zviedru tra
ja, kuras saknes meklējamas jau vidusl;
Tolaik baznīcas noteiktais gavēnis Ac
tes laikā nebijis tik stingrs, īstā gavēšar
kusies pēc Lūcijas svētkiem, tāpēc šajš
nā tika ēsts un dzerts uz nebēdu, līdz
lēktam brokastis ieturēja septiņas n
Uzreiz pēc tam sākās Ziemassvētku ;
nis. Mūsdienu versijā Svētās Lūcijas
kus sāka svinēt tikai 20. gadsimtā 1927. gada. Šajā dienā katrā pilsētā ur
mā Lūcijas lomai izvēlas visskaistāko n
ni. Kad Lūcijas izvēlētas, sākas krāšņa
cesija. Tērpušās garās baltās kleitās, n
nes ar piecām iedegtām svecēm vair
dodas gājienā pa pilsētu ielām. Viņas ]
da jaunieši ar lāpām. Lūcija cienā vis
kafiju un īpašām safrāna smalkmaizītēr
zviedri dēvē par lussekatter. Svētkus svii
un visur: skolās, bērnudārzos, valsts ies'
un uzņēmumos. Bērni apsveic savus
miņus. Šajā dienā bērnu grupiņas apn
slimnīcas un veco ļaužu pansionātus,
dot Adventes un Ziemassvētku dzie:
Repertuārā vienmēr ir iekļauta arī Li

TV DIKTORE
AR SVEČU VAINAGU
Svētās Lūcijas svētku galvenā
ideja ir labdarība un atbalsts
tuviniekiem un grūtībās
nonākušajiem. Atmodas
pirmajos gados šo dienu sāka
svinēt ari Latvijā. Viena no
pirmajām Latvijas Svētās
Lūcijas titula ieguvējām bija
LNT diktore Ilze Dobele. Lūcijas
titula ieguvējas apmeklēja
bērnunamus, veco ļaužu
pansionātus, lai nestu gaismu
un sirds siltumu grūtdieņiem.
Tagad šī tradīcija ir nedaudz
apsīkusi, taču daudzās skolās
un pat bērnudārzos joprojām
tiek izvēlēta sava Lūcija.

dziesma, kuras vārdi ir zviedru valodā iztul
kota neapoliešu tautasdziesma Santa Lucia.

Par vistas naga tiesu
Kaut arī Lūcijas diena tiek uzskatīta par
visīsāko un tumšāko dienu gadā, ar Svētās
Lūcijas svētkiem saistās kāds ticējums. Tas
radās vēl Jūlija kalendāra laikā, saskaņā ar ku
ru 13. decembris bija ziemas saulgriežu die
na. Pēc gregoriāņu reformas 1582. gadā īsā
kā diena iekrita 21. decembrī. Līdz ar to tau
tas ticējums vairs neatbilda īstenībai un tika
pārveidots: pēc Lūcijas svētkiem diena kļūst
par vistas naga tiesu garāka.
Latviešu tradīcijās Lūcijas diena ieguvusi
sieviešu svētdienas statusu. Šajā dienā nestrā
dāja nekādus rokdarbus. Šai dienai ir arī otrs
nosaukums - govju diena, jo Lūcija kā sievie
šu kārtas svētā rūpējas par govju labklājību.
Lūcijas dienai uzslāņojušies arī ticējumi
par burvjiem, raganām un vilkačiem - ša
jā dienā vilkači skrienot uz elli un zogot vel
niem lopus un labību. Burvji nesot svētību
uz elli, bet vilkači to pūloties dabūt atpakaļ.
Ja tiem neizdodas iznest labības ziedus, tajā
gadā esot neraža. Kādā 1691. gada vilkaču
prāvā lasāms, ka uz elli vilkači ejot trīs reizes

Lai puisis
nekristu
kārdinājumā,
Lūcija, kura
jau bija
solījusies
kļūt par Kris
tus līgavu,
izgriezusi
aizsutījusi
viņam.

gadā: Vasarsvētkos, Jāņos un Lūcijas dienā.
Lūcijas dienā agrāk neko neaizlienējuši,
jo aizlienētā manta varot tikt izmantota bur
šanai un raganu izdarībām.
Lūcijas dienā zīlējuši arī siena laiku. Istabā
dedzinājuši skalu.Ja tas nodeg un ogle sagrie
žas gredzenā, būs labs siena laiks; bet ja skals
nodziest nelaikā, siena laiks būs lietains.
Nez vai šie ticējumi ir saistīti ar Sirakūzu
jaunavu, tomēr šajā tumšajā 13. decembra
dienā gribas lūgt Svēto Lūciju, lai gaišumiņš
tomēr parādās un tumsa sarūk, kaut arī vistas
nags ir ļoti, ļoti īss.
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Eņģeļu numeroloģija
apgalvo, ka katrs atmiņā
palikušais cipars patiesībā
ir zīme no eņģeļiem, kuri
vēlas mums ko pateikt.

▼ VZvija Po zņ aka
Konsultējusi dziedniece SANDRA ŽUKOVSKA

ņģeļunumeroloģijas galvenais princips
balstīts pieņē
mumā, ka visi
mums ikdienā
apkārt esošie skaitļi ir eņģe
ļu vēstījums. Bieži, juzdami,
ka cilvēka prātu nomāc kāda
sarežģīta situācija vai neatri
sināta problēma, viņi iečukst I
ausī padomu paskatīties uz
ko konkrētu, un nereti tie ir
skaitļi, kuriem pēc tam mek
lējams skaidrojums. Ierau
dzītais var būt jebkas: tele
fona numurs, pulksteņa laiks 41
vai pat cenu zīme veikalā. Ja
ziņojums būs svarīgs, eņģe- !
ļi liks tam pievērst uzmanī
bu, liekot cilvēkam atkal un
atkal ieraudzīt konkrētos
skaitļus. Ievērotās ciparu
kombinācijas interpretācija
ir vienkāršots modelis eņģe
ļu ziņu saņemšanai, tā ir viņu
atbilde cilvēka netieši uzdo
tajiem jautājumiem. Numeroloģija pievērš uzmanību
ne tikai vienādiem skaitļiem,
taču bieži vien tieši tie paliek
atmiņā visspēcīgāk un ir pa
tiesi svarīgi, tāpēc šāda vei
da ieraudzītajām kombinā
cijām eņģeļu numeroloģijā
tiek pievērsta lielākā uzma
nība. Savukārt kombināciju
atkārtošanās nozīmē, ka eņ
ģelis jau uzstājīgi mēģina par
kaut ko brīdināt.
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Kā radusies eņģeļu
numeroloģija?

Kas ir skaitliskās ziņas nesēji?

Amerikāniete Dorīna Verče
(attēlā) ir garīgās psiholoģijas
doktore, kura strādā ar eņģe
ļiem un sarakstījusi vairāk ne
kā 50 grāmatu par šo tēmu.
Organizējot seminārus, kas
veltīti padziļinātai eņģeļu
sūtības izprašanai un komuni
kācijai ar tiem, Dorīna Verče
saņēma daudz jautājumu par
skaitļiem ikdienas dzīvē cilvēki vēlējās uzzināt, ko eņ
ģeļi ar šādām darbībām grib
panākt. Dorīna aktīvi sāka
domāt par uzdotajiem
jautājumiem un, kā
pati apgalvo,
vērsās pēc

ij
h

palīdzības pie augstākiem spē
kiem. Pamazām viņa sāka sa
ņemt informāciju no Visuma
par dažādu skaitļu nozīmi, to
apkopoja un padarīja pieeja
mu plašākai publikai gan grā
matu, gan lekciju, gan interneta vietņu veidā. Līdzīgi citām
numeroloģijas nozarēm, arī šī
atsaucās uz dažādām senām
zinātniskām teorijām, kas no
rādījušas, ka pasaule ir mate
mātisku formulu un vērtību
kopums. Piemēram, Pitagors
apgalvojis, ka Visums ir ma
temātiski precīzs un katram
skaitlim ir sava vibrācija, nozī
me un starojums.
Dorīna atsaucas arī uz seno
kabalas mācību un kristietības
misticisma tradīcijām, tādējā
di demonstrējot nepiecieša
mību tulkot eņģeļu skaitliskos
ziņojumus.

Dorīna Verče apgalvo, ka pat
laban pasaulē ir daudz vairāk
eņģeļu, nekā jebkad agrāk bijis, un katrs no tiem pilda savas funkcijas, piemēram, vieni
atbild par konkrētām čakrām
cilvēka enerģētiskajā ķerme
nī, citi - par savstarpējām at
tiecībām. īpašs eņģeļu veids ir
sargeņģeļi. Tāds ir katram
neatkarīgi no tā, cik jauks vai
nejauks ir cilvēks. Ja netiek
veikti mēģinājumi sazināties
ar savu sargeņģeli un pienācī
gi pateikt paldies par labi pa
darītu darbu, smalkā būtne
gluži vienkārši nepalīdz cilvē

kam, taču nekad to nepamet.
Dorīna savos darbos uzsver,
ka galvenais jebkāda veida eņ
ģeļu uzdevums ir augšāmcel
šanās staru nešana cilvēkiem
pēc Dieva lūguma. Savu aug
sto vibrāciju dēļ eņģeļi nav re
dzami lielākajai cilvēku daļai,
tāpēc tie bieži iemiesojas
visdažādākajās fiziskajai pa
saulei piemērotās formās,
piemēram, koku lapās, gai
šās spalvās vai tauriņos. M a
ziem bērniem un dzīvniekiem
eņģeļu redzēšana nesagādā
problēmas, taču lielākā daļa
cilvēku spēj tos vienīgi sajust.

Bieži, juzdami, ka cilvēka prātu
nomāc kāda sarežģīta situācija vai
neatrisināta problēma, viņi iečukst
ausī padomu paskatīties uz ko
konkrētu, un nereti tie ir skaitļi, kuriem
pēc tam meklējams skaidrojums.

■
P ieredze
EŅĢELIS
BRĪDINĀJA
IRĒNA,
mājsaimniece:
"Braucu uz citu pilsētu
pie mediķiem. Autobusā
manai sēdvietai bija viens
un tas pats numurs gan
turpceļā, gan atpakaļceļā.
Skatījos eņģeļu numero
loģijas skaidrojumu, lai
zinātu, ko viņi cenšas
man pateikt. Eņģelis
ziņoja, ka vēl nav pienā
cis laiks veikt manis plā
noto medicīnas procedū
ru, tas jādara vēlāk. Taču,
tā kā viss jau bija saru
nāts, neatlika nekas cits,
kā noteiktajā dienā tomēr
doties uz nopietno
procedūru. Dienā, kad
braucu uz klīniku, sāka
stipri snigt, un autobuss

kavējās. Man bija jābūt
klīnikā noteiktā laikā, tā
pēc sāku jau nervozēt. Iz
kāpu no autobusa un, lai
pagūtu, gribēju izsaukt
taksometru, bet nekādi
nespēju to sazvanīt, ne
viens neatbildēja. Tad no
lēmu iet ar kājām līdz
tuvākajai taksometra
stāvvietai. Gāju pāri krus
tojumam, un kāds mani
parāva. Zaudēju līdzsva
ru un nokritu ceļa vidū kā
pelavu maiss. Brīnums,
ka nebija mašīnu, jo pa
rasti tur ir dzīva satiksme.
Kad beidzot braucu tak
sometrā uz klīniku, domā
ju - redz, kā eņģelis man
saka priekšā, ka nevajag
iet. Es nepaklausīju, un
tagad viņš mani sapuri
na, lai atjēdzos. Procedū
ru veicu, taču vēlamo
rezultātu nesasniedzu."
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SKAITĻU KOMBINĀCIJU SKAIDROJUMI*
Sekojiet savām domām rūpīgi un pārliecinieties, ka domājat tikai par to, par ko gribat domāt. Jums pavērsies pla
šas iespējas, un jūsu domas parādīsies fiziskajā plānā rekordlielā ātrumā. Visums fotografē jūsu domas.

Nesen iesētās idejas sāk dīgt realitātē. Turpiniet aplaistīt un kopt tās, drīz tās izlauzīsies caur zemes garozu, un jū:

varēsiet redzēt pierādījumus savām manifestācijām. Turpiniet uzturēt pozitīvas domas, turpiniet atkārtot afirmāci
jas un vizualizācijas.

Augšāmceltie meistari atrodas jūsu tuvumā, vēlas parādīt jums, ka jūs varat rēķināties ar viņu palīdzību, mīļām u
draudzīgām attiecībām.

Eņģeļi ieskauj jūs, apliecinot jums savu mīlestību un palīdzību. Neuztraucieties, jo eņģeļu palīdzība ir tepat līdzās
Galvenās dzīves pārmaiņas ir priekšā. Šīs izmaiņas nav jāskata kā pozitīvas vai negatīvas, jo visas pārmaiņas ir ti
kai dabiska dzīves plūsmas sastāvdaļa. Iespējams, ka izmaiņas būs atbilde uz jūsu lūgšanām, tāpēc turpiniet būt
mierā un pozitīvā plūsmā.

Jūsu domas šobrīd neatrodas balansā, tās ir pārāk fokusētas uz materiālo pasauli. Eņģeļi lūdz jūs nofokusēties gž
ram un kalpošanai un atcerēties, ka arī jūsu materiālās un emocionālās vajadzības automātiski tiks apmierinātas
Eņģeļi aplaudē jums, apsveic - jūs esat plūsmā! Turpiniet labos darbus un ziniet - jūsu vēlmes piepildās.

Noteikts posms jūsu dzīvē beidzas, un šī zīme brīdina, lai sagatavotos tam. Šo ciparu kombinācija var nozīmēt, k,
jūs beidzat emocionālo karjeru vai attiecību fāzi.
Lielas fāzes noslēgums jūsu personīgajā vai vispārējā dzīvē.
Atgādinājums tam, ka esat vienoti ar Dievu, lai jūs sajustu sava radītāja mīlestības klātbūtni sevī.

Zīme no eņģeļiem, ka progresējat. Bieži skaitļu kombinācija tiek saņemta kā atbilde lūgšanām vai domām par to,
vai kādā konkrētā jomā ejat pareizā virzienā. Eņģeļi saka, ka esat uz pareizā ceļa.
Eņģeļi pievērš uzmanību, ka jūsu domas vai darbības regresē. Tas ir kā brīdinājums, ka jūsu dzīve pakāpsies soli
atpakaļ, ja turpināsiet darīt to, ko darāt.

161, 166
(un citas ciparu 1 un 6

Eņģeļi mudina novirzīt domas no materiālās pasaules satraukumiem un virzīt tās uz debesīm.

kombinācijas)

884, 844
(un citas ciparu 8 un 4

Zīme, ka drīz beigsies kāda dzīves joma vai posms. Dažādu procesu gaita palēnināsies, un eņģeļi jūs virzīs uz jau
nu situāciju, kas būs atbilstošāka jūsu vēlmēm, vajadzībām un mērķiem.

kombinācijas)

NB!

Ja saskaraties ar četru, piecu vai sešu cip;

kombinācijām, tās jāuzlūko dalīti - vispirms pirmie I

skaitļi, pēc tam kopā nākamie. Lai izskaidrt

situāciju, abas iegūtās nozīmes jākombii

* Fragments no eņģeļu un mater
pasaules starpnieces Dorīnas Verčes grč
tas Eņģeļu skaitli. Sandras Žukov
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Padomi
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Lai saņemtu atbildi
no eņģeļiem, būtiski ir
uzdot vienkāršu un tiešu
jautājumu, paskaidrojot, ka
ziņojumu vēlaties saņemt
skaitļos. Jautājumu varat
uzdot skaļā balsī vai arī gluži
vienkārši par to intensīvi
domājot.

Kad esat ieraudzījuši eņģe
ļa sūtītos skaitļus, meklējiet
tiem skaidrojumu. Ja nespē
jat to atrast Dorīnas jau sa
gatavotajos skaidrojumos,
lūdziet eņģeli izskaidrot sa
i
ņemto skaitļu kombināci
ju jums saprotamā veidā un
vērojiet apkārtējo vidi!

UZTICIETIES
EŅĢELIM!

KLAUSIET
INTUĪCIJAI!

KLAUSIETIES
UN SKATIETIES!
Pēc uzdotā jautājuma
vērojiet apkārt notiekošo!
Eņģeļi savu ziņu var dot
visdažādākajos veidos to iespējams sadzirdēt
televīzijas raidījumos, izlasīt
žurnālā, ieraudzīt priekšā
braucošas mašīnas numurā
vai pulkstenī.

e

u

z u k o

v s k a s

grāmatā skaidro, kā ar m a g iE m S S numeroIoŠe
mīlestību, aizsargāt t u v in JS tik t 5 k ,e?P-fJams rast
viest pārmaiņas dzīvē
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ar sargeņģeļiem.
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zmasanas sarunai
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Patiesībā eņģeļi cenšas
atgādināt to, ko jau zināt,
sajūtat intuitīvā līmenī, tikai
esat aizmirsuši, kā tajā
patiesi ieklausīties. Eņģeļi to
palīdz izdarīt, sūtot dažādus
ziņojumus ne tikai skaitļu
formā.

Nebaidieties, ja izjūtat
neparastus fiziskus
pieskārienus vai piedzīvojat
ko neierastu, piemēram,
kādas nelielas dabas veltes
parādīšanos istabā - tas,
iespējams, ir eņģelis, kas
gluži vienkārši dod jums
ziņu, ka esat saklausīti.

S

an maca izveidot s a i k n i

MEKLEJIET
SKAIDROJUMUS!

UZDODIET
JAUTĀJUMU!

K
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EŅĢEĻU NUMEROLOGIJAS
IZMANTOŠANA

Maziem bērniem
un dzīvniekiem
eņģeļu redzēšana
nesagādā
problēmas, taču
lielākā dala
>
cilvēku spēj tos
vienīgi sajust.

Viedokļi7s
Klasiskā numeroloģe
DITA BLŪMA:
'Ticu, ka ir Visums, Visu
ma spēks un arī eņģe
ļi jeb sargeņģeļi. Ir dažāda
veida numeroloģijas me
todes: Pitagora numeroloģija, vēdiskā numeroloģija, ezoteriskā numeroloģija, ķīniešu pareģošanas
sistēma un citas. Eņģe
ļu numeroloģija ir viena
no ezoteriskās numerolo
ģijas sastāvdaļām. Bet, kā
ikvienai metodei, arī tai
ir vairāki varianti un vie
dokļi. Eņģeļu numeroloģijā tiek pievērsta uzma

Kas ir vērtīgāks tavai ādai - Ū D EN S vai A LV EJA !

nība vienādiem cipariem,
piemēram, pulksteņa lai
kā. Arī klasiskajā numeroloģijā pieņemts, ka vienā
dās ciparu kombinācijas
mums var palīdzēt kā zī
mes jeb informācija caur
simboliem, jo vairākkārt
atkārtots skaitlis noteikti
ir pieblīvētāks ar informā
ciju. Ja brīdī, kad domā
jam par kādu sev aktuā
lu jautājumu, mēs pie
vēršamies kādai zīmīgai
skaitļu kombinācijai, tas
parāda, ka Visums vēlas
mums palīdzēt atbildes
atrašanā."
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Klasiskais krēms
Izpēti SAVA sejas
KRĒMA sastāvu!

Ūdens

Kas ir

ilvejas sula

Naftas izcelsmes produkti
_______

pirm ā = lielākā
sastāvdaļa!

ORGANĪX CosmetilC
krēms

\

Sintētiskas/auguemulsijas

Sintētiskaskrāsvielasunsmaržvielas
Tā veido 40% - 80%
no krēma!

^Parabiniunsintētiskikonservanti

Tava āda būs pateicīga, ka izvēlies ORGANĪX CosmetiX
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▼ cOiane T )reiliņa
Konsuttēfusi fen šui speciāliste DITA BLŪMA

ZIEMEĻRIETUMI
Šis ir viens no svarīgakajiem mājas
sektoriem, jo atbild par skolotāju,
draugu un paziņu atbalstu.
Ziemeļrietumos novietoto egli rotājiet
ar eņģelīšiem un zvaniņiem, lai draugu
atbalsts būtu nodrošināts visu gadu.

RIETUMI
Rietumu zona atbild par jaunradi un
bērniem. Pēc fen šui, tur noteicošā ir
metāla enerģija. Eglīte ar svecītēm, kas
ir koka un uguns simboli, rietumos nav
ieteicama. Ja tomēr rietumi ir vienīgā
vieta, kur fiziski iespējams nolikt eglīti,
izrotājiet to ar sudraba, baltiem, zelta
un pelēkiem rotājumiem, lai piedotu
sektoram vajadzīgo enerģiju, kas
pozitīvi ietekmē jaunradi.

DIENVIDRIETUMI
Mīlestības un savstarpējo attiecību,
kā arī saimnieku zona. Eglītē
mantiņas jāiekar pa pāriem - divi
putniņi, divas piparkūkas. Ja rotājat
ar svecītēm un bumbuļiem, arī tiem
jābūt pāra skaitā.

DIENVIDI
Ideāla vieta eglītei, jo šā sektora
galvenais elements ir uguns, un
spīguļojošā eglīte būs īstajā vietā.
Turklāt tā pastiprinās zonu, kas atbild
par slavu un atzinību.
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ZELTA VIDUSCEĻŠ Eglītes novietošanā labāk atrast
zelta vidusceļu. Nevajag censties pastiprināt visus sektorus
vienlaikus, meklējiet līdzsvaru. Fen šui būs labs, jā mājās
vienalga kurā sektorā spīguļos uguntiņas.

KĀ NOTEIKT DEBESPUSES? Nostājieties savas
istabas vai dzīvokļa vidū ar kompasu un telpas plānu.
Plānā iezīmējiet punktu, kurā atrodaties, tad pēc kompasa
atzīmējiet debespuses.
'■
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ari zem eglītes
jo vairāk jo
labāk.
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zoterikas speciāliste Kris
Dunska skaidro, ka mūS'
nās dzīvniekam galvenokā
enerģētiska, nevis funkcic
la nozīme: “Kaķis vairs nt
peles, suns nesargā māju.1
biežāk cilvēks un dzīvnieks kontaktējas
stinktu un zemapziņas līmenī.” Notiek
individualitāšu enerģijas apmaiņa un i
iedarbība. A ri par dzīvnieku dziednieci
lomu Kristīnei ir viedoklis: “Cilvēkam I
ži vien ir vienkāršāk dalīties emocijās ar r
dzīvnieku nekā ar līdzcilvēkiem. Un ne
tieši tas palīdz justies labāk.” Savukārt psi
terapeite Lada Stoligvo uzskata, ka dzīvi
ki spēj uzlabot savu saimnieku vispārējo
selības stāvokli pavisam tiešā veidā: “lr t
tik daudz zinātnisku pētījumu! Piemēr.

E

Ar tīģeri dalīta glābšanas laiva, suņu uzaudzināta
meitenīte, saimnieks, kas, no sirds vēloties, lai viņa
mīlulis izveseļojas, saslimst pats. Cik stipra ir cilvēka un
dzīvnieka enerģētiskā saikne?
36 C IT A U A PASAULE

Kembridžas universitātes pētnieki k
statējuši, ka cilvēkiem, kuri iegādājas k;

mājdzīvnieku, mēneša laikā līdzsvarojas
pulss un mazāk svārstās asinsspiediens.” Lada Stoligvo skaidro, ka mājdzīvnieki var
palīdzēt cilvēkiem arī dažādu psihisku sa
slimšanu ārstēšanā, nomākta garastāvok
ļa uzveikšanā un veicināt saskarsmes spējas.
Pēc viņas domām, viens no galvenajiem ie
mesliem mājdzīvnieka pieņemšanai ģime
nē mūsdienās patiešām ir filozofiskais jeb
ekopsiholoģiskais motīvs. “Ja es pirms 30 ga
diem teiktu, ka dzīvniekam ir sava vērtību

CILVĒKA
UN
TĪĢERA
DRAUDZĪBA
FILMĀ

Pī DZĪVE

Pēc Jana M artela romana

sistēma, psiholoģija un dvēsele, domāju, ma
ni kolēģi psihologi un psihiatri uz mani ska
tītos kā uz lielu dīvainīti. Taču mums ir jāsa
prot, kā viņi domā,” piebilst psihoterapeite.

m otīviem uzņemtā film a
Pī dzīue (režisors Angs Lī) ir
neticam s stāsts par kuģa
katastrofā izdzīvojuša
16 gadu veca puiša Pī un
Bengālijas tīģera savstarpējām
attiecībām nelielā glābšanas
laivā okeāna vidū.
Apstākļu spiestiem , abiem
nepieciešam s iem ācīties
sadzīvot, lai izdzīvotu.
Film a stāsta par brīnum aini
m istisku saikni, kas pēc
zinām ajiem loģikas likum iem
ir teju neiespējam a, un
neticam u draudzību, kas iz
veidojusies dažādu savstarpēji
nesadzīvojošu sugu starpā.
No 21. decembra kinoteātri
Citadele.

Dziedējošās vibrācijas
Dzīvniekiem tiek piedēvētas dažneda
žādas dziednieciskas ipašības, taču Sabīne
Audare uzskata, ka arī cilvēks līdzīgā veidā
var atvieglot sava mīluļa ciešanas. Kādā vē
lā rudenī viņas kucīte Raša bija sasirgusi ar
bronhītu. “Katru dienu bija jādodas pie vete
rinārārsta špricēt zāles. Un paciest suņa rau
dāšanu veselu minūti ir emocionāls pārbau
dījums,” viņa atminas. Sabīne ļoti vēlējusies
un lūgusies, lai sunītim kļūtu labāk. Un Raša
necerēti ātri izveseļojusies, taču nu bronhī
tu dabūjusi viņas saimniece. Tagad, aptuve
ni gadu pēc šā atgadījuma, Sabīne ir pārlieci
nāta, ka tā nav bijusi tikai sakritība.
Psihoterapeite Lada Stoligvo skaidro,
ka starp cilvēku un dzīvnieku patiešām ie
spējama neparasti spēcīga saikne, dažbrid

Ekstremālās situācijās aktivizējas visas maņas,
instinkti, pastiprinās enerģētika. Cilvēks
enerģētiski ir stiprāks par dzīvnieku, īpaši, ja
jācīnās par izdzīvošanu.
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dzīvnieka zaudēšana var tikt uztverta daudz
smagāk nekā kāda ģimenes locekļa nāve. “Ta
ir unikāla psiholoģiska mijiedarbošanās, šā
da uzticiba starp cilvēkiem ir ārkārtīgi reti
sastopama. Nesen izlasīju, ka ģimene gājusi
bojā, cenšoties glābt suni. Beigās dzīvs pali
cis tikai suns.”
Savukārt ezoterikas speciāliste Kristīne
cljVJL
Dunska ir skeptiskāka: “Manuprāt, runājot
par meiteni un suni, tā varēja būt paras
ta infekcija.” Starp Rašu un Sabīni tik
spēcīga saikne, iespējams, radusies
tāpēc, ka meitene jutusies vientuļa. r
“Dzīvnieks izvēlējies šo meiteni par
savu saimnieci un, protams, attiecīgi
reaģē - skumst, kad viņa aiziet, izrāda prie
ku, kad atgriežas. Tā dara visi suņi, tas nav ne
kas pārdabisks.”

'flLājclzīvnieki
ekstrasensi

Vļ

Neviens Mauglis nekad
nekļūs par cilvēku!

Robežas eksistē
Zoopsiholoģe Inga Cerbule uzskata, ka
attiecībās ar dzīvniekiem būtu jāievēro no
teiktas robežas: “Manuprāt, dzīvniekam jā
ļauj dzīvot normālu, aktīvu dzīvi, kas atbilst
sugas bioloģiskajām vajadzībām.” Arī psiho
terapeite Lada Stoligvo piebalso, ka nevaja
dzētu dzīvnieku uzskatīt par mazu, spalvainu
cilvēciņu, taču nopietni uzsver, ka mājas mī
lulis var palīdzēt saimnieka komunikācijas
prasmju attīstībā: “Vientuļi cilvēki instink
tīvi atrod kādu, par ko rūpēties. Parasti tie
ir kaķi, suņi. Tas ir dabiski.” Lada uzskata, ka
dzīvniekiem noteikti jābūt ģimenē, kurā aug
bērns, jo tādējādi mazajam cilvēkam uzlabo
jas saskarsmes spējas, viņš iemācās par kādu
rūpēties un just līdzi.

Dzīve zelta būrītī
Pavisam drīz Latvijā sāks demonstrēt fil
mu P i dzīve, kas uzņemta pēc tāda paša no
saukuma romāna motīviem. Ta stāsta par
cilvēka un nepieradināta savvaļas dzīvnieka
attiecībām, kad tie pēc kuģa avārijas ir spies
ti dalīt glābšanas laivu. Kopā viņi piedzīvo
lielas grūtības, taču galu galā iemācās sadzī
vot un viens otram nenodara pāri. Kristīne
Dunska uzskata, ka teorētiski šāds scenārijs
varētu būt iespējams: “Ekstremālās situācijās
aktivizējas visas maņas, instinkti, pastiprinās
enerģētika. Cilvēks enerģētiski ir stiprāks par
dzīvnieku, īpaši, ja jācīnās par izdzīvošanu.”
Taču savvaļas dzīvnieka pieradināšanas mē
ģinājumus gan viņa neatbalsta. Viņasprāt, tā
ir dzīvnieku mocīšana - nedrīkst tik ļoti ie
jaukties dabā.
Kad izvēlamies mājdzīvnieku, psiholo
ģiski darbojas līdzīgi mehānismi kā tad, kad
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Savukārt Inga Cerbule uzsver, ka sa'
vaļas dzīvnieki nav piemēroti dzīvei cilvi

ka mājās un nereti šādi mēģinājumi beidz;
ar nelaimi. “Tam, ko redzam kino, ir 1c
maza saistība ar realitāti. Cilvēkam j
mācās dzīvo dabu mīlēt pa gabalu, n
pieskaroties tai,” viņa skaidro, piebi
stot, ka aizraujošajam filmas sižetam noteili
nevajadzētu kalpot kā iedvesmas avotam i
gādāties savvaļas dzīvnieku.

+ Amerikāņu rakstnieks de
Bardens grāmatā D zīvnieki - telep ā ti apraksta gadījumu, kurā sievie
tes dzīvību izglābj kaija. Filina
Reičela pastaigājusies jūras krastā,
paslīdējusi un nokritusi, gūstot
smagus savainojumus. Kaija, ko
sieviete regulāri mēdza barot,
redzējusi šo atgadījumu un aizli
dojusi uz Filinas mājvietu, apsēdu
sies uz palodzes un sākusi ar knābi
spēcīgi sist pa loga rūti. To ievēroju
si sievietes māsa un, sekojot
manāmi uztrauktajam putnam,
atradusi cietušo Filinu.
+ Kāds kaķis, vārdā Oskars, kas
mitinās Rodailendas pansionātā,
pazīstams ar spēju paredzēt cilvēku
nāvi. Kad cilvēka laiks tuvojas
beigām, kaķis apguļas tā tuvumā.
Atklājot, ka kaķis ir spējīgs nekļūdī
gi paredzēt cilvēka nāvi, pansionāta
darbinieki sākuši to uztvert kā brīdi
nājuma zīmi un laikus dot ziņu
tuviniekiem, lai tie pagūst atvadī
ties no sava radinieka.
+ Tiek uzskatīts, ka starp kaķiem
un to saimniekiem pastāv ļoti
spēcīga dzīvības saikne. To ap
stiprina šāds gadījums: Francijas
tirdzniecības ministrs Moriss Kokanovskis 1928. gada septembrī gāja
bojā lidmašīnas katastrofā, un tajā
pašā dienā un laikā Parīzē, moko
ties smagos krampjos, nomira viņa
kaķene. Kad ārsti veica dzīvnieka
sekciju, netika atklātas nekādu sli
mību pazīmes.

izvēlamies draugus. Psihoterapeite Lada
Stoligvo skaidro, ka savvaļas dzīvniekus mā
jās vēlas turēt cilvēki, kuriem ir grūti sadzīvot
ar savām dusmām: “Ja cilvēks vēlas turēt mā
jās, piemēram, skorpionu, viņš grib parādīt,
cik unikāls ir, mēģina iegūt aizsardzību.”

Dzīvnieks audžumamma?
Cilvēks ir spējīgs parūpēties par d/ī
nieka mazuli, taču, ja cilvēka bērns nonāk
zvēru vidu, tas droši vien neizdzīvotu. V isi;
na Kiplinga pasaulslaveno stāstu par Mau
li. Par notikumu atbilstību realitātei viedo
ļi ir diametrāli pretēji. Inga Cerbule skaidr
"Dažkārt dzīvnieku mātītes mēdz pieņer
citu sugu mazuļus. Mēs par to sajūsmin
mies, tas silda sirdi! Taču realitātē mazuļa i
dzīvošana tīri fizioloģiski ir iespējama tik
tad, ja blakus ir arī cilvēks.”
Kristīne Dunska šādu scenāriju n
sauc par neiespējamu, vien piebilst: “N
viens Mauglis nekad nekļūs par cilv
ku!” Arī Lada Stoligvo viņai zināmā mē
piekrīt: “Ja cilvēks aug dzīvnieku vidū, n
teiktas sociālas funkcijas netiks apgūtas, p:
mēram, spēja verbāli sazināties.” Tas no
mē, ka dzīvnieku vidē uzaugušam mazuli
būs traucēta ari domāšana. Psihoterape
uzsver, ka dzīvnieki no cilvēkiem krasi atšl
ras, taču nereti saimnieki savus mīluļus v
tē tikai no sava skatupunkta. Nevajadzē
dzīvnieku censties ielikt cilvēciskās dorr
šanas rāmjos, bet gan izprast viņu, tādē
di veidojot veiksmīgāku komunikāciju
pozitīvāku enerģijas apmaiņu. Kristī
Dunska aicina mierīgi līdzāspastāvēt: “JV
esam dabas daļa, un dzīvnieki ir dabas dž
Tikai jāatceras, ka katram ir sava, Dieva r
teikta vieta.” ®

S

PADOMNIEKS

rituāli
Esmu
populārs
Paņemiet lielu papīra
lapu un uzzīmējiet
televizora ekrānu.
Ekrāna vietu akurāti izgrieziet un
iegūto rāmīti piestipriniet pie
spoguļa tā, lai tajā atspoguļotos
jūsu seja. Un katru reizi, ieskato
ties spogulī, jāsaka: "Mana popu
laritāte aug ar katru dienu!"

gadam
Simorons darbojas! Tā mums rakstāt
jūs, lasītāji, un lūdzat īpašus rituālus
tieši Jaunā gada sagaidīšanai. Te būs!
Lai izdodas!

- ...... -

........................—

Šo metodi var dēvēt ari par praktiskās
psiholoģijas novirzienu jeb veiksmes
mācību, kurā psiholoģija apvienota
ar riekšavu maģijas. Simorons ir
mācība, kas skaidro, ka katrs no
mums var kļūt par burvi un būt pats
savas veiksmes meistars. Simorona
metodēs ir liela deva smieklu, tajās
ir humors, tās ir atjautības pilnas un
metaforām bagātas. 7ās liek sevi un
savu vēlēšanos nosaukt citā vārdā un
tā caur smiekliem un rotaļu
> izkļūt
> no
nabadzības, slimībām, neveiksmēm.
40 CI1

Gribat sākt visu no jauna? Tas ir iespējams.
Izvēlieties jomu un rīkojieties:
♦ profesionālajā jomā - nomainiet kurpes;
+ mīlestībā - nomainiet balles kurpes;
♦ sadzīvē - nomainiet čības.
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Iesoļojam jauna dzīve
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Uzspļaut
Problēmai
Šis rituāls palīdzēs tik t
galā ar problēmām. Uz
rakstiet tās un vārda tiešā
nozīmē apspļaudiet!

SIMORONA NAUDAS RITUĀLI
Naudas
raušana
Vislabāk šo rituālu izpil
dīt kompānijā, jo darbo
jas tā sauktā apļa ener
Tunill t! un///U nu W // / r7\Srr'/7////jļļ

ģētika. Nosēdieties ap
galdu un metiet galda
vidū monētas. Vislabāk
dzeltenā krāsā (5, 10,
20 santīmi, der arī ār
zemju valūta). Tad viens
no sēdošajiem paņem
mazu lāpstiņu un sāk
naudu raust pie sevis.
Pārējie parasti smejas,
uzmundrina un
parāda monētas, kas
paripojušas tālāk. Pēc
tam sāk visu no sāku
ma, un rauš kāds cits,
kuram vajag naudu.

Citrons miljonārs
Sava dzīvokļa dienvidaus
trumos nolieciet dārgas
mašīnas bildi vai logo - tas
simbolizēs, ka gribat daudz
naudas. Nopērciet divus
skaistus citronus. Vienu at
dodiet vīrietim (ja esat sie
viete) vai sievietei (ja esat
vīrietis) ar vārdiem: "Jums
citrons un man citrons, rît
būs miljons." Otru citronu
aiznesiet mājās un ar apetī
ti apēdiet.
Varat izdalīt arī vairākus cit
ronus. Pats galvenais ir
smaidīt un runāt ļoti pārlie
cinoši. Ja jums jautā, kāpēc
tā darāt, atbildiet, ka tas ir
naudas rituāls, vai arī izdo
mājiet ko citu, piemēram,
varat teikt, ka ir bezmaksas
citronu diena, vai ko tamlī
dzīgu. Ja cilvēks citronu ne
ņem, uzbāzties nevajag.
Pēc rituāla pacentieties par
to aizmirst.
.

3 brīnum i

No rīta uzreiz pēc pamošanās domās pasakiet sev:
"Šodien notiks trīs brīnumi!", uzsitiet
knipi un sakiet: "Atļauju!", tad turpi
niet dienu kā ierasts. Vakarā pirms
gulētiešanas paņemiet iepriekš
Sagrieziet zaļa papīra gabaliņus un ar zaļu floiekārtoto brīnumu bloknotiņu un
māsteru uzrakstiet naudas vērtību pēc saviem
padomājiet, kas pa dienu noticis.
ieskatiem. Piepildiet vannu ar ūdeni, pievieno
Pierakstiet šos brīnumus. Tie var būt jiet putas, eļļas, sāli, vēlams, zaļā krāsā. Paņe
dažāda veida, piemēram, kādai
miet glāzi šampanieša vai vīna un iegulieties
iekārotai mantai veikalā bijusi atlai
vannā. Iztēlojieties, ka esat pa
de, bērns pats izpildījis mājasdarbu,
saules valdnieks un metiet
piezvanījusi sena draudzene. Ar kat
vannā za|os papīriņus - jo

Naudas pelde

ru dienu mazie brīnumi kļūs lielāki!
Galvenais nosacījums - šos brīnu
mus vajag pasūtīt katru rītu!

vairāk, jo labāk.
Rituāls jāizpilda
augoša
mēnesī.
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Abonējot komplektā, otrs žurnāls — par izdevīgāku cenu

e kiosks.l

M ) PAZUDUŠĀS PILSĒTAS
Sākam jaunu rubriku, kurā stāstīsim par leģendām apvītām,
mistikas pilnām pazudušām pilsētām. Vai tādas patiešām reiz
bija, un vai ir cerības tās atrast?

Sibīrijas Stounhendža, svas
tikas un mandalu pilsēta,
Trojas vecmāmiņa, Mazās
Eimas debesis - tie ir tikai
daži nosaukumi, kā dēvēta
teiksmainā āriešu pilsēta
Arkaima. Pavisam nesenā
pagātnē, kamēr arheologi to
nebija atraduši, par mītiskās
pilsētas eksistenci neviens
nenojauta. Tomēr 80. gadu
vidū tā atklājās. Bet ne
pavisam un ne katram.
46 C IT Ā D U PASAULE

▼ cJlz e "Po le
Konsultējis LUVēstures un filozofija fakultātes
asociētais profesors H ARIJS TUMANS

Tomēr Arkaimas noslēpums slēpjas senās
būves grandiozumā un plānojumā.

Gandrīz pazudināta
ecāka par Ēģiptes pira
mīdām un nozīmības zi
ņā pielīdzināma Homēra
apdziedātajai Trojas pil
sētai, kuru 19. gadsim
tā atklāja vācu arheologs

Ārieši jeb indoeiropieši vēsturiski ap
dzīvoja Eirāzijas kontinentu no rietumiem

Heinrihs Šlīmanis. Sensacionālais atklājums
Krievijas stepēs neguva milzu popularitāti
zinātnieku vidū, kā tas varbūt bija gaidāms.
Arkaima atradumu ziņā nelīdzinās ne Mikēnām, ne Tutanhamona kapenēm, un, iespē

uz austrumiem. Saskaņā ar ļoti seno svē
to rakstu grāmatu Avestu baltās rases mūs
dienu cilvēku senči, ārieši, pēc tam, kad
nogrima Arktlda, devās uz dienvidiem gar
Urālu kalniem un apstājās vietā, kur Urālu
upe ietek Kaspijas jūrā. Savu jauno mājvie
tu viņi sauca par Hairātu, un Avestā to dēvē
par āriešu pirmdzimteni. Par šis valsts gal
vaspilsētu kļuva Arkaima. Tomēr pētnieki

jams, parastam skatitājam klajums, kur kād
reiz atradusies pilsēta, neizraisīs neko vairāk
kā vienīgi pārsteigumu par vietas necilumu.

un vēsturnieki joprojām strīdas par āriešu
dzimtenes īsteno atrašanās vietu.
Jau 18. gadsimtā teiksmainās valsts

INTERESANTI!
+ Pēc tāda paša plānojum a
kā senā pilsēta Arkaim a,
kad no viena centra
izstarojas koncentriski
apļi, celta ari Krievijas
galvaspilsēta.
+ Daži vēsturnieki uzskata,
ka tieši Krievzem ē dzimis
irāņu pravietis Zaratustra,
kurš radījis āriešu svētlaim īgo
zemes - karšvaras.
+ Pilsētas kopējā platība ir
20 tūkstoši kvadrātm etru, un
ģeofiziskie pētījum i liecina, ka
kompleksā bijušas 60 celtnes,
kurās apmetušies aptuveni
2000 cilvēku.
+ Arkaim as simbols ir cilvēka
skulptūra, kas lūkojas debesīs.
Skulptūrā atspoguļojas āriešu
ilgas pēc debesu dzimtenes.
+ Arkaim as apkaim ē tika
atrastas ap divdesm it citu
pilsētu drupas, kas bija āriešu
pirm dzimtenes vienaudzes.
+ Vācu nacisti izm an
toja āriešu svēto zīm i
svastiku un dēvēja sevi par
“īstenajiem āriešiem ”, tomēr
mācības daudzu tūkstošu
gadu garā vēsture un na
cism a pastāvēšanas laiks nav
salīdzinām i lielum i.
+ Daudzi pravieši uzskata,
ka tieši Urālos sāksies cilvēku
garīgā atdzimšana.

Pirmie, kas uzgāja seno pilsētu, bija divi 10 līdz 12
gadus veci zēni. Viņi zemē pamanīja divus
koncentriskus vaļņus, kas atgādināja milzu riteni
ar spieķiem un rumbām.
meklējumos devās ekspedīcija franču astro
noma Žozefa Nīkolā Delīla vadībā. Viņš
vadījās pēc indiešu priesteru norādīju
miem. Zinātnieka mēģinājumi atrast ārie
šu pirmdzimteni bija lemti neveiksmei, taču
viņa dienasgrāmatās ir palikuši ieraksti par
šīs valsts atrašanās vietu. Divas gadsimtus
vēlāk
1952. gadā - mākslīgie Zemes pa
vadoņi, fotografējot Urālu reģionu, fiksē
ja neparastus apļus, kas izcēlās starp stepes
līdzenumiem. Tomēr, lai arī pamanīts, feno

mens joprojām palika neatklāts. Bet ne uz il
gu laiku. 1987. gada vasarā Čeļabinskas Valsts
universitātes arheologi Boļšaja Karagankas upes krastā veica izpētes darbus, jo ieleju
grasījās applūdināt, lai ar ūdeni nodrošinātu
tuvējos sovhozus. Aizsargdambja celtnieku
steidzināti, zinātnieki aktīvi nodevās stepes
izpētei. Pirmie, kas uzgāja seno pilsētu, bija
divi 10 līdz 12 gadus veci zēni. Viņi zemē pa
manīja divus koncentriskus vaļņus, kas atgā
dināja milzu riteni ar spieķiem un rumbām.

Par savu atklājumu bērni pastāstīja ekspedīci
jas arheologiem, kas pēc vaļņu apskates seci
nāja, ka tā ir bijusi pilsēta. Tapa skaidrs, ka se
nā āriešu pirmdzimtene nav tikai mīts. Tomēr
brīnumainā atklājuma, ko gadsimtiem slē
pušas Krievzemes stepes, liktenis bija uz jau
tājuma zīmes. Valdība jau bija iztērējusi milzī
gas naudas summas mākslīgās ūdenskrātuves
būvniecībai, un atradums nešķita tik iespai
dīgs, lai būvniecību apturētu. Ja vien zudušās
pilsētas glābšanā nebūtu iesaistījusies teju vi
sa sabiedrība un plašsaziņas līdzekļos netiktu
publicēti trauksmaini raksti ar lūgumiem pēc
palīdzības, āriešu senā pilsēta Arkaima tagad
aizmirstībā gulētu ūdens dzelmē.

Tīšām nodedzināta
Arkaima ir veidota kā pilsēta, templis un
obsen'atorija, kur tika veikti tam laikam sa
režģīti astronomiski novērojumi. Tas struk
tūra atgādina milzu horoskopu 160 metru
diametrā ar skaidra dalījumu 12 zodiaka zī
mēs un ar 28 Saules punktiem, ko izmanto
astrologi. Šāds plānojums nav nejaušs. As
troloģija - zinātne par kosmosa, dabas un
cilvēka savstarpējo saikni evolūcijas gaitā bija viena no svarīgākajām seno āriešu mā
cības sastāvdaļām. Zinātnieki nešaubās, ka
aizvēsturiskā pilsēta ar ieejām no četrām de
bespusēm tikusi celta pēc rūpīgi rasēta plā
na - visiem apļiem ir viens centrs, kurā sa
tiekas radiālās līnijas, tā veidojot seno āriešu
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Arkaima.

dzivi, ik gadu pārsteidzot apmeklētājus ar
brīnumainām optiskām parādībām. Astro
loge Tamāra Globa raksta: “Ta ir kā indi
kators ar neparedzamām sekām tiem, kas
nespēj tās izskaidrot. Daudzi cieš no plikpaurības. Nedzemdējušām meitenēm sākas
laktācija. Naktīs spīd zeme, notiek neparas
tas, neparedzamas parādības.”
Senās āriešu pilsētas apvidū bieži ir no
vēroti N L O līdzīgi objekti - mirgojošas
gaismas, kas pārvietojas pa apli. Ufologu
aparāti uzrāda nesaprotamas strāvas sprie
guma un magnētiskā lauka svārstības, un
gaisa temperatūra piecu minūšu laikā var
pēkšņi paaugstināties vai strauji kristies pat
vairāku grādu robežās. Krasi mainās arī cil
vēku psihiskais stāvoklis
ļaudis negaidīti
pārņem nemotivēta trauksmes sajūta, un ie
kārtas fiksē dīvainas anomālijas sirds ritmā,
asinsspiediena lēcienus un temperatūras iz
maiņas organismā.

Vājprātu vēstošie bērzi
Senās āriešu pilsētas
apvidū bieži ir
novēroti NLO līdzīgi
objekti - mirgojošas
gaismas, kas
pārvietojas pa apli.
simbolu - svastiku. Ugunskrusts jeb svasti
ka simbolizē kosmosa un cilvēka evolūciju,
un šī solārā zīme bieži redzama senkrievu
izšuvumos uz apkaklēm un aprocēm. Tur
pretī, skatoties no putna lidojuma, pilsētai
ir klasiska mandalas forma. Pārsteigumu ra
da seno āriešu zināšanas, kas parāda, cik pre
cīzi mūsu senči sapratuši pasaules uzbūvi,
veidojot pilsētu pēc miniatūra Visuma mo
deļa, kur aplis apzīmē Visumu un kvadrāts Zemi, materiālo pasauli.
īpatnēja ir ari Arkaimas atrašanās vie
ta. Pa Urālu grēdu iet vislielākais ģeoloģis
kais lūzums uz Zemes. Avestā šī vieta dēvēta
par pasaules vidu. Izrādās, ka tieši šeit, nevis
Griničā, atrodas nulles meridiāns. Urāli ne
vis dalīja Eiropu un Āziju, bet gan bija to sa
vienošanās vieta, vienojot racionāli domājo
šo Eiropu un garīgi juteklisko Āziju.
Zinātnieki par Arkaimas patieso vecumu
vēl šaubās, tomēr paši pieticīgākie aprēķini rā
da, ka tā nav jaunāka par pieciem tūkstošiem
gadu. Atsevišķi atradumi Arkaimā tiek datē
ti pat ar divpadsmito gadsimtu pirms Kris
tus. Tomēr arheoloģiskais guvums nebija ne
dārgas rotaslietas, ne zelta kalni. Arkaimā at
rastas krūkas, podiņi, bronzas un vara priekš
meti, smalki darinātas statuetes. Daudzi artefakti liecināja, ka senajiem āriešiem bijis
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sakars ar metāla apstrādi. Piemēram, tika at
rastas krāsnis metāla kausēšanai. Iedzīvotā
ji apstrādājuši ari zemi un nodarbojušies ar
lopkopību, par ko vēsta lērums dažādu dzīv
nieku kaulu, kas atrasti pilsētā.
Kā pazuda senais āriešu lolojums Ar
kaima? Viss liecina par to, ka pilsēta node
dzināta. Nevis dabas stihijas postošā uzbru
kumā, bet gan organizēti un mērķtiecīgi.
Ārieši atstājuši savu dzīvesvietu, ņemot līdzi
visas vērtīgākās mantas, un pēc tam Arkaimu
nodedzinājuši. A r to izskaidrojams arī tas, kā
pēc pilsētas drupās nav atrasti cilvēku kauli.

Lidojošo šķīvīšu
tikšanās vieta
Arkaima ir ne tikai unikāls vēsturisks
mantojums, bet arī viena no spēcīgāka
jām anomāliju zonām Krievijā. Iespējams,
ar to ir saistīts zīmīgais Arkaimas platums 52. ziemeļu platuma grāds, uz kāda atrodas
arī citas neolīta laikmeta būves, piemēram,
Stounhendža Anglijā. Ģeologi teic, ka ša
jos platuma grādos novērojamas magnētis
kā lauka anomālijas, kas saistītas ar nebūt ne
ideālo mūsu planētas formu. Apgabala vie
tējie iedzīvotāji šo vietu uzskata par svētu.
Zudusi pilsēta turpina dzīvot mūžīgo gara

A ri kalni, kas aptver noslēpumaino Ar
kaimas apgabalu, tiek uzskatīti par neparas
tiem. Slavenākais no tiem ir Šamankas kalns.
Cilvēki tajā kāpj, lai gūtu pozitīvu enerģiju,
lūgtos vai meditētu. Tie, kuriem ir smagas
veselības problēmas, tiek vesti kalnā dziedi
nāties. Turpretī M īlas kalns nesot veiksmi.
Tuvumā esošais Gračinajas kalns nav tik ie
cienīts kā iepriekšminētie. Tajā aug bērzi ar
greiziem stumbriem, un tiek stāstīts, ka cilvē
ki, pārāk ilgi tur uzturoties, riskē sajukt prātā.
Savukārt tuvējais Mužskas pakalns ir krauķu
pārņemts. Tur uzturoties, kādam varētu sākt
liksies, ka viņš ir daļa no Hičkoka leģendārās
filmas Putni. Radusies ari interesanta leģen
da - naktī uz mežu Mužskas pakalnā jādo
das sievietēm, kas nevar ieņemt bērnu, pēc
šādas pastaigas mēnesnīcā mātes svētība bū
šot nodrošināta.
A r dīvainībām Arkaimas izrakumu lai
kā saskārušies arī arheologi, kuri stāsta: “Kad
mēs atveram kapenes un kurgānus, skaid
ri zinām - būs vētra. Mēs savācam visus pa
pīrus un mantas, kas var aizlidot., drīz pēc
tam tiešām sākas vētra.” Bet tas nav vienī
gais neparastais gadījums, ko nācies piedzī
vot arheoloģisko izrakumu laikā. Reiz kāda
studente dzirdējusi balsi, kas viņu sauc U2
Arkaimas struktūras centru. Kad meitene at
nākusi atpakaļ, viņa nespējusi beigt raudāt
Uz jautājumu, ko satikusi, viņa atbildējusi, k;
tikusies ar spokiem senajiem Arkaimas ie
dzīvotājiem. Drīz vien jauno studenti nosu
tīja uz psihiatrisko slimnīcu. Lidzīgi gadījum
novēroti, arī pētot ēģiptiešu piramīdas, - ar
heologi piedzīvojuši halucinācijas un psi
hiskus traucējumus. Tapat kā visas mistika;
apvītās vietas, ari Arkaimas pilsēta ne visu:
pieņem un ne katram atklāj noslēpumus. Pil
sēta mēdz būt ari ļauna un nežēlīga. •

M ) PROGNOZE 2013

Nākotne skaitļos
papīru un
Sastādījusi numeroloģe

S

askaitot skaitļa 2013 ciparus,
iegūstam 6, un tas nozīmē, ka

esam pārdzīvojuši lūzuma bri
di un turpinām virzīties uz pil
nību. 2013. gada atslēgas vār
di: radīšana; rūpes par tuvāka
jiem; ģimene; draudzība; mīlestība; laulība;
atbildība par citiem cilvēkiem; savstarpējā
palīdzība; māka ne tikai ņemt, bet arī dot; iz
devīguma meklēšana savā rīcībā, mijiedarbī
ba un konstruktīvs dialogs ar biznesa partne
riem un ģimenē; tiekšanās uz mākslu, mā
cībām un izglītību; sapratne un vēlme tikt
saprastam; savstarpējā mīlestība. V...
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Lai uzzinātu savu jaunā gada. numeroloģisko
prognozi, nepieciešams saskaitīt dzimšanas datumu,
mēnesi ar interesējošo gadu, piemēram,
jūs esat dzimuši 13. jūnijā, tātad
1+3+0+6=10=1+0=1. Tālāk iegūtais skaitlis
jāpieskaita gada skaitlim, kas ir 6 (2+0+l+3=6),
tad atkal jāreducē līdz vienkāršam skaitlim - šajā
gadījumā 1+6=7. Tātad šā cilvēka
2013. gada skaitlis ir 7.

1

AKTĪVS UN
PRODUKTĪVS GADS

2

ATTIECĪBU GADS

Bez šaubīšanās varat izvirzīt
jebkurus mērķus. Viss, ko jūs
uzsāksiet, tiks daudz vieglāk
novests līdz galam, turklāt ar
pozitīviem rezultātiem. Pat tad,
ja jūsu idejas no pirmā acu
skatiena šķitīs grūti realizējamas,
nebaidieties! īpaša veiksme
gaidāma tiem, kuri raduši
paļauties tikai uz sevi.
Jūs esat cikla pašā sākumā,
gads ir ideāls, lai droši raudzītos
uz priekšu, ķertos pie jauniem
projektiem, sāktu no nulles. Tā ir
sākotne, atjaunošanās, atvērtas
durvis visdažādākajām iespējām,
par kurām agrāk, iespējams, pat
nedomājāt.

2013. gads ļaus plūkt augļus jūsu pa
gājušajā gadā iesāktajam darbam.
Tomēr nevajag sēdēt un gaidīt, līdz
veiksme nostāsies jums līdzās. Šis
gads prasīs cītīgu darbu, kurš gan
tiks dāsni atalgots. Teicams gads at
tiecību veidošanai un stabilizēšanai.
Ja jūs vēl neesat atraduši savu otro
pusīti, tieši šajā gadā ir visas iespē
jas iegūt mīlestību un laimi. Cipars
2 pauž divdabīgumu, līdzsvara notu
rēšanu, savienību dibināšanu vai sa
raušanu. Jūs sajutīsieties atkarīgi, ar
grūtībām reaģēsiet uz notikumiem,
ne vienmēr spēsiet tos kontrolēt.
Iespējams, palēnināsies ritms, parā
dīsies spriedze - iekšējā un ārējā.
Un jums nāksies uzlabot attiecības,
bet tam nepieciešams sekot savai in
tuīcijai un parādīt elastību.

Darbā Varat gūt panākumus
visā oriģinālajā, nepazīstamajā.
Sāciet jaunus darījumus, meklējiet
jaunus ceļus, jo pārmaiņas nāks.
Jums viss ir iespējams: personīgā
izaugsme, paaugstinājums, kursa
un mērķu maiņa.

Darbā Šajā gadā nav vērts uzsākt
kaut ko jaunu, labāk uzlabot to, kas
jau eksistē. Iespējami palēninājumi,
kavēšanās, līguma laušana un
domstarpības. Veiksies tiem, kas
strādā komandā. Labs gads jauna
darba meklēšanai.

Mīlestībā

Mīlestībā

Iespējams, cipars
1 liks jums justies vientuļiem
un pamestiem likteņa varā. Ja
dzīvojat kopā ar partneri, darbs
var traucēt personiskajai dzīvei.
Var parādīties vēlme dzīvot brīvāk,
neatkarīgāk. Neprecētajiem radīsies
iespēja uzsākt jaunas attiecības.
Nemēģiniet stabilizēt situāciju,
samierinieties arto, ka tā sāk
mainīties.

Atslēgas vārdi
Optimisms, uzņēmība un
motivācija.

Piedzīvosiet dažādas
emocijas. Viss saistās ar partnerības
jautājumiem. Šajā gadā, iespējams,
iegūsiet līdzsvaru. Ja esošajās
attiecībās ir slēpta spriedze, tā tikai
pastiprināsies. Nav izslēgts, ka
notiks īslaicīga vai galīga attiecību
saraušana. Ja jūsu partnerattiecībās
valda harmonija, savienība tikai
nostiprināsies un novedīs līdz
kopdzīvei vai kāzām. Vientuļajiem
iespējama satikšanās, iepazīšanās un
ciešas attiecības.

3

TRAUKSMAINS
GADS
Jūs gaida daudzas interesantas
iepazīšanās. Nenoslēdzieties
sevī, iepazīstieties, meklējiet
jaunus draugus! Neticami labs
gads jaunām idejām un radošai
attīstībai. Ja esat atraduši jaunu
aizraušanos, pievērsieties tai.
Gads ar ciparu 3 liks jums
pamosties! Dzīve paātrināsies, kļūs
aizraujošāka un atnesīs negaidītas
tikšanās, iepazīšanās un jaunas
intereses. Aktuāls kļūs jautājums
par jaunas dzīves sākšanu, taču
necentieties to tūlīt stabilizēt.
Tas ir nemierīgs gads, kas ļaus
jums paplašināt redzesloku, atklāt
jaunas vēlmes, izdarīt negaidītus
secinājumus pašiem par sevi.

Darbā Reklāmas un sevis
pasniegšanas gads. Šajā gadā
jums ir tiesības dažādot intereses,
atgūt zaudēto brīvību, atklāt
nepazīstamo. Apgūstiet kādu
svešvalodu, izmainiet savu darbības
jomu, piekrītiet pārmaiņām,
sāciet apgūt kaut ko radošu, kādu
mākslas nozari.
Mīlestībā Ja esat vientuļi,
jūsu plāns var ietvert tikšanos,
flirtu, sakarus. Jums jāiekaro
sirdis un jāpiesaista apbrīnas
skatieni, jo šis gads radīs iespējas
jaunām attiecībām. Ja dzīvojat
pārī, jūs gaida jauninājumi:
attiecību uzlabošanās ģimenē,
kopīgi plāni vai bērna dzimšana.
Šajā gadā situācija būs viegla un
labvēlīga stipru draudzīgu attiecību
veidošanai.

Atslēgas vārdi
Pacietība, maigums, diplomātija
un intuīcija.

Atslēgas vārdi
Jaunrade, zinātkāre,
kustīgums, dinamika.
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DARBA GADS
Gads sagādās gan patīkamus pār
steigumus, gan nelielas grūtības.
Nebaidieties, esiet pārliecināti! Ja
pierādīsiet savu pacietību gada sā
kumā, gada vidū un beigās būs
daudz vieglāk. Visai labvēlīgs gads
arī mīlas attiecību nostabilizēšanai.
Šis gads nav radīts ne straujam
paātrinājumam, ne radikālām
pārvērtībām. Jums jānovāc akmeņi,
kas tika izmētāti iepriekšējā gadā,
jāizveido noteikumi, jārada drošs
pamats nākotnei. Virzieties lēni,
bet droši, pārvarot šķēršļus citu
pēc cita.

Darbā Šis ir produktīva darba
gads. Turpiniet tikai tos darbus, ko
iesākāt iepriekšējā gadā. Veidojiet
plānus vidēji tālai perspektīvai,
nosakiet robežas un ievērojiet tās,
noslīpējiet detaļas, rūpīgi plānojiet
savu laiku.
Mīlestībā

Gads svarīgs
dzīves sabiedriskajai, nevis
jutekliskajai pusei. Jūs meklēsiet
mieru, drošību, nevis kaislību
uguni vai dzirksteli, no kuras var
rasties liesma. Palieciet uzticīgi
paši sev un savam ceļabiedram,
nemētājieties ar jūtām. Sastopoties
ar problēmu, neskandiniet zvanus,
iespējams, situācija izmainīsies pati
no sevis.

Atslēgas vārdi
Cītīgs darbs, atbildība,
mērķtiecība, drosme un
neatlaidība.
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NEGAIDĪTU
NOTIKUMU
UN AUGLĪGU IDEJU
GADS
Izcelsieties ar savu radošo potenciā
lu. Galvenais - gada sākumā nepār
censties, citādi līdz beigām zaudēsiet
spēkus. Visam jānotiek ar mēru.
Šogad jums jāpārvērtē savs pasaules
uzskats, viss jāsāk no nulles un
jāsarauj saites ar kādu daļu no
savas pagātnes. Dzīves ritms būs
ātrs, nemierīgs, bet rezultāts uzlabojumi, izaugsme, virzība,
brīvība. Nav izslēgts, ka gada laikā jūs
izmainīsieties līdz nepazīšanai!

Darba Šajā gadā jāmaina virziens,
jāmeklē jauni sevis izteikšanas veidi,
jācenšas sevi reklamēt un pozicionēt.
Šajā gadā jūs sagaida visdažādākās
iespējas, pārmaiņas, jauni projekti,
darba vai darbības virziena maiņa.
Mīlestībā Miers būs iztraucēts,
un jūsu sirds pārdzīvos jaunu sajūtu
gammu. Vientuļie sasniegs aktivitātes
virsotni: negaidītas iepazīšanās,
tikšanās. Jums gribēsies savaldzināt,
radīsies nepārvarama vēlme pēc
neatkarības. Iespējams, tas novedīs
tikai līdz atjauninātam uzskatam par
jūsu laulības dzīvi.
Atslēgas vārdi
Radošums, drosme, neatkarība
un prasme iet līdzi situācijām.

STABILS UN
MIERĪGS GADS
Teicams laiks, lai iekārtotu savu
māju, veiktu remontu. Labs laiks
padomāt par attiecībām. Teicams
periods, lai sāktu domāt par kāzām
vai bērniem. Materiālajā plānā
gads būs samērā veiksmīgs. Šajā
gadā gūsiet pārliecību, labklājību
un mieru. Uzmanības centrā
atradīsieties nevis jūs, bet jūsu
tuvie, un, pateicoties tam, jūsu
attiecības uzlabosies.

Darba Jāizdara izvēle
un jāpieņem lēmums. Var
nostabilizēties iepriekšējos gados
paveiktais. Vērts padomāt arī par
finanšu investīcijām vai iegādāties
nekustamo īpašumu. Jums būs
iespēja paust savu talantu, jo šis
gads uzlabos jūsu sociālo stāvokli
un profesionālo attieksmi.
Mīlestībā Sajutīsiet izteiktu
vajadzību pēc mierīgas mīlestības
un jutekliskas labklājības.
Vientuļajiem būs iespēja pārtraukt
savu mētāšanos. Ja dzīvojat pārī,
iespējama attiecību atjaunināšanās:
pārcelšanās uz jaunu dzīvesvietu,
kāzas vai bērna dzimšana. Jums
pirmajā plānā būs attiecības ar
vecākiem un bērniem. Veltiet sevi
otram, dāsni dāvājiet savu mīlestību
un uzmanību, - tas būs kā tests
jūsu jūtu briedumam.
Atslēgas vardi
Atklātība, līdzsvarotība un
atbildība par savu rīcību.

PĀRSTEIGUMU
GADS
Teicams laiks, lai atcerētos to, kas
tuvs dvēselei. Nav vērts meklēt
jaunas idejas un mērķus, jo tie
tikai sarežģīs jūsu dzīvi 2013. gadā.
Labāk pievērsieties sev un
savām attiecībām. Numeroloģija
prognozē jums interesantu laiku
mīlas frontē. 2013. gads nesīs daudz
negaidītu pārsteigumu. Lai tos
nepalaistu garām, palēniniet dzīves
tempu, mazāk strādājiet, vairāk
baudiet.

Darbā Šis gads ir pārejas periods,
laiks, kad ieturēt pauzi. Nevajag
atvēzēties lieliem projektiem, labāk
izmantojiet šo laiku, lai pārdomātu,
izpētītu situāciju, atpūstos vai, vēl
labāk, paņemtu atvaļinājumu gada
garumā. Dzīvojiet sev - pilnveidojiet
hobijus un kādu no tiem ieviesiet
savā darbā.
Mīlestībā Attiecībās ar mīļoto
var iezīmēsies atsvešinātība un
vientulība (gribēta vai uzspiesta).
Praksē tas izskatīsies kā īslaicīga
šķiršanās, savstarpējās sapratnes
zušana vai pilnīga attiecību
saraušana. Vientuļie var piedzīvot
negaidītu, brīnumainu tikšanos,
taču nesteidzieties uzreiz izdarīt
secinājumus.
Atslēgas vārdi
Pārdomas, pacietība un
gudrība.

IDEJU UN
UZVARU GADS
Šis gads būs īpaši labvēlīgs cilvēkiem,
kuri raduši strādāt Visi jūsu plāni un
mērķi tiks novesti līdz pozitīvam re
zultātam. Jūs būsiet pārpilni ar ide
jām un enerģiju, kas labvēlīgi ietek
mēs jūsu darbību. Iepriekšējos gados
aizsāktie projekti sāks dot rezultātus.
Beidzot saņemsiet novērtējumu par
paveikto. Iespējams, jums nāksies sa
maksāt arī par pieļautajām kļūdām,
bet... lai vai kā - rezultāts būs!

Darbā Nepalaidiet garām šo
iespēju gadu - strādājiet divtik
cītīgi, jo jums būs daudz iespēju
realizēt idejas. Tas var izpausties kā
pavirzīšanās uz augšu pa karjeras
kāpnēm, ienākumu palielināšanās,
kāda svarīga līguma parakstīšana.
Gads svarīgs arī finansiālajā ziņā,
piemērots nekustamā īpašuma
iegādei. Tiem, kuri ir piesardzīgi, gads
būs labvēlīgs investīcijām.

VĒRTĪBU
PĀRVĒRTĒŠANAS
GADS
Laiks aizdomāties par savu dzīvi un
izmainīt to! 2013. gads ir pats la
bākais laiks, kad to darīt. Jūsu cikla
pēdējais posms. Gads svārstās no
vienkāršas tīrīšanas līdz pilnīgai dzī
ves pārskatīšanai. Gads nav vien
kāršs, taču tas ir nepieciešams, jo
palīdzēs izprast jūsu dziļākās mo
tivācijas, atļaus iegūt lielu patstāvī
bu. Der atcerēties, ka tas, kas iesākts
devītajā gadā, parasti ir īslaicīgs.

Darbā Nav vērts uzsākt ambicio
zus projektus, bet var tikt vaļā no
apnikuša darba. Ja gadījums ļauj,
mainiet savu darbošanās veidu, lie
tu stāvokli, pielieciet punktu izpildā
majam darbam. Iespējams, jums
stāv priekšā sen iesākta nekustamā
īpašuma, auto pārdošana, noslē
dzas kāda projekta fāze. Jebkurā ga
dījumā pārdomājiet situāciju.

Mīlestībā

Kaislības, greizsirdī
ba, jūtas plūst pāri malām! Garlaicī
gi nebūs. Pāriem nāksies pieņemt lē
mumus, kas jau sen nobrieduši. Ja
spriedze jau eksistēja, šajā gadā tā var
novest pie īslaicīgas vai galīgas šķirša
nās, bet lēmums būs jāpieņem pa
šiem. Ja jūtas ir abpusējas, šis gads
dos manāmu uzlabojumu, un kopā
izlemsiet savu likteni. Vientuļajiem ra
dīsies iespēja iepazīties. Esiet gatavi
romantiskiem piedzīvojumiem!

Mīlestībā Šajā gadā jūs sagai
da jūtu daudzveidība. Viss, kas jums
šķita viduvējs, nogurdinošs, nu beig
sies. Jūs sajutīsiet iekšēju spriedzi,
garastāvokļa maiņas, vajadzību pēc
mīlestības, kas lielāka par visu. Tas
var novest pie īslaicīgas vai galīgas
attiecību saraušanas. Ja attiecības
svarīgas, vajadzēs stipri padomāt par
tām. Jaunās attiecības būs īslaicīgas.
Šis gads tam nav paredzēts.

Atslēgas vārdi

Atslēgas vārdi

Ticība spēkiem, pārliecinoša
darbošanās un sevis parādīšana.

Pacietība, izvērtēšana, spēja
atbrīvoties no vecā un liekā.
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ASTROLOĢISKĀ PROGNOZE NO 12. DECEMBRA LĪDZ 8. JANVĀRIM
Horoskopu cienītāji parasti grib izlasīt, ka veiksies mīlestībā un darbā, vai pietiks naudas un mājās viss būs kārtī
bā, - tā apgalvo neviens vien pētījums. Mēs nolēmām šīm četrām jomām piešķirt katrai savu simbolu un vizuāli pa
rādīt, kurā jomā šajā periodā sekmēsies visvairāk. SKAITIET SIMBOLUS! JO TO VAIRĀK, 10 LIELĀKAS IZREDZES.

V Ē R S IS

AUNS

' 21 . aprīlis - 20. maijs

21. marts - 20. aprīlis

Mīlestībā sirdsapziņas balss nespēs pārmākt pie
nākuma sajūtu. Svētkus sagaidiet kopā ar vistuvā
ko cilvēku. Piemērots laiks laulību slēgšanai. Mē
ģiniet nešķiesties ar naudu. Arī skopoties neva
jadzētu. Ienākumi pieaugums palēnām. Vēlams
galvenos darbus paveikt vēl vecajā gadā. Taupiet
spēkus, svinības organizējot, lai gadumijā varat
līksmot līdz rītam.
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Iespējamas senāku attiecību atskaņas. Varat no
formēt nenokārtotas attiecības. Dariet visu, lai
mīļotais cilvēks labi justos jūsu tuvuma. Perso
niskās aktivitātes uzplaukuma laiks. Svētkus rī
kojiet ar vērienu. Jaundibinātās biznesa attiecības
veicinās uzņēmumā attīstību. Visnepiemērotāka
jā brīdī jums tiks uzticēti jauni darbi. Svētku gata
vošanā iesaistiet draugus, ģimeni.

LABAS DIENAS

Pirmie Ziemassvētki tuvo cilvēku vidū,

2 4 .X I I

Ar šo dienu sāciet pildīt jaunās
apņemšanās.

Svinīgs brīdis dievnamā.

2 .1

n.

Atcerieties visas apņemšanās!
-_. ■'ùuàté>
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LAU VA

JA U N A VA

24. jūlijs - 23. augusts

24. augusts - 23. septembris

Mīlestībā stipnmet jūtu un emociju tandēmu. Ie
nākumus gūsiet bez ipašas piepūles. Vairs nosūr
stēs agrāk piedzīvots zaudējums. Ar pašcieņu de
monstrējiet savus talantus. Darbā jutīsieties kā
tuvinieku vidū. Sviniet gadumiju kopā ar kolē
ģiem. Varat aicināt mājās bijušos kolēģus vai sko
lasbiedrus. Ar prieku gatavosiet kulinārus pārstei
gumus svētku galdam.
LABAS DIENAS

*
© ©
/

/

J

ir
LABĀS DIENAS

Galvā vējš. Vieglas iepazīšanās un tikpat vieg
las šķiršanās. Attiecību uzspodrināšanai ietei
cams vairāk būt kopa. Saņemsiet algas paaugsti
nājumu. Priecājoties vairāk tērēsiet. Gada sākumā
vēlams nedaudz ietaupīt Daiba pienākumu ne
trūks, atziniba pagaidām nesteigsies pie jums. Mie
rīgi un klusi svētki mīļo vidū. Labas pēcsvētku iz
jūtas sirdi.

Mājas jautra atvērto durvju diena

1 6 .X I I

Priekšroku dosiet atvašu vajadzībam.

Miera pilns vakars mājās sveču gaismā.

2 0 .X II

Jauni vilinoši izaicinājumi.

^ S T R Ē L N IE K S

M EZ A Z IS

Z- j '23. novembris - 21. decembris

22 . decembris - 20. janvāris

īstais laiks mest kauliņus kopā. Radu saieta ie
spējama zīmīga iepazīšanās. Darbā tiks ievērota
jūsu centība un godīgums. Nopietns sadarbības
piedāvājums. Neveiciet iepirkumus steigā. Varat
pagūt izdarit ieguldījumu nekustamā īpašumā.
Labās humora izjūtas dēļ tiks piedots skarbāks
vārds. Brivo laiku atvēliet vaļaspriekam. Atvases
priekšlikumā slēpsies kāds racionāls grauds.

* L.J
© ©
/ ļ
ir

Šarmu un enerģiju veltiet mīļotā cilvēka sirds ie
karošanai. Ienākumi būs adekvāti uzkrātajai piere
dzei. Paplašināsies sadarbības partneru loks. Lab
prāt uzņemsieties svētku organizēšanu. Domu
koncentrācijai noderēs neliels izbraukums. Mājās
valdīs gaidīšanas svētki. īpaši padomājiet par mī
ļiem pārsteigumiem vecākiem. Atvases gadumiju

LABĀS DIENAS

Aizritējuša gada izvērtējums draugu lokā.

Lēna iesildīšanas svētku maratonam.

1 8 .X II

2 .1

Smaids un labs vārds bus zelta vērtē.

Vai pamanījāt, ka gads jau sācies?

Mīlestība

Nauda

Māju sajūta

D V ĪŅ I

V Ē Z IS

21. maijs - 21. jūnijs

22. jūnijs - 23. jūlijs

Aizrautīgi kārtosiet personisko dzīvi. Gadumijas
noskaņās noregulēsies sarežģījušās attiecības. Va
rat sagaidīt atzīšanos mīlestībā. Būs pietiekami gan
naudas, gan goda. Darbā saskanēs domas ar vadī
bu. Izrādiet atzinību cilvēkiem, kuri palīdzējuši gūt
panākumus. Ģimenē harmoniskas attiecības. Bau
diet mājīgumu un attiecību siltumu.
LABĀS DIENAS

1 7 .X I I

5.1

LABAS DIENAS

Izbaudiet laiku, kad viss rit kā pa
diedziņu.

Pilnā sparā rit Ziemassvētku dāvanu
gādāšana.

Ilgi gaidīts kultūras notikums.

Diena ticības, cerības un mīlestības zīmē.

J
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24. septembris - 23. oktobris
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Mīlestībā emocijas ņems virsroku pār prātu. Gadumiju varat sagaidīt pie mīļotā tālumā. Lielu
uzmanību pievērsīsiet izejamā tērpa gatavošanai
vai iegādei. Iepriekš stingri izplānojiet svētku sa
gaidīšanu. Izrotājiet darba telpas, radiet gaišu no
skaņu kolektīvā. Ienākumus varat gūt ar steidza
ma pasūtījuma izpildi. Cepiet piparkūkas, gata
vojiet cienastu, lai mājās virmo svētku smaržas.
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LABAS DIENAS

SKO RPIO N S
24. oktobris - 22. novembris

īpaši labvēlīgs periods mīlestībai. Starosiet siržu
tuvībā! Ja esat divi, trešais būs lieks. Vairosies ie
nākumi, saņemsiet zīmīgu dāvanu. Svētki nav ie
domājami bez izdevumiem. Piedalieties ar mūzi
ku saistītā projektā. Ziedojiet labdarībai. Aiciniet
viesos pazīstamus un truļus cilvēkus. Omulīga
gaisotne dzims bez reibinošiem dzērieniem. Iepērcieties kopā ar atvasēm.

Brivās mīlestības attiecības pāries nopietnākā fāzē.
Pie durvīm atkal klauvēs sena simpātija. Svētku die
nās var sākties jaunas attiecības. Naudas jautājumus
ieteicams kārtot līdz 17. decembrim. Starojošs skats
uz dzīvi ietekmēs darba attiecības. Gūsiet gandarīju
mu un atzinību. Nesteidzieties pakot ceļasomas. Ar
iecietību uzklausiet atvašu oriģinālās svētku gatavo
šanas idejas.
LABĀS DIENAS

1 6 . X II

Mazu, jauku dāvanu gatavošana.

Lidosiet ar veiksmes spārniem.

2 2 .X I I

Reibsiet no mīlas nojausmām.

Vienkārši prieks par brīvu dienu.

Ū D EN SV ĪR S

Z IV IS

21. janvaris - 18. februāris

19. februāris - 20. marts

LABĀS DIENAS

1 4 .X I I

4.1

Dienesta romāns uzliesmos un apdzisis. Nopietns
piedāvājums var pārvērst visu.dzīvi. Ienākumus gū
siet ar radošu darbu. Rīkojieties bez liekas steigas.
Profesionālā jomā gaidāmi sarežģīti uzdevumi. Sa
plānojot darāmo, nodrošināsiet mierīgu svētku sa
jūtu. Gūsiet prieku ziedojot Dodieties viesos pie
labiem draugiem. Pasakiet vecākiem, cik ļoti jūs vi
ņus mīlat
LABĀS DIENAS

Attiecību jomā dīvainas sagadīšanās un pie
klusums. Pacietīgas nogaidīšanas laiks. Ga
da nogalē sabalansējiet ienākumus ar izde
vumiem. Iespējami neplānoti priecīgi tēriņi.
Darba sirsnīga gaisotne, jūs visur aicinās.Ju 
tīsieties novērtēti. Gandarījums par aizvadī
to gadu. Svētku dienās jautrība, daudz ķompli
mentu un labu vārdu. Atbildiet ar to pašu.

Sirsnīga saruna ar tuvu cilvēku.

Patīkamas rūpes, jauki pārsteigumi,

Laimes sajūta bez acīmredzama iemesla.

Jautrs senu draugu burziņš.

MENESS
KALENDĀRS

MENESS
BEZ KURSA
(čika laiks) -

V

no 12. decembra
līdz 8. janvārim

lai
ka sprīdis pirms Mēness
pārejas nākamajā zodiaka
zīmē, kurā tas vairs ne
veido aspektus ar citām
planētām. Mēness kā
emocionālā un sadzīviskā
fona noteicējs šajā pe
riodā it kā peld, tam nav
virzības un noteiktības,
tāpēc šajā laikā labāk ne
pieņemt lēmumus un
neuzsākt neko jaunu.

Jaunais Mēness cikls 13. decembri
sāksies ar nepamatoti lielām cerībām,
ka viss sakārtosies pats no sevis.
Diemžēl tā nebūs - nāksies smagi strādāt.
Katrā ziņā ieguvēji būs tie, kuriem var uzticēties un kuri
pakļaujas noteikumiem.
21 . decembri - ziemas saulgriežus - vēlam s aizvadīt jautrā un
patīkamā kompānijā. Pilnm ēness laiku 28. decembrī laj>āk
pavadīt ģimenes lokā, rūpējoties citam par citu.

ATSLODZE -

Sastādījusi astroloģe LlCA ŠĪRONA

12.12.2012.
trešdiena

V 00:00-00:21

13.12.2012.

Jauns Mēness cikls 10:41
Mēness Strēlniekā/Mežāzī 23:42

ceturtdiena

Y 10:42-23:42 #05:37-15:46

Mēness Skorpionā/Strēlniekā 00:21

14.12.2012.

O

15.12.2012.

Mēness Mežāzī/Ūdensvīrā 23:53

Y 23:15-23:53

i
O

C

Var darīt, var neda
rīt - viss atkarīgs no
vēlmes un nepie
ciešamības.
Šajā dienā nav ie
teicamas nodarbes
konkrētajā jomā.

17.12.2012

Mēness Ūdensvīrā

pirmdiena

? 20:11-24:00
I&35638S

...

Mēness Ūdensvīrā/Zivīs 02:48

>
VVÄ'

19.12.2012.

trešdiena

y 00:00-02:48

1 e r ; ic i ©

Ceļojumi

Naudas
tērēšana/
izdošana

Mēness Zivīs

20.12.2012.
ceturtdiena

S 07:19-09:43 #

21 .12 .2012 .
piektdiena

Saule pāriet Mežāža zīmē 13:11;
sākas ziema
Mēness Aunā

Svarīgu lēmumu
pieņemšana

Mēness Zivīs/Aunā 09:43

01:09-09:23

Mēness Aunā/Vērsī 20:25

V 14:57-20:25
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Mēness Ūdensvīrā

svētdiena

18.12.2012

l O

t a

sestdiena
16.12.2012.

l O

Laba diena, lai
darbotos minēta
jā jomā.

Mēness Mežāzī

piektdiena

otrdiena

periods pirms
Mēness fāžu
maiņas, kura laikā orga
nismam labi iedot atel
pu no smagām un lielām
pārtikas devām. Var dzert
nesaldinātas zā|u tējas
un ēst vieglu, veselīgu
pārtiku mazās devās.

Izklaides

o c

Skaistumkopšana

23.12.2012.
svētdiena

24.12.2012.
pirmdiena

M, 25.12.2012.

Mēness Vērsī

# | c| c| # ld

Mēness Vērsī

t

g av ēšan as
k alen d ārs

O

Pēc

Mēness Vērsī/Dvīņos 09:13

otrdiena

Joga s

o icb icic

? 07:58-09:13

Citādās Pasaules redakcijas

un lasītāju lūguma, žurnāliste Aiva
Kalve jau trešo gadu sastāda jogas
gavēšanas kalendāru. Gadu no

26.12.2012.
27.12.2012.

V08:50-22:06

28.12.2012.

Pilnmēness 12:21
Mēness Vēzī

"viens gavēšanas kalendārs nevar būt
piemērots visiem". Taču lasītāji to pie
prasa, un, izskatās, ka Aivai kalendārs

Mēness Dvīņos/Vēzī 22:06

ceturtdiena

gada viņa teic, ka jābeidz šī afēra, jo

O!

Mēness Dvīņos

trešdiena

I

O iC

būs jāsastāda vēl arī nākamos gadus.
Tātad - ņemam šķēres, griežam ārā
un liekam pie ledusskapja. Lai jums

piektdiena

V 16:43-24:00 #05:46-18:55

29.12.2012.

MenessVēzī

sestdiena

V00:00-24:00

30.12.2012.

Mēness Vēzī/Lauvā 09:45

svētdiena

V 00:00-09:45

31.12.2012.

Mēness Lauvā

pirmdiena

V 23:52-24:00

slaids 2013. gads!

1 0 :0 :0 1

Gavējamās dienas
2013. gadā

Iclclcļo

i

* Visa diena
** No plkst.!5:00 līdz nākamās
dienas rītam

• • •

11., 27.

1.01.2013.

Mēness Lauvā/Jaunavā 19:35

otrdiena

V 00:00-19:35
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ļ €
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10., 25.
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11., 27.
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APRĪLIS

2.01.2013.

C • •

Mēness Jaunavā

trešdiena

H 3.01.2013.

Meness Jaunavā

S l ceturtdiena

? 14:15-24:00

3

» .

3

21.

JŪNIJS
8., 23.

19.

ļ 4.01.2013.

Mēness Jaunavā/Svaros 03:10

piektdiena

V 00:00-03:10

5.01.2013.

Mēness Svaros

sestdiena

O

i

8 ., 2 2 .

mm

H C lO iC lC

00:12-07:52

SEPTEMBRIS

6.01.2013.

Mēness Svaros/Skorpionā 08:09

svētdiena

V 01:13-08:09
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...............................

31.2013.
TTidiena
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Mēness Skorpionā
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V 13:31-24:00

Mēness Skorpionā/Strēlniekā 10:28

:
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Melnās ūdens
sagaidīšanai
Čūskas gads sākas 2013. gada 10. februārī, bet pirms tam
aizvadot 2012. gadu, varam uzrīkot ģenerālmēģinājumu.
Konsultējusi numerologe un fen šui speciāliste DITA BLŪM A

KO LIKT GALDA?
♦ Jaungada svinības jāsāk ar bagā
tīgu maltīti, lai nodrošinātu pārticību
visam nākamajam gadam.

KO VILKT MUGURA?

+ Čūska barojas ar zivīm un maziem
zvēriņiem, tāpēc galdā ieteicams celt
pildītas veselas zivis, vistas, pīles.

+ Izvelieties apģērbus melnos, zilos
vai zaļos toņos.
+ Sievietēm vēlams izvēlēties pie
gulošus vakartērpus ar čūskas ādas
faktūru.
+ Būtiska nozīme ir košiem ak
centiem: melna kleita + koša šalle,
melns krekls + spilgts tauriņš.
+ Ieteicamas rotas ar dārgakme
ņiem vai pusdārgakmeņiem.
+ Veiksmi nesīs jauns apģērbs un
rotas.

KĀ ROTĀT MĀJU?
+ Ieteicami spīdīgi rotājumi: dažādas
vītnes, vizuļojošas bumbas.
+ 2013. gada stihija ir ūdens, tāpēc
dzīvoklī izvietojiet gliemežvākus un
jūras zvaigznes, zivju un astoņkāju
attēlus.
♦ Iegādājieties čūsku figūriņas un uz
dāvināt tuviniekiem. Vienu atstājiet sev,
nolieciet to uz plaukta vai piestipriniet
pie ledusskapja, lai pielabinātu čūsku
viņas gadā.
+ Galda rotāšanai izmantojiet egļu
zariņus, zeltītus izšuvumus, lodītes,
krelles, sveces. Galda vidū novietojiet
augļu trauku.
+ Svečturus aizstājiet ar ūdens
bļodām, kuros peld sveces. Pievērsiet
uzmanību, lai sveces būtu ar zelta
rotājumiem.
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+ Porcijām jābūt mazām, jo čūska
nekad neuzbrūk lielam medījumam.
Labs risinājums ir dažādas siltas un
aukstas uzkodas.
+ Čūska mīl greznību, tāpēc
galdā jābūt kādām
neparastām delikatesēm.
f
+ Čūskas gadā
aktuāls ir arī
piens - izmantojiet
to mērcēs vai
kokteiļos.
+ No alkoholis
kajiem dzērieniem
priekšroku dodiet
liķieriem. Ja pasnie
dzat kokteiļus, tad
vēlams uz piena
bāzes.

i
i
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Saruna ar psiholoģijas zinātņu maģistri, Durgas Tempļc

MELNA MAĢIJA -

m ā ņ t ic Ib a je b šo kējo ša ’ r ea lit ā t e ?
Daudzi cilvēki, pateicoties mūsdienu tehnikas
laikmetam, ir attālinājušies no dabas spēkiem
un mūsu sentēvu vairāku tūkstošu gadus
vecām zināšanām par šo pasauli, cilvēku un
Dievu. Melnā maģija daudzu mūsdienu cilvē
ku vidū tiek uzskatīta par māņticību.

tikko upurī ir ietriekta šī negatīvā enerģija tā
ar viņu atgadās kaut kas nepatīkams.
Cilvēki negaidītu saslimšanu saista ar laika
apstākļiem, ja pie vainas būtu laika apstākļi,
tad visi cilvēki noteiktā gada laikā slimotu
ar vienu un to pašu slimību, bet visi jau ne

Bet kas tad patiesība ir melnā maģija, ja viņa ir,
tad pēc kādiem likumiem tā strādā?
Mēs visi zinām un atceramies no skolas sola,
kad fizikas stundās mums mācija par enerģi
jas nezūdamības likumu, ka viss ir enerģija.
Kas tad ir melnais mags, tas ir cilvēks, ku
ram ir zināšanas kā padarīt savu domu ļoti
spēcīgu, zina metodes kā jāstrādā ar domu,
lai tā sasniegtu savu mērķi, jeb skatoties no
zinātnes viedokļa zina kā uzkrāt enerģiju un
kā ar šīs enerģijas palīdzību ietekmēt cilvē
kus un viņu dzīves. No kā tad sastāv domas,
tā atkal ir enerģija, tikai negatīvās domas ir
negatīvā enerģija, negatīvā enerģija savā bū
tībā ir destruktīva un iznīcinoša. Burvis īpa
šos rituālos māk apaudzēt negatīvo enerģiju
ar lielāku enerģijas apjomu, līdz ar to padara
domu spēcīgu, un šo domu nosūta upurim,

slimo, gadās, ka cilvēku pēkšņi un negaidī
ti atlaiž no darba, cieš autoavārijā, mīļotais
vīrietis sāk staigāt apkārt ar citām sievietēm
vai pamet ģimeni uz visiem laikiem, sieviete
nevar gadiem satikt jauku vīrieti un apprecē
ties, notiek negaidīti finansiāli zaudējumi,...,
cilvēkam pat neienāk prātā, ka nelaimju cē
lonis ir vienīgi un tikai melnā maģija, kura
ir uzlikta. Kādam ir licies, ka Tev iet labāk
nekā viņam un viņš ir pasūtījis pie speciālis
ta melno maģiju, lai to Tev uzliek vai pats to
apguvis no melnās maģijas grāmatām un liek
lietā. Ir ļoti svarīgi iemācīties pašam noņemt
melno maģiju un iemācīties no tās aizsargā
ties nākotnē. Jo kamēr speciālists Tev kabi
netā noņem melno maģiju, nav garantijas,

ka rīt jau kāds cits to nebūs uzlicis no jauna.
A r melno maģiju cilvēki ir nodarbojušies jau
no seniem laikiem. Vienmēr ir bijuši ļauni
cilvēki, kas otram vēlējuši sliktu. Ja nav zi
nāšanas kā pašam neitralizēt un aizsargāties
no melnās maģijas, tad ir ļoti grūti dzīvot šo
dzīvi, vēl vienas nebūšanas nav beigušās kad
sākas jaunas, tālab mācu cilvēkiem metodes
kā pašiem atbrīvoties un aizsargāties no mel
nās maģijas, lai viņu dzīves mieru neviens
nevarētu iztraucēt un apdraudēt. Cik gan
bieži mūsu ceļš ir krustojies ar melno ma
ģiju, pat neesam par to aizdomājušies, bet
tikai nez no kurienes mūsu drēbēs parādījies
kāds sarkans diegs, pie galda nomesta sprau
dīte, pie durvīm parādījušās kapu smiltis, uz
spoguļa parādījies kāds neuzkrītošs pirksta
vilkts tēls, nokaltusi puķe uz grīdas, uzradies
kāds jauns priekšmets, sveču tauki, izkaisīti
pelni,... Cilvēki to likvidējot pielauž liktenī
gas kļūdas, vai vēl trakāk, par to visu tikai
pasmaida, to jau burvim tikai vajag, lai Tu
visu atstāj kā ir, vai tam visam veidojumam
pieskaries, un mērķis, tad ir sasniegts...Tālab
ir jānāk mācīties, Tev ir jākļūst gudrākam, lai
neviens neko Tev nevarētu izdarīt un satrici
nāt Tavu dzīves mieru. ♦

Noras DeGold skolnieku atsauksmes par semināru

KĀ PAŠAM NEITRALIZĒT UN AIZSARGĀTIES NO MELNĀS MAĢIJAS:
Igors Labkovskis (56),
pārdošanas nodaļas vadītājs
Jau piecpadsmit gadus strādāju starptautiskā
kompānijā par pārdošanas nodaļas vadītāju, katru
mēnesi saņemu lielu atalgojumu, tādēļ manai sie
vai nekad nav bijusi vajadzība šos gadus iet strā
dāt, abiem saviem dēliem varēju finansēt studijas
prestižā Anglijas koledžā, visus šos gadus dzīvoju
normālu dzīvi, nekad nekas dramatisks neatgadī
jās, dzīve gāja mierīgā plūdumā. Līdz vienu dienu
mana dzīve sagriezās kājām gaisā, sieva saslima ar
vēzi, sākās smaga un nopietna ķīmijterapija, mans
jaunākais dēls cieta autoavārijā, tas bija brīnums,
ka viņš palika dzīvs un neskarts, jo no mašīnas bija
palikusi pāri bleķu kaudze. Kādu laiku pēc avārijas
man uzteica, bez acīmredzama iemesla, darbu
kompānijā, bija jānostrādā pēdējais mēnesis un
varēju doties kur vēlos. Biju šokā un nesapratu, kas
notiek ar manu dzīvi, bija sajūta, ka kāds ar viņu
spēlējas un iznīcina visu, kas man ir dārgs. Mana
sekretāre, uzzinot jaunumus, ka strādāju vairs tikai
pēdējo mēnesi kompānijā, jo arī viņai biju izkratījis
sirdi par nelaimēm. Viņa man teica, ka man esot
uzlikta melnā maģija, es sāku smieties to dzirdot,
esmu cilvēks ar maģistra grādu ekonomikā, man
te stāsta, ka pie visām manām nelaimēm ir vainīga
melnā maģija. Sekretāre stāstīja, ka arī viņai esot
bijis dzīvē smags periods. Aizgājusi pie psiholo
ģijas zinātņu maģistres, vēdiskās tradīcijas spe
REKLĀMA

ciālistes Noras un apguvusi metodes, kā to visu
noņemt, viņa visu to izdarījusi un līdz šai dienai no
melnās maģijas viņai ir miers. Tikai aiz cieņas pret
sekretāri, jo viņa man ļoti bija palīdzējusi grūtajos
brīžos, aizgāju uz semināru: „Kā pašam neitralizēt
un aizsargāties no melnās maģijas."
Apmeklējot semināru es tik daudz ko sapratu un
uzzināju par tādām lietām, par kurām nekad agrāk
nebiju interesējies, aizdomājies, un tā liku lietā ie
gūtās zināšanas, sākumā, kad to visu pielietoju ju
tos jocīgi, kā es, cilvēks no biznesa pasaules, esmu
sācis interesēties un nodarboties ar maģijas jautāju
miem. Bet, kad pēc dažām dienām mani uzaicināja
pie firmas īpašnieka pēc semināra un paveiktā mā
jasdarba, un man ļoti atvainojās par radušos situā
ciju, jo es netiekot atlaists no darba, un sakarā ar šo
pārpratumu man vēl tika piešķirta kompensācija, lai
kompensētu morālo pazemojumu, sapratu, ka mel
nā maģija nav tikai pasaka bet realitāte. Sieva arī ļoti
veiksmīgi izveseļojās no vēža un jaunākais dēls jau
braukāja apkārt ar jaunu jau daudz labāku automa
šīnu. Bet es esmu kļuvis par regulāru DurgasTempļa
apmeklētāju un Noras skolnieku.

Ilona Matisone (36)
Pirms vairākiem gadiem man labākā draudzene
uzdāvināja uz dzimšanas dienu grāmatu, kurā bija
ielikts sarkans diegs, nobrīnījos par diegu, bet ie
liku to grāmatu plauktā, un aizmirsu par sarkano

diegu un grāmatu. No tā laika manā dzīvē sākās
dīvainas lietas ar vīriešiem, tie burtiski no manis
bēga, ja izdevās ar kādu iepazīties, tad drīz vien
neizskaidrojamu iemeslu dēļ vīrietis jau bija nozu
dis, bija pat periods, kad vairākus gadus neviens
vīrietis ar mani neielaidās pat uz vienu nakti. Sāku
iet pie dziedniecēm, biju dzirdējusi, ka viņas var
līdzēt šādā nelaimē, bet man vairākas pateica,
man esot uzlikts bezlaulības vainags un tas esot
tik spēcīgs, ka to nevarot noņemt, man esot tāds
liktenis un jāsamierinās dzīvot vienai bez vīrieša.
Es nesamierinājos ar to un no domas vien, ka būs
jākļūst par vecmeitu un tā savas dienas jāaizvada
vienai, tas nebija pieņemami.
Meklēju palīdzību kur vien to var atrast līdz
nokļuvu uz Noras vadīto semināru: „Kā pašam
aizsargāties un neitralizēt melno maģiju". Patei
coties šim semināram es iemācījos kā noņemt
bezlaulības vainagu. To izdarot, burtiski pēc ne
ilga laika satiku jauku vīrieti kafejnīcā. Tagad jau
esmu laimīgi precējusies ar šo vīrieti un mums
aug burvīga meitiņa, man ir fantastisks vīrietis,
tik saprotošs un izpalīdzīgs, izglītots un ar ļoti
labiem ienākumiem. Es jau no laika gala ticēju,
ka var atbrīvoties no bezlaulības vainaga, un tieši
mana ticība man palīdzēja satikt Noru, pateico
ties viņas zināšanām neesmu vecmeita, bet laimī
gi precējusies sieviete un esmu brīva no melnās
maģijas uzliktā bezlaulības vainaga.

nduisma vecāko skolotāju NORU DeGold

DURGASTEMPUS
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< NORA DeGold
pie Hinduisma
tempļa Balī,
kuri slavens
ar savu spēku,
kas atpesta no >
melnās maģijas.

▲ Hinduisma
priesteris veic
rituālu, kas noņem
melno maģiju, kura
ir uzlikta veselībai.

21., 22. ja n vā rī (12.00 - 18.00) sem inars:

KĀ PAŠAM NEITRALIZĒT
UN AIZSARGĀTIES
NO MELNĀS MAĢIJAS?

4 Hinduisma priesteris
Balī veic rituālu, kurš
noņem sievietēm
bezlaulības vainagu.

Semināru vadīs: Mag. psych. NORA DeGold
Pilna informācija: WWW.DURGA.LV
Pieteikšanās: 25888358

INDIVIDUĀLĀ DIAGNOSTIKA
MELNĀS MAĢIJAS JAUTĀJUMOS
PIE DURGAS TEMPĻA SPECIĀLISTĒM:

SS’»

9

ILZE CĪRULE Vēdiskās meistarklases dziedniece,
ājurvēdas masāžu meistare, karmas
speciāliste. Pieteikties pa tālr. 26177128

IEVA SAULE Astroloģijas zinātņu bakalaure, vēdiskās
meistarklases dziedniece, gaišreģe.
Pieteikties pa tālr. 26440337

▲ Hinduisma tradīcijas rituāls Balī okeāna krastā, kur
cilvēki tiek atbrīvoti no melnās maģijas, kas uzlikta naudai.

VISUI

modeli

Musu senčiem puzurs bija veids, ka sakartot
iekšējo pasauli un iegūt mieru. Varbūt
pienācis laiks celt godā šo senču meditācijas
un spēka avotu?

▼ "K ristīne £5iep in a
uzuri nāk no pirmskristietības
laika un ar savu formu un zel
taino krāsu pauž atdzimstošās
gaismas ideju. Šādi mēs palī
dzam saulei tikt atpakaļ debe
su kalnā un sakārtojam sevi.
No salmiem un niedrēm darinātie Visuma
modelīši ir vieni no senākajiem ziemas saul
griežu rotājumiem, kas mājokļos bijuši kriet
ni pirms eglītes. Lai gan puzuru gatavošanas
paņēmieni un materiāli ir vienkārši salmi,

P

niedres, skali, olu čaumalas, putnu spalvas,
dzija -, to iespaids ir pārsteidzošs.

Efek tīvais attīrītājs
Puzuri labvēlīgi ietekmē vidi un cilvē
kus. Tie enerģētiski attira telpu, sakārto do
mas un, pēc senču ticējumiem, atbaida ļau
nos garus.
Svarīgs ir ne tikai puzura veidols, bet arī
tas, kā puzurs iekārts - vienā punktā griestos.
Tas atgādina par saikni ar Dievu, debesīm un
rāda, ka katra mazā pasaulīte veido lielo, ka
Visums ir sakārtots, bet tajā pašā laikā kustīgs
un mainīgs.

ČETRAS STIHIJAS puzurā
♦ Puzuru pamatforma tiek veidota no
divām savienotām četrstūra piramī
dām. Augšupejošā piramīda simbo
lizē debesis, Dievu, kas sasaucas arī
ar grafisko Dieva apzīmējumu sena
jās zīmēs. Lejupejošā piramīda sim
bolizē raupjo pasauli, zemes dzī
vi, Māru.
♦ Tāpat kā Visums sastāv no daudzām
mazākām pasaulēm, ari puzuros pa
matelementi tiek iekārti cits citā un ir
cits par citu mazāki.
♦ Plaknes simbolizē četras debespu
ses, četrus vējus, četras stihijas, čet
rus gadalaikus.

♦ 12 posmi simbolizē gadu ar 12 mē
nešiem. Puzuru griešanās norāda uz
laika, kustības, dzīvības un Laimas
klātbūtni.
♦ Puzuru pamatelements slēpj vēl kā
du unikālu struktūru - visas virsot
nes savienojot ar iedomātām līni
jām, tās krustojas puzura centrā, un
veidojas telpisks krusts, kas simboli
zē trīsdimensiju telpas apziņu. Tā iz
riet no trim asīm, ko veido cilvēka
ķermenis.

Puzurus katru gadu
taisīja no jauna,
vecos sadedzinot,
lai sadegtu uzkrātā
negatīvā enerģija.

♦ Neredzamo Dievu simbolizē puzu
ra vidus - centrs, kas atrodas vienā
dā attālumā no puzura piramīdu vir
sotnēm.

Lai pagatavotu Visuma mazo
modeli, jums vajadzēs:
♦ salmus vai niedres, kam caurs vidus;
♦ garu adatu vai stieplīti (stieplīte node
rēs, ja puzura posmi plānoti garāki par
adatu);
♦ stingrs diegs vai dzija.

Brigita Ektermane

Puzuru veidošana
ir smalks un
darbietilpīgs process.

1. SOLIS
Niedres notīra un sa
griež 12 vienāda garu
ma un resnuma pos
mos.

2. SOLIS
Adata vai dubulti
salocītā stieplē iever
garu pavedienu,
tad ver niedres
trijstūros.

4. SOLIS
Izveido četrus
trijstūrus un sastiprina

Izveļas divus pretējos
trijstūrus, paceļ
uz augšu un galus
sastiprina kopā.

5. SOLIS
Atlikušos divus trijstū
rus savieno uz pretējo
pusi tā, lai sanāktu
divas kopā saliktas
piramīdas.

C IT A D A PASAULE
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MANTOJUMS

Tie ne tikai attīra
bet sakārto domas
. un>pēc senču
ticējumiem, atbaida
jaunos garus.

Jzatvisķie
vārdojumi,
gatavojot
puzuru
LABAI
DZĪVOŠANAI
Met, dieviņi, zelta krustu
Pār to manu istabiņu!
Pār to manu strādāšanu!
Met, dieviņi, zelta krustu,
Met, dieviņi, zelta krustu
Pār to manu dvēselīti!

NAUDAS
PIESAISTĪŠANAI
Tev, dieviņi, spēks, varite,
Tev naudiņas dalīšana!
Šim saujiņu, tam saujiņu,
Man ar visu riekšaviņu!

VEIKSMĪGAI
DARBA
ATRAŠANAI
Darba māte, Laimes māte,
Abas vienu ceļu iet.
Darba māte darbu dala,
Laimes māte samaksāja.

LABAI
VESELĪBAI
Bagāts lūdza naudas, mantas,
Es no dieva veselibu,
Bagātam nauda, manta,
Man bij' laba veselība.

♦ Ja puzuru rotā ar putna spalvām, tās
ir kā laimes slotiņas, kas attīra ceļu
un aizslauka nelaimes gružus.
♦ Raiba dzija, lentes ir auglības
vēlējumi.
♦ Sarkana dzija veicina spēka un
enerģijas pieplūdumu, sadedzina
tumšo enerģiju, harmonizē pama
ta čakru.
♦ Oranžie dzīpari dziedina depresiju,
atjauno enerģiju, palielina imunitāti.
♦ Dzeltenie rada dvēseles mieru, prie
cīgu noskaņojumu, orientē uz nā
kotni, jauniem sasniegumiem un
līdzsvaro.

♦ Zaļie simbolizē cikliskos ritmus pa
saulē, nomierina, līdzsvaro un har
monizē sirds čakru.
♦ Gaiši zilie asociējas ar ūdeni un gai
su, veicinot intuīciju, atklātību, no
mierina nervus.
♦ Violetie apvieno vīrišķo un sievišķo
sākotni, iemieso kustības un miera
savstarpējo ietekmi, aizsargā medi
tācijas laika.
♦ Baltie uzlādē ar enerģiju, attīra un
nomierina.

AIZSARDZĪBAI
Lai bij’ vārdi, kam bij’ vārdi,
Man pašam stipri vārdi:
Avotā guni kūru,
Caur akmeni dūmi kūp.
Ko varēja man darīt,
Ko manai galviņai,
Dzclau kalta man galviņa,

Puzuri jākar istabu
stūros, jo tur uzkrājas
negatīvā enerģija.

Tēraudiņa dvēselite.
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Iesaltām labāko

• Tie paši zirņi un sautētie
Kāposti, tikai ar mazāku
taukvielu daudzumu
• Spirdzinošs dzēriens
svētku galdam bole ar baziliku
• Sešas gastronomiskas
idejas, ko vērts ieviest
ēdienkartē 2012. gadā

• No kuras mīklas sanāk
gardākās piparkūkas
• Vīnziņi degustē dzirkstošos
vīnus
• Eksperti vērtē glāzes,
ar kurām ieskandināt
2012. gadu

www.e-kiosks.lv

Noderīgi padomi
• Vai neapēsto piparkūku
mīklu var taupīt
nākamajam gadam?
• Kā glazēt piparkūkas
• Kā cept cepeti un izvēlēties
svaigāko karpu svētku
maltītei

abonē un lasi

JO VAIRAK, JO LABAK.
Augļos ir sēklas, kas
nodrošina jaunu sākumu,
tāpēc tiem piešķirts
nemirstības un auglības
simbols. Jo vairāk sēklu, jo
labāk. Daudzas tautas augļu
kokus dēvē par dzīvības
kokiem, bet pašus augļus
par dievu barību. Savukārt
kristietībā vispārzināms ir
labā un ļaunā atzīšanās
koks un grēkā krišanas fakts,
nobaudot aizliegto augli.

UNIVERSĀLAIS AUGLIS.
Lai gan mākslā kā paradīzes
aizliegtais auglis, ko noplūca
Ieva, tiek attēlots arī ķirsis
un vīnoga, pārsvarā tomēr
dominē ābols. Tas ir sens
auglības simbols, plaši pazīs
tams arī kā mīlas, baudas un
kārdinājuma auglis. Bet tas vēl
nav viss - ābols ir arī zināšanu,
nemirstības, jaunības un
laulību simbols.

3

GAN RADOŠAJIEM,
GAN JAUNAJIEM
PĀRIEM. Saldā

dienvidniece melone, šķiet,
ir vispretrunīgāk vērtētā no
visiem augļiem, Tā simbolizē
gan auglību un dzīvotspēju, gan
baudu un nesātību. Pateicoties
melones ātraudzībai, to iesaka
lietot visiem radošajiem
cilvēkiem ar domu, ka arī viņi
sasniegs melones cienīgus
rezultātus. Ķīnā šā augļa sēklas
tiek izmantotas kāzu rituālos.

BŪDAS APSKAIDRĪBA. Vīģi,
kuras lapas bija pirmais apģērbs
no paradīzes padzītajiem Ievai un
Ādamam, gandrīz visā pasaulē pazīst
kā auglības simbolu. Ebreju tradīcijās
vīģe saistīta ar mieru un labklājību,
savukārt vīģes koks izpelnījies labvēlību
gan antīkajā pasaulē, gan kristietībā,
gan budismā (Buda sēdēja zem vīģes
koka, kad pār viņu nāca apskaidrība).

SIEVISKIGS
UN “RAŽĪGS”.
Pateicoties savai
^
jutekliskajai
x
formai, bumbierim
piedēvēta mīlas un
mātes simbolika. Laba
bumbieru raža liecināja,
ka tajās mājās būs gaidāma arī "bērnu raža". Kristīgajā
mākslā bumbiere vēsta par Kristus mīlestību. Savukārt
Ķīnā ziedoša bumbiere ir sēru simbols.

Rudenī pilnām mutēm baudām gan vietējos, gan
svešzemju augļus, taču reti iedomājamies, ka katram no
tiem ir sava simboliska un reliģiska nozīme, kā arī savs
uzdevums.

▼ VŽvija 'P ozņaka

6

VEIKSMEI UN
NEMIRSTĪBAI.

Uz pusēm pārgriezts
apelsīns atgādina ziedu, tāpēc
tas tiek asociēts ar auglību
un jaunavību. Ķīniešiem ir
tradīcija ēst apelsīnus jauna
gada otrajā dienā, tā nodrošinot
sev veiksmi, izdošanos un
nemirstību:-.....................

7
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Neraugoties uz
skābo un rūgto garšu,
citrons ir tīrības un uzticī
bas simbols.
Austrumos
citrons tiek
dēvēts par Būdas
augli, sasaistot
citrona garšu ar
- budisma sludināto, proti,
ka dzīvē negaida izpriecas,
bet ciešanas. Citrons ir arī
ilga mūža simbols - par
bagātīgo C vitamīna devu
šajā auglī neviens vairs
nav jāpārliecina.

r\

DIEVU ĒDIENS.

I I I

Lai gan teju visi
augļi tiek dēvēti par
dievu ēdienu, mango, pateicoties
savam saldajam un sulīgajam
mīkstumam, kas garšo līdzīgi
kā ananass un persiks kopā,
izpelnījies īpašu labvēlību.
Hinduistā tas ir mīlestības
simbols. Un mango
lapas izmanto veiksmes
piesaukšanas rituālos.
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VESELĪBU!
SATANA
UN BAUDAS AUGLIS.

KATRAM SAVS.

No Amerikas ieceļojušie tomāti
XV un XVI gadsimtā tika dēvēti par mīlas
augļiem. Valdīja uzskats, ka tie spēj
stiprināt dzimumtieksmi.
Baznīca nekavējās šos augļus nodēvēt
par sātana augļiem
un centās izskaust.

NEVAINĪBA un b a u d a .
Tālajos Austrumos plūme ir jaunības
un nevainības simbols, jo uzzied
laikā, kad visi pārējie koki vēl ir
kaili. Savukārt rudenī plūme
pārvēršas par baudas,
jutekliskuma un
sievišķības simbolu.

ASINĪS MĒRCĒTAIS. Par granātābolu var atrast
daudz teiku un leģendu, un tajās ir kas vienojošs - šis
auglis ir auglības (daudz sēklu) un dzīvības (asinssarkanais
mīkstums, kas simbolizē asinis) simbols. Romā jaunlaulātos rotāja ar
granātābola zariem, bet Indijā ar šā augļa sulu dziedēja
neauglību. Viduslaikos granātābols kļuva
par Jaunavas Marijas augli. Kristietībā
ar granātābolu saistās daudz
salīdzinājumu, piemēram, augļa
sēklas simbolizē baznīcu,
*
bet sula - mocekļu asinis.

Kur vīnogas, tur vīns.
Grieķu
vīna
dievs
Dionīss
pasludināja
vīnogas par
pilnības un dzīvības
simbolu, savukārt
kristīgajās tradīcijās
vīns simbolizē
Kristus asinis,
līdz ar to arī

12

DIŽOGA. Pasaules lielākā oga ir ķirbis, un mītos
tas saistīts ar pasaules radīšanu. No ķirbja mizām
tiek gatavotas rituālās maskas un mūzikas
instrumenti. Ķirbim piedēvē pārdabiskas un
dziedinošas spējas. Daoismā ķirbis tiek augstu
vērtēts, jo nodrošina ilgu mūžu un nemirstību.
Galu galā Pelnrušķīte uz pili arī atbrauca ķirbī.
C IT A D A PASAULE
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mistērijas

Sēņu pasaule ir sarežģīta, noslēpumaina mistērija, kas joprojām nav līdz galam
izpētīta. Iespējams, tieši sēnes var palīdzēt cīņā ar līdz šim neuzveicamām
slimībām un, pateicoties sēnēm, var iegūt nozīmīgāko garīgo pieredzi mūžā.
T Č fnete ‘fīT o ro za, Ž Gunita ‘H utān e
Konsultējusi literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes profesore JANĪNA KURSĪTE

D aivainās
čem urenes

“Mūsu
purngali
pie jusu
durvīm”
Izrādās, sēne nav ne
augs, ne dzīvnieks. Miko
logi - sēņu pētnieki - apgal
vo, ka vēl nav izdevies noskaid
rot, kāpēc dabā vispār ir tādas sē
nes. Nav brīnums, ka reizēm cilvēki tās
uzskata par citplanētiešu ievedumu. Atšķirī
bā no augiem sēnes nespēj pašas sevi pabarot
jeb, kā rakstits intemeta vietnē latvijas.daba.lv,
“tās nesatur augiem raksturīgo zaļo pigmen
tu hlorofilu un barojas heterotrofi, izmanto
jot jau atmirušu organismu vielas (saprotrofās sēnes) vai pārtiekot no dzī\"u organismu
vielām (parazītiskās sēnes)’’. Enciklopēdijā
teikts, ka daudzu sēņu uzbūve un dzīves cik
li ir vieni no vissarežģītākajiem uz mūsu pla
nētas. Tas, ko mēs saucam par sēni - uz kāti
ņa uztupināta cepurīte ir tikai redzamā da
ļa. Zem zemes smalkās struktūrās izpletusies
sēņotne, kuras dzīves cikli ir sarežģīti.
Sēnes aug ne tikai mežā. Piemēram, R ī
gas centrā ozolu alejā pie Nacionālā teāt
ra var atrast Latvijā samērā retās un Sarka
najā grāmatā ierakstītās daivainās čemu
renes ( Grifola jrondosa) eksemplārus, bet
jūras malā smiltīs fallveida hadriāna zemestaukus (Phallus hadriani). Ir sēņu sugas, kas
vislabāk jūtas tieši pelnos un izdedžos. Pava
sarī lāčpurnus var meklēt vietās, kur ceptas
desas vai plosījies meža ugunsgrēks. Dažas
sēnes virszemē nemaz nenonāk, un, ja me
ža dzīvnieki tās neizrok, visu mūžu pavada
pazemē, ar neparastu aromātu jaucot meža
gaisu. Latvijā sastopamie pazemes jumjupūpēži ( Rhizopogon) smaržo pēc ķiplokiem.
Mežacūku rakumos var atrast briežtrifeles
( Elaphomyces), kas meža dzīvniekiem ra
da seksuālo uzbudinājumu un ko senie lat
vieši saukuši vienkāršāk
par buļļu riek
stiem - un barojuši govīm pret ālavību. Sē
nes ir ari gaisā, ūdenī un mūsos. Tas ir visur.
Kā amerikāņu dzejnieces Silvijas Plātas dze
joli Sēnes: “No rīta mēs pārmantosim zemi.
Mūsu purngali jau ir pie durvīm.” Pašlaik ir
apzināts vairāk nekā 70 000 sēņu sugu, ta
ču uz Zemes varētu būt pat 100 000; Lat
vijā ir aptuveni 4000. Valdemārpils Meža
muzejā glabājas milzu apaļpūpēdis, kas tad.
kad bija svaigs un apaļš, svēris ap septiņiem
kilogramiem.

Nāves apļi
Dzirdēti nostāsti, ka sēnes no zemes
mēdz izspraukties zibenīgi un ar skaļu
r.aukšķi atsisties pret sēņotāja gumijas zāba
ka purngalu. Iespējams, tas atbilst patiesībai,
'o ir vajadzīgs spēks, lai izlauztos cauri zemes
kānai. tāpēc arī sēnēm ir izturīgā cepurīte -

Fallveida hadriāna
zemestauki

Sēnu
uzbūve un
j
dzīves cikli ir vieni no
vissarežģītākajiem uz
mūsu planētas, un
mikologiem par sēnēm
joprojām daudz kas
nav skaidrs.
kuprītis (no vārda горб (kupris) cēlies taga
dējais krievu valodas vārds гриб - sēne). Ta
ču ticējums, ka sēne pārstās augt, ja uz to pa
skatīsies, nedarbojas - zinātnieki joprojām
rūpīgi un cieši vēro sēņu augšanu.
Reizēm sēnes aug tik neparasti, ka spēj
pamatīgi sabiedēt. Tas virs zemes izkārto
jas akurātos apļos, kuru tuvumā sāk notikt
neizprotamas lietas - zāles stiebri kļūst za
ļāki, puķu laksti pamatīgāki, kādu laiku viss
aug griezdamies, tad sāk nīkuļot un iznīkst
pavisam. 1997. gadā viens no lielākajiem rī
ta laikrakstiem ziņoja, ka Strautu māju iedzī
votāji Valkā ir satraukti par “neizskaidroja
miem dabas spēkiem dīvaina apļa izskatā”.
Tika pieļauts, ka šādi "savdabīgi izpaužas ze
mes enerģijas spēks, tomēr pietiek piekri
tēju ari prātojumiem par velna āderi vai ra
ganu loku”. Apļi, no kuriem nāca gluži vai
nāves dvesma, senatnē biedēja gan latvie
šus, gan vāciešus, gan frančus un zviedrus.
Visā Eiropā saglabājušies nostāsti par lau
miņu, elfu, raganu apļiem, kuros dejojušas
šīs sikās radībiņas no citām pasaulēm. Ne
viens prātīgs cilvēks apļa iekšienē kāju neli-

Reizēm sēnes aug
tik neparasti, ka spēj
pamatīgi sabiedēt. Tās
virs zemes izkārtojas
akurātos apļos, kuru
tuvumā sāk notikt
neizprotamas lietas.

ka, un bērni tiem nedrīkstēja pat tuvoties.
Mūsdienās mikologi ir izgaisinājuši šo
burvestību un izpētījuši mistiskā apļa darbī
bas mehānismu. Sākotnēji apļa tuvumā viss
labi aug un ir lekns, jo sēne noārda blakus
esošo augu adiekas un atbrīvo slāpekli. Ta
ču sēņotne turpina intensīvi augt un veidot
jaunus augļķermeņus - sēnes, tāpēc iztērē
augsnē esošās barības vielas, izdzer ūdeni,
un tur augošie augi iznīkst. Zinātniski runā
jot, rodas 10-100 cm plata nekrotiska josla.

Nāves eņģeļi
Poētisku nosaukumu vienai no pasaules
indīgākajām sēnēm baltajai mušmirei devuši
angļi - viņi to sauc par nāves eņģeli, bet pa
šu indīgāko sēni pasaulē zaļo mušmiri (Amatiita phalloides) Anglijā palīst kā nāves cepu
ri. TŠ ir vainojama 90% no visiem sēņu izrai
sītajiem nāves gadījumiem. Sausa sēne satur
7-9 mg toksīna, un atliek apēst tikai 35 mg
svaigas zaļās mušmires, lai iznākums būtu le
tāls. Dažādām mušmiru sugām bieži bija gal
venā loma slavenās vēsturiskās indēšanās.
No sēnes esot kritis Romas ķeizars Klaudijs,
kardināls Džūlio Mediči, pāvests Klements
un krievu cariene Natālija Nariškina. Intere
santi, ka mahājānas budistu tradīcijā tic, ka
Buda miris no saindēšanās ar sēnēm. Sēņu
indēšanas stāstus pamatīgi izpētījis amerikā
nis Roberts Gordons Vosons (1898- 1986).
Viņš kopā ar sievu Valentīnu publicēja mo
nogrāfiju divos sējumos Sēnes, Krievija un ■
ture. Tieši Vosons mūs aizved pie pašas inte
resantākās sadaļas stāstā par sēnēm, jo bra
pirmais baltais cilvēks, kas piedalījies maģis
kajā indiāņu sēņu ēšanas rituālā.
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Kopā ar savu slāvu izcelsmes sievu apce
ļodams pasauli, Vosons pabija Meksikā, Ne
pālā, Japānā, Indijā un daudzās citās vietās
un izmēģināja visdažādākās sēnes. Dažkārt
tās bija vienkārši garšīgas, reizēm izraisīja sa
indēšanos, citkārt - vīzijas. Ta Vosons nonā
ca pie pārliecības, ka senā nemirstības dzē
riena pamatā bija sēnes, kas satur psilocibīnu
un izsauc vieglas halucinācijas, tas ir, atbrīvo
cilvēka apziņu. Viņaprāt, tās nebija vienkār
šas vīzijas, ko pieredzēja mūsu senči. Ne vel
ti daudzas eiropiešu tautas, piemēram, dāņi,
norvēģi, īri, Franči, Velsas un Bretaņas iedzī
votāji, sēnes saistīja ar krupjiem un čūskām,
ko kādreiz uzskatīja par dzīvniekiem, kas uz
tur saikni starp mirušo un dzīvo pasauli. Viņš
uzskatīja, ka senatnē cilvēki no sēnēm paga
tavotas dziras lietoja tikai dažādos rituālos, jo
tās palīdzēja cilvēkiem sazināties ar miruša
jiem, uzturēt saikni ar viņsauli un vienlaikus
tikt galā ar sakrājušos negatīvo enerģiju. Pēc
Vosona domām, pateicoties šādam dzērie
nam, cilvēki prata dzīvot harmonijā.
Diemžēl līdz ar kristietības izplatīšanos
un jo sevišķi viduslaikos to, kas senāk bija
labs un svētīgs, sāka uzskatīt par visa ļaunu
ma sakni. Eiropā sēnes, gluži tāpat kā krupji
vai čūskas, bija kaut kas ļauns, nepareizs, bīs
tams. Krupjus uzskatīja par indīgiem, un sē
nes sāka saukt par krupja jeb sātana maizi;
tās uzlūkoja par vienu no raganas atribūtiem.
Tomēr dažas tautas, piemēram, krievi, turpi
nāja izmantot sēnes pārtikā.

Uguns un seksualitāte
Roberts Gordons Vosons sēnes saista
arī ar uguni un seksualitāti. Viņš piemin etrusku spoguli, kurš glabājas Britu muzejā un
kurā redzams kails uguns dievs, ko Gordons
saskaņā ar sengrieķu mitoloģijas priekšsta-

Dažādām mušmiru
sugām bieži bija
galvenā loma slavenās
vēsturiskās indēšanās.
No sēnes esot kritis
Romas ķeizars
>
Klaudijs, kardināls
Džūlio Mediči, pāvests
Klements un krievu
cariene Natālija
Nariškina. ^

noliek trauciņos uz
palodzes.
Uz trauciņiem
ļ uzliek papīru
tā, lai tas
pārklājas
trauka
malām un
[1; uz tā sasēžas
mušas.
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tiem nosauc par Hētaistu. Tas ir uguns un
kalēju dievs, neglīts un klibs, taču par sievu
dabūjis sev visskaistāko no dievēm Afroditi. Ap spoguli ir ornamenti, kuru nozīme il
gus gadus bija neskaidra, līdz klasiskajā grie
ķu un romiešu literatūrā specializējies an
gļu dzejnieks un tulkotājs Roberts Greivzs
apgalvoja, ka ornamenti nav nekas cits kā
sēnes. Vosons pilnībā piekrīt, būdams pār
liecināts, ka seno tautu priekšstatos sēne bi
ja viens no erotiskajiem simboliem, jo pats
sēnes izskats taču vedina domāt par sievie
tes un vīrieša ģenitālijām, par seksuālo aktu,
kaisli un uguni, ko seno grieķu kultūrā sim
bolizēja Hēfaists. Vai tad sēnes cepure nav
gluži kā sievietes vagina, bet sēnes kājiņa kā vīrieša dzimumloceklis?
Kā uguns, tā ari zibens daudzu tautu mi
toloģijā ir saistīts ar sēnēm. Vosons min pie
mērus no persiešu pasakām un sanskrita, bet
arī latviešiem ir ticējums: ja zibeņo, Dievs sēj
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sēnes. Stāsta, ka daudzas vecas zemnie
vas Brandenburgas apkaimē mēdza
kurt ugunskurus, jo vietā, kur bijusi
lieliski aug lāčpurni. Arī Pirmā pasauk
laikā nodegušo māju vietās izveidojuš
nišķīgas lāčpurnu vietas.
R. G. Vosons iedibināja jaunu zi
nozari - etnomikoloģiju, kas izraisi
šu interesi. Viņa aizsākto turpināja an
ņu etnobotāniķis Terenss Makenna (
2000), ceļojot pa Amazones mūžan
un meklējot “īstās" sēnes. Pēc tam viņ
ar brāli sarakstīja grāmatu Magic Mu$.
Grower’s Guide (1976), kas atstāja mil:
tekmi uz masveida aizraušanos ar daž;
reibinošu vielu izraisītām halucinācijā

Autobuss
uz garīgumu
Pagājušā gadsimta 90. gados R
pasauli pārņēma īsts psihodēlisko sēņ
Par to jāpateicas internetam, kurā va
platīt informāciju par sēņu lietošanu
gādāšanos. Tagad daudzas valstis a
šas to lietošanu, bet vēl pirms sešiem
Amesterdamas mazajos veikaliņos tā
rēja iegādāties pavisam legāli. Vīzija;
sēnēs esošais alkaloids psilocibīns. Z
ki joprojām pēta tā iedarbību uz eilvi
hi, un pašlaik izskan minējumi, ka ta?
līdzēt cilvēkiem, kuri cieš no neiroz
presijas un migrēnas. Psilocibīns <
spēj radīt spēcīgu, pat satricinošu p;
jumu - sajūtas, ko reliģijā apzīmē k,
pieredzi. Pēc eksperimenta, kurā 341
tīgajiem tika dota šī sēnēs esošā akti
trešdaļa dalībnieku savas izjūtas apra
“pašu nozīmīgāko garigo pieredzi dz:
devām tie, kas eksperimentā piedalīj
nāja, ko tieši viņi ir apēduši. Kad kop
rimenta bija pagājuši divi mēneši, liel
dalībnieku ziņoja, ka viņu labsajūta
ki uzlabojusies un radusies pozitīvāk
sme pret dzīvi. 9

LAIKRAKSTS DIENA
UN TV3,
P IE D A L O T IE S D R A U G IE M .L V ,

MEKLĒ

SĒNES LAIKA
UN NĀKOTNES ZĪLĒŠANAI
+ Kad sēnes sāk ļoti agri augt, gaidāms bads vai kāda
sērga.

LATVIJAS
LEPNUMU
2012!

+ Kad pirmo reizi sezonā iet sēnēs, jāskatās, kādu
ierauga pirmo sēni. Ja vecu un ar tārpiem, tuvākā nākotne
būs neveiksmīga, skauģi ēdīs nost. Ja jaunu, labu sēni,
veiksies.
+ Ja sapņos redz sēnes, vai nu laiks mainīsies, vai kāds
apkārtnē mirs.
+ No meža laukā ejot, visskaistāko, vislielāko sēni nomet
zemē Meža mātei.

SĒNOŠANA
LATVIEŠU FOLKLORĀ
+ Ja lietus līst pavisam taisni, labi augs sēnes.
+ Kad rūsa plātās, tad sēnes aug.
+ Ja zibens sper gludiem līkumiem, būs laba sēņošana.
♦ Kad nakti zibeņus met bez pērkona, tad dieviņš
bekas sēj.
+ Sēņot ejot, nazis jāliek aiz muguras, tad visas sēnes
varot ieraudzīt.
+ Mežā ieejot, sēņotājam jāsaka: "Čiku, čiku, meža Miku,
pilna āda baraviku!"Tad būs daudz sēņu.

Pa s t ā s t i e t m u m s

+ Kad iet sēņot, pirmās sēnes jāapspļauda un jāsaka:
"Esiet jūs tās laimīgās, pievelciet man ātri pilnu grozu!"

PAR C IL V Ē K IE M , A R KURIEIV

+ Kad pirmo sēni vai ogu kurvītī liek, tad saka: "Dieviņ,
dod laimi!" Tad ātri pielasa kurvi.

JŪS l e p o j a t i e s !

+ Ja sēņojot pirmo grozā ieliek baraviku, grozs tiek pilns;
ja ieliek bērzlapi, tad tikai pusē.
+ Kopā sēņojot, nevajag otram sēnes atdot, jo tad līdz ar
tām atdod savu laimi.
+ Vāvere no rītiem ejot sēņot un sanesot sēnes savā
migā. Tāpēc vajag no rītiem agri iet sēņot, kamēr vāveres
vēl guļ.

SUTIPT VĒSTULES: LATVI)ASl.tl,NUM S(!?D ltN A SM ĒD I
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W W W .D R A U G irM .IV /LA T V IJA SLtPN U M S.
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DIENAS ŽURNĀLI

Jau kopš bērnu dienām mēs neapzināti mēdzar
zīmēt un veidot apļa formas gan uz papīra, gan
smiltīs. Ko sevī ietver šis simbols? Un vai tam
piemīt maģiskas spējas?
▼ "D a g n ija JlL ille r e
Konsultējusi šamane un zāļu sieva M A R IJA BLŪM A-KAULIŅ A

Mandala ir
simboliska, ģeometriska kompozīcija. Tradicionāli aplis ar punktu centrā, kas atrodas kvadrātā.
Sanskritā - sakrālais aplis, centrs, būtības tvertne
Centrs un aplis veido veselumu. Tās ir bezgalīgs,
jo tam nav ne sākuma, ne beigu. Mandala kā
mikro- un makrokosmosa mijiedarbība. Aplis arē :
kosmosa bezgalību, kvadrāts - pasaules kārtību.
Mandala mēdz būt ari kā sakrāla, simboliska
diagramma, ko lieto meditācijās budismā ur.
hinduismā, kur tā sniedz svētību gan veic c 3 i_—
gan skatītājam, gan konkrētajai vietai

ums visapkārt ir
mandatas: acu zī
lītes, zirnekļu tīk
li,
sniegpārsliņas, ari zemeslo
de ir mandalas
formā. Ne vienmēr cilvēki manda
las sauc par mandalām, nezinātā
ji tās mēdz saukt vienkārši par apļiem,
sauleszīmēm.

M

Simbols darbojas
Vienalga, tic tam vai
ne. Iedarbību varam
vai nu pieņemt
un izmantot, vai
ari nepieņemt un
noraidīt.

Cilvēks - mandala
Zāļu sieva un šamane Marija BlūmaKauliņa savā dziedniecības praksē strādā
ar dažādiem simboliem, tostarp manda
lām, viņa veic arī mentālo dziedniecību,
kam ir tieša saistība ar domu spēka ie
darbību. Marija uzskata, ka cilvēku veido
trīs daļas. “Viņam ir domu da|a, enerģijas
(emocijas, jūtas) daļa un fiziskais ķerme
nis. Tiklīdz to sāk dalīt, rodas lielas pro
blēmas,” skaidro Marija.
Samanisms un mandalas viņas praksē
ir saistītas savā starpā. “Šamaniskais mo
delis mandatai ir maģiskais rats - tas ir
dabā izveidots modelis, kurā atzīmēti de
bespušu virzieni, un tiem ir piesaistītas at
bilstošās stihijas. Ja cilvēks, staigājot pa šo
apli, nodibina saikni ar sevi un savu ķer
meni, tad viņš patiešām reāli nonāk saska
rē ar lietām, ko regulē katrs šis virziens.”
Marija Blūma-Kauliņa mandalu uz
tver kā pasaules uzbūves modeli. V i
ņasprāt, arī cilvēks pats par sevi ir man
dala, jo, kad tiek izstieptas rokas un kājas,
cilvēka aura izskatās kā aplis (ar augšu,
apakšu, labo un kreiso pusi).

Psihoterapijas
instruments
Bieži cilvēki interesējas, vai ir nozī
me tam, vai mandalas krāso, zīmē, glez
no, veido, izdejo, vēro? Jā, arī krāsošana
sniedz rezultātu, tikai jāatceras, ka cilvē
kam šajā procesā ir jāieliek savas krāsas,
savas izjūtas, nevis kaut kas jākopē. Man
dala spēj būt arī psihoterapijas instru
ments. Ne velti analītiskās psiholoģijas
pārstāvis Karls Gustavs Jungs manda
lu tehniku izmantoja savā praksē. Radot
mandalas, cilvēks spēj atbrīvoties no prā
ta vētrām, viņš vienkārši ļaujas procesam,
aizmirstot dažādus stereotipus un tabu.
Par šiem maģiskajiem apļiem var
daudz runāt, un katram būs savs vie
doklis, taču visvienkāršākais un pareizā
kais ir ķerties klāt un radīt savu manda
lu - zīmēt, līmēt, izveidot no kastaņiem
un ozolzīlēm, sabērt no krāsainām smil
tīm, izšūt krustdūrienā.
Žurnāls Citādā Pasaule sniedz īsu ceļ
vedi mandalu pasaule.

KĀ RADĪT
MANDALU?
+ Nav nepieciešami speciāli
līdzekļi un izglītība.
+ To var radīt no jebkādiem
materiāliem (arī no dabā iegū
tiem, sadzīviskām lietām, ēdie
na utt.).
+ Mandalu ieteicams veidot
klusā vietā, kur var pievērsties
sev.
+ Darba procesā jāelpo dziļi un
vienmērīgi.
+ Uzzīmējiet apli, taču neuz
traucies, ja tas nesanāk īpa
ši precīzs. Ļaujiet rokai darboties.
+ Visbiežāk mandalu audzē no
centra visos virzienos. Tas ir kā
meditatīvs process.
+ Izmantojiet visas formas un
objektus, kas spontāni ienāk
prātā. Ļaujieties izjūtām, neiero
bežojiet izvēli.
+ Neizvirziet sev noteikumus,
radiet bez ierobežojumiem un
necenzējiet sevi.
♦ Kad zīmējums, veidojums ir
pabeigts, pavērojiet paša radīto
un centieties izprast, ko tas vē
las jums pateikt, kādu vēstīju
mu nodot. Domas atspoguļojas
formās, bet emocijas - izvēlēta
jās krāsās.
+ Mandalu nevar izskaidrot pa
reizi vai nepareizi.
+ Atliek tikai izbaudīt, kā domas
sakārtojas, kā atbrīvojaties no
negatīvajām vibrācijām.
♦ Mandalas, protams, var zī
mēt katru dienu, taču dariet to
tikai tad, kad jūtaties tam gatavi,
kad jūtat, ka jums tas ir nepie
ciešams.

MANDALU ZĪMĒŠANA
+ diagnosticējošā: cilvēks aplī ar krā
sām zīmē jebko, ko vēlas, no kā grib at
brīvoties vai ko nespēj noformulēt un sa
prast. Uzzīmētais pēc tam tiek analizēts.
Visbiežāk šāda veida mandala pēc radī
šanas tiek iznīcināta, lai notiktu atbrīvoša
nās simboliskais process;

+ radošā: mandala tiek zīmēta, apzināti
koncentrējoties uz kādu problēmu, ko ir
vēlēšanās atrisināt. Tiek veidots ritmisks
attēls aplī. Novietojot mandalu redzamā
vietā, simbols vizuāli spēj iedarboties uz
cilvēku un apkārtējo vidi.

MANDALU VEIDOŠANA
♦ no dažādiem dabas līdzekļiem:
zariņiem, akmentiņiem, aļģēm, glie
mežvākiem, ziediem, kastaņiem, lapām,
dārzeņiem;
+ no saimniecības priekšmetiem;
+ no smiltīm (smilšu mandalas paras
ti pēc tam uzreiz arī izjauc, kas simbolizē
nepieķeršanos pasaulīgajām lietām).

MANDALU KRĀSOŠANA
+ krāsojamās grāmatas;
+ mandalu krāsošana datorā.

MANDALU IZDEJOŠANA
MANDALU
IZSTAIGĀŠANA

® MAĢIJA
Ziemeļi
Nakts, Gaiss

MAĢISKAIS
APLIS
Tas ir dabā izveidots
modelis'kurā
atzīmētas debespuses,
kam piesaistītas
atbilstošās stihijas.
Cilvēks, staigājot
pa šo apli, nodibina
saikni ar sevi un savu
ķermeni.
)
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Interesanti

Dienvidi
Diena, Ū d en s

+ VELOMANDALAS. Šogad
aprīļa beigās un maija sākumā
cilvēki tika aicināti apmeklēt
visus Rīgas radošos kvartālus un
iegūt savu velomandalu. Ko tā
simbolizēPTā ir harmonijas zīme
starp velobraucējiem un citiem
satiksmes dalībniekiem.
+ D Z IE D IN O Š Ā S MANDALAS.
Mandalas mēdz saukt par
svētām, ja tās ir uzgleznojuši
vizionāri, pamatojoties uz
saviem galīgajiem redzējumiem.
Šiem svētajiem apļiem piemīt
'
'-«alīHz

"K rasas m andalas
Ķermenis ļoti spēcīgi reaģē uz krāsu.
Tā kā krāsu rada elektromagnētiskās
enerģijas viļņi, to uztver gan
ādas, gan acu un kaulu šūnas.
SARKANA - simbolizē enerģiju, akti
vitāti, kaisli, radošumu, uzsvars uz vīriš
ķo enerģiju un tagadnes brīža aktivizē
šanu; izdzīvošanas krāsa.
ZILA - simbolizē mūžību, harmoni
ju, izzināšanu, garīgo atjaunošanos, at\ modina mātišķos aspektus; stabilitāte,
(«dziļums.

|Jļ
Baudu sagādā tikai
tas, kas ir mūsu, ko
esam izdomājuši,
izvēlējušies, realizējuši,
par ko uzņemamies
atbildību.
22 C IT A D A P A S A U L E

- saules, prieka krasa,
simbolizē intuīciju, brīvību, vīrišķo ener
ģiju, apziņu. Ta ļauj apzināties savu pa
tību; emocionālā enerģija, dvēseles
simbols, kas aizsargā no negatīvām vib
rācijām, dziedina prātu un ķermeni.

ZAĻA - simbolizē ticību, cerību, līdz
svaru, maigumu, viengabalainību, da
bu, nemirstību, veselību; sniedz enerģi
ju un aktivizē auglību.
OR ;
- optimisma krāsa, palīdz
nokļūt līdz mērķim; simbolizē prieku,
kustību, izturību, izlīdzina un harmo
nizē vīrišķo un sievišķo enerģiju; dzīvī
bas spēks.

Zvaigznes ABC
S U

t t ? noP®rtamas

mandalu krāsojamās
grāmatas.’
__

mnn)

Marijas Blumas-Kauliņas
maģiskā apļa skaidrojums
Shematiskajam attēlam piekombinēti mūsdienu kalendārā gada mēneši un se
nie baltu cilšu laiki un diennakts. Debes
puses iezīmē četrus galvenos apļa virzie
nus, galvenās spēka līnijas, tām atbilstošos
diennakts laikus un dabas stihijas. Galve
nās līnijas apzīmē ari galvenās cilvēka dzī
ves jomas. Starplīnijas norāda uz saulgrie
žu punktiem un nedaudz sadala galvenās
jomas. Apļa trīs iekšējie riņķi sašķiro virzie
na, stihijas jeb debespuses izpausmi dažā
dās materializācijas pakāpēs. Uzraksti uz lī
nijām norāda, kādai dzīves jomai attiecīgais
sektors atbilst Ta kā dabā nekas nav abso
lūts, ari šie formulējumi ir nosacīti - ener
ģijas, ko tie apzīmē, ir daudz ietilpīgākas,
bet tas katram jāizjūt pašam. Apļa centrā ir
vertikālas enerģijas - tās savieno cilvēku ar
augšējo un apakšējo pasauli. Abi šie savie
nojumi ir vajadzīgi, lai mēs noturētos katrs
uz savas dzīves ass. Toties pārējās enerģijas,
kas piepilda dzīves telpu, ir horizontālas, un
tām visām vēlams būt līdzsvarā.

VIOLETA - palīdz, ja ir mentālas un
nervu sistēmas problēmas, nestabili
tāte; mūzika, maģija, garīgums, ideā
lisms; simbolizē zināšanas, intelek
tu, pacietību, pazemību, iedveš mieru
dvēselē, sniedz iedvesmu.

TIRKĪZZILA - simbolizē mīlestību;
dziedina un aizsargā no briesmām; no
sargā robežas.

BALTA - simbolizē šķīstību, mieru, at
tīrīšanos, dzimšanu un apgaismību.
MELNA - simbolizē tumsu, noslē
pumainību, neesamību, ūdeni, Visu
mu; sievišķais dzīvības spēks, kas veici
na pabeigtību; stiprina garu un aizsar
gā no ļaunā.

V ied o kļi
Mistika ir viss
apkārt esošais!

JANA ČAKSTE,
māmiņa, mūziķe un friziere:
"Vasarās man patīk salasīt visādus
sīkumiņus dabā un tad no tiem vei
dot mandalu. Tā ir sava veida medi
tācija, saikne ar dabu. Caur saviem
pirkstiem un dvēseli izlaižot dabas
veltes, tās kārtojas noteiktās formās
un krāsu savienojumos. Visvairāk
man patīk tieši smilšu mandalas, jo,
darbojoties ar krāsainajām smiltīm,
notiek maģisks process - veidojas
stāsts, uz āru tiek izlikta informāci
ja no sirds dzīlēm. Ļoti patīk, ka varu
ļauties tam, ko vēlas mana iekšējā
pasaule. Pilnīga brīvība, iespēja būt
šeit un tagad, bez steigas un liekiem
satraukumiem. Mistiskais jau mums
visu laiku ir līdzās, ja vien vēlamies
to pamanīt. Jau pati dzīvība ir misti
ka! Un es to baudu... arī mandalās.
Iesaku ikvienam pamēģināt izveidot
savu mandalu. Vienalga, no kā, kaut
vai no pogām, plastilīna, guašas,
sāls un citiem materiāliem. Atliek
vien atbrīvot prātu un atvērt dvēse
li caur rokām."

Senbaltu
mantojuma spēks

ULDIS KAKULIS,
dziesminieks:
"Iepriekš mandalas nebiju veido
jis, pirmo reizi tas notika festivāla Bil
des nometnē 2011. gadā. Man pati
ka tas, ko mēs radījām. Procesa laikā
īpaši nedomāju, kā man tas izdodas.
Radās ideja, un tālāk jau viss noti
ka pats no sevis. Mandalu, ko radīju

nometnē, es veidoju ar domu un sa
jūtām, ka tā palīdzēs un dos spēku
Latvijai un latviešu tautai. Vai mandalām piemīt maģisks spēks? Es,
piemēram, ticu baltu zīmju un dainu
spēkam, neba velti mums ir iespē
ja svētīt saulgriežus (lai gan ne īs
ti pareizajā laikā, taču labi, ka mums
vispār ir tāda iespēja, bez tās mū
su vairs nebūtu)... Es pat domāju, ka
mandalas, iespējams, arī varētu būt
kāds no senbaltu mantojumiem. Pa
saule taču piedzīvoja, kādas šaus
mu lietas darīja divi cilvēki, noziedzī
gi lietojot baltu zīmes - viens lietu
vēna krustu, otrs ugunskrustu! Baltu
garīgajam mantojumam ir neiedo
mājams spēks..."

Dzīve kā neparasta
dāvana mandalas
formā

VALTS KLEINS, fotogrāfs:
"Nekad agrāk nebiju veidojis manda
lu, ja vien par mandalu nesauc visu
cilvēka dzīvi. Vairākkārt esmu pieda
lījies retrītos kā vērotājs, kad manda
las veidoja budistu mūki, papildinot
visu ar rituālo dziedājumu un īpa
šām mantrām. Mandala, manuprāt,
nespēj pildīt savu sakrālo funkciju, ja
katrs mēģina radīt to kā savu. Sacen
sības, egoisma, individuālisma un
sava Es pašizpausmes gars akumulē
pavisam citas enerģijas, nekā tas no
tiek īstas mandalas veidošanas pro
cesā. Nevērtēju to ne kā labāku, ne
kā sliktāku, tikai kā citādu. Būtībā jau
viss tāpat ir vienāds, kaut arī mūsu
uztveres pasaulē tas parādās kā at
šķirīgs. Ticu mandalas spēkam, tās
enerģētikai, izraisītajām vibrācijām,
bet ne maģijai. Vajadzība mistificēt ir
tikai dažādiem zināšanu līmeņiem,
kad racionālais prāts pieprasa tica
mus pierādījumus vai arī bezierunu
paklausību. Mūsu eksistence un dzī
ve ir brīnumaina, to vērts baudīt kā
neparastu dāvanu, neapšaubot dāvi
nātāja godprātīgos nolūkus." 9
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Pēc katoļu baznīcas kalendāra
Miķeļdienu svin 29. septembrī
par godu virseņģelim Miķelim.
Latviešiem šī ir pēdējā
pļaujas diena, kad druvas
J
dieviņš Jumis gatavs dāvāt j
savu labvēlību.
I
▼

vZuīja i-'ozņctĶa
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Miķeļdienā var sagatavot kūti ziemai,
lai pasargātu lopus no negatīvās
enerģijas. Šim nolūkam kūti vajag
izkaisīt ar sēli. Vēl aizsardzībai var
veikt rituālu ar ērkšķu zaru, ko ačgārni
velk pa zemi un tad iesprauž virs kūts
durvīm.

Šajā dienā neko nedrīkst nest mājās
(tātad uz veikalu iet nav jēgas), jo
tad mājās būs daudz peļu un žurku.
Savukārt, ja grauzēji mājās jau
ieviesušies, Miķeļdienā, ejot ārā no
mājas, jāņem kociņš un ar to jāsit gar
ceļmalu, sakot: "Visi uz tirgu!"Tad peles
bēgs prom no mājām.

Līdz Miķeļiem noteikti jāpabeidz visi
zemes darbi, jo pēc tam “ziemai vārti
vaļā'... Pašā Miķeļdienā nevajag skaļi
runāt un darīt smagus darbus, jo
tuvojas klusais veļu laiks.

Nedēļa pirms Miķeļiem ir dzelzs nedēļa, tad jāsteidz skābēt
kāpostus. Izdosies gardi un labi glabāsies. Saja nedeļa
ieteicams norakt visas saknes dārzā.

Ņemiet pīlādža zaru, iegrieziet tajā deviņus krustus,
nolieciet zem sliekšņa un sakiet: "Indriķi, Indriķi, nenā<
iekšā! Man ir dzelzs sēta, tērauda mieti un vara rīkstes

Mājās Miķeļdienā uz galda jāklāj balts galdauts, jārotā
māja ar vārpām un pīlādžu zariem, mielastam jāgatavo
gaļa ar kāpostiem, turklāt galdam jābūt ne mazāk
bagātīgam kā Ziemassvētkos. Senāk saimnieces cepa
īpašu maizi Jumim, no kuras klaipa lauza pa gabaliņam
un ēda lai būtu labklājība

Ja mājās ieviesušās skudras, blusas vai citi kukaiņi,
Miķeļdienas rītā pirms saullēkta visi kakti jāizslauka. Tas
jādara, kamēr citi neredz. Tad gruži jāaiznes uz pirmajām
krustcelēm, jāizber un neatskatoties jāiet mājās.

Vero un prognoze
laiku
+ Ja Miķe|os līst, būs silta ziema.
+ Ja vējš pūš no ziemeļiem, būs auksta
ziema ar dziļu sniegu.
♦ Ja kokiem lapas nobirst vēl pirms
Miķeļiem, gaidāms agrs un silts pavasaris.
Ja lapas nobirst pēc Miķeļdienas,
pavasaris būs vēls un auksts.
+ Ja ozolos vēl turas zīles, gaidāmi
sniegoti Ziemassvētki.

Jumis ir auglības simbols. Par jumi dēvē visu, kas ir pa divi
saaudzis kopā: divas vārpas, divi rieksti, divi ziedi, divi burkāni...
Sie atradumi jānoliek goda vietā, bet Miķeļos jumja zīme jāuzzīmē
zem ģimenes ēdamgalda, tad mājās valdīs pārticība. Tie, kas vēlas
ģimenes pieaugumu, šo zīmi uzzīmē zem laulības gultas.

Miķeļi ir rudens svētki, kad mājas gariņiem
jāziedo ēdiens. Atstājiet pa nakti uz galda maizes
šķēli, medu, alu.

PIEREDZE

Racionālie

noslēpumu
meklējumi
Fotogrāfs un optiķis

Jānis Šatrovskis
uzskata, ka katra dabā
sastopamā parādība
ir izskaidrojama, un
apšauba paranormālā
eksistenci. Taču kas
licis puisim mēģināt
iemūžināt savu auru,
meklēt enerģētiskas
vietas Burtnieku ezera
krastā un uzjundīt asas
diskusijas kristiešu vidū?
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ašā Valmieras centrā kāda iekš
pagalma pagrabiņā teju ik pie
vakari sastopams puisis ar pa
gariem, nedaudz izpūrušien
matiem. Jānis ir pieklājīgs, U2
manīgi ieklausās citu teiktajā
taču labprāt ari pavelk sarunu biedru uz zc
ba ar kādu melnā humora cienīgu joku. Viņ
dzīvo reālā pasaulē - katru lietu labprāt i2
jauc, lai iepazītu, un pēc tam atkal saliek ko
pā. Jāņa darbnīcā kādā no telpām skaļi dū
paša izveidota tehniska iekārta, kas visparas
tākās fotogrāfijas pārvērš koka mākslas dai
bos. Šur tur mētājas pa kādam spoguļkame
ras aksesuāram, jo ari fotografēšana ir vien
no Jāņa nodarbēm, ko pēc aptuveni 14 g;
du ilgas praktizēšanas ir nedaudz nepie.ci
jīgi saukt par hobiju. Puisis ar lepnumu ai
zīst, ka viņam varētu būt viena no lielakāiar
un skaistākajām ziemeļblāzmu fotoko.ei
cijām Latvijā. Divdesmit deviņus gadus v*
cajam Jānim bijušas vairākas personī_:>-j
des, viņš iemūžinājis kāzas, uzņēm;> aSe»
portretus, pašradītus zibeņus un pat; e

P

auras. Par spīti sa
vam uzskatam, ka
viss šķietami neizskaid
rojamais patiesībā ir izskaid
rojams, Jānis pieļauj, ka eksis
tē cilvēki ar īpašām spējām, tic
enerģētiskām vietām un slavē
seno latviešu gudrību.

Bija sajūta, ka esmu
Ik palaidis garām tik
r unikālu notikumu,
kāds pie mums
m varētu būt novērojams
tikai pēc kādiem
100 gadiem.

Saules
aptumsums
un plastmasas
verķis
»
Uzaudzis Burtniekos kopā ar di
viem vecākiem brāļiem, Jānis allaž bijis
tuvu dabai un savas dienas vadījis, darot
visu, ko vien sirds kāro. ‘Bērnība pagāja brīvsolī, apkārt daba un miljoniem ideju, ko ar to
pasākt," stāstaJānis. Viņš sevi uzskata par īstu
lauku puisi, kam pilsētas nav īpaši tuvas. Stu
diju gadus vadījis Rīgā, taču tur viņam galīgi
nav paticis - pārāk daudz cilvēku, pārāk liels
haoss. Ari Valmieru paciešot sakostiem zo
biem. “Gribu uz tādiem riktīgiem laukiem.
Tur, man liekas, dzīve kaut kā prātīgāk un jē
dzīgāk notiek," teicJānis.
Lai ganJānim jau kopš agras bērnības in
teresējis, kā viss darbojas un ko no apkārt
nē atrodamajiem līdzekļiem iespējams sa
meistarot, lielākā ķimerēšanās sākusies, kad
viņš savā īpašumā ieguvis pirmo fotoaparā
tu. “ Man visu laiku vajadzēja kaut ko taisīt un
pēc tam to nobildēt. Tur bija ari dažas tīri sa
režģītas lietas, visādas optiskās gaismas ilūzi
jas un viltības. Piemēram, plēvē uztaisīju va
ravīksni.” Aptuveni pirms 12 gadiem Jānim
bija iespēja doties uz Ungāriju un tur klā
tienē vērot pilnīgu Saules aptumsumu, ko
viņš iemūžināja ar savu toreizējo fotokame
ru. “Man pat Smenas nebija! Kaut kāds bries
mīgs plastmasas verķis. Pēc tam bija sajūta,
ka esmu palaidis garām tik unikālu notiku
mu, kāds pie mums varētu būt novērojams
tikai pēc kādiem 100 gadiem,” stāsta Jānis.
Tieši tā bijusi pirmā reize, kad puisis izjutis
reālu vajadzību pēc jauna fotoaparāta, nopir
cis Zenītii un sācis iemūžināt visu apkārt eso
šo jau daudz nopietnāk.

Iegansts būšanai dabā
“Toreiz bildēju visu, kas kustas: zvērus,
kukaiņus, pat tikai koka lapu, kas vējā puri
nās,” Jānis atceras. Bērnībā puisis izlasījis da
žas grāmatas par putniem un sācis fotografēt
mazos lidoņus. Ar ornitoloģiju Jānis gan ne
nodarbojoties, vien šad tad pierakstījis, kad
gājputni pārlidojuši mājās. Arī dažādiem pie
ņēmumiem par putnu uzvedības saistību ar
laikapstākļu maiņu Jānis sevišķi netic: “Man
liekas, ka tās lietas ir loģiski izskaidrojamas,
bet cilvēkiem jau patīk visu pārvērst kaut kā
dā mistērijā. Piemēram, ja bezdelīgas lido

Patiešām, varēja
redzēt zilganu rokas
kontūru! Tas bija tāds
kā starojums, kas nāca
laukā no rokas.
gandrīz gar pašu zemi, būs lietus. Pirms lie
tus gaisa spiediens kukaiņus spiež pie zemes,
bet putniem taču ēst gribas, tāpēc arī jālido
zemu.”
Putnu un dzīvnieku fotografēšana Jā
nim ir iegansts, lai uzturētos dabā un izstai
gātu meža takas, kur nav cilvēku radīto trok
šņu. “Celties četros no rīta, izstaigāt pļavas
pie Burtnieku ezera un izbaudīt klusumu tā taču ir tik neatkārtojama atelpa!” Stundām
ilgā sēdēšana pļavā šad tad tomēr atmaksā
joties arī ar labu foto. Pavisam nesen Jānim
izdevies satikt kādu pārdrošu bučiņu, kas no
fotogrāfa nav baidījies un nemucis atpakaļ
mežā. “Tas bija tāds interesants buciņš. Kad
sāku kustināt rokas, jo sapratu, ka šis man jau
pārāk tuvu pienācis, buks sāka riet un nāca
man vēl tuvāk. Lai kā arī centos, prom negā
ja. Beigu beigās viņš, protams, uzvarēja,
projām gājējs biju es pats,”Jānis atmi
nas kādu pavisam nesenu piedzīvo
jumu piemājas pļavās.
Vēl viena no Jāņa nesen at
klātajām nodarbēm ir animāci
jas filmu veidošana. Nepiecieša
mo detaļu izstrādei puisis izman
to savulaik paša izveidoto C N C
frēzi, ar ko iespējams no dažādiem
materiāliem radīt vissīkākos objek
tus. “Tas ir viens no manas darbības,
precīzāk sakot, bezdarbības veidiem,” pui
sis joko un paskaidro, ka tā ir ne vien lielis
ka izklaide, bet arī iespēja ko jaunu iemācīt
citiem. Pavisam nesen tapusi animācijas fil
ma sākumskolas skolēniem par atkritumu
šķirošanu. “la ir tāda pamācoša multene, ka

Zibeņi Jānim sagāda īpašu prieku. Negaisa
laikā viņš ņem fotoaparātu un dodas ārā.

Kad zibeni ierastajā vidē kļuvis pagrūti
noķert, Jānis nolēmis to radīt mākslīgi un
uzmeistarojis Teslas spoli.

Fotoeksperiments, kurā Jānis mēģinājis
iemūžināt savas rokas auru.
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nevajag cūkoties,” Jānis paskaidro. Ari pats
labprāt piedalās dažādās talkās un ir aktīvs
zaļā dzīvesveida atbalstītājs.

Likās, it kā visa
enerģija no manis
būtu izsūkta ārā.
Laikam jau kaut kas
tur tomēr ir.

Dabas imitācija
Sešu gadu vecumā Jānis pirmo reizi dzī
vē redzējis ziemeļblāzmu, un tā viņu aizrāvu
si. Drīz vien pēc pirmā nopietnā fotoaparāta
iegādes puisis sācis iemūžināt savdabīgo pa
rādību un brīnījies par labajiem rezultātiem.
Nu Jānim ir teju 12 gadu stāžs ziemeļblāz
mu fotografēšanā. “Pieļauju, ka mana kolek
cija ir viena no lielākajām Latvijā, jo tie lielie
dabas parādību mednieki tikai tagad saradu
šies, kad kvalitatīva tehnika ir salīdzinoši lēta.
Taču lielāka māksla, manuprāt, ir panākt kaut
ko fantastisku ar ierobežotiem līdzekļiem,”
viņš prāto. Lai veidotu tādas bildes, nepie
ciešamas arī zināšanas par debesīs no
tiekošajiem procesiem un parādībām,
citādi jau nevarot zināt, kur ar to ka
meru tēmēt. Jānis uzskata, ka labākais
veids, kā iegūt zināšanas, ir būšana dabā
un tās pētīšana: “Protams, var jau lasīt
grāmatas, un tas nemaz nav peļami,
taču redzēt visu notiekošo dzīvē ir
daudz, daudz aizraujošāk.”
Vasarā, kad naktis
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ir krietni gaišākas un ziemeļblāzmu saskatīt
grūtāk, Jāņa fotointerešu lokā ienāk lietus
gāzes un zibeņu uzplaiksnījumi. Lai gan vi
ņa kolekcijā ir lērums skaistu bilžu ar zibe
ņiem, viņš atzīst, ka patiesībā jau iespaidīgo

dabas parādību noķert kadrā nemaz neesot I
tik viegli. “Ta nu es izdomāju, ka pats taču arīļ
varu uztaisīt tādu nelielu augstsprieguma iz-ļ
lādi mājas apstākļos - Teslas spoli,” skaidro!
Jānis. Viņš stāsta, ka tādu izgatavot esot p aviļ
sam elementāri. Teslas spoles strāvas izlādei
ir ap 30 centimetru gara, to pavada neiedo-ļ
mājami skaļš troksnis, un uzreiz pēc tam visai
apkārtne sāk smaržot gluži kā pēc lietus. Saroku darbuJānis prezentējis Muzeju nakti
Ķegumā, un cilvēki esot bijuši sajūsmā. "R e ļ
cik viegli cilvēkus iepriecināt ar ko tādu, ncl
kā parastas lietusgāzes laikā mēdzam slēp
ties,” puisis smej.

Iemūžinot neredzamo
Savulaik Jānis izmēģinājis roku ari d
tos fotožanros, uzņēmis cilvēku portre
tus, reizēm centies iemūžināt kādi

Jāni ļoti saista ziemeļblāzmas.
Divpadsmit gadu garumā
tās nemitīgi likušas puisim
pamest mājas un doties to
medībās.

pašportretu. “Ir ciltis, kas tic
dvēseļu atņemšanai fotografē
jot, bet manā izpratnē tās ir muļ
ķības. Tad jau visas modeles sen
būtu beigtas, vai ne?” viņš reto
riski jautā. Taču Jānis tic, ka ar
fotoaparāta un zināšanu palīdzī
bu iespējams iemūžināt parādī
bas, kas cilvēka acij ikdienā nav
saskatāmas. Pirms vairākiem
gadiem viņš izstudējis Kirliana
efekta teoriju un nolēmis, ka mēģinās iemū
žināt pats savu auru. “Tas man bija kaut kas
jauns un nepieredzēts, gribēju apskatīties, kā
izskatās. Un viss līdz tam uzzinātais šķita pie
tiekami loģisks, lai izmēģinātu."
Jānis iegājis tumšā istabā, novietojis uz
metāla plāksnes fotofilmu, pieslēdzis strā
vas avotu plāksnei un kādu laiku nekustīgi
turējis plaukstu virs tās. Pēc tam filma attīs
tīta, un ieraudzītais Jāni nedaudz izbrīnījis:
“Patiešām, varēja redzēt zilganu rokas kontū
ru! Tas bija tāds kā starojums, kas nāca lau
kā rio rokas.” Puisis papildina, ka atkarībā no
cilvēka emocionālā stāvokļa mainās arī sta
rojuma veids - ja tas ir vienmērīgā tonī un
intensitātē, cilvēks esot vesels. “Man toreiz
bija pāris iegriezumu pirkstā, un bildē to va
rēja redzēt - pušumu vietās krāsainajā kon
tūrā bija labi pamanāmi caurumi.”

Mirāžas
Burtnieku ezerā
Pirms pieciem gadiem digitālā foto
montāža vēl bija pavisam jauns žanrs, un arī
Jānis vēlējās to izmēģināt, taču jau kāds no
viņa pirmajiem darbiem izraisīja skaļas dis
kusijas vietējo kristiešu vidū. Burtnieku eze
rā grimstoša baznīca. “Bija atsevišķi ticigie,
kas bildē saskatīja kristietības apgānīšanu.

nātnisku skaidrojumu un sauc tās par
laika, gaisa mitruma un temperatūras
sakritībām.

Noslēpumam jābūt

Jānis tic, ka ar
fotoaparāta un
zināšanu palīdzību
iespējams iemūžināt
parādības, kas cilvēka
acij ikdienā nav
saskatāmas.
Patiesībā tur nekā tāda nebija. Mani vadīja
doma par visiem zināmo teiku, kurā pils no
grimusi ezerā. Tas bija tikai tāds motīvs, ko
izmēģināt fotoapstrādes programmās, ar ku
rām pavisam nesen biju sācis ķimerēties,” Jā
nis skaidro un smaidot piebilst, ka viņa iz
veidotā bilde nodrukāta uz kāda kempin
ga bukleta vāka - tātad kāds tomēr atzinis
to par labu.
Runā, ka Burtnieku ezerā esot spēcīga
enerģētika. Jānis stāsta: “Paziņa kopā ar drau
gu braucis pa ezeru ar laivu, un pēkšņi abiem
šķitis, ka krasts tuvojas nenormālā ātrumā.
Abi viens otram kniebuši un nevarējuši sa
prast, kas notiek. Beidzot krasts atkal bijis sa
vā vietā.” Arī Jānis Burtnieku ezerā piedzīvo
jis dažādas mirāžas, taču viņš visām atrod zi-

“Burtnieku ezers ir tāda maģiska
vieta,” Jānis domīgi atzīst. Ta apkai
mē viņš zina trīs enerģētiski spēcīgas
vietas, uz kurām ari pats devies ekspe
rimentēt. Vienā no tām puisis apsē
dies uz dolomīta bluķa, aizvēris acis
un gaidījis, taču patīkamo sajūtu vietā sāku
šās galvassāpes. “Likās, it kā visa enerģija no
manis būtu izsūkta ārā. Laikam jau kaut kas
tur tomēr ir.” Lai gan Jānis atsakās ticēt ma
ģijai, paranormālajām parādībām un dažā
dām burvestībām, par latviešu senču gudrī
bu un prasmi savu dzīvi pieskaņot enerģētis
ki nozīmīgām vietām puisis izsakās atzinīgi.
Sevišķi par prasmi celt mājas. “Ļoti labi pie
mēri ir lauku mājas, kur visas āderes pa sie
nām iet. Senči kārtīgi ar rīkstēm izstaigājuši.”
Ari Jāņa māja ir ar rīkstēm izstaigāta, un sva
rīgos punktos āderes nav atrastas. Ziņkārī
bas vadīts, puisis pats ņēmis rokās rīkstes un
meklējis spēcīgos zemūdens avotus. “Strā
dā,” viņš saka, taču, pēc Jāņa domām, tas lie
cina nevis par viņam piemītošām pārdabis
kām spējām, bet ir apgūstams ikvienam. “la
visa ir fizika, tur nav nekā mistiska. Man jau
liekas, jo cilvēkam lielāks JQ, jo mazāk viņš
ticēs N LO un pratīs visam atrast izskaidro
jumu,”Jānis smej, taču dziedniekiem un eks
trasensiem skaidru “nē” tomēr atturas teikt.
Personīgi ar ne ar vienu neesot ticies, taču,
nostāstu iespaidots, Zilākalna Martu tomēr
cienot. “Gribas kaut kam tādam mazliet no
ticēt. Kam mazāk saprotamam, sarežģītā
kam un noslēpumainākam... Ja dzīvē visu iz
zina, vairs nav interesanti. Noslēpumam to
mēr jāpaliek.” #
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LIKTEŅSTĀSTS

virs ķermeņa
un apbalvoju

udz liktenTgaiai avanjai....

eticēju nekam pār
dabiskam. Biju īsts
padomju laika pro
dukts. Pēcnāves dzī
ves? Gaisma tuneļa
‘StMil'l'ff
galā? Muļķības! Es
tam visam spēju rast izskaidrojumu. Tatad
tās bija muļķībasLEs pat neticēju dēla apgal
vojumam par labām sekmēm, iekams nebi
ju redzējis dienasgrāmatu. Manā profesijā ci
tādi nevar. Es strādāju reanimacijā. Ta ir tāda
kā starppietura starp dzīvību un nāvi. Katru
stundu un mirļūti tur notiek cīņa par cilvē
kiem un nekādam sentimentam un jūtīgu
mam nav vietas. Gadījās, protams, no pa
cientiem dzirdēt stāstus par tuneļiem, par to,
kā viņi pacēlušies virs sava ķermeņa. Es ie
cietīgi uzklausīju un apsveicu ar atgriešanos.
Māsiņas un sanitāres mani sauca par īgņu un
neticīgo. Viņas bija pārliecinātas, ka viss, ko
saka pacienti, ir balta patiesība un pie rea
nimācijas nodaļas griestiem notiek dvēseļu
tusiņš - no turienes tās noraugās uz saviem
slimajiem ķermeņiem. Sapratušas, ka mani
šādi stāsti kaitina, manā klātbūtnē māsiņas
izvairījās par šiem tematiem runāt. Galu ga
lā bija padomju laiks, kad jebkurš varēja būt
čekists un šāda izrunāšanās par dvēselēm va
rēja beigties psihenē.

cfenta lomā vietā, kur strādāju. Braucot no
kādas konferences, manu auto sanesa. Atce
ros pretimbraucošās mašīnas spožo gaismu,
bremžu troksni, koku siluetus un tumsu.
Nākamajā mirkli es piedzīvoju kaut ko
līdzīgu sirdstriekai, jo atrados vairākus met
rus virs avārijas vietas un... vienlaikus ari tur
lejā. Atrās palīdzībai mediķi mani mēģināja
atdzīvināt, centās saklausīt manu pulsu, ap
kārt bija kņada. Man kļuva žēl kolēģu, un
es lēnām laidos lejā - savā ķermenī. Sajutu
ārprātīgas sāpes. Nākamais mirklis jau bija
reanimācijā, un, sasodīts, es atkal plivinājos
virs sava ķermeņa. Nofģjdos lejā, lai izlasī
tu diagnozi - diez ko iepriecinoši nebija, bi
ju pārcietis četras operācijas, tagad atlika ti
kai gaidīt.
° jāteic, šāds stāvoklis bija arī aizraujošs.
Kolēģi, pārliecināti, ka esmu komā un neko
nedzijdu, apsprieda manu stāvokli un varian
tus, kurt varētu ieņemt manu vietu. Māsi
ņas sačukstējās, ka esmu saņēmis pēc nopel
niem, bet sanitāres ķiķināja par manu vīrieša
lepnumu ķermeņa apkopšanas laikā. Viena
no viņām izspļāva: “Augums kā sportistam
un metamais ar kārtībā, bet laikam jau ne
liek lietā, ja reiz sievai ar pediatru jāspaidās."

Mainītās lomās

“Ko? Mana sieva? Pediatrs? Kas notiek?
Apklustiet, klaču bābas!” es kliedzu, bet ne
viens jau mani nedzirdēja. “Kur ir pierādī-

Taču sanāca tā, ka es pats nokļuvu pa-
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Atgriezos spītējot

Pēc negadījuma es
arvien biežāk pieķēru
sevi rīkojamies
gluži intuitīvi. Agrāk
man bija šķitis, ka
par intuīciju un
tamlīdzīgām blēņām
parasti runā sievietes,
večiem galvenais ir
prāts un loģika.
jumi? Kāpēc lai viņa spaidītos ar manu ko
lēģi?" Andris bija mans kursabiedrs un ģi
menes draugs, kas šajā slimnīcā strādāja par
pediatru, un mans dēls bija viņa pacients.
Sieva veda viņu pie Andra pat tad, kad puika
bija vesels. Profilaksei, - tā viņa apgalvoja.
Taču ļaunākais vēl tikai sekoja. Reanimā
cijas nodaļā mani apraudzīt ieradās arī An
dris un mana sieva. Viņa, protams, bija no
raudājusies. Es tikai nevarēju saprast, vai
sirdsapziņa grauza, vai arī viņai patiešām bi
ja žēl mani zaudēt.
Viņa pie sevis murmināja: “Es sev to ne
piedošu, es sev to nepiedošu!" Bet mans tā
sauktais ģimenes draugs glāstīja viņas pie-

Nākamajā mirklī es
piedzīvoju kaut ko
līdzīgu sirdstriekai,
jo atrados vairākus
metrus virs avārijas
vietas un... vienlaikus
ari tur lejā.

cus: “Viss nokārtosies. Tev esmu es!"
Biju dzirdējis, ka cilvēki neaiziet no dzī
ves, ja, komā esot, dzird tuva cilvēka balsi.
Viņiem negribas mī[os atstāt, bet mana mo
tivācija bija pavisam cita - atriebība un spī
tība. Es nemiršu! To prieku es tev nesagā
dāšu! Lai arī zināju, ka atgriešanās ķermenī
būs sāpīga, es to izdarīju. Atvēru acis un ie
raudzīju šausmas sievas un pediatra skatie
nos. “Jā, mīļie, esmu atgriezies,” caur sāpēm
izsvepstēju.
Atveseļošanās bija gara un smaga, vairā
kus mēnešus pavadīju sanatorijā. Sieva ne
atkāpās no manis ne soli, kolēģi bieži apcie
moja. Taču es, gluži kā grāfs Montē Kristo,
domāju par atriebību. Dienā, kad aizvēru sa
natorijas durvis, es paziņoju par aiziešanu
no slimnīcas un iesniedzu šķiršanos. Sieva
bija pārliecināta, ka kāds nelabvēlis izstāstī
jis man par viņas sakaru ar pediatru. Sākumā
viņa liedzās, tad zvērēja, ka nekas tāds vairs
neatkārtosies. Taču es pametu visu un aiz
braucu strādāt uz Gruziju.
...

Intuīcija
Pēc negadījuma es arvien biežāk pieķē
ru sevi rīkojamies gluži intuitīvi. Agrāk man
bija šķitis, ka par intuīciju un tamlīdzīgām
blēņām parasti runā sievietes, večiem galve
nais ir prāts un loģika, bet nu es bieži vien
pieņēmu lēmumus, kam nebija nekāda pa

matojuma. Piemēram, pacientei jātaisa rent
gens, viņa parakstās, ka nav stāvoklī, jo rent
gena stari var nodarīt neatgriezenisku ļaunu
mu auglim, taču es skatos uz šo sievieti un
saku: atnāciet pēc divām nedēļām, tad uztai
sīsim rentgenu. Un kas notiek? Pēc nedēļas
atskan telefona zvans: dakter, es nebūšu, es
mu stāvoklī!
Ari savu otro sievu atradu, pateicoties
intuīcijai. Parasti uz mājām braucu ar auto,
bet tovakar intuīcija teica: ej kājām! Gāju,
un sieva man ieskrēja tieši rokās. Viņa skrē
ja uz autobusu, paklupa, un es biju tas, kas vi
ņu noķēra.
Arī atgriešanās Latvijā notika spontā
ni, kā vēlāk izrādījās, tikai īsu brīdi pirms ne
mieriem Gruzijā. Tagad esmu aktīvs pensio
nārs, kurš audzē burkānus un dālijas.
Protams, es vairs nosmīkņāju par cilvē
kiem, kuri stāsta, ka lidojuši virs sava ķerme
ņa. Tiesa, es par saviem neparastajiem pie
dzīvojumiem esmu stāstījis tikai savai sievai.
Viss, kas ar mani notika gandrīz pirms pus
gadsimta, šķiet kā stāsts par citu cilvēku, tikai
rētas, kas palika pēc avārijas, man atgādina,
ka tas viss patiešām notika. Es joprojām ap
brīnoju cilvēkus, kuri tic pat tad, ja nav redzē
juši un aptaustījuši. Taču tādiem neticīgajiem
kā es acīmredzot ir vajadzīgi pierādījumi, pat
ja tas ir sāpīgi un mokoši. Patīk mums tas vai
ne, bet apkārt ir tik daudz nezināmā, ko, ie
spējams, nekad nevarēs pierādīt. <®

’ar veiksminieku saka
dzimis zem laimīgas
zvaigznes. Veiksme ir
Dieva dāvana, tā ieprie
cina un spārno arvien
jauniem panākumiem.
Ja jūtat, ka veiksme no
jums novērsusies vai pat pametusi, nezaudē
jiet dūšu, bet neceriet arī uz brīnumiem, radiet
tos paši! Jums palīdzēs te apkopotie buramvār
di. Gudri tos lietojot, spoža veiksme vienmēr
būs jums līdzās un pavadīs it visur!
Maģisko kartiņu komplekts ar 33 buramvār
diem un rituāliem veiksmes maģijā. Prasmīgi
pielietojot neredzamās pasaules spēku, jūs
spēsiet piesaistīt sev veiksmi un aizsargāties no
neveiksmēm.
Katrs pasūtītājs dāvanā saņems veiksmes
akmeni-avanturīnu.
Cena Ls 4,88 + pasta izdevumi

Pasūtījumu var veikt pa tālr.29888304
vai arī internetā www.astarots.lv
www.astarots.lv veikali-saloni
Rīgā, A. Čaka ielā 64,
Ventspilī, Lielā ielā 4

C IT A D A P A S A U L E

31

(W SVĒTO DZĪVESSTĀSTS

Mūziķi par

DieV’ m'
▼

S v ē tā C e c ^

ia u n a v a u n

0Ce t t e

K Piemiņas die

novernbns
,u, ķeizara

Nomocīta ap^

. -meistaru
S Spārnes
S g r

-1

-'n m n > ^ ļ0 0 ļļļļļ& k
ad baznīcā iedūcās ērģe
les, vai tas būtu greznais un
majestātiskais Doma baz
nīcas instruments vai vecs,
ķirmju saēsts lauku baznī____
_____ cīņas harmonijs, arvien at
nāk Svētā Cecīlija. Nosēstas uz ērģeļu soliņa
kā neredzama, viegla ēna, pārskrien ar slai
dajiem pirkstiem pa nodzeltējušiem tausti
ņiem, un mūzikas skaņas aizlido kā balti ba
loži līdz pat Dieva tā Kunga godības krēslam.
Varbūt citreiz viņa pati paņem liru vai vijo
li un izvilina tik maigas skaņas, ka baznīcēni
izbrīnīti savā starpā runā par eņģeļu dziedā
šanu dievkalpojumā. Tada ir Svētā Cecīlija,
jaunava un mocekle, kuru jau kopš viduslai
kiem godina kā mūziķu aizbildni.

Dzird eņģeļu balsis
Svētā Cecīlija dzīvoja trešajā gadsimtā,
par viņas dzīvi un nāvi nav saglabājies daudz
ziņu, taču viņas skaistais ticības piemērs ie
dvesmojis daudzus mūziķus un mākslinie
kus. Leģenda vēsta, ka Svētā Cecīlija bijusi iz
cili daiļa, ar skaistu balsi, apveltīta ar izteiktu
muzikalitāti, ko apvienojusi ar dievbijīgiem
un pat vīrišķīgiem tikumiem. Zināms, ka vi
ņa bija cēlusies no Romas aristokrātiskās se
natoru Cecīliju dzimtas, dziedājusi, spēlējusi
mūzikas instrumentus, spēles laikā grimusi
ekstāzē un bieži dzirdējusi eņģeļu balsis.
Pēc vecāku gribas, Cecīlija bijusi sade
rināta ar nekristīgu jaunekli Valeriānu, ta
ču nav gribējusi precēties ar pagānu. Valeriāns savu līgavu karsti mīlējis, tāpēc pakļā
vies tās dedzīgajām lūgšanām, solījis pēc
laulībām pieņemt kristietību un nelauzt
Cecīlijas Dievam doto šķīstības zvērestu.
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Pēc kāzām Valeriānu un viņa brāli Tiburciju kristīja pāvests Urbāns Otrais, taču vēlāk
kristietības vajātāji abiem brāļiem nocirta
galvas. Tie mēģinājuši nožņaugt arī Cecīli
ju, bet viņa izglābusies no nāves. Viņai mē
ģināts nocirst galvu, taču arī bendes cirvis
bijis bezspēcīgs - no cirstajām brūcēm Ce
cīlija nomirusi tikai pēc trīs dienu ilgām mo
cībām, kuru laikā spēlējusi un dziedājusi sla
vas dziesmas Dievam. Cecīlija mira kā mo
cekle, apliecinot ticību Kristum.

Viņai mēģināts nocirst galvu, taču ari bendes
cirvis bijis bezspēcīgs - no cirstajām brūcēm
Cecīlija nomirusi tikai pēc trīs dienu ilgām
mocībām, kuru laikā spēlējusi un dziedājusi
slavas dziesmas Dievam. Cecīlija mira kā
mocekle, apliecinot ticību Kristum.

Ar ērģelēm
un palmas zaru
Cecīlija ir viena no senās romiešu baz
nīcas svētajām un moceklēm, kas Rietumu
pasaulē tiek visvairāk godināta. Jau ceturta
jā gadu simtenī viņas godam Romā bija uz
celta Svētās Cecīlijas baznīca viņas pašas
privātās mājas vietā, kur pāvests Pashālijs 1
821. gadā novietoja svētās relikvijas, kas
pirms tam atradušās Kaliksta katakombās.
Kopš 545. gada pasaule 22. novembrī svin
viņas piemiņas dienu.
1584. gadā nodibinātā Romas Mūzikas
akadēmija izvēlējās Svēto Cecīliju par sa
vu patronesi. Kopš ta laika viņa tiek godāta
kā baznicas mūzikas, instrumentu meistaru
un ērģeļu meistaru patronese. Šodien Svētās
Cecīlijas mūzikas biedrības un asociācijas ir
visā pasaulē.
Mākslas darbos Svētā Cecīlija sākotnē
ji tika attēlota ar mocekļu simbolu palmas
zaru un zobenu. Kopš X V -X V I gadsimta vi
ņu parasti attēlo ar ērģelēm (dažkārt arī ar vi
joli vai citiem mūzikas instrumentiem), ar
palmas zaru, kā ari ķerubu un citu svēto ielo
kā. Visbiežāk Cecīliju attēloja sēžam pie ēr
ģelēm. Taču reizēm dziesmas Dieva godam
skan vien svētās sirds dziļumos, piemēram,
Rafaela Santi gleznā dažādi mūzikas instru
menti atrodas Cecīlijas rokās un pie kājām,
taču pati svētā ieklausās no debesīm skano
šā eņģeļu kora dziedājumos.

Debesu arhitekti
Svētās Cecīlijas atveids rotā arī Rīgas
Doma baznicas studentu balkonu. Sens ti
cējums vēsta, ka ikvienam komponistam va
jadzētu speciāli rakstītā veltījuma skaņdarbā
palūgties Svēto Cecīliju, jo tad viņas aizgād
niecība apgaros un darīs vieglāku ari visu pā
rējo skaņdarbu tapšanu.
Mūziķu svēto aizbildni labi pazīst arī Stir
nienes Romas katoļu baznīcas ērģelniece un
kora vadītāja Ieva Zepa. Stirnienes baznīca,
2007. gadā saņemot Gotinges (Vācija) drau
dzes dāvinātās ērģeles, izvēlējās tām Mari
jas - Cecīlijas vārdu. Gan Dievmāte, gan
Svētā Cecīlija acīmredzot iedvesmojusi Ievu
un viņas kora mazos un lielos dziedātājas pa
visam neparastām aktivitātēm: Ērģeļnaktij,

Sens ticējums
vēsta, ka ikvienam
komponistam
vajadzētu speciāli
rakstītā veltījuma
skaņdarbā palūgties
Svēto Cecīliju, jo tad
viņas aizgādniecība
apgaros un daris
vieglāku ari visu
pārējo skaņdarbu
tapšanu.
dažādiem koncertiem, Stirnienes Dziedoša
jām dienām, kas notiek jau desmit gadu, tā
pat arī jauno dziedoņu koncertiem novem
brī, kad svin Svētās Cecīlijas svētkus.
“Kam gan citam, ja ne māksliniekiem ša
jā dzīvē jāprot apvienot gan sievišķi emocio
nālo, netveramo, mīlestībā dievišķoto, gan
robusto, pragmatisko un dzīves realitātē sak
ņoto. Iespējams, tāpēc mēs godinām Svēto

Cecīliju - līksmi gavilējošu eņģeļu mēlēs un
spējīgu ziedot dzīvību moceklībā par Kristus
mācību, lai spētu izlūgt ari sev prasmi reali
zēt Dieva lielo plānu mūsu dzīves patiesajos
uzdevumos un pasaulīgo pieprasījumu gūz
mā,” saka Ieva. “Mūziķi ir debesu arhitekti,”
teicis amerikāņu džeza mūziķis un diriģents
Bobs Makferins. To lūdzam no Dieva un dā
vājam pasaulei, zinot, ka debesis var būt arī
tepat virs zemes. Un radīt vai pazaudēt tās
var tikai katrs pats.

Oda Cecīlijai
Svētajai mūzikas aizbildnei savu skaņ
darbu veltījis arī pazīstamais komponists
Arturs Maskats. “Man ir skaņdarbs, ko sauc
Oda Svētajai Cecīlijai, ar angļu 16. gadsimta
dzejnieka Toma Bredija dzeju toreizējā (ve
cajā) angļu valodā zēna vai soprāna balsij,
korim un stīgu orķestrim. To rakstīju aizva
dītās desmitgades sākumā, un tas ir diezgan
daudz un dažādos izpildījumos skanējis tieši
Rigas baznīcās: Domā, Svētā Jāņa un Angli
kāņu baznīcā. Varbūt vēl kaut kur arī ārpus
Latvijas, par to man īsti precīzu ziņu nav. Ie
spējams, katram komponistam kaut reizi va
jadzētu savos darbos Svētajai Cecīlijai vel
tīt labas domas un pateicību. Viņa taču sar
gā mūs visus!"#
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Kā citi brauc smelties spēkus uz Indiju,
Nepālu vai Himalaju kalniem, es
būtu gatava ik pa laikam aizbraukt uz
Jeruzalemi. Tās 3000 gadu garā vēsture,
kuras laikā likti pamati trim lielajām
pasaules reliģijām, šo pilsētu padara
neatkārtojamu.
"Katra visšaurākā ieliņa I

kuras pietiks visai dzīvei.un tumsakais kakts var nest atklāsmi,
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tāvu pie Raudu
mūra Jeruzalemē
un mulsi virpinu
rokās strēmelīti ar
■
S savu kluso vēlēju~lw 11111*^
mu, ko gribu atstāt
kādā no svēto akmeņu spraugām.
Lai piepildās. Tiesa, īsti piederīga
lielajam lūdzēju baram nejūtos man unikālais mūris nekad nebūs
ar tādu nozimi kā jūdiem. Tomēr
kaut ko no lielās bijības, svētuma,
varbūt pat apskaidrības šajā vie
tā var piedzīvot pat neticīgais. Je
ruzaleme ir kā brīnums ari mūs
dienās, ik uz soļa atgādinot par sa
vu tūkstošiem gadu seno vēsturi.
Te vienuviet savas saknes un svē
tumu meklē ne tikai jūdi, bet arī
kristieši un musulmaņi. Te ne
trūkst nostāstu un leģendu, noslē
pumainu minējumu un brīnumai
nu atgadījumu.

tektūras piemineklis, no otras uz tā iekārtotais gājēju celiņš ir
lielisks veids, kā apskatīt īpatnējo
Jeruzalemes sadalījumu no aug
šas. īpatnējo tāpēc, ka turpat ne
tālu no jūdaistu Raudu mūra at
rodas musulmaņu Klints kupola
mošeja, kur pie svētās klints lū
dzies Muhameds, bet mazliet tā
lāk uz otru pusi - kristiešu Svē
tā kapa baznīca, kur reiz guldīts
mirušais Kristus. Jeruzalemes
vecpilsētu veido četri kvartā
li bez strikti novilktām, tomēr
ievērotām robežām: kristie
šu, ebreju, musulmaņu un ar
mēņu. Katram kvartālam ir sa
va vēsture un savas svētās vietas,
uz kurām ik dienu plūst tūksto
šiem lūdzēju.

Sadalīta četrās
dalās
>

Kristiešu kvartāla lielākais
brīnums ir Svētā kapa baznī
ca - kristīgās pasaules sakrālais
centrs. Ar saviem daudzajiem al
tāriem, kapelām un citām zālēm,
kas izvietotas vairākos stāvos un
savienotas ar pustumšām ejām,
baznīca ir kā pasaule pasaulē.
Dziļā godbijībā tā ved no viena
brīnuma pie otra. Dievnams pie
der sešām (!) dažādām kristiešu

Jeruzalemes vecpilsētu apjož
iespaidīga biezuma un augstuma
mūris, kurā iebūvēti astoņi vārti.
Varenos vaļņus simtiem strād
nieku cēla 16. gadsimta pirmajā
pusē pēc Osmaņu sultāna Suleimana Lieliskā rīkojuma. No vie
nas puses, tas ir iespaidīgs arhi

Golgāta un
Kristus kapenes

DRAUDZĪGI
PADOMI
♦ Svētvietās ievērojiet diskrētumu un cieniet tradīcijas. Ja
paredzēts sakrālo vietu ap
meklējums, labāk ielikt somā
lakatu un neizvēlēties krek
liņu bez piedurknēm, īsus
svārkus vai šortus.
♦ Dodoties uz autoostu,
vilciena staciju, lielveikalu vai
citu lielu sabiedrisku vietu,
ierēķiniet laiku drošības
pārbaudēm. Lidostā, kā
minimums, jāierodas trīs
stundas pirms lidojuma, bet
vislabāk - četras.
♦ Dažādu apskates vietu
darba laiks var būt atšķirīgs.
Ebreju un musulmaņu
tūrisma objektos piektdienās
ir saīsināts darba laiks, bet
sestdienās tie būs slēgti.
Kristiešu vietās brīvdiena ir
svētdiena.

«jBSa
Ieejot Svētā kapa baznīcā,
daudzu svētceļnieku pirmais
pieturas punkts ir Kristus
miesu svaidīšanas akmens.
Kristus kapenes kristiešiem
ir svētākā vieta pasaulē.
Tagadējā svētnīca ap kapenēm
uzcelta 1810. gadā. «-

........
▲

\

Pie Raudu
mūra lūdzēji
pulcējas
dienu un nak
ti. Šī siena ir
vienīgais, kas
atlicis no jūdu
lielā tempļa,
ko uzbūvēja
Derības
šķirsta
glabāšanai.

GRAMATA, KAS NODERES
RUZAL

Ceļvedis JERUZALEME

UN SVĒTĀ ZEME
Grāmata palīdz orientēties
ne tikai Jeruzalemes, bet vi
sas Svētās zemes - Izraēlas,
Palestīnas teritorijas, daļēji
Jordānijas un Ēģiptes - no
zīmīgākajos apskates objek
tos un vēsturē.

C IT A D A P A S A U L E

39

®

CEĻOJUMS
Senā pilsētas cietokšņa - citadeles - mūri ir kā ceļojums
laikā, jo senākie celti pirms 2200 gadiem.

j GRĀMATA
ļ IED VESM A I
i BĪBELE Tā palīdzēs laj bāk izprast Jeruzalemes
i daudzo sakrālo vietu
; nozīmi. Daudzi VecaI jā Derībā aprakstītie noļ tikumi risinājušies KaI naānas zemē, kuras tei ritorija atbilst mūsdienu
I Izraēlai. Jaunās Derības
ļ notikumi - Jēzus krustā
i sišana, augšāmcelšanās
: un debesbraukšana i risinājās Jeruzalemē.

LABA IDEJA
CIEM KUKULIM

SĀLS UN DUBĻI
Nāves jūras sāls un
dubļi tvirtam ķermenim.

AMULETI

Svarīgākie ebreju
amuleti ir khamsa sargājošā plauksta un tā dēvētā zilā acs, ko
iecienījuši gan ebreji,
gan arābi.
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konfesijām. Pēc gadsimtiem il
giem strīdiem šāds lēmums pie
ņemts 1852. gadā. Katrai kon
fesijai atvēlētas savas telpas, bet
dažas ir kopīgas. Interesanti, ka
katru dienu baznīcu atslēdz mu
sulmanis, kas kalpo kā “neitrāls”
starpnieks starp Romas katoļu,
armēņu, grieķu, koptu, etiopiešu
un sīriešu draudzēm.
Leģenda vēsta, ka Svētā ka
pa baznīca ir uzcelta Golgātā Jēzus krustā sišanas, apbedīšanas
un augšāmcelšanās vietā. Kat
ram savā Golgātā jāuzkāpj, un
tā nu kāpju pa vāji apgaismotām
kāpnēm augšup līdz slavenajai
klintsradzei.
Lai tiktu divās citās sakrāla
jās vietās, nākas krietni paspaidī
ties un stāvēt rindā. Netālu no ie
ejas atrodas svaidīšanas akmens,
kur desmitiem svētceļnieku pie
min Kristus miesu svaidīšanu
un ietīšanu audeklā, bet majestā
tiskās rotondas centrā ir Kristus
kapeņu svētnīca. Saskaņā ar pie
ņēmumu 1. gadsimtā šajā vie
tā atradās klinšains uzkalns un
pamestas akmeņlauztuves, kur
vienā no klints sienām bija izcir
stas kapenes. Iespējams, tieši ta
jās guldīts Kristus.
Mūsdienās svētnica sastāv
no divām kapelām. Ārējo sauc
par Eņģeļu kapelu, tajā tiek gla
bāts akmens no bluķa, ko sa
skaņā ar leģendu eņģeļi novēla
no Kristus kapeņu ieejas. Iekšē
jā Svētā kapa kapela ir pavisam
šaura. Bieza marmora plāksne

Aptuveni 12 metru augsto
vecpilsētas vaļņu augšpusē
iekārtota pastaigu taka.
Lielisks veids, kā apskatīt
pilsētu.

s;

Pirmo reizi dzīvē mani pārņem sajūta,
ka beidzot laiks skrien nevis uz priekšu
bet gadsimtiem vien veļas atpakaļ.

Jeruzalemes vecākās daļas burvību slēpj šauro ieliņu labirinti.

«■Vecpilsētas tirgus pievelk
un ievelk tā, ka stundas
aizrit nemanot.

Miers zem olīvu
kokiem

IESKATIETIES...
Ebreju kapi
Ellas kalnā

Jeruzalemes austrumu
pusē atrodas svētais
Eļļas kalns, kura pakājē
milzīgā teritorijā plešas
ebreju kapsēta. Skats
ir iespaidīgs - cieši cita
pie citas baltā akmenī
ir izcirstas kapavietas.
Te atrodas 150 000
kapavietu, un pirmās
ierīkotas jau pirms
3000 gadu! Kapsēta ir
populāra, jo tādā veidā
mirušais atrodas tuvāk
Jošafata ielejai. No
šīs vietas cilvēce reiz
augšāmcelsies pastarās
tiesas dienā.

klāj vietu, kur guldīts mirušais
Kristus. Katrs apmeklētājs kape
lā drīkst uzturēties vien pāris mi
nūšu, jo gribētāju redzēt svētnī
cu savām acīm ir ļoti daudz. Pēc
īsām pārdomām nolemju tomēr
nestāvēt garajā rindā. Tik daudz
kas vēl jāapskata.

Muhameds
pacēlās
lidojumam
Plašākais un arī visblīvāk ap
dzīvotais ir musulmaņu kvartāls.
Iespējams, vislabāk to raksturo
tirgus kņada un tūristu burzma
pie Damaskas vārtiem. Savu
kārt svētākā vieta kvartālā ir Haram eš Šarifa laukums, kas tul
kojumā nozīmē Cildenā svēt
nīca. Laukuma centrā atrodas
Jeruzalemes zeltītais simbols -

Klints kupola mošeja, bet maz
liet tālāk galvenā musulmaņu
lūgšanu vieta Jeruzalemē E1 Aksas mošeja.
Klints kupola mošeja un
vieta, kur tā uzcelta, ir daudzām
leģendām un nostātiem apvī
ta. Pirmsākumos šajā laukumā
slējās Zālamana templis, bet
vēlāk - Jeruzalemes Pirmais un
Otrais templis. Leģendas stās
ta, ka mošejas kupols slējās pār
klinti, uz kuras Ābrahāms ga
tavojās upurēt Izāku, bet Mu
hameds pacēlās lidojumam
nakts ceļojuma laikā, nokļuva
Jeruzalemē un piedzīvoja brī
numu - pa eņģeļu kāpnēm ti
ka debesis.
Žēl, bet abas šis vietas es
varu skatīt vien pa gabalu. Nemusulmaņi svētumos ielaisti
netiek.

īpatnēji, bet Jeruzalemē ie
spējams gūt mieru, pat atrodo
ties vislielākās burzmas vidū.
No rīta līdz vakaram te no visām
pusēm daudzās valodās skan gi
du un tūristu balsis, knikšķ foto
aparātu slēdži, lūdzēji un svēt
ceļnieki izpilda savus rituālus.
Bet atliek vien piesēst uz kādām
kāpnēm, sola zem olivkoka, se
na mūra paliekām, un ši kņada
it kā aizplūst un izplēn. Iespē
jams, sava loma ir baltajam ak
menim, no kā celtas visas pilsē
tas ēkas jau gadsimtiem ilgi. No
teikumi nemaz neļauj pilsētas
celtniecībā izmantot kādu citu
materiālu.
Es savu mieru atrodu inte
resantā vietā - pilsētas citade
lē, milzīgā, augstu mūru ieskau
tā cietoksni, kur mūsdienās dar
bojas Dāvida torņajeruzalemes
vēstures muzejs. Vērtīga vieta,
lai vismaz lielos vilcienos iepazī
tu pilsētas tik daudzslāņaino un
sarežģīto vēsturi. Citadeles pa
galmā izrakumos atsegtās kons
trukcijas datētas ar otro gadsim
tu priekš Kristus. Vēsturnieki
domā, ka cietoksnis, iespējams,
bija Kristus tiesāšanas vieta. At
vērusi ceļvedi, es pievakares sau
lē sēžu uz kādām kāpnēm cita
deles milzīgo vaļņu pakājē, un
pirmo reizi dzīvē mani pārņem
sajūta, ka beidzot laiks skrien
nevis uz priekšu, bet gadsim
tiem vien veļas atpakaļ. •
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Z i ļ ) TAUTAS APTIEKA

Pieburiet sev veselību!
Iesaka
farmācijas
doktore

Jo mazāk saules, jo mazāk spēka ir lapās un lakstos.
Tāpēc pienācis laiks novākt ogas un izrakt saknes,
lai mestu to visu lielos katlos un, maisot virumu,
'vērotu, kā spēks met burbuļus visai garajai ziemai.
▼

VIJA ENINA

i&unHa "TCacļle
NO KOKIEM
K A S ? Pīlād ža jeb sērm ū kšļa

(Sorbus aucuparia) ogas.

K O D Z IE D Ē ? Stiprina imunitāti un mazina saaukstēšanās simptomus.
Tautas medicīnā lieto reimatisma ārstēšanai, kā arī menstruāciju
regulēšanai.

•

K A IZ M A N T O T ? Pīlādžogas vislabāk novākt pēc pirmajām salnām, kad
tās kļuvušas mazāk rūgtas. Ļoti garšīgs ir pīlādžogu ievārījums, ko pagatavo,
uz kilogramu ogu ņemot 1,3 kilogramus cukura un vienu ceturto daļu glā
zes ūdens. Ogas ieber verdošā sīrupā un atstāj uz 12 stundām. Pēc tam ie
vārījumu vāra 10-15 minūtes. Tautas ticējums vēsta: daudz pīlādžogu, būs
barga ziema, la kā šoruden pīlādžos ir ļoti daudz sārtu ķekaru, garajai ziemai
jāvāra daudz ievārījuma.

AIZGAIŅĀ RAGANAS! Mūsu senilu priekšstatos pīlādzis jeb
sērmūkslis ir koks, kas spēj atvairīt raganas un ļaunos garos. Agrāk pie
katras mājas centās iestādīt pīlādzi mošķu atbaidīšanai. Jāņu vakarā,
kad raganas ipaši sarosījās, klētīs, kūtīs un labības laukos sasprauda
pīlādžu zarus, lai nešpetnās vecenes nenoskaustu ražu.

NO KRŪMIEM
K A S ? B rū k le ņ u

( Vaccinium vitis-idaea) lapas un ogas.

K O D Z IE D E ? Brūklenes ir ļoti efektīvs sviedrēšanas līdzeklis, ko var iz
mantot saaukstēšanās gadījumos. Lapu un ogu tēja ārstē klepu un bronhītu
un vienlaikus samazina arī nervozitāti.
K A IZ M A N T O T ? Kad gana daudz brūkleņu savārīts ievārījumos, dažas
mētras ar visām ogām jāizkaltē, lai pēc tam saberztu pulverī un pievienotu
dažādiem ēdieniem kā garšvielu.

K A S ? Kalm es

I

(Acorus calamus) saknenis.

K O D Z IE D E ? Mazina sāpes, novērš gremo
šanas traucējumus, kas saistīti ar pazeminā
tu skābes saturu kuņģa sulā, palīdz caurejas
gadījumos. Kalmes saknes nedaudz arī no
mierina. Saaukstēšanās laikā der zināt, ka
tās veicina svīšanu.
K A IZ M A N T O T ? Sakneni nomazgā, no
griež sīkās saknītes, sagriež gabaliņos un žā
vē. Ja izkaltētus sakneņus saberž pulverī, to
var izmantot ārstnieciskajām vannām.

n

u

K A S ? Lupstāja

ZEM ZEMES
K A S ? Pie n en es (Taraxacum
officinale) saknes.

(Levisticum officinale) saknes.

K O D Z IE D Ē ? Lupstāju sak
nes ir dabīgās antibiotikas, kas
ne tikai spēj vājināt mikrobus,
bet arī sviedrē, veicina gremo
šanu un atkrēpošanu.
K Ā IZ M A N T O T ? Pagata
vojiet sev sakņu novārījumu ņemiet 15 gramu sakņu uz
900 ml ūdens un lēni vāriet,

/

f

PIEBUR SEV
MĪĻOTO!

K O D Z IE D Ē ? Veicina gremošanu,

^

stimulē aizkuņģa dziedzeri un žults-

Daudzas tautas lupstāju uz
skata par afrodīziju un vienu
no svarīgākajām mīlas dzērienu
sastāvdaļām. Sendienās
franciski to sauca luveshe,
bet angliski par loveache -ģ
mīlas sāpēm.

vadu, tas ir arī viegls caurejas
līdzeklis.
K Ā IZ M A N T O T ? Piene
ņu saknes sakaltē, ne
daudz apgrauzdē un
var izmantot kā kafijas
aizstājēju vai nu ko

līdz novārījuma daudzums ir
H

samazinājies par aptuveni très-

H

daļu. Jādzer pa puskrūzītei trīs

vv

reizes dienā.

MjHfc'

®

JLTī

'

pā ar cigoriņiem, vai
vienas pašas.

^
min.

Nav grūti

porc.

Sastavdalas
9

• 2 glāzes smiltsērkšķu
sulas
• cukurs pēc garšas
• 40gjeb2ēd.k. ar kaudzi
mannas
• piens
Par šā ēdiena pagatavošanu
vairāk lasiet žurnālā!

Dienas
e

n

t

___ mrrKlUn
Receptes
ÉP. tiem , has
* sftaita
V halorijas

KARTUPEĻI

Vēl žurnālā:
Sīpolu Zupa •Tomātu ievārījums •Rudens
Salāti burciņā • Ķiploku eliksīrs • Picas zupa * Krāsnī cepti
tomāti ■ Ko nogaršot un atvest ciemkukulī no Ungārijas
•Jura Kulakova

Ar miziņu œ p t
holandiešu un

• Aklā degustācija: borŠČS no burciņām • Eksperiments: kā

Tomāti bumas
un uz maizes

vafeariņas
25 minūtēs

izmantot dažādu šķirņu kartupeļus u.c.

Kā dabūt nost
biešu ftrāsu un
sīpolu smaku

C«twU0.65
ISSUJMt-721*

www.e-kiosks.lv
p Ar m č r Ig a a lk o h o la

LIETOŠANA v a r k a it ēt jū s u v e s e l īb a i

abonē un lasi

'ftTeness
ķalendān
no 19. septembra
līdz 2. oktobrim

Mēness bez kursa (tika laiks) laika sprīdis pirms Mēness pār
ejas nākamajā zodiaka zīmē, ku
rā tas vairs neveido aspektus
ar citām planētām. Mēness kā
emocionālā un sadzīviskā fo
na noteicējs šajā periodā it kā
peld, tam nav virzības un noteik
tības, tāpēc šajā laikā labāk ne
pieņemt lēmumus un neuzsākt
neko jaunu.

Dzīvojiet sev,
nevis citiem

DARBS

Labs laiks gan pēkšņu ideju, gan vairākus
gadus briedušu lēmumu realizācijai privāta
jā un darba dzīvē. Daudzi var attapties, ka dzī
vo citiem un par savi piemirsuši. Nāksies vien
sakārtot savu dzīvi. Agrāk vai vēlāk - tā ir jū
su pašu izvēle.
Rudens sākumu 22. septembrī būtu labi
sagaidīt citos garuma vai platuma grādos. Iz
raujoties no ikdienas, gūsiet enerģiju, kas lie-

ti noderēs, visa rudens garumā cīnoties ar
pasaulīgām nebūšanām gan personīgā, gan
globālā mērogā.
Arī pilnmēness 30. septembrī ne pa jo
kam kutinās nervus. Spriedzi ieteicams iz
likt fiziskās nodarbēs dārzā vai mājas labie
kārtošanā, vai sporta zālē. Vieglāk būs tiem,
kam līdzās allaž uzticamu draugu loks.

<~D/ro/ia

Sastādījusi astroloģe

19.09.2012.

tre šd ie n a

Mēness Skorpionā

Sākam jaunu - laba diena jaunu
projektu, darbu, pienākumu, mā
cību un citu procesu aizsākšanai.
Punkti - šādās dienās labāk pa
beigt dažādus darbus, dokumen
tus un projektus, likt eksāmenus,
pielikt punktus.
Atpūšamies - darba dienai ne
būs produktivitātes, labāk iz
mantot laiku atpūtai, cik tas
iespējams.
Jauda - veiksies darbos, kas pra
sa koncentrēšanos, piespiešanos,
atbildību, tātad darbojamies ar
pilnu jaudu!

NAUDA
20.09.2012.

ce tu rtd ie n a

|Y ] 16:11-19:34
Mēness Skorpionā/Strēlniekā 19:34

21.09.2012.

p ie k td ie n a

Mēness Strēlniekā

P>.
•

Tērējam - laba diena sīku ik
dienas pirkumu veikšanai, pārti
kas un izklaides pasākumu biļe
šu iegādei.

f•

9

19:45-22:20 17:09r2

Ieguldām - laba diena, lai veiktu
lielākus pirkumus, noguldītu nau
du krājkontā vai investīcijās, veik
tu kapitālieguldījumus.

^ 7
Si-l/

S^lep^Svaruzīmē1]

Krājam - pieturam naudu makā
un bankas kontā, jo tēriņi var iz
rādīties nelietderīgi vai pat norak
stāmi zaudējumos.

ssStrēiniel ■'Mežāzi 22:20

23.09.2012.

svē td ien a

24.09.2012.

p irm d ien a

25.09.2012.

o trd ien a

CJ

Mēness Mežāži

Mēness Mežāzī

Randiņi - laba diena (vakars),
lai pavadītu laiku divatā, intīmā
kā gaisotnē, sarunām aci pret
aci, uzticības un romantisma pil
niem brīžiem.

gfl

IT 1 00:19-2:32
Mēness Mežāzī/Qdenswā 232

n rv

Mēness Ūdensvīrā
•*.Mļ

27.09.2012.

ce tu rtd ie n a

ATTIECĪBAS

->

£

A

\r* 7 :

-M-V.•

|T | 6:33-8:23
Mēness Ūdensvīrā/Zivīs 8:23

NMNMt

28.09.2012.

p ie k td ie n a

sestd ien a

Atslodze - periods pirms Mē
ness fāžu maiņas, kura laikā or
ganismam labi iedot atelpu no
smagām un lielām pārtikas de
vām. Var dzert nesaldinātas zāļu
tējas un ēst vieglu, veselīgu pār
tiku mazās devās.

Mēness Zivīs

[T | 5:34-16:14
Mēness Zivis/Aunā 16:14

Pilnmēness 6:18

30.09.2012. svētdiena

Mēness Aunā

1.10.2012. p irm d ie n a

Mēness Aunā

2.10.2012. o trd ie n a

(T ļ 1:32-2:26
Mēness Aunā/Vērsi 2:26

46 CITADA PASAULE

Mājās - vakaru labāk pavadīt
mierīgā gaisotnē, atpūšoties kopā
ar tuviem cilvēkiem, darot ikdie
nas darbus.

VESELĪBA
.........

29.09.2012.

Cilvēkos - diena (vakars) piemē
rota izklaidēm draugu lokā, pla
šiem pasākumiem, sabiedriskām
aktivitātēm, lai iepazītos.

Skaistumkopšana - āda un ķer
menis īpaši atsaucīgi uzņems jū
su rūpes, labs laiks skaistumkop
šanas procedūrām.

^ '

&

1

?]

Sports - piemērota diena fizis
kām aktivitātēm, tās palīdzēs ne
tikai uzturēt ķermeni labā formā,
bet arī novadīt lieko saspringumu
un/vai enerģijas sastrēgumu.

№ ) MANTOJUMS

Par ikonām būs dzirdējis
teju katrs, bet vai daudzi
no mums zina ko vairāk, kā
vien to, ka tā ir glezna, kas
reizēm šķiet visai primitīva?

d ?īva l\om ane
12 C IT A D A P A S A U LE

kaidrītei pirms paris gadiem no
mira meita, atstājot viņas aprū
pē savu pavisam nesen dzimu
šo dēlu. Zēns bija slimīgs, ārsti
■
■ konstatēja grūti ārstējamu slimibu, un vecāmāte vairs nezināja,
ko iesākt. Kādā grāmatā viņa izlasīja šķietami
neticamu stāstu, kurā sieviete sevi izdziedinā
ja ar ikonu palīdzību, un sāka interesēties par
savdabīgajiem gleznojumiem. Kopš bērna kā

jas Skaidrīte bija bijusi katoliete, tāpēc ticēja, ka
Dievs spēj izdziedināt visdažādākajos veidos,
un nolēma vērsties pie viņa caur ikonām. Sie
viete noskaidroja, ka konkrētajā gadījumā ne
pieciešams lūgties tieši pie pareizticīgo Barskas
Dievmātes ikonas, kas atbild par labām attiecī
bām ģimenē, bērniem un veselību, kā arī pie
Počevskas Dievmātes ikonas, kas dāvā vese
lību un brīnumu iespējamību cilvēka vajadzī
bās. Ik dienu Skaidrīte skaitīja lūgšanas pie iko-

IZVĒLIETIES SAVU IKONU!
Vislabāk ikonas iegādāties
no pazīstamiem kristīgajiem
māksliniekiem, nevis lielveikalā
vai kur citur, kur tās tiek ražotas
vairumā. Mākslinieku noteikti
palīdzēs atrast mācītājs vai
draudzes locekļi. Pirms ikonas
iegādes vēlams nedaudz palasīt
par tām, jo katra ikona simbolizē
ko citu. Jāatrod sev vispiemērotākā.
IESVĒTIET, PIRMS NESAT
MĀJĀS! Ikonu vispirms būtu
ieteicams aiznest pie garīdznieka
iesvētīšanai, tādējādi tai tiks
piešķirta sevišķa nozīme.
ATRODIET PIEMĒROTU VIETU!
Ikonu vislabāk novietot nelielā
mājas altāriti, taču, ja tāda nav,
kādā vietā, kur labprāt uzturaties
un lūdzaties. Nevajadzētu ikonu
novietot vietās, kur tai varētu
tikt izrādīta necieņa, piemēram,
labierīcībās.
NEIZMETIET ATKRITUMOS! Ja
ikona kādu iemeslu dēļ mājās
vairs nav vēlama, neizmetiet to
atkritumos - tā ir lielas necieņas
izrādīšana. Atdāviniet to kādam
tuviniekam vai mācītājam, taču, ja
tas nav iespējams, apbediet zemē.
nām, paralēli rūpējoties par mazuli. Ātri vien
zēnam kļuva labāk, un jau pēc četriem mēne
šiem viņš izveseļojās pilnībā...

. MAUSS

MARKOVSKIS, SHUTTERSTOCK.COM

Saiknes veidošanās
Ikona nav tikai bilde, tā ir daļa no ticības
un kalpo kā saikne starp garīgo un materiālo
pasauli. “Ikonogrāfija vairāk ir teoloģija nekā
māksla,” skaidro Latvijas Kristīgās akadēmijas
absolvente un ikonogrāte Ņina Skangale-Začeste. Viņa teic, ka ir svarīgi nošķirt, kas ir iko
na un kas - svētbilde. Svētbildēs attēloti dažādi
reliģiski sižeti, savukārt ikona ir konkrēta tēla at
ainojums, tāpēc arī apveltīta ar sevišķu enerģi
ju. "Kad cilvēks stāv ikonas priekšā, ne jau viņš
lūkojas uz uzgleznoto personu, bet tā persona,
Jēzus vai Marija, lūkojas uz cilvēku. Skatoties
uz ikonu, var just, kā veidojas saikne ar Dievu.
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SAROVAS
BRĪNUMDARĪTĀJA SERAFIMA
RAUDOŠĀ IKONA
2005. gada 8. martā sabiedrību
pārsteidza ziņa, ka sākusi
raudāt Daugavpils Svēto
mocekļu Borisa un Gļeba
pareizticīgo katedrāles
Sarovas brīnumdarītāja Se
rafima ikona. Pirmās asaras tā
nobirdinājusi neilgi pirms lielā
gavēņa gadā, kad dievnams
svinējis simto gadskārtu.
Garīdznieki to dēvēja par Dieva
žēlastības izpausmi, skeptiķi
nespēja rast racionālu skaid
rojumu. Tā kā šķidrumam,
kas izdalījies no ikonas, esot
bijusi eļļaina konsistence, to
neesot iespējams izskaidrot
ar temperatūras maiņām
telpā vai citiem klimatiska
jiem apstākļiem. Daugavpils
pareizticīgo katedrāles
pastāvēšanas vēsturē šis bijis

jau septītais gadījums, kad
novērota raudoša ikona,
taču pēc gadījuma 2005.
gadā, kad dievnamu burtiski
pārpludināja ieinteresētie
tūristi, līdzīgu gadījumu
nav bijis. Ikonā attēlotais
Sarovas brīnumdarītājs Se
rafims dzīvojis 18. gadsimtā
un par savu mājvietu bija
izvēlējies klosteri. Viņam
piemitušas pravieša spējas viņš varējis pastāstīt par
cilvēka pagātni un nekļūdīgi
paredzēt tā nākotni, kā arī ar
lūgšanām dziedināt slimos.
Sešpadsmit gadus Sarovas
brīnumdarītājs Serafims
pavadījis pilnīgā vienatnē
un Svētās Dievmātes
parādīšanos piedzīvojis div
padsmit reižu.

Tā ir tā tiešā enerģija, kas nāk," dedzīgi stāsta
Ņina. Viņa uzskata, ka ikviens cilvēks var sajust
ikonas speķu, pat ja viņš nav dziļi reliģiozs.
Ņina skaidro, ka ikonas ļoti atšķiras no pā
rējām mākslas izpausmes formām: “Māksla it
kā atver mums logu uz pasauli un ļauj palūko
ties uz to, bet ikonas atver logu uz neredzamo,
garīgo pasauli. Tāpēc ikonās viss nav reālistis
ki - var būt neparastas proporcijas, citāda per
spektīva." No citiem glezniecības veidiem iko
nas atšķir tas, ka tajās nav ēnu. Teoloģiskais
skaidrojums ir šāds: ikonas atveido gaismas
pasauli, tāpēc ēnas nav nepieciešamas. Vis
vairāk gaismas staru tiek virzīts tieši uz attēlo
tā personāža acīm, jo tās ir dvēseles spogulis.
Ikonās visspilgtāk izgaismota ir tā vieta, uz ku
ru būtu jākoncentrē skatiens un enerģija, skai
tot lūgšanas.

periods, ko sauc par svētbilžu kariem. Aktuāls
bija jautājums, vai vajag attēlot kaut ko tādu, ko
patiesībā nemaz nevar attēlot."
Kamēr baznīca vēl nebija sadalījusies da
žādās konfesijās (katoļi, pareizticīgie utt.), ti
ka uzskatīts, ka ikonas ir jāgodā un ikonogrāiija atzīstama par mākslu. Laika gaitā katoļi attā
linājās no šā koncepta. Renesanses laikā radās
dažādas protestantiskas kustības, kas noliedza
ikonu godāšanu un pat cīnījās pret tām. Perio
dā, kad notika aktīva ciņa pret ikonām, liela to
daļa tika iznīcināta. “Šķiet, cilvēkam bija jāiz
dzīvo tāds kā evolūcijas jeb attīstības process,
līdz viņš nonāca pie visbūtiskākā un novērtēja
ikonas," domīgi teic Viktors.
Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēlis
ki luteriskas draudzes mācītājs Krists Kalniņš
skaidro, ka Lutera mācībai esot bijis konstruk
tīvs pamats no reliģiskās dzīves izsvītrot iko
nas: “Laikā, kad Mārtiņš Luters sāka savu refor
mu. bija ļoti daudz reliģisko fetišu: svēto kauli,
dažādas lietas un tā talak. Skaidrs, ka ir absolūti
primitīvi likt cilvēkam domāt, ka glābšana ir atkariga no tā, vai viņam mājās ir vai nav tas kauls.
Lutera mācībā tas viss tika aizslaucīts.”
Sevišķa uzmanība Lutera mācībā tika pie
vērsta pirmā baušļa ievērošanai, tāpēc ikonas
kā pielūgsmes objekti nedrikstēja pastāvēt.

Atgriešanās
pie saknēm
Senāk ikonas parasti asociējās ar pareizti
cīgo konfesijas pārstāvjiem un katoļiem, nu tās
ienākušas arī luterāņu baznīcās un mājās. Rīgas
Svētā Franciska draudzes viceprāvests Viktors
Stulpiņš skaidro, ka ikonu vēsturiskais ceļš līdz
mūsdienām bijis smags: "Baznīcā pat bija tāds
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Mūsdienās ari luterāņu baznīcās sastopami da
žādi reliģiska rakstura gleznojumi, pat ikonai
taču tur tām nav tik lielas nozīmes kā pareizt
cīgo konfesijas pārstāvju acīs. Mācītājs Krist
skaidro: “Vizuālais kontakts ir svarīgs, kamē
cilvēks aug. Visas šis lietas attiecas uz garīgi
sākumu, kad cilvēkiem gribas kaut ko vizuālu
Sākumā ir vēlme bildes paskatīties, ar laiku tai
kļūst otršķirīgi." Viņš uzsver, ka luterāņu bazn:
cā galvenais ir vārds, nevis attēls.
lkonogrāfe Ņina Skangale-Začeste teic. k ļ
par spīti šo reliģisko gleznojumu attīstības sd
režģītajai vēsturei, nu tie ir iekarojuši dažādi
kristīgo konfesiju pārstāvju uzmanību un ncl
vērtējumu. "Tagad ir tendence atgriezties p il
pamatiem. Baznīca ari atgriežas pie savām sali
nēm. Varbūt tāpēc citas konfesijas, pat proteļ
tanti, atsāk par to interesēties,” viņa prāto.
I

Mans Dievs
nedzīvo kokā

Cīņa pret ikonu kā pret elkdievību n o ļ
sinājās ilgi, līdz cilvēks spēja izšķirt, ko nozļ
mē pielūgt lietu un ko - pielūgt dievu caur ln
tu, kas to simbolizē. “Ne jau pati glezna kaiļ
ko dara, bet gan tas, kas tajā ir attēlots. Cai
gleznu mēs vēršamies pie tā, kas tur redzam:

,0//// s/<plas
Ir vairākas to gleznošanas skolas. Lai gan detaļu simbolika tajās īpaši var
neatšķirties, krāsu piesātinājum s un personāžu attēlojums stilistiski var
būt dažāds. Lūk, trīs populārākās ikonu glezniecības vēsturiskās skolas.
Novgorodas skola (14. un 15. gs.) - meistarus ietekmēja no Bizantijas ievestās ikonas, kā ari grieķu mākslinieka Teofana Grieķa darbība.
Raksturīgas vienkāršotas un ģeometriskas formas, dzīvespriecīga tīru krāsu
palete, kurā īpaši dominē sarkanā krāsa, un nedaudz rupji personāžu vaibsti.
I
Pleskavas skola (13.-15. gs.) - visdemokrātiskākā un impulsīvākā ikonu
. gleznošanas skola. Raksturīga asimetriska kompozīcija, drūma krāsu gamyma, kurā īpaši iecienīta ir tumši zaļā krāsa, un zeltaino krāsu bieži aizstāj
| ' netīri dzeltenais. Tēlu sejās trūkst individuālo vaibstu, triepiens ir ekspresīvs,
I ; kontūras tiek apvilktas ar zeltu.
j
Maskavas skola (14. un 15. gs.) - šī skola atšķīrās ar to, ka ikonās sāka
attēlot pilna auguma figūras. Paralēli ierastajiem tēliem - Kristum, Jaunavai
■Marijai un Jānim Kristītājam - iekļāva jaunas figūras: baznīcas tēvus un
lv • svētos mocekļus.
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ctkp n a s
elem entu
ra kstu ro ju m s
1 Katrā ikonā noteikti norādīts, kas
tajā attēlots, konkrētajā gadījumā tas
ir erceņģelis Svētais Mihaēls (reizēm
saukts arī par Svēto Miķeli).
2 Ornaments simbolizē dievišķo
enerģiju, harmoniju un atgādina par
dabas ritmu un līdzsvaru.

3 Nimbs izsaka iekšējo dvēseles
enerģiju, dievišķās gaismas klātbūtni,
zīme tiem, kas dzīvojuši garīgu dzīvi
un bijuši svētie.

4 Sarkanās krāsas apģērbs simbolizē
zemi un asinis, sarkanā krāsa ir karaļa
krāsa un mudina godāt tajā ietērpto.

5 Zilas debesis atgādina par garīgo
pasauli, kas ir svētuma pamats un
svētā mājvieta.
6 Liturģija vēsta, ka Svētais Mihaēls
pa dienu baznīcu sargā ar zobenu, bet
naktī - ar krustu (šajā gadījumā tas
attēlots uz vairoga).

7

Zelta krāsa simbolizē dievišķā
klātbūtni, patiesību un varu. Jo vairāk
tās ir ikonā, jo tā godājamāka.
8 Seja ikonā nekad nepauž dzīvas
emocijas, jo prieku un uzvaru pār
sāpēm simbolizē miers, spēks un
drošība, nevis smiekli.

9

Ikonās vienmēr seja attēlota
pretskatā, tas norāda uz skatīšanos
tieši virsū un novēršanās
neiespējamību.
1 0 Ornamentos bieži sastopams
ziedu motīvs, kas atgādina par dabas
tuvumu cilvēkam.
1 1 Spārni norāda, ka ikonā
attēlotais personāžs ir eņģelis,
precīzāk - erceņģelis.

Tēva mīlestību. Skatos uz šo mākslas darbu, un
tas man palīdz tuvoties Dieva mīlestībai,” skaid
ro Krists.

Ikonu gleznošana svēts darbs
Ikonogrāfe un Latvijas Kristīgās akadēmi
jas absolvente Ņina Skangale-Začeste organizē
ikonu gleznošanas kursus un atzīst, ka cilvēki

ļoti interesējas par ikonu tapšanu. Viņa teic, ka
tas gan nav tik vienkārši kā, piemēram, gleznot
kluso dabu: “Cilvēkiem ir interese par ikonu zī
mēšanu, taču maz saprašanas. Tas jādara caur
lūgšanu, sākot no maziem elementiem un ejot
uz galveno kopainu. Kādreiz cilvēki, kas zīmēja
ikonas, gavēja un lūdzās, reizēm pat nerunāja.”
Astotajā un devītajā gadsimtā tika smal
ki izstrādāta ikonu attēlošanas teorija. 1ās bi
ja laiks, kad daļa ticīgo cīnījās pret ikonām, tā-

pēc šādas teorijas izveidei bija sevišķa nozii
savdabīgā mākslas veida saglabāšanā. Tol.
ipaša uzmanība tika pievērsta tieši Kristus
tēlojumam ikonās - tām bija jābūt teju vai
dokumentālām fotogrāfijām, katra detaļa jā
mē noteiktā, iepriekš nolemtā veidā. Vicepi
vests Viktors Stulpiņš skaidro: "Kādreiz ļoti r
pigi izvēlējās cilvēkus, kas gleznoja ikonas. Si
cilvēkam vajadzēja ievērot gavēni; ja tas no:
ka klosterī, visi lūdzās par to, kas gleznoja ;
ikonu. Tas bija svēts darbs, kas tika atbalstīts;
lūgšanām.”
Ņina Skangale-Začeste uzskata, ka mū:
dienās reti tiek veidotas patiesas ikonas: “Ir ci
vēki, kas vienkārši ražo ikonas. Bez lūgšanān
bez nekā. Tada ikona ir tukša, jo svarīgākais:
tieši kontakts ar Dievu.” Viņa skaidro, ka iko
nai jābūt daļai no baznīcas, liturģijas un drau
dzes iekšējās dzīves. Arī viceprāvests Viktor
Stulpiņš piekrīt šim viedoklim, taču viņš mu
dina nezaudēt cerību, jo arī mūsdienās cilvēk
tiecas pēc garīguma.

Palīglīdzeklis
dziedināšanā
Stāsti par ikonu brīnumaino dziedināša
nu nav retums, taču viceprāvests Viktors Stul
pins uzskata, ka šajā ziņā vajadzētu būt ļoti uzmanigiem: “Es, protams, uzskatu, ka Dievs ir
visvarens un var darboties visādos veidos, bet
ir jāsaprot, ka ikonām pašām nav dziedniecis
ka spēka. Tas nāk caur to, kas tajās ir attēlots.’
Viņš mudina vairāk paļauties uz savu iekšējo
ticību un personīgo kontaktu ar Dievu, nevis
par katru cenu censties iegādāties kādu auten
tisku ikonu. Ari ikonogrāfe ir līdzīgās domās:
“Nedrīkst uz ikonu skatīties kā uz maģisku lie
tu. Nu, nav tā, ka noliek sveci baznīcā un visas
problēmas dzīvē pazūd. Ir jāmeklē kontakts ar
Dievu, ikonas vienkārši to palīdz izdarit.” Viņa
mudina ikonas uztvert vairāk kā palīglidzekli,
nevis vienīgo ieroci problēmu risināšanā.
Dziednieks un psihologs Oskars Peipiņš
teic, ka ikonām piemīt apbrīnojams spēks:
“Tas periodiski krājas un aug atkarībā cilvēku
lūgšanu biežuma. Brinumi, kas saistās ar dzie
dināšanu un ikonām, ir pamatojami tā, ka lūg
šanas sasniedz savu mērķi.” Dziednieka praksē
visai bieži ir palīdzējušas ikonas. Viņš pie tām
aizlūdz par slimiem cilvēkiem, reizēm pie iko
nām atstāj uz papīra uzrakstītu lūgumu par kā
du ļoti smagi slimu cilvēku un viņa atveseļoša
nos. “Ikona ir gan sakaru kanāls, gan noturīgs
informatīvs tilts starp cilvēku un smalko pasau
li, Dievu un baznīcas atzītajiem tēliem. Ja ir uz
tām vērsta rīcība, rodas vajadzīgās zināšanas,
kas pastiprina rezultātu,” dziednieks skaidro
savdabīgo gleznojumu spēku. Taču ari viņš uz
skata, ka tās ir tikai paligrīks atveseļošanās un
problēmu risināšanas procesā. Svarīgi ir sakār
tot savu iekšējo pasauli un attiecibas ar Dievu,
tad viņa palidzīgo roku varēšot saskatīt un sa
ņemt ik uz soļa. ®

Olu bums:

rituāliem un
vēderpriekiem
Dziedniecībā
Olas ripināšana pāri vietai,
kur iedzēlis kukainis, palīdzēs
noņemt pietūkumu.

Sapņu
tulkošanai
Redzēt olu sapnī nav uz
labu. Tas rāda, ka kāds jūs
aprunās vai būs jāpiedzīvo
kauns.

Noskauduma
nonemšanai
>
Olu ritina pa ķermeni no
galvas līdz pat pēdām, kamēr
tā kļūst smaga un lipīga.
Procesam jā ilgst vismaz
20 minūtes. Tad olu izmet
atkritumos pēc iespējas tālāk
no mājām.

Zīlēšanai
Par ovoskopiju dēvē zīlēšanu,
kurā par galveno instrumentu
izmanto olu. To pāršķeļ
un tās saturu uzmanīgi
ietecina traukā ar avota
ūdeni. Tad cenšas saskatīt
dažādus zīmējumus, figūras,
veidojumus un pēc tiem
pareģot nākotni.

Jaunības
saglabāšanai
Ja grib, lai āda būtu maiga un
balta, vajag vaigus noglāstīt
ar pirmo olu, ko jauna vistiņa
izdējusi.
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Senāk Lieldienās olas
krāsoja tikai sarkanā krāsā,
jo tā simbolizē auglību.
Bez olu kaujām svētki nav
iedomājami, bet ir vēl citi
veidi, kā ola var palīdzēt
uzlabot dzīvi.
▼
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Konsultējusi ezoterikas eksperte
KRISTĪN E DUNSKA

Enerģijas
attīrīšanai

Mājas gariņa
pielabināšanai

Kosmētikas
industrijā

Ņem olu, iesit to glāzē ar tīru
ūdeni un novieto pie gultas
galvgalī. Ja no rīta olas baltums
un dzeltenums mainījis struktūru,
tātad ola uzņēmusi sevī negatīvo
enerģiju. Rituālu ieteicams atkārtot
astoņas dienas pēc kārtas. Ja ola
struktūru nav mainījusi, tātad jūsu
enerģija ir tīra un sakārtota.

Lai mājās ieviestu saticību un
pārticību, ar krāsotu Lieldienu olu var
pielabināt mājas gariņu. Ola jāatstāj
ēdamistabā vai virtuvē uz galda naktī
no svētdienas uz pirmdienu.

Varbūt jūs pat neiedomājaties,
bet ikdienā olas dažkārt
tiek klātas pat uz sejas. Olu
dzeltenumus izmanto šampūnu,
kondicionieru, dažkārt arī ziepju
izgatavošanā. Lecitīns un dažas
taukskābes, kas ir olu sastāvā,
tiek izmantoti skaistumkopšanas
produktu ražošanā. Pat
lūpukrāsās!

Precēties
kārajiem
Pirmajā Lieldienu rītā olu apritina
ap kreisās kājas gurnu un pēc
tam arto uzcienā iecerēto.Tad
precinieks garantēts!

Bez smiekliem
Vārot olas, nedrīkst smieties. Tad
olas saplīsīs, tā arī nesagaidījušas
savu uzvaru olu kaujās.

Mājokļa auras
attīrīšanai
Katrā istabas kaktā ieliek pa vienai
svaigai olai un tai pretim pa
degošai svecei (drošības nolūkos
ieteicams izmantot tējas sveces
vai sveces stikla ietvaros). Uz
laiku iziet no istabas, ļauj svecēm
izdegt, tad atgriežas, velk cimdus
rokā (ar kailām rokām olas ņemt
nedrīkst!) un izmet olas vai ierok
zemē pēc iespējas tālāk no mājas.
Pēc tam istabu vēdina un uzkopj
kā parasti.

Veselībai
un drošībai
Ja grib uzlabot attiecības,
Lieldienu rītā visi jāsaaicina ap
galdu un pirmā krāsotā ola brālīgi
jāsadala - cik cilvēku ap galdu, tik
gabalos ola jādala, lai visiem tiek.

Serbijā pirmo Lieldienās
nokrāsoto olu īpaši godā. To
neatdāvina, neapēd, bet aprok
un saglabā līdz nākamajām
Lieldienām, ticot, ka tā ģimenei
nodrošinās labu veselību un
mieru.
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Kas jāņem vērā, iekārtojot savu mājokli, ja
esat pārliecināti fen šui cienītāji, aizraujaties ar
vēdismu vai vēlaties interjeru izveidot maksimāli
autentisku, senču stilā. Bet varbūt iespējams
visus elementus apvienot?

aura c>Kauniece
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Skaidro Rami Blekta Austrumu psiholoģijas
centra vadošā pasniedzēja, transaktās
analīzes konsultante un vastu kursu
pasniedzēja ASJA (LEANA) MIGDAL

astu tulkojumā no sanskrita nozī
mē - daba. Tas ir viss, kas mums
apkārt. Pēc vastu principa, Sau
les sistēmā ir tikai viens enerģi
jas avots - pati Saule. TaIr vistīrākā enerģija,
kas nonāk uz Zemes, tāpēc ari, veidojot inter
jeru, jāņem vērā, ka no austrumu puses mēs
varam iegūt tīru, pozitīvu enerģiju. No rietu
mu, dienvidu un dienvidrietumu puses nāk
negativā enerģija, kas atstāj savu iespaidu. Tā
pēc interjers jāveido kā harmoniska telpa, ku
ra saņem maksimālo pozitīvās enerģijas dau
dzumu, vienlaikus bloķējot negatīvās enerģi
jās plūsmu.

V

Mēbeles

FOTO: PHOTOS.COM. SHUTTERSTOCK.COM, LETA

Pateicoties pareizam mēbeļu izkārtoju
mam, var regulēt - pastiprinat vai bloķēt
enerģiju plūsmu. Tāpēc mājas ziemeļu un aus
trumu pusē labāk izmantot vieglas mēbeles, lai
pozitīvajai enerģijai būtu vieglāk ienākt. Tur
pretim rietumu, dienvidu un dienvidrietu
mu pusē vēlams izvietot smagnējas, masīvas
mēbeles, piemēram, skapi, garderobi. Šie lie
lie priekšmeti bloķēs negatīvās enerģijas plūs
mu no minētajām debespusēm. Vēl jāatceras,
ka spogulis ir tas interjera priekšmets, kas pa
stiprina jebkuru enerģijas plūsmu - gan pozi
tīvo, gan negatīvo.

Galvenā istaba
Grūti izdalīt vienu galveno, bet svarīgs ir
virtuves izvietojums, jo ikviena enerģija iesū
cas pārtikā un tādējādi atstāj iespaidu uz vi
siem, kas to ēd. Ne mazāk būtisks ir guļamis
tabas iekārtojums, jo tur cilvēks pavada vismaz
astoņas stundas diennaktī. Tikpat svarīga nozī
me ir mājas ieejai. Tieši caur durvīm visa mā
ja saņem veselīgo enerģiju - prānu. Nav labi,
ja tualete atrodas ziemeļu vai ziemeļaustrumu

Interjers jāveido
kā harm oniska
telpa, kas
maksimālo
pozitīvās enerģijas
daudzumu,
vienlaikus bloķējot
negatīvās enerģijas
plūsmu.
Par ļoti labvēlīgu istabas augu
uzskata fikusu, kam piemīt spēja
filtrēt gaisu telpā.

pusē. Tas piesārņo pozitīvās enerģijas plūsmu,
tādējādi liedzot visiem mājas iemītniekiem ve
selību, imunitāti, optimismu un labklājību.

Nieciņi un dekorācijas
Pēc vastu principiem, mājoklim nav īpaši
nepieciešami dekoratīvi sikumi. Taču uzska
ta, ka Visums sastāv no pieciem elementiem:
ūdens, gaisa, zemes, uguns, ētera, tāpēc harmormkasvides radīšanai katram no šiem elemen
tiem jāatrodas savā mājas daļā, piemēram, ūde
nim ziemeļaustrumos (šajā debespusē visla
bāk novietot akvāriju vai lielu vāzi ar grieztiem
ziediem), ugunij dienvidu vai dienvidaustru
mu pusē (kamīns vai virtuve)...

Krāsas
Ari ar krāsām var koriģēt enerģiju. Katrai
krāsai ir sava vibrācija, frekvence, un tā atbilst
noteiktai planētai. Planēta attistas un dod svētī
bu tai mājas daļai, kuru tā pārvalda. Piemēram,
par ziemeļu pusi atbild Mērktus, kas nodrošina
materiālo labklājību. Merkura krāsa ir zaļa, tā
pēc, ja vēlaties, lai vienmēr būtu nauda, zieme
ļu pusē jābūt zaļai krāsai uz sienas, paklājā, aiz
karos, lampas abažūrā.

Istabas augi
Mājās nedrīkstētu būt'adataini augi, izņe
mot kaktusus un rozes. Savukārt vijīgie au
gi, kas paši “rāpjas” vai nokarājas uz leju, ir glu
ži kā enerģētiskie vampīri. Ja jums tomēr patīk
šie vīteņaugi, gādājiet, lai tie vitos tikai uz augšu
un nekad nenokarātos uz leju. Par ļoti labvēlī
gu istabas augu uzskata fikusu, kam piemīt spē
ja filtrēt gaisu telpā. Ļoti svarīgi, lai mājās tik
tu izmantoti viegli puķu podi. Smagnējos ke
ramikas podus var izvietot vienīgi rietumu vai
dienvidrietumu pusē.

Logi un
durvis
Mājas vai dzīvok
ļa ieeja nedrīkst atras
ties dienvidrietumu
pusē tā tiek pastip
rināta negatīvās ener
ģijas plūsma. Ziemeļu pusē noteikti jābūt lo
giem. )a tā ir pilnībā ciet, nauda īpaši nesteig
sies nākt pie jums.

Daudzdzīvokļu nami
un vēdas
Daudzdzīvokļu nami ir mūsdienu izgud
rojums. Ja cilvēks pastāvīgi dzīvo augstāk par
ceturto stāvu, viņam zūd kontakts ar vienu no
pamatelementiem - zemi. Tas rada veselības
problēmas, izraisa depresiju, padara nemierī
gu prātu. Piedevām vēl nama iedzīvotāji re
gulāri un neapzināti apmainās ar savām ener
ģijām, neskatoties uz to, ka nedzivo kopā. Vi
suma smalkajam enerģijām nav nekādu sienu,
tāpēc vastu skatījuma visharmoniskākā dzīves
telpa ir atsevišķa māja.

H©BIJU
KURSI
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Šūšanas kursi
Dekoratīvo ziedu kursi
Gleznošanas kursi
Rotu gatavošana
Foto kursi
Hennas zīmējumi
Dekupāžas kursi
Ziepju, sveču liešana
Zīda apgleznošana
Floristikas kursi
Pergamano, kaligrāfija
un citi kursi.
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Galvenie principi mājokļa

ļ iekārtošanā pēc fen šui ir tīra m āja j
| un svaigs gaiss.

I
*

1

Skaidro fen šuf speciāliste
DITA BLŪM A

en šui tulkojumā nozimē - vējš un
ūdens. Tāpēc galvenie principi mājok
ļa iekārtošanā pēc fen šui ir tīra māja
un svaigs gaiss. Saskaņā ar ten šui itin
viss ir enerģija, ko savā veidā var iedalīt piecās
stihijās: uguns, zeme, metāls, ūdens, koks. Vi
sas šīs stihijas var iedarboties harmoniski, bet,
jaucot to secību, var panākt ari graujošu elektu. Ņemot par pamatu mājokļa izvietojumu un
stihiju atbilstību, var veidot harmonisku vidi.

Mēbeles
Katrai lietai mājokli ir savs ener
ģētiskus lauks. Pilnīgi tukšas un lielas
telpas rosina uz izklaidību, bet ar mē
belēm pārblīvētas rada enerģijas sa
biezējumus, kas ietekmē iemītnieku
veselību.

Galvenā istaba
Ikvienai nodarbei paredzētas
savas telpas. Nevar tā vienkārši iz
šķirt, kas ir svarīgāks - miegs vai
ēdiens. Tāpēc katrai istabai jāpie
vērš uzmanība un jāizvērtē, vai tā
atbilst savai funkcijai, kā arī no
teiktai enerģijas plūsmai un debespus
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Nieciņi un dekorācijas
Fen šui mācībā vienas no svarīgākajām ir
tieši krāsas un to atbilstiba debespusēm. Sim
boliskais fen šui stāsta ari par talismanu izvieto
šanu mājās. Populārākie talismani ir tā sauktie
naudas koki. Tomērto jēga zūd, ja naudas koku
iegādājasar domu “tad jau redzēs, vai strādās!
Sjj^ļrtlska attieksme traucēs tam darboties, tur
pretim, ja par špUališmanu rūpējas, tad gaidī
tais atnāķ. Populāri talismani ir arī bruņrupuči,
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burukuģi,
vardes, vēja zvani un citi. Kļūda
ir novietot talismanus nesagatavotā, krāmiem
pilnā vai netīrā vidē, uz grīdas. Ja grib uzlabot
savas dzīves kvalitāti, jāsāk ar vietas sagatavoša
nu. Vajag rūpīgi izsvērt, ko vēlaties savās mājās
mainīt un kādu rezultātu gribat panākt.

Krāsas
Ar krāsām dzīvē var daudz ko mainit, uzla
bot un arī sabojāt. Lielos laukumos krāsām ir

milzīga nozīme, tāpēc japiev rš i
uzmanība sienām, aizkari* 11,:
gultas pārklājiem. Ziemeļu pi sē
valdošā stihija ir ūdens. Ja Jur it-.
radīsies logs un būs dzelteni aiz a-!
ri, mijiedarbība būs nelabvēlīga jo ;
dzeltens ir zemes stihija, kas nekādi ‘
nedraudzējas ar ūdens stihiju.

Istabas augi
Pēc fen šui istabas augus nevajag
likt guļamistabā. Ja ļoti gribas, tur var
novietot tikai augu attēlus. Izvēloties augus ci
tām istabām, jāņem vērā vairāki faktori. Viens
no galvenajiem - augiem jābūt dzīviem, tie ne
drīkst nikuļot. Arī kaltētie ziedi istabā nav vē
lami. Priekšroka jādod augiem ar noapaļotām
lapām un tiem, kas aug uz augšu. Ja lapas ir
asas vai nokarenas, šis augs nebūs piemērots
dzīvojamām telpām. Ari kaktusinavīstie istabas
augi.

Modemā māja

Skaidro interjera dizainere
CERDA LIEPIŅ A

irms ķerties pie savas dzīvojamās tel
pas interjera izveides vai pārveidoša
nas, jāizvērtē, kas jums pietrūcis līdz
šim, piemēram, vajadzīgs lielāks ska
pis, grāmatu plaukti, vieta apaviem, vairak gais
mas.Jāsāk ar funkcionalitāti, pēc tam ar mēbe
ļu izvietojumu telpā. Protams, svarīgs faktors ir
budžets, ko varat atvēlēt interjera izveidei.

P

Aktualitāte - sajūtas
un gaume
Nez vai cilvēks, kuram patīk klasiskā sti
lā veidots interjers, pēkšņi sāks pievērsties mi
nimālismam tikai tāpēc, ka tagad tā ir galvenā
tendence. lapēc mājoklis jāiekārto, vadoties
pēc savām sajūtām un vajadzībām.

Galvenā telpa un
dekorācijas
Nav iespējams pateikt, kura ir galvenā telpa
mājās. Tas atkarīgs no cilvēka ikdienas. Tomēr

Jāsāk ar funkcionalitāti, pēc
tam ar mēbeļu izvietojumu
telpā. Protams, svarīgs faktors
ir budžets, ko varat atvēlēt
interjera izveidei.

es teiktu, ka galvenā ir viesistaba vai dzīvojamā
istaba, jo tur, manuprāt, pavadām visvairāk lai
ka, uzņemam arī ciemiņus. Ar dažādiem deko
ratīviem nieciņiem jābūt uzmanīgiem. Jāsajūt
robeža. Piemēram, ja uz visām palodzēm saliks
telpaugus, tie apslāpēs dienasgaismas plūsmu
telpā. Ja veidojat interjeru jaunā telpā un jums
patīk gleznas, ieteicams rūpīgi pārdomāt sienu
krāsojumu. Tam jākalpo par fonu mākslas dar
biem, nevis otrādi.

Istabas augi
Katrs augs prasa kopšanu. Ja telpa ir tum
ša, jāizvēlas tādi augi, kas mil ēnu. Jāizvērtē arī
gaisa mitrums telpās. Augu izvēlē savam mā
joklim vērā jāņem, kura veida augi būs saskani
gi ne vien pēc krāsām, bet ari pēc savām prasī
bām pret apkārtējo vidi.

Populārākās kļūdas
Bieži vien cilvēki apjūk vai zaudē mēra sa
jūtu, cenšoties vienā mājoklī ielikt visu, ko sirds
kāro, neizvērtējot prioritātes. Interjera izveide
jāsāk ar apdares materiālu izvēli. Tie ir sva
rīgi, jo veido fonu visam pārējam: mēbe
lēm, dekoratīvajiem elementiem, tek
stilijām. Iegādājoties kaut ko jaunu,
as jāpieskaņo iepriekš nopirktajām mēbelēm. Jācenšas iztēloties,
kā tas viss izskatīsies vienotā
interjerā.

Krāsas
Jāatceras, ka veikalā ir pil
nīgi cits apgaismojums, tur nav
dienasgaismas, tāpēc izvēlēto
krāsas toni labāk pārbaudīt, no

pērkot maza tilpuma bundžu. Nokrāsojiet ne
lielu laukumu un ļaujiet nožūt, tikai tad redzē
siet, kā izraudzītā krāsa piestāv istabai. Dro
ši varat izvēlēties spilgtus toņus, kombinēt tos,
veidot kontrastus. Svarīgi, lai tonis būtu tīrs, ne
vis pelēcīgs, jo tas telpu padarīs drūmāku.

MAĢIJA
PALĪDZ
#
ļUN SARGĀ!
Aizsardzības
■
■

Maģisko kartiņu kom
plekts ar 33 buramvār
diem un rituāliem aizsar
dzības maģijā. Ar šo ri
tuālu un spēcīgo vārdu
palīdzību jūs varēsiet
izvairīties no lāstiem,
ļaunām enerģijām, skaudības.
Aizsargājiet sevi un savus tuviniekus ar gadsim
tu seniem maģijas rituāliem. Prasmīgi pielie
tojot neredzamās pasaules spēku jūs varēsiet
atvairīt ļaunumu no savas mājas, tādējādi pie
saistot veiksmi un labklājību. Kartiņu komplek
tā ir arī vairāki slepeni rituāli, tādi kā aizsardzība
pret naudas lāstu un rituāls raganas pudeles
pagatavošanai.
Katrs pasūtītājs dāvanā saņems veikssmes akmeni- ahātu.
Cena Ls 4,88 + pasta izdevumi
Pasūtījuma kods 788
Pasūtījum u var veikt pa tālr.29888304
vai arī internētā www.astarots.lv
Veikali-saloni Rīgā, A. Čaka ielā 64,
Ventspilī, Lielā ielā 4
www.astarots.lv - p ārd ošanā d a b īgie akm eņi,
Taro kārtis un ezotēriski suvenīri.
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Senču
Senāk vietu m ājai izvēlējās
pēc noteiktiem principiem: lai
pavasari sniegs ātrāk nokustu,
lai rudens lieti nenāktu
iekšā sētā un lai m āja būtu
aizsargāta no valdošajiem
vējiem.

i....

Skaidro Latvijas Etnogrāfiskā
brīvdabas muzeja galvenais
krājumu glabātājs vēstures zinātņu
doktors M ĀRTIŅŠ KU PLA IS

enāk vietu mājai iz
vēlējās pēc noteik
tiem principiem:
lai pavasari sniegs
ātrāk nokustu, lai rudens
lieti nenāktu iekšā sētā
un lai māja būtu aizsar
gāta no valdošajiem vē
jiem. Deviņpadsmitajā
gadsimtā, kad modē nā
ca apstādījumi, lapu ko
kus vai egļu rindas stādī
ja pietiekami lielā attālumā
no mājas, lai tic veidotu glu
ži kā aizsargmūri pret vējiem.
Senāk visu darija, vadoties no ra
cionālā un funkcionālā aspekta.

S

? pasākums, vēlāk muižas pieprasīja,
lai arī zemnieki izbūvē mājām dū
meņus vai manteļskursteņus. Skur
steņa apkure tika ieviesta 19. gad
simta vidū. Lai paglābtu labākos ap
ģērbus un lietas no dūmu aromāta, tos
glabāja klētī, bet pelnus no pavarda iz
mantoja kā sārmu veļas mazgāšanai.

Ieejas durvis: pārkāpt
slieksni

Gaisma: sveces, skali
vai “rūķītis”
Lai zemnieku saimniecība varētu funkcio
nēt, tajā vajadzēja būt vismaz diviem trim dar
baspējīgiem vīriešiem, tikpat vai vairāk sievie
tēm. Un vēl bija bērni. Senāk 'visi dzīvoja vienā
telpā. Galds tika taisīts tik liels, lai visi iemīt
nieki ap to varētu izvietoties. Astoņpadsmi
tajā gadsimtā sāka piebūvēt ari papildu kam
barus. Ta veidojās mājas gals ar atsevišķu dzī
vojamo platību, kurā nereti izbūvēja pat otru
skursteni. Vasarās ēdienu gatavoja, alu brūvēja
un veļu mazgāja tā sauktajā slietenī jeb konusa
formas vasaras virtuvē, kas atradās līdzās mā
jai. Taču svarīgākais ir tas, ka visa sadzīve no
tika pie dabiskas uguns. Sveces tolaik bija dār
gas, tāpēc apgaismošanai izmantoja skalus. Vē-
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lak papildus pavardam izbūvēja “rūķīšus" jeb
kamīnus, kuros dedzināja saskaldītus celmus,
lai telpā radītu pēc iespējas vairāk gaismas
un vakaros varētu ilgāk strādāt dažādus sīkus
darbus.

Galvenā telpa
Līdz pat 18. gadsimta otrajai pusei nebija
tādu māju, kādas atbilst mūsdienu izpratnei par
mājokli. Mājiņas bija mazas, ar mazu, aizšauja
mu lodziņu, bez dūmeņiem. Telpā galvenā vie
ta tika atvēlēta pavardam. Miteklis bija tumšs viscaur noklāts ar sodrējiem, 'la kā pavarda ku
rināšana bez dūmvada bija visai ugunsnedrošs

Durvis bija zemas, bet slieksnis augsts. Ta
laika mājokļu grīdai bija jābūt vienā līmeni ar
pirmo pakāpienu pirms sliekšņa. Tad, kāpjot
pāri slieksnim, nebija nekādas vajadzības pie
liekties, tāpēc arī nebija nepieciešams veidot
lielākas durvis. Ticējumi, ka uz sliekšņa ne
drīkst malku skaldīt, nedrīkst tam kāpt virsū
izskaidrojami racionāli: ja slieksnis nolietosies
vai izpūs, var sabrukt visa mājas siena.
Deviņpadsmitajā gadsimtā mājoklis piedzī
voja nopietnas pārvērtības. Dūmojošā pavarda
vietā parādījās manteļskurstenis jeb apvalkdū
menis, jeb dižais skurstenis, jeb skursteņnams
Ģeniāla konstrukcija, kas ļāva beidzot tikt pie
telpas, kurā var gatavot ēdienu, necīnoties ai
dūmiem.

Tavai
u

Pirmo reizi!
Vasaras VIP piedāvājums :)
In te n s īv a is N LP Praktiķa kurss
a r ievadu koučingā un
detox program m u
Bezmaksas iepazīšanās vakars 26 . aprīlī.
Kursi sestdienās, svētdienās no 19 .—20 . maija,
pasniedz Dace Rolava, Laila Kalniņa,
Laila Zariņa u.c.
Kursu ilgums 5 mēneši.
Sešas nodarbības Rīgā un viens sešu dienu
izbraukuma seminārs Valdemārpilī pie ezera,;

Maiju kalendārs ikdienai
Kursi no 16. aprīļa, ilgums 7 nodarbības,
pasniedz Lauris Daņilovs

Pievilkšanās likums
Bezmaksas iepazīšanās vakars 9 . maijā
Kursi no 16 . maija, ilgums 3 mēneši,
pasniedz Sandra Ošleja

Mēbeles
Māja tika būvēta tā, lai tās iekšpuse būtu
pēc iespējas ilgāk izgaismota, tāpēc mājas dzī
vojamais gals nekad netika izbūvēts uz zieme
ļu pusi. Gultas nenovietoja līdzās logam. Aiz
krāsnē gultasvieta parasti tika ierādīta gados
vecākiem cilvēkiem. Saimnieks sev un savai
ģimenei izvēlējās istabas visklusāko stūri, bet
kalpiem guļvietas atradās tuvāk durvīm. Ga
ni gulēja ari uz lieliem soliem. Galds savu vietu
allaž atrada tajā istabas stūrī, kas bija vismazāk
piemērots gulēšanai, proti, pie ārējām sienām.
Astoņpadsmitajā gadsimtā Kurzemē parādī
jās tendence savu gultas vietu nodalīt ar aizkariņu, lai vismaz tādā veidā norobežotu privāto
teritoriju.

Istabas augi pēc
muižkungu modes
Istabas augi latvieša «ļājokli ir salīdzinoši
jauna parādība. Turklāt šis interjera elements
tika ieviests muižu ietekmē. Ligo dienā pī
tos vainagus saglabāja līdz nākamajiem vasa
ras saulgriežiem. Ja lopiem piemetās kāda kai
te, no vainagiem gatavoja novārījumu, ar ko tos
dzirdīt.®

īp aši piedāvājumi
15 gadu jub ilejas svinību ietvaros

Semināru cikls
Mazā piezīmju grāmatiņa"
saturīgi pavadīti piektdienas vakari

Mazcenas otrdienas
semināri līdz Ls 10. Katrs seminārs
par kādu aizraujošu un noderīgu tēmu

Visa informācija par visiem kursiem
un semināriem, kā arī pieteil*

www.
Stabu iela
Tālr.

M ) PIEREDZE

no attāluma
Plaukstoši koki, ziedi, klintis un kalni, jūra, zirgi, gulbji un ezīši... Spriežot pēc
dziednieka Alberta Kokina fotoalbuma portālā draugiem.lv, viņš ir īsts dabas
mīļotājs. Arī viņa paustie uzskati un dziedināšanas principi cieši saistīti ar dabu,
slimību cēloņus Alberts meklē arī ārpus cilvēka fiziskā ķermeņa.

▼ tin a rO/uncla

ar šo dziednieku nejauši uzzinu
jļ no kādas paziņas. Viņa pastāsta,
ka reizēm apmeklē Albertu ve
selības uzlabošanas nolūkos, bet
viņš protot palīdzēt arī no attālu
ma: ja iesāpas mugura, atliek vien
piezvanīt dziedniekam, un jau pēc brīža sāpo
šajā vietā jūtams tikams siltums un kņudoņa.
“Viņš masē no attāluma,” paskaidro sieviete. Kā
gan tas iespējams' Dodos dziednieku satikt un
izvaicāt. Pirmajā bridi sirmais kungs šķiet bargs
un iedveš respektu. Viņa skatiens un runas ma
niere liek nojaust, ka šis vīrs grasās dalīties zinā
šanās par lietām, ko ar racionālu prātu būs grū
ti izprast - tur vairs nedarbojas ne lidz šim zi
nāmie fizikas likumi, ne bioķīmijas sakarības;
viņš nerunā par medicīniskām diagnozēm, ne
aptausta un neizmeklē, bet piemin čakras, karmu, iepriekšējās dzives un enerģijas kanālus.
Vaicāts par darba paņēmieniem, Alberts
Kokins atturīgi stāsta, ka viņam pašam nekas
daudz neesot jādara, atliekot vien savienoties
ar cilvēku pa kādu no daudzajiem neredzama
jiem enerģētiskajiem kanāliem, kas apvij ze
mi, lai sāktos informācijas apmaiņa un enerģi
ju plūsma. Kā noprotu, kanālu lielākās "izejas”
atrodas noteiktās, zintniekiem iau sensenos
laikos zināmās vietās dažādās pasaules malās.
Izrādās, enerģijas strāvojums dažādos laikos
var mainīties un kļūt te pozitivs, te negativs,
piemēram, Pokaiņos tas pašlaik esot drīzāk
nevēlams.
Raidot enerģiju pa kanāliem, cilvēku va
rot ietekmēt pozitivi ari lielā attālumā. Ie
spējams, tieši tāpēc Albertam ir klienti Īrijas,

Lielbritānijas un citu valstu latviešu vidū - nav
jābrauc uz Latviju, lai saņemtu dzimtās zemes
spēku... Kokins pieņem arī individuālus klien
tus klātienē. Pārsvarā tās ir dāmas. ‘Sievietes ir
jutīgākas un smalkākas, dažas arī vājākas. Dau
dzām nepieciešama dvēseliskā palīdzība, ta
ču ar sarunām vien palīdzēt nevar.Jāmeklē cē
loņi, kāpēc vājam cilvēkam tik daudz sakrauj
virsū, ka nevar vairs panest. Man jāmēģina at
rast veidu, kā atbrīvoties no svešās informāci
jas nastas, no informācijas no citām dzīvēirir
stāsta Kokins.
Viņš nevienam neuzbāžas ar savām spē
jām, bet, ja lūdz palīdzību, cenšas to sniegt, cik
vien ir viņa spēkos. Savā darbā viņš izmanto
dzintara svārstu. Kustoties pa apli tādā vai ci
tādā virzienā un veidā, tas parādot, kurās ķer
meņa vietās varētu slēpties kāda slimība, palī
dzot iekustināt pozitīvos strāvojumus un uz
labojot asins cirkulāciju. Dziednieks piedāvā
demonstrāciju: arī man svārstiņš uzrāda pro
blēmas - asinsrites traucējumus rokās un vie
nā kājā. Kokins iedarbojas ar domu spēku, un
jau pēc brīža iekarinātais dzintara gabaliņš kus
tas lielākiem apļiem - dziednieka darbiņš pa
darīts. Tiesa, es nekādas pārmaiņas nejūtu - ie
spējams, tāpēc, ka traucējumi bijuši tik niecigi,
ka mani līdz šim nekādi nav apgrūtinājuši, ne
esmu par tiem pat nojautusi.

Viņš nerunā
medicīniskām
diagnozēm,
neaptausta un
neizmeklē, bet
piemin čakras,
karmu, iepriekšēj
dzīves un ene:
kanālus.

Iestrēgusi
enerģija
0 j -O ----------------“Mana misija ir palīdzēt dabai. To es
sapratu tajā dienā, kad sāku strādāt. Palidzot citiem, augu arī pats,” stāsta Al
berts. Viņš ilgus gadus strādājis Vents
pils naftas bāzē militarizēto uguns
dzēsēju vienībā, līdz demobilizējies
vadītāj
un aizgājis pensijā (majora pakāpē).
Smalkajai pasaulei viņš pietuvojies
Biedrības mērķi:
ap 1990. gadu. Bijusi interese par
dziedniecību, viņš vērojis strādājām
♦ pētāt un analizēt enerģētiskās iz
citus dziedniekus, līdz vienam no
pausmes vietas Latvijā, kā ari ārvalstīs;
viņiem pajautājis: “Bet kas ir tur, aiz
♦ sniegt teorētisku un prak
neredzamā horizonta?" Šis cilvēki
tisku palīdzību enerģētiskajājomā
atbildējis: “Tas mums nav jāzina!’
lauksaimniecības
attīstības jautājumu
Albertu pārņēmusi spītība meklēt
risināšanā un enerģētiskās vides
un saprast. Tavi ņš nonācis pie se
attīrīšanā un sakārtošanā;
cinājumiem par visas dzīvās radī
bas savstarpējo saistību ar ener
♦ sniegt teorētisku un praktisku
ģētisko kanālu starpniecību.
līdzību enerģētiskajā jomā veselības
Piemēram, pa šiem kanāliem,
.^^Vokļa
noteikšanā un uzlabošanā;
ko Kokins dēvē par gaismas sis
♦
sniegt
teorētisku un praktisku
tēmu, augstākie spēki nosūtot
palīdzību
enerģētiskajājomā dažādu
dvēseli uz topošās mātes ķer
meni brīdī, kad savienojas vī
nozaru attīstības un pilnveidošanas
jautājumu risināšanā;
rieša un sievietes dzimumšūnas. “Lai rastos dzīvība, ne♦ sniegt teorētisku un praktisku
pietiek
ļS
IC U C K ar
d
-l to
IU vien,
V IC U , K
ka
d O
satiekas
itlU -N O S
palīdzību
enerģētiskajājomā ekoloģi:
spermatozoīds un olšūna. Ir
tīru
produktu
un preču ražošanā
vajadzīgs vēl kaut kas, un šo
“vēl kaut ko” cilvēks saņem
pa enerģētiskajiem kanā
liem," nešaubās Alberts
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▲ Daba savā varenībā ir
kā atvērta mācību grāmata
ikvienam cilvēkam. Pie milzu
sekvojas Kalifornijā.
Neredzamie enerģijas kanāli
apvij visu pasauli. Alberts
Kokins Sanfrancisko.

Dziednieks vairākkārt
viesojies pie latviešiem Īrijā,
pagūdams apskatīt arī Zaļās
salas skaistākās vietas.

Kokins, aprakstīdams ceļu, pa kuru jaunā dvē
selīte sievietes ķermenī nonāk līdz dzemdei un
tad līdz auglim. Diemžēl mēdz notikt tā, ka pa
šā cilvēkā enerģijas uztveres kanāli aizsērē - ne
velti ir gadījumi, kad fiziski veseliem cilvēkiem
nav bērnu, un ārsti tam nespēj atrast medicīnis
ku izskaidrojumu. Šādās un līdzīgās situācijās
traucē “sastrēgumi”, tādi kā sabiezējuši mākoņi,
kas gluži kā ledus gabalu krāvumi Pļaviņās pa
vasaros traucē brīvi plūst Daugavas ūdeņiem.
Starp citu, arī par ledus sastrēgumu iznīcināša
nu Albertam Kokinam ir neparasts viedoklis viņaprāt, spridzināšana izraisa ilgstošas nelab
vēlīgas sekas dabā, jo fiziskajam sprādzienam
seko sprādziens arī smalko vibrāciju pasaulē.
Sprādziena enerģētika ir negatīva, tās nestā in
formācija ir skaidra - nogalināt, tāpēc eksplo
zijā bojāgājušo zivju lietošana uzturā, viņaprāt,
nebūtu īsti saprātīga.

Gaisma, ēna un vējš
Saskaņa ar Alberta Kokina pārliecību “sa
strēgumus” rada negatīvas domas un enerģijas,
kas plūst no cita cilvēka. “Nav tāda cilvēka, kurš
būtu simtprocentīgi vesels, katram ir kāda vājā
vieta. Negatīvā enerģija atrod šo laukumu, ku
ru it kā sedz plānāks aizsargslānītis, un tad pa
to klauvē tik ilgi, kamēr tiek iekšā, izraisot sli
mības un bojājumus. Cilvēks tiek iekļauts kā
das citas personas vēlmju domas apvalkā. Un
no attāluma tiek tracināts." Tad talkā var nākt
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Ja ir sasitums un
parādās zilums,
tam jāliek virsū
zils audums. Tas
radīs labvēlīgu
kustību, kas palīdzēs
zilumam ātrāk
uzsūkties.
dziednieks, kurš it kā nostājas starp abām per
sonām un ar augstāko kanālu palīdzību negatī
vo strāvojumu pārvērš pozitīvajā. Parasti ar vie
nu iejaukšanās reizi esot par maz; nepieciešama
pastāviga kontrole, lai attīrītie kanāli jau driz neaizsērētu no jauna, bet būtu gatavi informācijas
un enerģijas uzņemšanai.
Interesanti, ka Alberts Kokins gan nerunā
par ļauniem un labiem cilvēkiem, par lāstu licē
jiem un melnajiem magiem, un par tiem, kuri
no tā cieš. Viņa pieredze liecina, ka ne vienmēr
tas, kurš uzdodas par upuri, tāds tik tiešām ir;
varot izrādīties, ka patiesībā ir tieši otrādi. Tur
klāt nepieciešami gan vieni, gan otri, jo “bez
gaismas nebūtu ēnas". Dabā katrai dzīvai radī
bai ir sava loma un vieta, un arī “riebēji” nav uz
šīs zemes sūtīti bez nolūka. Pēc dziednieka teik

tā, ļaudis, kuri domā melnas domas par kādu ci
tu, ir tikpat nepieciešami kā vējš, sals un lietus,
jo mūs norūda un padara izturīgākus. “Kuram
gan dzivē nav nekādu rūpju un ciešanu? Tad
nav attīstības.Ja nebūtu vēja, gaiss būtu sastāvē
jies. 'iāpat arī cilvēku enerģijai ir jāapmainās,” iz
skaidro Alberts.

Krāsas un talanti
Iedziļinoties enerģiju jautājumos, Alberts
Kokins nonācis pie atziņas, ka arī dažādām krā
sām ir noteikts strāvojums un iedarbība uz cil
vēku. Piemēram, sarkanā krāsa silda un pasar
gā no nelabvēlīgām enerģijām. “Pietiek uzvilkt
sarkanu džemperi, lai kļūtu siltāk. Ja ap kaklu
pa nakti ir sarkana šallite, var pat kļūt par karstu.
Toties, ja ir sasitums un parādās zilums, tam jā
liek virsū zils audums. Tas radis labvēlīgu kustī
bu, kas palīdzēs zilumam ātrāk uzsūkties.” M ī
lestības trūkuma radītā enerģija esot dzeltenā
tonī, tāpēc pret to jāvēršas, valkājot dzeltenas
drēbes. Kokins pat izstrādājis veselu krāsu sah
kumu sistēmu, kas palīdzot pret dažādām ka.
tēm un nelaimēm krāsainie taisnstūri iekutinot attiecīgas enerģijas. Ja noteiktu krāsu lau
kumus izmantotu, piemēram, skolās, uzplau.-;rj
bērnu talanti. Dažviet šādi eksperimenti 'au
tiekot veikti.
īpašās spējas Alberts Kokins liek lieti ne ti
kai saskarē ar cilvēkiem. Viņš varot palīczet rxteikt, piemēram, kāpēc nesokas kādas rr.ra»

Enerģijas strāvojums dažādos
laikos var mainīties un kļūt
te
>
pozitīvs, te negatīvs, piemēram,
Pokaiņos tas pašlaik esot drīzāk
nevēlams.

■ Kas slēpjas aiz
Durgas tempļa
durvīm?
■ Kā notiek
spēku izdzīšanas
rituāls?
■ Vai mēneša laikā
tiešām iespējams zaudēt
desmitiem kilogramu
liekā svara?
■ Vai latvieši drīkst
pielūgt hindu dievieti
Durgu?
Atbildes uz šiem un citiem
jautājumiem meklējiet "Sestdienā"

u
snoMMa
Keris: veselības
aprūpē iet ka
celtniecība, kāpēc nevar iedarbināt auto, kāpēc
nedarbojas kāds Saeimas pieņemts likums. Ko
dziednieks varētu mainīt? “Var analizēt, kāpēc
tā notiek. Ir iespējams atrast, kurā posmā tas bi
jis pretrunā ar dabas likumiem.” Ko Kokins do
mā par pasaules galu? Tas nepienāks, bet kaut
kas īpašs tomēr notikšot. “Saprotiet, pasaules
gals ir cilvēku izdomājums, bet pat tad, ja tas
pienāks, neviens to nesapratis, jo nepazīs. Tas
neatbildis nevienam no cilvēka priekšstatiem.”
Atvadoties pēc sarunas, Alberts Kokins ne
gaidīti sirsnīgi paspiež manu roku un no bargā
zintnieka ir pārtapis omulīgā vīrā, kurš man no
vēl “visu labiņu”. Šķiet, šis mirklis visas garās sa
runas un svārstiņa seansa laikā ir bijis visdzie
dinošākais. ®

Kā pats sev var
palīdzēt atgūt labu
rpašsajūtu?
Alberts Kokins iesaka apsēsties,
aizvērt acis un uz plakstiņiem
uzlikt kreisās rokas pirkstus.
Domāt patīkamas, gaišas domas,
atcerēties jaukus notikumus.

Pārdošanā no 30.marta
Ja nepaspējāt iegādāties, to var izdarīt arī
zvanot pa tālruni 67292633
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Detektīva Serloka
Arturs Konans Doils sa

^pārsteigum u
aizkapa valstības gara

visiem, P i ^ ^ ļ a r e ģ o i a pasaules galu.
V ļ\ a s p a r s O c h ņ s

onans Doils, izmantodams
savu rakstnieka slavu, kļu
va par nenogurdināmu mis
tiskās mācības popularizētā
ju gan Eiropā, gan Amerikā.
Viņš no tiesas ticēja, ka spiri
tisms jeb mirušo garu izsaukšana un kontak
ti ar tiem ir nopietnākais reliģiski filozofiskais
strāvojums, kam pieder nākotne. Iespējams,
rakstnieka pēkšņo pievēršanos pārdabiska
jam ietekmēja pārdzīvotā personīgā traģēdi
ja. 1893. gadā trīs nedēļas pēc tēva nāves Ko
nans Doils iestājās Psihisko pētījumu bied
rībā. Būdams pēc rakstura spītīgs, viņš palika
nelokāms savā ticībā aizkapa garu dzivei līdz

K

pat mūža beigām, jauno Doila aizraušanos iz
smēja citi slaveni rakstnieki, kariķēja žurnālisti
un ar neizpratni uztvēra vairākums Holmsa ianu, viņš riskēja zaudēt savus draugus un talan
ta pielūdzējus.

Viela veļiem
Uzreiz pēc iestāšanās spiritistu biedrībā.
Doils pārliecināja savu redaktoru dot viņam
iespēju laikraksta Strand lapās publicēt ma
teriālus par spiritismu. Pārsteigtie lasītāji de
tektīvu vietā ieraudzīja sacerējumus par kon
taktu seansiem ar viņpasauli, noslēpumaino
masu - ektoplazmu, kas strāvojot no medija

(kontakta uzturētāja) nāsīm un ausim un pēc
tam kalpojot par materializēšanās substanci no tas rodoties arī spoki. Tas nudien šķitis dī
vaini, ka rakstnieks, kurš vēl nesen popularizē
jis tik racionālu pasaules uztveri kā dedukc:
■metodi, sācis aicināt ļaudis noticēt kaut kam ;
tik pārdabiskam. Avizēs parādījās karikatū--kurās slavenais rakstnieks tika attēlots m.-' ļ
ku mākoņu varā vai iekalts važās, blakus r-:
izpratnē un veltīgās gaidās stāvot Serloki-s
Holmsam. Strand redaktors centies p .- '- 'r
Doilu atgriezties pie viņam rakstuņg . cerējumiem, taču velti. Dramatmc
Rouzs secinājis: "Ja būtu ruņa par kĀsr'otu cilvēku, es saskatītu viņā jpmar_
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Avīzē Times publicētā
vēstulē rakstnieks
stāstījis, ka vienā no
šādiem seansiem
viņam izdevies ar
brīvprātīgā medija
starpniecību sazināties
ar savu mirušo dēlu
Kingsliju. Tas uzli
cis tēvam uz pleca
savu smago roku un
pavēstījis, ka aizsaulē
esot laimīgs.

Doilu uzrunājis
rakstnieka Čārlza
Dikensa gars,
lūdzot pabeigt nelaiķa
romānu Edvarda

Druda noslēpums.
Doils apsolījis,
bet tā ari nepieķērās
šim darbam.

taču ne jau'Doilā, viņam, jāatzīst, piemīt īsta ti
cība šīm lietām.1’’ "

Brīnišķīgā viņpasaule
Eiropu plosīja Pirmais pasaules karš, Krievijas, impērijā uzvarēja lielinieku revolūcija,
taču slavenais Doils palika aizkapa notikumu
pārņemts. 1918. gadā iznāca viņa pirmā grā
mata par spiritismu Jaunā atklāsme - rakst
nieka jaunoiluzskatu manifests. Tajā bija sī
ki aprakstīts, kā jāšķčrso robeža uz viņpasau
li. Atstāstīti vairāki garu vēstījumi par dzīvi citā
realitātē. Piemēram, pēc nāves nav elles, cilvēki
turpina dzīvot laimīgi un pārticīgi, īpaši cietu-

šārrt dvēselēm pat esot sanatorijas. Doils rosīgi
braukājis pa valsti, lasīdams lekcijas un popu
larizēdams savu gramatu. Tikšanās ar slaveno
rakstnieku vienmēr pulcēja pilnas zāles. Spiri
tisma sludinātājs papildinājis savus priekšlasī
jumus ar diapozitīviem, kuros it kā bijušas re
dzamas nofotografētas mirušo garu aprises vai
no mediju mutes plūstošie ektoplazmas māko
ņi. Viņa lekciju galvenais vadmotivs’bijis šāds:
tradicionālās reliģijas sevi ir izsmēlušas, savu
kārt spiritisms, kas, balstoties uz jaunākajiem
Zļinātnes atklājumiem, kļūst par savdabīgu re
liģijas un racionālu zināšanu sintēzi, spēs iz
skaidrot pasauli.

Biļetes izpārdotas!
No turnejām brīvajā laikā Arturs Konaņs
Doils kopā ar sievu Džinu un domubiedriem
rikojaspiritismaseansussavāmuižāVindlšēmā.
Reiz Doils apgalvojis, ka, gada laikā veicot 70
seansus, viņam izdevies 60 reižu nodibināt sa
karus ar viņpasauli. Avīzē Times publicētā vēs
tulē rakstnieks stāstījis, ka vienā no šādiem
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seansiem viņam izdevies ar brīvprātīgā medi
ja starpniecību sazināties ar savu mirušo dēlu
Kingsliju. Tas uzlicis tēvam uz pleca savu sma
go roku un pavēstījis, ka aizsaulē esot laimīgs.
Viens no Doila spiritisma sludināšanas aktivākajiem oponentiem bija filozofs Džozefs Makkeibs, bijušais franciskāņu mūks. Deviņpads
mitā gadsimta beigās viņš atstāja ordeni un
pievērsās zinātnei. Makkeibs pārmeta rakst
niekam vieglprātību: slavenība, iespējams,
pats to neapzinādamies, sludina maldus, vie
šot daudzu cilvēku sirdis ceribas par sazināša
nos ar viņu mirušajiem tuviniekiem. 1920. ga
dā filozofs izaicināja rakstnieku uz publisku

'Tas ir tāds jauns bizness, un naudiņa acīmre
dzot plūst pie viņa straumēm." Pilsētas galvai
īsti nebija taisnība - no visa sapelnītā Doils ti
kai apmaksāja ceļa un uzturēšanās izdevumus,
bet lielāko daļu naudas ziedoja spiritisma po
1922.
gada pavasarī Konans Doils kopā arpularizēšanai. Kāds priekšnesums Kārnegiholā pulcēja ap trīsarpus tūkstošus cilvēku, pār
visu ģimeni devās turnejā uz ASV Amerikāņu
žurnālistiem jau laikus tika dota ziņa, ka ieradī
svarā tās bija sievietes sēru apģērbos, pie kuru
krūtīm bija piespraustas zelta zvaigznītes - zisies slavenais Serloka Holmsa autors, kurš slu
dina spiritismu. Viesnīcā Ambassadore rakst
me, ka karā kritis kāds tuvinieks. Publika bija
labvēlīga, taču nākamajā dienā avīzes retoriski
nieks organizēja preses konferenci un cītīgi
atbildēja uz visiem preses jautājumiem. Repor
jautāja: “Tadam cilvēkam tāda misija?!” Prese
tierus interesēja aizkapa dzīves sīkākās detaļas:
turpināja nievāt rakstnieka aizraušanos, izsakot
vai viņpasaulē ir sekss, ko gari ēd, vai tie pīpē
nožēlu un zobgalības.
biedrībai. Tika nolemts, ka disputs beidzies ar
neizšķirtu rezultātu.

Spoki dzer un pīpē

Dinozauri
uzjautrina Doilu

Tad gars paziņoja Doilam, ka 1925. gadā pasaulei
pienāks gals. Apokalipse noteiktajā laikā, protams,
neiestājās, rakstnieku atkal izsmēja, savukārt gars
vēstīja, ka Dievam vajagot vēl sakopot spēkus, lai
uzsāktu lielo Zemes attīrīšanu no ļaunā.
disputu, ko organizēja lielā Londonas kon
certzālē Kvīnzholā. Tiklīdz ziņas par disputu
izplatījās, biļetes tika izpirktas. Pirmais uzstājās
Makkeibs, piesauca veselo saprātu un zinātni.
Doils, sākdams atbildes runu, izvilka bloknotu
un paziņoja, ka pierakstījis apmēram 160 bri
tu impērijā slavenāko un cienījamāko sabied
risko darbinieku vārdus (to vidū ap 40 profe
soru!), kuri praktizē spiritismu. Protams, viņš
nevarējis šos vārdus darīt zināmus plašākai sa-
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cigārus un dzer alkoholu gana svarīgs jautajums valsti, kurā noteikts sausais likums. Nā
kamajā dienā Doilu nepatīkami pārsteidza avižu materiāli, kas, protams, bija veltīti nevis spi
ritisma zinātniskam pamatojumam, bet, pēc
rakstnieka domām, nesvarīgiem sīkumiem,
virsraksti skanēja šādi: 'Viņpasaulē valda uz
dzīve!" "Vai spoki precas?", "Doils: paradīzē
spēlē golfu!” Viens no Doila izsmējējiem bija
arī Ņujorkas mērs Džons Hilans. kas paziņoja:

ASV Konans Doils satika slaveno iluzio
nistu Hariju Hudīni, ar kuru bija sadraudzē
jies pirms diviem gadiem triku meistara vies
izrāžu laikā Lielbritānijā. Šoreiz Hudīni aici
nāja Doilu uz Amerikāņu burvju mākslinieku
asociācijas ikgadējo banketu, rakstnieks vilci
nājās viņš zināja, ka draugs plāno uzstāties
ar “psihofenomenu atmaskojošo” priekšne
sumu. Būdams inteliģents un smalkjūtīgs cil
vēks, Hudīni izmainīja savu priekšnesumu,
savukārt Doils atturējās no spiritisma sludi
nāšanas. Banketa laikā rakstnieks piedāvāja
parādīt ar projektora palīdzību kāda nofilmē
tā materiāla fragmentu, pirms tam piekodi
nādams, ka neatbildēs ne uz vienu jautājumu
saistībā ar filmu. Pārsteigtā publika ieraudzī
ja dinozaurus aizvēsturiskajos mūžamežos.
Milzeņi ganījās, kāvās savā starpā un sildī
jās saulītē, nenojauzdami, ka tos filmē. Kad
iedegās gaisma, visi metās iztaujāt Doilu,
taču viņš noslēpumaini klusēja. Nākama
jā dienā avīzē New York Tinies pirmajā lapā
bija liels virsraksts “Dinozauri draiskojas fil
mā Doilam par prieku!" Nākamās diena;
vakarā rakstnieks tomēr atzinās, ka tas biji
fragments no filmas, kas top pēc viņa romān,
Zudusi pasaule.

Ticība un tehnika
Doils un Hudīni bija labi draugi, kaut ai
pilnīgi atšķirīgi cilvēki gan ārēji, gan pēc savier
dzīves uzskatiem. Hudīni bija galvas tiesu ms
zāks, čirkains un līkām kājām, arī pārstāvēja c
tu sociālo slāni nekā sers Konans Doils. lluzi
nists bija arī ārkārtīgi erudīts, izveidojis plaš
bibliotēku ar zinātniskām grāmatām, grām,
tām par maģiju, okultismu un paranormāla:
parādībām. Viņš bija nonācis pie ’secināju:
ka spiritisti muļķo cilvēkus. Savukārt Ooils bi
pārliecināts, ka slavenais iluzionists, pats to n |
apjauzdams, ir viens no spēcīgākajiem m eJ
jiem pasaulē un tieši gari palīdzot vigam vei
trikus - visas šīs brīnumainas pazušanas ī
kastēm un citām slēgtām telpām. Hudīni ve
mēģināja pārliecināt draugu, ka triku pamatā

Rakstnieks pētījis, kā sadzirdēt aizkapa balsis ar radio
palīdzību, jo garu vēstījumi nav nekas cits kā “elektriskā
transmisija”, viņš ilgu laiku intensīvi sarakstījies ar
kādu cilvēku, kurš apgalvojis, ka nodibinājis ar radio
palīdzību sakaras ar Marsa iemītniekiem.
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vien “sarežģīta tehnika”. Doils skaidrojis drau
gam, ka spiritismā, gluži tāpat kā jebkurā ci
tā reliģijā, visa pamatā ir ticiba, nevis racionāls
skaidrojums, savukārt smalkjūtigais Hudini ne
reizi nav atļāvies pavilkt uz zoba Doilu vai pat
pasmaidit par viņa teikto. Vēlāk rakstnieks sa
vos memuāros uzrakstīs, ka nekad savā dzī
ve nav sastapis tik gudru un intriģējošu cilvē
ku kā Hudini.

lu, kurš uztvēra Hudīni paziņojumu kā node
vību. Neilgi pirms nāves Hudini pateica savai
sievai Besai, ka pados viņai kādu ziņu no viņ
pasaules, ja spiritisms tiešām nav viltus macība.
Desmit gadus Besa sava vira nāves dienā rīkoja
spiritisma seansus, taču nevienu ziņu no Hudī
ni tā arī nesaņēma.

Sveiciens sievai
no viņpasaules

Atgriezies Lielbritānijā, Doils arvien vairāk
lāvās mistikai. 1922. gadā viņu apmeklējis ār
kārtīgi spēcīgs gars Fenea, kas kļuvis par galve
no ceļvedi aizkapa dzīvē. Fenea bijis rakstvedis
no -JJras pilsētas netālu no Babilonas, kas dzīvojis'pirms trim tūkstošiem gadu. Doils turpi
nājis spiritisma seansus, kuru laikā izsaucis no
aizsaules pāt mājdzīvniekus - tie esot skraidī
juši zem galda, pieskardamies seansu dalībnie
ku kājām, un vienš suns pat nolicis savu galvu
uz Doila ceļa. Rakstnieks pētījis, kā sadzirdēt
aizkapa balsis ar radio palīdzību, jo garu vēs
tījumi nav nekas cits kā "elektriskā, transmisi
ja”, vjņš ilgu laiku intensīvi sarakstījies ar kādu
cilvēku, kurš apgalvojis, ka nodibinājis' ar ra
dio palīdzību sakarus ar Marsa iemītniekiem.
1923. gadā, pec Fenea ierosinājuma, viņš vēl
reiz devās turnejā uz ASV. Pēc tam gars pavēs
tīja Doilam, ka 1925. gadā pasaulei pienāks
gals. To izpostīs katastrolas un karš, kas būšot
vēl asiņaināks nekā iepriekšējais. Un tas būDieva sods par grēkiem, izdzīvos tikai spi

Doils uzaicināja Hudini pavadīt nedējis
nogaliAmbassadore viesnīcā. Viesībās gāja jaut
ri, iluzionists rādīja rakstnieka bērniem dažā
dus trikus un pat neparasti ilgi nosēdēja zem
ūdens viesnīcas baseina dibenā. Taču noska
ņojums kļuva citāds, kad Doils paziņoja, ka par
godu draugam viņš iecerējis sarīkot spiritisma
seansu. Vēl jo vairāk - tikšot izsaukts Hudīni
mātes gars. Kontakts noticis, un caur mediju Doila sievu Džinu - māte,izteikusi savu laimi
un prieku par iespēju uzrunāt dēlu. Hudīni vi
su seansa laiku sēdējis apjucis un kluss, Doils
turpretī bijis sajūsmā, raugoties, kā gars vaaīi
jis Džinas roku.ar zīmuli, lai rakstītu uz papī
ra lapām savus vēstījumus, un tikai spējis raut
no sievas projām vienu lapu un palikt nākamo.
Pēc dažiem mēnēšiem Hudini pastāstīja iw-'
sei, ka spiritisma seansa laikā nekāda kontakta
ar viņa māti nav bijis. Tas sāpīgi aizskāra Doi

Apokalipse atlikta

ritisma piekritēji. Doils paziņoja šo vēsti sa
biedrībai un nopirka lielu kotedžu Bingelvudā netālu no Minstedas, lai tur sagaidītu vecās
pasaules pēdējo stundu. Apokalipse noteikta
jā laikā, protams, neiestājās, rakstnieku atkal iz
smēja, sav ukārt gars vēstīja, ka Dievam vajagot
vēl sakopot spēkus, lai uzsāktu lielo 7,emes at
tīrīšanu no ļaunā.

Mūža maldu darbs
Doils turpināja rīkot spiritisma seansus
jaunajā dzīvesvietā; kur viena istabā šim no
lūkam, pēc Fenea lūguma, tika nokrāsota vio
letā krāsā. Dqilu uzrunājis rakstnieka Čārlza
Dikensa gars, lūdzot pabeigt nelaiķa romānu
E dm da Druda noslēpums. Doils apsolījis, bet tā
arī nepieķērās šim darbam. Līdzīgu lūgumu vi
ņam izteicis ari mirušais L)žozefs Konrads. At
kal velti. Tikmēr dzīvie kolēģi tikai pasmējās
par Doilu. Džeroms K. Džeroms reiz paziņo
ja. ka Doik spiritisma seansi ir “vieglprātīgas
blēņas vien”. 1926. gadā Arturs Konan.s Doils
pabeidza, kā viņš uzskatīja, savu mūža darbu
Hie History o f Spiritualism (Spirituajisiria vēstu
re), pēc gada. 1927. gada jūnijā, viņš publicē
ja pēdējos 12 stāstus par leģendāro detektīvu
grāmatā Serioka Holrnsa arhīvi, ko joprojām la
sa visā pasaulē. Doila dzīvi aizraujoši aprakstī
jis Rasels Millers romānā Artura Kotunni Doila
piedzīvojumi, kas tulkots ari latviešu valodā un
izdots pērn izdevniecībā Dienas Grāmata. ®

ZĪLĒŠANA

mekleto atbildi
Senā pareģošanas māksla bibliomantija nozīmē uzdot jautājumu, bet
atbildei intuitīvi izvēlēties citātu no kādas reliģiska satura grāmatas. Šo
pareģošanas veidu var praktizēt arī mūsdienīgākā izpildījumā.
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Ka pareizi pareģot
pēc grāmatas?
1. Veiciet divas trīs dziļas ieelpas,
relaksējieties un atslābinieties.

2. Vadoties pēc intuīcijas, no savas
kolekcijas izvēlieties kādu grāmatu.
Vēlams, lai tajā būtu atziņas vai kā
da morāle. Šoreiz nederēs grāma
tas no sērijas Rotājumi no māla vai

100 veidi, kā iepriecināt vīrieti.

3. Aizveriet acis, koncentrējieties uz
Visumu. Uzdodiet jautājumu, uz ku
ru vēlaties gūt atbildi. Jautājumu va
rat uzrakstīt arī uz lapiņas un nolikt
līdzās grāmatai.
4. Apgrieziet grāmatu otrādi un ar
kreiso roku atšķiriet to.

Bibliotēka palīdzēja izlemt

5. Kad esat tam gatavi, lēnām sli
diniet pirkstu pa lappusi no augšas
uz leju, līdz sajūtat, ka tieši šajā vie
tā jāapstājas.

Angļu dzejniekam Robertam Brauningam bibliomantija palīdzēja pieņemt lēmumu
un saprast, vai liktenis būs labvēlīgs viņa attiecībām ar izredzēto Elizabeti Baretu.
Dzejnieks devās uz bibliotēku, kur izvēlējās grāmatu, kas bija nejauši izkritusi no
plaukta. Roberts bija vīlies, redzot, ka tā ir par itāļu valodas gramatiku, taču, nejauši
atšķirot grāmatu, skatienu tūlīt piesaistīja teikums: "Ja mēs mīlēsim citā pasaulē
tāpat, kā mīlam šajā, tad mīlēsim mūžīgi."
Roberts un Elizabete apprecējās...

6. Atveriet acis un izlasiet rindu
vai rindkopu, pie kuras pirksts
apstājies.

7. Padomājiet, kā to varētu saistīt ar
jūsu uzdoto jautājumu.
kvienam no mums gadās nonākt si
tuācijās, kad grūti izšķirties: kā rīko
ties, lai nekļūdītos; vai drikst uzticēties
šiem cilvēkam; vai ir vērts mainit dar
bu, noslēgt līgumu, pārdot īpašumu?
Daži atbildes mēģina gūt, aprunājoties
ar draugiem un līdzcilvēkiem, citi meklē pado
mu pie pareģiem, astrologiem, zīlniekiem. Pat
Napoleons pirms svarīgiem lēmumiem vien
mēr “konsultējies” ar savu Likteņa grāmatu, ku
rā bijuši gan dažādi pareģojumi, gan veiksmī
go un neveiksmīgo dienu kalendāri. Savukārt
karalieni Elizabeti 1konsultēja viņas uzticamie
okultisti Džons Dins un Edvards Kellijs, ku
ri pareģoja, ka Spānijā 1588. gadā centīsies ie
ņemt Angliju.

Pēc Bībeles, Korāna
un Homēra
Zīlēšanu pēc Svētajiem Rakstiem jeb bibliomantiju cilvēce pazīst jau sen. Kristieši pa
reģoja pēc Bībeles, musulmaņi - pēc Korā
na. Interesants savulaik bija atklājums, ka pat
daudzie skaitļi un cipari, kas izkaisīti krus
tu šķērsu pa visiem Svētajiem Rakstiem, slēp
jot sevi noteiktas ziņas un pareģojumus, ko
var atšifrēt vienīgi pēc Pitagora numeroloģijas formulām. Laika, kad Bībele vēl nebi
ja sarakstīta, zīlēja pēc citām grāmatām. Pie
mēram, senie grieķi pareģojumiem izman

8. Ja atbildi tūdaļ neizdodas uz
tvert, nepieciešams pārtraukums.
Atstājiet grāmatu plauktā, dariet sa
vus ikdienas darbus un pārlasiet at
zīmēto rindkopu pēc kāda laika. Ie
spējams, atbildi sapratīsiet vēlāk.

toja Homēra un Virgīlija darbus. Pat franču
fiziķis un pareģis Nostradams esot ņēmis pa
līgā seno bibliomantijas mākslu, pirms nācis
klajā ar saviem visnotaļ populārajiem pareģo
jumiem.
Bibliomantijai ir divas “apakšnozares”: stičomantija un rapsodomantija. Stičomantija ir vairāk nekā 3000 gadus sena pareģošanas
māksla, kas atšķirībā no bibliomantijas pare
ģošanai ļauj izvēlēties jebkura satura literatū
ru. Turpretim zilēt pēc rapsodomantijas me
todēm nozīmē izmantot vienīgi dzejnieku un
poētu darbus. ®

Cits variants:
lai grāmata pati
uzšķir lappusi!
Nolieciet grāmatu uz muguriņas,
aizveriet acis un ļaujiet grāmatai brī
vi nokrist uz galda, līdz tā pati būs
uzšķīrusi kādu konkrētu lappusi. Tā
dā veidā jūs ļaujat savai intuīcijai
vadīt pareģošanas procesu.

Pat Napoleons
pirms svarīgiem
lēmumiem vienmēr
“konsultējies” ar savu

Kādu grāmatu
izvēlēties?

Likteņa grāmatu,

Varat ņemt kādu reliģiskā rakstura
grāmatu, bet tikpat labi jebkuru ci
tu, par kuru varat teikt, ka jums tā
ir vērtība, la var būt gan Gredzenu
pavēlnieks, gan kaut kas no Čārl
za Dikensa darbiem vai kāda atzi
ņu grāmata.

kurā bijuši gan
dažādi pareģojumi,
gan veiksmīgo un
neveiksmīgo dienu
kalendāri.
1-
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Vislielākais akmens,
viszilākais ezers,
visbaltākā baznīca,
visnoslēpumainākā sala
un saldākais avota ūdens.
Tā ir Latgale.

Latgales
darģumi

Uz Aglonu vērts aizbraukt ne tikai katoļu svētkos vasarā, Latgale ar savam
svētvietām un skaistumu spēj pārsteigt arī citos gadalaikos. Citādā Pasaule zilo
ezeru zemē viesojās ziemā, bet jūs rosinām braukt Lieldienu brīvdienās..
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Agrāk seno latgaļu kulta vieta, bet
nu jau vairākus gadsimtus Aglona
ir lielākā un zināmākā kristiešu
svētvieta Latvijā.

Vietai, kur slejas bazilika, ir ne
tikai sensena vēsture, bet ari īpaša
enerģētika, jo daudziem šeit esot
parādījusies vīzija par Dievmāti.

enatnē blīvi apdzīvotajā vietā Aglonā
ir daudz redzama un vēl pētāma ma
teriāla: pilskalni, neparastās kulta vie
tas un mistikas apvīti ezeri.

Lielākais no lielakajiem
Lai ari mana brauciena mērķis ir Aglonas
apkārtne, es sev nepiedotu, ja pa ceļam neie
grieztos aplūkot Latvijas milzi - Nīcgales Lie
lo akmeni. Tas nudien ir varen liels, lepni sēž
meža stigu krustpunktā un tā vien vilina uzkāpt
uz tā muguras. Šoreiz nolieku malā savu prin
cipu nekad nekāpt uz lielajiem kultakmcņiem
un aši tieku augšā pa jau iecirstiem pakāpie
niem. Sākotnēji te bijuši iekalti divpadsmit, bet
nu palikuši daudz mazāk. Ar pilnu krūti ieelpo
ju reibinoši svaigo gaisu, saklausu putnu treļļus
un sajūtu, cik te ir labi! Kad nonākam pie nā
kamā apskates objekta Kameņecas Lielā ak
mens Nicgales milzis joprojām tur mani sa
vos tīklos, tāpēc šis man šķiet gaužām niecigs...
Izjūtas noteikti viļ, jo šeit bijusi seno latgaļukul
ta vieta, turklāt ir nostāsti ari par lūgšanu namu,
kura iekšpusē vai ārpusē atradies akmens. Vie
nīgais, ka mani piesaista un manās acis padara
vietu mistiski noslēpumainu, ir grūti salasāmais

♦ Nīcgales Lielo akmeni var atrast, braucot aptuveni sešus kilometrus
uz austrumiem no Nīcgales dzelzceļa stacijas un vadoties pēc norādēm.
Tas ir lielākais akmens Latvijā: 10,5 metri garumā, 10,4 metri platumā,
3,5 metri augstumā un 31,1 metrs apkārtmērā.
♦ Aglonas bazilika atrodas Aglonā, Cirišu ielā 8, turpat ir ari svētavots.
♦ Upursalu var ieraudzīt Ciriša ezera vidū, raugoties no Aglonas puses.
♦ Kameņecas Lielais akmens guļ Jaunaglonā netālu no vecās muižas.
♦ Madelānu pilskalns atrodas Aglonas pagastā, Lielā Dubuļu ezera
rietumu krastā.
r.
♦ Velnezers atrodas septiņus kilometrus no Aglonas, Grāveru silā.
Norāde no šosejas gandrīz nav saskatāma, tāpēc ceļa kreisajā pusē
uzmanīgi jāraugās mežā.
_
♦ Pa ceļam tuvākajā apkārtnē vēl var apskatīt Vārkavas, Arendoles,
Višķu, Pelēču, Rušonas, Kameņecas muižas, Borovkas, Zabomajas,
Baranauskas, Lāperu, Briveru, Blaževiču un Rušenicas pilskalnus,
Fintmuižas ozolu, Ruskuļu Lielo akmeni - kultakmeni, ari Upurakmeni
Rušona ezera salā.
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Svētavota ūdens laika gaitā ir
mainījis savu ķīmisko sastāvu, taču
joprojām esot dziedniecisks.

uzraksts polu valodā, kas, kā vēlāk izpētu, vēsta
par kapelas celtniecību.

Netālu no Madelānu
pilskalna uzcelts
mazs dievnams.

Aglonas intriga
Dievišķās atklāsmes vieta - tā par Aglonu
teikusi kāda gaišreģe. Ne velti, jo Aglonas bazi
lika uzcelta uz senču pilskalna, kam blakus at
radusies svētvieta - avots. Veros uz baziliku,
bet tās baltums saplūst ar sniega spožumu, un
viss šķiet kā vīzija vai butaforija. Jāiet izmazgāt
acis avotiņā, varbūt redzēšu skaidrāk. Prom
ejot saprotu, ka šeit nekas nav jāredz, bet gan
jāsajūt... Avotiņa ūdens tik gards un veldzējošs.

Nākamais mūsu sarakstā ir viens no izrakumiem
bagātākajiem un skaistākajiem pilskalniem
Latvijā - Madelānu pilskalns. Sākumā tas nemaz
negrib doties rokā - visi pauguri šķiet līdzīgi...
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♦ Teikā vēsta, ka Nīcgales akmeni tur nolikuši
velni, kad tie nodomājuši aizdambēt Daugavu.
Divpadsmit velnu sameklējuši ļoti lielu akmeni
un nesuši to visu nakti. Pēkšņi iedziedājies gai
lis, un velni nosvieduši akmeni purvā uz Nīcgaļa un Kalupa meža robežas.
♦ Ļaudis atceras, ka vēl 18. un 19. gadsimtā uz
Nīcgales akmens esot bijis novietots galds un
sēdekļi - tuvākās apkārtnes muižnieki tur pul
cējušies medību starplaikos. Te svinēti arī va
saras saulgrieži, un uz akmens notikušas pat
dejas.
♦ Aglonas bazilika pabeigta 1780. gadā, pirms
tās tajā vietā bijusi koka baznīca, vēl agrāk seno latgaļu svētvieta. Stāsta, ka šajā vietā dau
dziem cilvēkiem parādījusies Dievmāte.
♦ Aglonas svētavots ir viens no vecākajiem
ārstnieciskajiem avotiem Latvijā. 19. gs. sāku
mā pie sēravota tika uzcelta koka slimnīca ar
10 vietām.

Jau kopš senseniem laikiem
šī tiek uzskatīta par īpaši
mistisku vietu, no kuras
būtu jāvairās. Kā gan par
vienu ezeru var būt tik daudz
nostāstu un leģendu, turklāt
pilnīgi atšķirīgu?

♦ Aglonas svētavota ūdenim tiek piedēvētas
brīnumainas spējas, kas visspilgtāk izpaužas
tieši 15. augustā, kad tiek svinēta Vissvētākās
Jaunavas Marijas debesīs uzņemšana.
♦ Teika stāsta, ka Kameņecas Lielo akmeni te
nosvieduši divi velni, kuri ķīvējušies un mētāju
šies ar lieliem akmeņiem.
♦ Nostāsti liecina, ka pie Kameņecas akmens
bijis liels lūgšanu nams, bet zibens saspēris ak
meni divās daļās, un kapela sagruvusi.
♦ Madelānu pilskalns kopā arsenpilsētu biju
si teikām apvīta liela apmetnes vieta un ievēro
jams politiskais un saimnieciskais centrs, kurā
iegūts daudzvērtīgu arheoloģisku liecību.
♦ Velnezers jeb Čertoks ir 1,9 hektārus liels, ar
zaļganzilu, caurspīdīgu ūdeni un neparasti cie
tu, blīvu smilšu dibenu.
♦ Pastiprinātā elektromagnētiskā starojuma,
minimālās floras un faunas, kā arī neparasti sa
blīvētās augsnes dēļ eksistē teorija, ka Čertoks
radies no meteorīta.

Speciālisti gan teic, ka tas zaudējis savas dzied
nieciskās sēravota īpašības, taču es nodomāju,
ka vietā nāk citas enerģijas un avots joprojām
ārstē ļaudis.
Tepat netālu ir vēl kāda noslēpumaina vie
ta - Upursala Ciriša ezera vidū. Tur atrodas gan
pilskalns, gan kulta vieta. Tas kā svētvietas nozī
me, šķiet, vēl nav pienācīgi novērtēta. Būtu vasa
ra, varētu aizbraukt uz turieni ar laivu...
Nākamais mūsu sarakstā ir viens no izra
kumiem bagātākajiem un skaistākajiem pils
kalniem Latv ijā - Madelānu pilskalns. Sāku
mā tas nemaz negrib doties rokā -visi pauguri
šķiet līdzīgi... Senos laikos te nebija tik purvains,
un pilskalns atradās uz pussalas starp ezeriem.
Skaidrs ir viens - vieta ir bezgala gleznaina. Ir
vērts to apmeklēt vasarā.

Meteorīts vai velns?
Nāves klusums - tā ir pirmā doma, kas ie
šaujas prātā, nonākot pie Velnezera jeb Čerto-

ka. Nav putnu, nav dzīvnieku, nedzird pat auto
mašīnas aiz meža, tikai mūsu so|u čirkstoņu vēl
palikušajā sniegā... Jau kopš senseniem laikiem
šī tiek uzskatīta par īpaši mistisku vietu, no ku
ras būtu jāvairās. Kā gan par vienu ezeru var
būt tik daudz nostāstu un leģendu, turklāt pil
nīgi atšķirīgu? Acīmredzot ezers ar katru izspē
lē savu triku... Vieni nomaldās, citi stundām riņ
ķo ap ezeru, redz vīzijas, zaudē atmiņu, kādam
pat kļūst slikti. Dzirdēti nostāsti,ka to neesot ie
spējams pārpeldēt, jo vidū sākot reibt galva. Ta
ču man šeit patīk, un pagaidām jūtos labi. Ejot
apkārt ezeram, ainava nemainās. Tas ir apaļš kā
poga, vienlaidus stāviem krastiem, kas apauguši
ar staltām priedēm. Pie informācijas stenda izla
su, ka ap ezeru ir paaugstināts elektromagnētis
kais starojums, jo, iespējams, tas radies no me
teorīta. Vēl tas ir aizsalis, bet vasarā var redzēt
tā maģiski zilzaļo krasu (turklāt tas mainot krā
su!) un ūdens ir neparasti dzidrs. Nu ko, šodien
jau otrreiz secinu, ka uz Aglonu jābrauc, kad ap
kārtni neklāj sniegs! ®
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Ko par

pāra saderibu

atklāj ntimerologija.
! un 8 dzīvo kā
vāciņu. Katram varētu

▼

1

siržu lauzēji un
vadoni
š

Enerģiski, ar pozitīvu attieksmi
pret dzīvi. Izstaro pārliecību par
sevi. Apveltīti ar spējām pārlie
cināt. Piemīt harisma. Dziļi jūtī
gi, strauji un kaislīgi cilvēki, kas
ar savu valdzinājumu viegli ieka
ro pretējā dzimuma sirdis. Milestībā ir nepiesātināmi un valdonī
gi. Jo vairāk kādu mil un pieķeras,
jo vairāk cenšas viņu sev pakļaut.
Vienmēr grib dominēt un gūt
virsroku.
Saderība Var saprasties ar cil
vēkiem, kam dzīves ceļa skaitlis ir
2 vai 6, arī ar 3 un 4 kopdzīve ie
spējama, ja vien spēj pārvarēt da
žus savus trūkumus, piemēram,
vēlmi dominēt un kritizēt. Laimī
gi būs ar 5,7 un 9, ja šiem cilvē
kiem dos brīvību un iespēju se
vi realizēt. Ja partnera dzives ceļa
skaitlis ir 1vai 8, jārēķinās, ka ša
jā kopdzīvē ies “jautri” - būs strī
di un plīsīs trauki, notiks nemitī
ga cīņa starp diviem vienādi spē
cīgiem raksturiem.

dēļ
gatavi uz visu
2 milas
iVliļi, jūtīgi un saprotoši. Šie cilvē
ki iet pa dzīvi, mēģinot iepatikties
citiem, īpaši saviem tuviniekiem.
Viņiem ļoti daudz nozīmē māja,
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ģimene un harmoniskas savstar
pējas attiecibas. Viņi ir laimīgi, ja
apkārt ir labvēlīgi noskaņotu cil
vēku pulciņš. Izteikti romantiķi,
vienmēr laipni un gatavi daudz
ziedot, lai tikai padarītu laimīgu
to, kuru mīl.
Saderība Laimi var rast ar tā
das pašas vibrācijas cilvēku, pro
ti, ar tiem, kuriem arī dzīves ceļa
skaitlis ir 2. Laimīgas attiecības ie
spējamas ari ar 4 un 6. Lai arī 2 uz
manību bieži piesaista spilgtas in
dividualitātes jeb cilvēki, kuriem
dzīves ceļa skaitlis ir 1 un 8, attie
cības šo cilvēku starpā būs pārāk
asas un agresīvas. Ne īpaši piemē
rots būs arī 7, jo šis cilvēks vairāk
mīl vientulību, bet 2 ģimenis
ku idilli. Ar 9 var izveidoties labas
partnerattiecības, ja vien abi ļoti
centīsies.

J

kaislīgie un
liderīģie

Trijnieki jebkuru notikumu pār
dzīvo intensīvi un kaislīgi. Arī uz
mīlestibu atbild kvēli. Taču, pirms
satiek radniecīgo dvēseli, ir īsti
siržu lauzēji, jo pretējais dzimums
viņos saskata daudz valdzināju
ma. Ta šie cilvēki laipo no viena
milas piedzīvojuma uz otru, katr
reiz ticot, ka beidzot ir sastapuši
savu īsto mīlestību. Toties 3 pa
tiešām ir uzticīgs mīļotajam un

}

d r a C ņkāds
■3 šarrnu. Un
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nevēlas nevienu sāpināt.
Saderība Vislabāk saprotas
ar cilvēkiem, kuriem dzives ceļa
skaitlis ir 1,3, 5 vai 9. Cilvēki, ku
riem dzīves ceļa skaitlis ir 2, 4, 6,
7 un 8, pēc savas dabas ir nopiet
nāki un ar sarežģītākiem rakstu
riem, bet, ja vien trijnieks to ļoti
vēlas, nekur nav teikts, ka arī starp
3 un 4 nebūtu iespējamas attiecī
bas. Diemžēl ne visiem patīk trij
nieka pārmērīgais optimisms un
vieglprātība, tāpēc nevajag steig
ties iestūrēt laulības ostā ar cilvē
ku, kuram dzīves ceļa skaitlis ir 3.
Vispirms ieteicams iepazīt un ti
kai tad izlemt, vai šī kopdzīve būs
pa spēkam.

lojālais
savrupnieks
Labākā īpašība, kontaktējoties ar
citiem, ir lojalitāte. Lai arī viņiem
ir grūti paust savas jūtas, uz šiem
cilvēkiem var paļauties. Slikti
jūtas lielās kompānijās, tāpēc tie
cas pēc šaura draugu loka, ar ku
riem ir kopīgas intereses. Attie
cībās ar pretējo dzimumu ne
vienmēr pietiek romantikas un
neprātības, taču ari vienaldzību
viņiem nevar pārmest. Tapat il
gojas pēc mīlestības, tikai atšķirī
bā no citiem viņi ir pārāk kautrīgi
un noslēgti, lai kādam atklātu sa
vas jūtas.

Saderība Laulībā vislaimīgākie
būs ar līdzīga rakstura cilvēkiem nopietniem, līdzsvarotiem un
mierīgiem. Tāpēc dvēseles radnie
cība jāmeklē starp 2,4,6un7.Ar 1,
8 vai 9 ari var gūt laimi un harmo
niju, bet tikai tajā gadījumā, ja cen
tīsies izrādit savu iniciatīvu un ie
interesētību. Cilvēki ar dzīves ce
ļa skaitli 3 un 5 gan ir salīdzinoši
vieglprātīgi, lai piemērotos dzīvei
ar apdomigo četrinieku.

sabiedrības
dvēsele ar
5 šarmu
Apveltīti ar izcilu intelektu, rado
šām spējām, bagātu iztēli, vērīgu
prātu. Piecnieks ir viskustīgākais,
nemierīgākais un mainīgākais no
visiem skaitļiem. Pateicoties dzī
vespriekam un pievilcībai, ir daudz
draudzīgu attiecību, bet... maz īstu
draugu. Tas tāpēc, ka šie cilvēki ir
tik aizņemti un steidzīgi, ka neie
dziļinās citu jūtās. Tomēr —eh! —
visi var apskaust, ar kādu maģis
ku spēku piecnieks valdzina pretē
jo dzimumu...
Saderība Laulība vislaimīgā
kā būs tad, ja izdosies apprecēt ot
ru ar tikpat nesavaldīgu un piedzī
vojumu kāru raksturu, kuram dzī
vesprieks un izklaides ir svarīgākas
par mājas pavarda klusumu un sil
tumu. Šī saikne var būt neprātīga,

Aprēķiniet savu dzīves ceļa skaitli!
Saskaitiet dzimšanas dienas, mēneša un gada
ciparus kopā, līdz iegūsiet viencipara skaitli.
Piemēram, ja esat dzimuši 1980. gada 24. augustā,
tad jūsu dzīves ceļa skaitlis ir
l+ 9 + 8 + 0 + 2 + 4 + 0 + 8 + = 3 2 , 3+2=5.

bet vienlaikus ļoti laimīga. Piemē
rots partneris būs 3, jo abi mīl ak
tīvu dzīvi. Konservatīvie un mier
mīlīgie 2 un 6 ļoti valdzina piec
nieku, diemžēl maz ticams, ka viņi
spēs samierināties ar piecnieka vi
talitāti. Ja partneris, kam dzīves
ceļa skaitlis ir 8, gatavs kompro
misiem ar piecnieku, attiecības ie
spējamas, bet ar 1,4 vai 9 uz ilgnoturīgām attiecībām cerēt var tikai
izņēmuma gadījumos.

6

simpātiski
ģimenes
cilvēki

Neraugoties uz tieksmi pievērst
uzmanību sīkumiem, viņi ir drau
dzīgi un dzīvi uztver optimistiski.
Apveltīti ar talantu dziļi izjust tu
vos cilvēkus. Viņos ir vēlme atrast
kādu, kam kalpot. Pret mīlestību
viņi izturas ļoti nopietni. Laulībā
šie cilvēki gūst stabilitāti un garī
go līdzsvaru. Kad ir laimīgi, dā
vā mīlestību un prieku visiem
apkārtējiem.
Saderība Ideāls partneris būs
otrs 6, jo abiem ir līdzīgi raksturi
un dzīvesveids. Laimi var gūt ar 2,
jo arī viņš ir taktisks un tiecas pēc
stabilitātes. 3 un 5 varētu sešnie
kam vairāk iemācīt priecāties par
dzīvi, bet šiem skaitļiem raksturī
gā nelīdzsvarotība un bezatbildī
ba padara kopdzīvi neizturamu.

4 ir pārlieku vēss partneris, tāpēc
sešniekam nepiemērots. Gandarī
jumu attiecībās neradīs arī ar aktī
vajiem 1un 8. Tapat sarežģītas būs
attiecības ar 9, jo 6 ir pārāk konservativs. Turpretim 7 ir dziļš, ie
turēts un sevī noslēdzies, tāpēc la
bi saprotas ar 6.

7

uz filozofiskās
ommm nots

Alkst izzināt nezināmo un iepazīt
noslēpumu. Apveltīti ar pārdabis
ku intuīciju un parapsiholoģijas
spējām. Filozofi, kas vairāk inte
resējas par garīgumu, nevis dzī
ves materiālo pusi. Intuīcija, ap
garotība, kā ari dziļais prāts rada
distanci starp viņiem un pārējiem
cilvēkiem, kas pārņemti ar sadzī
ves rutīnu un ikdienas dzīvi. 7 ne
kad neticēs nevienai patiesībai vai
faktam, kamēr paši to nepārbau
dīs. Neatkarīgas un individuā
las būtnes, kas neņem vērā vairā
kuma domas.
Saderība Kopīgā īpašība ar 4 ir
prātīgums, ar 7 - atturība, ar 9 intuīcija un vēlme garīgi pilnvei
doties. Lai arī 3 un 5 ir dzīvesprie
cīgi entuziasti, ilgtermiņa attiecī
bās ar 7 šī vieglprātība sāks traucēt.
1un 8 kā partneri nebūs piemēro
ti, jo ir pārāk agresīvi. Lai arī 2 un 6
viegli spēj kontaktēties ar jebkuru,
attiecības ar 7 tomēr nebūs izde

vušās, jo septītnieks nespēs paust
jūtas un teikt mīlestības apliecinā
jumus, pēc kā alkst 2 un 6.

8

apdāvināts
karjerists

Enerģiski, kaujinieciski, godkārī
gi, apdāvināti, nosvērti, par sevi
pārliecināti. Piemīt spilgti izteikta
individualitāte. Nav pārāk daudz
draugu, jo, no vienas puses, ne
izdodas tik bieži sastapt cilvēkus,
kas atbilstu astotnieka prasībām,
no otras puses viņi ir pārāk aiz
ņemti ar kārtējās savas karjeras
“virsotnes” iekarošanu. Taču eso
šajiem draugiem astotnieks ir lo
jāls un spēj viņu labā daudz zie
dot. Ja 8 kļūst par ienaidnieku, ir
pamats satraukumam - viņš cī
nās godīgi, bet nikni, nekad ne
aizmirst aizvainojumus.
Saderība Maigie un iekšēja
miera pilnie 2 un 6 spēj nodroši
nāt līdzsvaru un harmoniju, pēc
kuras tā tiecas nedaudz nervo
zais 8. Saikne ar 4, 7 vai 9 var būt
laimīga, neraugoties uz to, ka as
totnieks ne vienmēr alkst pastā
vīgas attiecības. Draudzīgie un
spontānie 3 un 5 labi sapratīsies
ari ar 8, bet attiecībās ir risks, ka
radušies konflikti pārkāps visas
intelektuālo diskusiju robežas.
Maz izredžu veidot laimīgas attie
cības ar 1, kas ir eksplozīvi, agresī

vi un grib dominēt - strīda sekas
parasti ir šķiršanās.

9

ar Džuljetas
un Romeo
cienīgu
romantismu

Sentimentāli un jūtīgi, tas var iz
pausties neierastā veidā. Savaldī
gi, ievēro distanci un nemīl jūtas
izrādīt publiski. Romantiski ideā
listi, sapņotāji un bieži iemīlēju
šies. Ja viņi satiek savu īsto mīles
tību, atdodas tai ar miesu un dvē
seli. Neraugoties uz to, ka 9 nav
tik atklāts kā citu vibrāciju pār
stāvji, viņš ir visuzticamākais lau
lātais draugs.
Saderība Vislaimīgākā savie
nība būs ar tādas pašas vibrācijas
cilvēku, tas ir, ar 9 vai 7. Labs part
neris var būt arī 4, jo ir līdzsvarots
un mierīgs, spējīgs apvaldīt de
vītniekam raksturīgās negatīvās
emocijas. Pievilcīgs šķitīs arī 2,
jo abi šie skaitļi liecina par senti
mentalitāti, romantiskumu un jū
tīgumu. Ja vien kopdzīvē izdodas
ieviest vairāk kārtības un discip
līnas, attiecības iespējamas arī ar
3. Nepiemēroti partneri ir I un 5.
Lai arī devītnieku šie cilvēki pie
saista ar savu brīvību un neatkarī
bu, visā pārējā šo skaitļu vibrāci
jas ir tik atšķirīgas, ka savienība īs
ti nav iespējama. ®
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Horoskopu cienītāji parasti grib izlasīt, kā veiksies mīlestībā un darbā, vai pietiks naudas un mājās viss būs kārtī
bā, - tā apgalvo neviens vien pētījums. Mēs nolēmām šīm četrām jomām piešķirt katrai savu simbolu un vizuāli pa
rādīt, kurā jomā šajā periodā sekmēsies visvairāk. SKAITIET SIMBOLUS! JO TO VAIRĀK, JO LIELĀKAS IZREDZES.

tAUNS

VĒRSIS

>21. marts - 20. aprīlis

21. aprīlis - 20. maijs

Lielā aizņemtība novērsīs domas no mīlestības.
Mīļoto starpā iespējami pārpratumi un domstar
pības. Dažkārt pats nesapratīsiet, ko īsti vēlaties.
Ienākumus varat gūt no kāda blakusdarba. Da
žiem tiks izteikts jauns darba piedāvājums. Ne
slinkojiet, sportojiet! Nekritizējiet tuviniekus.
Mājas miers pašlaik svarīgāks par visu citu.

¥
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Labs laiks mīlestībai. Negaidiet no iederētā vai
rāk, nekā viņš spēj dot. Izdevīgs laiks naudas jau
tājumu kārtošanai. Varat cerēt uz algas paaugsti
nājumu. Neļaujieties izšķērdībai! Komandēju
mā varat gūt neaizmirstamus iespaidus. Pildiet
dotos solījumus. Parūpējieties par izsīkstošo;vit
amīnu krājumu papildināšanu. Noorganizējiet
skaistas un svinīgas Lieldienas!
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LABĀS DIENAS

ĪO .IV

Esiet gatavi dzīves piespeletam
pārmaiņām.

1 2 . IV

Ražīga diena ar sirsnīgu atelpas brīdi
kolēģu vidū pie kafijas tases.

8 . IV

1 4 . IV

Lieldienu dievkalpojums baznīcā un silta
kopābūšana ģimenē.
Visas domas pie dārza darbiem vai
jautrām pavasarīgām izklaidēm.

LAUVA
24. jūlijs - 23. augusts
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Lai justos laimīgi mīlestībā, visam nav jānotiek
pēc jūsu prāta. Tikko dzimušas jūtas spārnos ko
pīgam radošam projektam ekrbā. Mēģiniet iztikt
bez naudas aizņemšanās. Tuvinieka šaubas liks
jums uzmanīgāk paraudzīties uz savām atvasēm.
Varat iegādāties labu un nepieciešamu sadzīves
tehniku. Svētku dienās nevajag nest mājās nepa
beigtos darbus.

* *
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LABAS DIENAS

7 IV

ĪO .IV

Sarūpējiet cienastu un kopā ar bērniem
dodieties ciemos pie vecākiem.
Nesatraucieties par pārmaiņām, viss
notiek uz labu.

4 .IV

1 3 . IV

Jums var tikt dota iespēja virzīties
augstāk, iet tālāk.
Kādu svarīgu dzīves notikumu varat
atzīmēt plašākā draugu lokā.

STRELNIEKS

MEZAZIS
22. decembris - 20. janvāris

Izejiet sabiedrībā, jo mājas četras sienas jūs no
māks. Rūpīgi pārlasiet finanšu dokumentus, uz
manīgi pārskaitiet naudu. Panākumi darbā no
drošināti, ja esat gatavi neatlaidīgi strādāt. Neie
saistieties intrigās vai kāda kolēģa aprunāšanā.
Tiks cienīta jūsu pastāvība un spēja pareizi rīko
ties kritiskās situācijās. Parūpējieties par dzīves
apstākļu uzlabošanu.

DIENAS

1 2 . IV

LABĀS DIENAS

23. novembris - 21. decembris

№.
©©©
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4.1 V

Viss mainās, turklāt uz labu. Izturieties godīgi pret
cilvēku, kas jūs mīl Ja nevarat atbildēt ar to pašu,
ļaujiet viņam iet savu ceļu. Nesteidzieties mainīt
darbu pret labāk apmaksātu, esiet pacietīgi. Kādā
riskantā darījumā veiksme būs jūsu pusē. Perso
nisko dzīvi ietekmēs notikumi citās jomās. Senio
riem ieteicams sākt aktīvas sporta nodarbības.

Var atdzimt senākas attiecības un simpātijas.Jauna
iepazīšanās būs jauka, bet ne ilgstoša.Jūs neapmie
rinās situācija darbā, pienākumi nogurdinās, var
rasties neliela spriedze attiecībās ar kolēģiem. Gal
venie izdevumi būs mājas un dārza vajadzībām.
Kāds ciemiņš ienesīs jaunas vēsmas jūsu uzskatos.
Iespējams, atvase lūgs materiālu atbalstu.
LABĀS DIENAS

Ja ko ļoti vēlēsieties, tas piepildīsies ar
uzviju.

8.IV

Miers, meditācija, atpūta, svētku sajūta.

Pastaiga svaigā gaisā virzīs uz gaišām
domām.

9 . IV

Izklaide kopā ar uzticamiem un laika
pārbaudi izturējušiem draugiem.

Mīlestība

Nauda

Karjera

DVĪŅI

VĒZIS

21. maijs - 21. jūnijs

22. jūnijs - 23. jūlijs

Romantisks laiks.Jauna iepazīšanās var pāraugt
spēcīgās jūtās. Turpināsiet cīnīties par savas ne
atkarības saglabāšanu. Draugs piedāvās izdevī
gu nodarbošanos. Mājās apvaldiet savu skarbu
mu. I:iziskus aktivitātes atbrīvos no uzkrātā sa
sprindzinājuma. Ieteicams pabeigt agrāk atliktos
labiekārtošanas darbus - varat sākt remontu mājās.
LABAS DIENAS

Neslēpiet savu mīlestību, ja vien tā nejaucat ci
tas ģimenes dzivi. Turpiniet uzlabot greizsirdī
bas pabojātas attiecības. Atbildīgi veiciet uzticē
tos pienākumus, paviršība netiks piedota. Varat
veidot kopīgu projektu ar brāli vai māsu. Pama
zām sāciet ievērot veselīga dzīvesveida princi
pus. Izrunājieties ar vecākiem.
LABAS DIENAS

Priecājieties kopā ar tuviniekiem

Iztīriet māju, nospodriniet logu rūtis,
uzsmaidiet pavasarim!

Drosmīgie var sākt pavasarīgas sporta
aktivitātes uz ūdeņiem.

Jaunus darbus sāciet bez steigas,
ieklausieties savā sirdsbalsī.

SVARI

SKORPIONS

24. septembris - 23. oktobris

24. oktobris - 22. novembris

Jutīsieties mīlēti un cienīti, vārdu sakot, laimī
gi. Atbrīvojieties no saviem kompleksiem. Turie
ties malā no līdzcilvēku strīdiem. Var būt negai
dīti ienākumi un tikpat pēkšņi zaudējumi. Drau
gi palīdzēs atšķetināt kādu personiskās dzīves vai
veselības problēmu. Vēlamais var nesakrist ar ie
spējamo, meklējiet kompromisus.

īstais brīdis, lai atrisinātu problēmas un uzlabotu sa
šķobījušās attiecības. Būs daudz sadzīvisku vajadzī
bu, tāpēc ietaupīt neizdosies. Sis arī nav investīciju
un ieguldījumu laiks. Varat uzņemties papildu dar
bu. Mājas dzīve būs galvenais rupju objekts. Samcz
gļotas situācijas var atrisināties ari pašas no sevis.
Nay ieteicams mainīt dzīvesvietu.
LABĀS DIENAS

LABĀS DIENAS

Neslēpiet no mīļotā savas emocijas.

Pat mazs zieds var darīt patiesus
brīnumus.

Ļaujiet greizsirdībai un aizdomam izplēnēt
kā pērnajam sniegam.

Ar savu atbalstu un iedrošinājumu
uzmundriniet saskumušu draugu.

ŪDENSVĪRS

ZIVIS

21. janvāris - 18. februāris

19. februāris - 20. marts

LABĀS DIENAS

Var būt pēkšņa mīlestība. Taču rīkojieties ar apdo
mu, bez Steigas. Naudu tērēsiet, neprātojot, vai va
rat to atļaūtiēš. Pieaugs enerģija. Neplānojiet lie
las pārmaiņas. To, kas šķita neizpildāms, paveik
siet bez lielas piepūles. Neievediet ģimenē cilvēku,
kurš var apdraudēt jūsu laulību. Daži vēlēsies iegā
dāties nekustamo īpašumu vai kapitāli pārveidot
savu dzīvokli.
LABĀS DIENAS

Ar iemiļoto vienos kopīgas intereses un uz
skati Naudas jautājumi risināsies bez jūsu
līdzdalīts un neprognozējami. Veiksies ra
doši darbi, par jums būs labas atsauksmes sa
biedrībā. Ieteicama samērīga fiziskā slodze.
Var rasties pēkšņa vēlēšanās sapulcināt savus
mīļos cilvēkus. Kopā ar atvasēm varat doties
nelielā ceļojumā vai ekskursijā.

Saglabajiet gaišu attieksmi pret apkārt
notiekošo.

Lieldienas pavadiet kopa ar vismīļākajiem
un tuvākajiem.

Mīliet sevi, dodiet atelpu dvēselei, baudiet
mākslu, dabu.

Mērķis ir tuvu, sakopojiet spēkus
veiksmīgam finišam.
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Mēness bez kursa (tika laiks) -

laika sprīdis pirms Mēness pār
ejas nākamajā zodiaka zīmē, ku
rā tas vairs neveido aspektus
ar citām planētām. Mēness kā
emocionālā un sadzīviskā fo
na noteicējs šajā periodā it kā
peld, tam nav virzības un noteik
tības, tāpēc šajā laikā labāk ne
pieņemt lēmumus un neuzsākt
neko jaunu.

Trīsreiz
apdomājiet, pirms
atverat muti!
Periodam raksturīga nosliece uz izdomā. tām problēmām un pārpratumu eskalēšanos.
lapēc, pirms apvainoties vai uzsākt strīdu, la
bāk vēlreiz pārlasīt tekstu un uzdot precizējo
šus jautājumus. Un arī tad vēl noskaitīt līdz 20
un iedzert glāzi ūdens.
Ari pilnmēness 6. aprīlī situāciju tikai pa
sliktinās. Paštaisnuma eksponēšanās gaidāma
dažādās jomās, tāpēc labāk turēties pa gabalu
no pārlieku emocionāliem cilvēkiem vai pa

DARBS

šam sev sist pa pirkstiem, ja jūtat vēlmi kaš
ķēties. Labākais veids, kā atslābināties šināties pa dobēm, puķu podiem un siltum
nīcām. Gan relaksējoši, gan izdevīgi, kad
sagaidīsiet darba augļus.
17. aprīlī Merkurs (par runāšanu un do
māšanu atbildīgā planēta) atgriezīsies Auna
zīmē, tātad runas kļūs kareivīgākas. Izman
tojiet laiku līdz 9. maijam, lai pieņemtu āt
rus lēmumus.

Sastādījusi astroloģe

03

[V]8:37-18:32

^0

1 Mēness Jaunavā/Svaros 18:32

Atpūšamies - darba dienai ne
būs produktivitātes, labāk iz
mantot laiku atpūtai, cik tas
iespējams.
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I Mēness Skorpionā

Jauda - veiksies darbos, kas pra
sa koncentrēšanos, piespiešanos,
atbildību, tātad darbojamies ar
pilnu jaudu!
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I Pilnmēness
17:12-24;PQ
22:18
B g *
1 Mēness Svaros
w
13:15-18:17
1 Mēness Svaros/
| Skorpionā 18:17

Punkti - šādās dienās labāk pa
beigt dažādus darbus, dokumen
tus un projektus, likt eksāmenus,
pielikt punktus.

<~Ol/TD?7Cl

1 Mēness Jaunavā

f [Y]

Sākam jaunu - laba diena jaunu
projektu, darbu, pienākumu, mā
cību un citu procesu aizsākšanai.

NAUDA
Tērējam - laba diena sīku ik
dienas pirkumu veikšanai, pārti
kas un izklaides pasākumu biļe
šu iegādei.

vi-J

Ieguldām - laba diena, lai veiktu
lielākus pirkumus, noguldītu nau
du krājkontā vai investīcijās, veik
tu kapitālieguldījumus.

P ;:
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Krājam - pieturam naudu makā
un bankas kontā, jo tēriņi var iz
rādīties nelietderīgi vai pat norak
stāmi zaudējumos.

spl

ATTIECĪBAS
Randiņi - laba diena (vakars),
lai pavadītu laiku divatā, intīmā
kā gaisotnē, sarunām aci pret
aci, uzticības un romantisma pil
niem brīžiem.

2 ] 9:56-18:12
Mēness Skorpiona/Strēlniekā

Mēness Strēlnieka

Cilvēkos - diena (vakars) piemē
rota izklaidēm draugu lokā, pla
šiem pasākumiem, sabiedriskām
aktivitātēm, lai iepazītos.

fY114:05-20:01
Mēness Stiēlniekā/Mežāzī 20:01
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Mēness Mežāzī

[T | 20:05-24:00

Mājās - vakaru labāk pavadīt
mierīgā gaisotnē, atpūšoties kopā
ar tuviem cilvēkiem, darot ikdie
nas darbus.

8:02

Mēness Mežāzī

S S S
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|Y 100:00-00:48
Mēness Mežāzī/Ūdensvīrā 00:48

15.04.2012.

svē td ien a

Mēness Ūdensvīrā

16.04.2012.

p irm d ien a

T ļ 1:42-8:38
Mēness Ūdensvīrā/Zivīs 8:38
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Sports - piemērota diena fizis
kām aktivitātēm, tās palīdzēs ne
tikai uzturēt ķermeni labā formā,
bet arī novadīt lieko saspringumu
un/vai enerģijas sastrēgumu.
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Atslodze - periods pirms Mē
ness fāžu maiņas, kura laikā or
ganismam labi iedot atelpu no
smagām un lielām pārtikas devām. Var dzert nesaldinātas zāļu
tējas un ēst vieglu, veselīgu pār
tiku mazās devās.

Skaistumkopšana - āda un ķer
menis īpaši atsaucīgi uzņems jū- ;
su rūpes, labs laiks skaistumkop
šanas procedūrām.
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17.04.2012.

VESELĪBA

|T ] 17:34-24:00
Mēness Zivis
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