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2005. gada svētku dienas
1. janvāris — Jaungada diena

25. marts — Lielā Piektdiena
27. marts — Pirmās Lieldienas
28. marts — Otrās Lieldienas

1. maijs — Darba svētki. LR Satversmes sapulces
sasaukšanas diena

4. maijs — Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas diena

8. maijs — Mātes diena
15. maijs — Vasarsvētki
23. jūnijs — Līgo diena
24. jūnijs — Jāņu diena
18. novembris — Latvijas Republikas proklamēšanas dit
25. decembris — Pirmie Ziemassvētki
26. decembris — Otrie Ziemassvētki 
31. decembris —  Vecgada diena

Tautas atceres un citas dienas
20. janvāris —  1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

26. janvāris —  Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) ■
atzīšanas diena

8 .maijs —  Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru
piemiņas diena

9. maijs —  Eiropas diena

14. jūnijs —  Komunistiskā genocīda upuru piem iņas diena

17. jūnijs —  Latvijas Republikas okupācijas diena

22. jūnijs —  V aroņu piem iņas diena (Cēsu kaujas atceres
dienā)

4. jūlijs —  Ebreju tautas genocīda upuru piem iņas diena

11. augusts —  Latvijas brīvības cīnītāju piem iņas diena

1. septem bris —  Zinību diena

11. novem bris —  Lāčplēša diena

4. decem bris —  Pret latviešu tautu vērstā totalitārā
komunistiskā režīma genocīda upuru 

piem iņas diena
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ASTRONOMISKIE KALENDĀRA DATI 

2005. GADAM

PASKAIDROJUMI KALENDĀRA TABULĀM

Latvija ietilpst 2. laika joslā un pulksteņi tajā iet pēc 2. joslas jeb 
Austrumeiropas laika. Uz vasaras laiku pāriet marta pēdējās svētdienas 
rītā pīkst. 3, pulksteņa rādītājus pagriežot par vienu stundu uz priekšu. 
Vasaras laiks ir spēkā līdz oktobra pēdējai svētdienai pīkst. 4, kad 
pulksteņa rādītājus par vienu stundu pagriež atpakaļ. Kalendāra laika 
apzīmējumi doti pēc 2. joslas laika vai pēc vasaras laika. Saules un Mēness 
lēkta un rieta momenti aprēķināti Rīgai. T ie rāda Saules un Mēness 
augšējās malas redzamo lēkta un rieta momentu, ievērojot gaismas 
laušanu Zemes atmosfērā. Mēnesim ievērots arī leņķis starp skata 
virzienu uz Mēnesi no Zemes centra un no novērošanas vietas (Rīgas). 
Mēnesim dots ceļš zodiakā. Zīmju maiņas dienā uzrādītas abas zīmes. 
Zodiaka zīmes apzīmētas sekojoši: A - Auns, Vr - Vērsis, 1) - Dvīņi, 
Vz - Vēzis, L - Lauva, J - Jaunava, Sv - Svari, Sk - Skorpions, 
St - Strēlnieks, M - Mežāzis, 0  - Ūdensvīrs, Z - Zivis.
M ēness fāzes apzīm ētas sekojoši:

•  jauns Mēness 
)  pirmais ceturksnis 
O  pilns Mēness 
(  pēdējais ceturksnis

GADALAIKI 2005. GADĀ

Pavasara sākums 20. martā 14''33m
Vasaras sākums 21. jūnijā 9f’46m
Rudens sākums 23. septembrī l''23m
Ziemas sākums 21. decembrī 20h35'r

Gadalaiku sākumu nosaka Saules atrašanās noteiktās ekliptikas vietās - 
pavasara punktā, vasaras saulgriežu punktā, rudens punktā un ziemas 
saulgriežu punktā. Ekliptika ir riņķis pie debess, pa kuru pārvietojas 
Saule. Zeme atrodas perihēlijā (vistuvāk Saulei) 2. janvārī 2h 36"’, bet 
afēlijā (vistālāk no Saules) 5. jūlijā 7h 58"1.
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APTUMSUMI 2005. GADĀ

2005. gadā notiks divi Saules un divi Mēness aptumsumi.
1. Gredzenveida - pilns Saules aptum sum s 8. aprīlī redzams Klusā 

okeāna dienvidu daļā, Panamā, Kolumbijā un Venecuēlā. Aptumsuma 
daļējā fāze redzama Klusajā okeānā, ASV dienvidu štatos, Meksikā un 
Dienvidamerikas ziemeļrietumu daļā. Latvija aptumsums nav redzams.

2. Pusēnas M ēness aptum sum s 24. aprīlī redzams Austrālijā, Klusajā 
okeānā un Ziemeļamerikas rietumu daļā. Latvijā aptumsums nav 
redzams.
3. G redzenveida Saules aptum sum s 3. oktobri redzams Atlantijas 

okeāna ziemeļu daļā, Portugālē, Spānijā, Āfrikas ziemeļaustrumu daļā 
un Indijas okeānā. Aptumsuma daļējā fāze redzama Atlantijas okeāna 
ziemeļu daļā, Eiropā, Āfrikā, Āzijas dienvidu daļā un Indijas okeānā. 
Latvijā aptumsuma gaita ir šāda.
Aptumsums sākas 1 lh 24"' 05'
Maksimālās fāzes brīdis 12h 23m 54*
Aptumsums beidzas 131' 25'" 06'
Maksimālās fāzes lielums 0,31.

4. Daļējs M ēness aptum sum s 17. oktobrī redzams Āzijas austrumu 
daļā, Austrālijā, Klusajā okeānā un Ziemeļamerikas rietumu daļā. Latvijā 
aptumsums nav redzams.
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JANVARIS — SALA MENESIS



Ķ īn iešu  sa k ā m v ā rd i tin  p aru n a s

Darot labus darbus, labo kļūdas. 

b®* Ogles kausē metālu , maigums lauž pat stūrgalvību. 

csr ļ r  grūti atvērt durvis u z žēlsirdību.

Nenolaidies tik zem u , lai uz tevi rādītu ar pirkstu.



ra* Apdullis zirgs atnes nelaimi, apjucis cilvēks 
pazudina lietu.

k®“ Veiksmes ķīla —  patstāvība.

•sr Reizēm būt lētticīgam labāk nekā neticīgam.

Čūskai vienmēr ceļš ir  līkloču.

«sr Ja  kaķis sācis medīt cāļus, šis paradums kļūs par 
. viņa otru dabu.
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Siena , mureta no apaļiem akmeņiem , drīz vien 
sabmks.

b®' Bezgalīgas ir  cilvēku velm.es.

c3r' Nesodi citus stingrāk par sevi; citiem- piedod kā pats 
sev.

cs" Padebešos nebūsi pirmais.



FEBRUĀRIS -  SVEČU MĒNESIS

Ksf Visi zirgi klūp; visi cilvēki kļūdas.

«sr Vienu dienu būt par cilvēku labāk nekā tūkstoš 
dienu par viņa ēnu.

csf' Cilvēks steigā aizm irst cienīgu gaitu.

Cilvēks iegūst sirdsmieru, pazūdot vēlēšanām.

"3? Cilvēks redz izdevību, bet neievēro briesmas.
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Februāris 7 — 13

osr Pirm s izsm iet citu, padomā pa r sevi.

«sr Cilvēku iepazīst pēc viņa darbiem.

Neizlēmīgs cilvēks —  puse no cilvēka.

O tra cilvēka zobu sāpes saprot tas, kam pašam zobi 
sāpējusi.

Lepnība pievelk bēdu.



Februāris 14 —  20

«ar Vizdeguniba apkauno cilvēku.

g®3 Cieni citus un tevi cienīs, nicināsi citus un tevi 
nicinās.

Cienīgs cilvēks mīnā īsi un kodolīgi, tukšs cilvēks 
runā gari un velti.

J a  cilvēks skatās uz citiem , bet neredz sevi, viņš 
zaudē objektivitāti.
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Februāris 21 —  27

usr Krietns cilvēks vienmēr drosmīgs, bet drosmīgs ne 
vienmēr krietns.

^  Lielākā labsirdība —  cilvēku mīlestība.

Pie galda labāk ieturi m altīti nekā aprunā citus. 

D zelzi bojā rūsa, bet skaudība cilvēku. 

osr Ņirgāšanās ir pirmā netikumu rindā.
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Februāris 28

Klusēšana nedara ļaunu.

Gi~ūti dzīvot bez ticības sev.

kst Stabiem neder sapuvis koks, nodevīgs cilvēks par 
valdnieku nekļūs.

Ja  kalnos nav tīģera, pat mērkaķis par valdnieku 
derēs.

osr Vara un iznesīga stāja nenoslēps prāta trūkumu.

Ierēdņa draudzība ir plāna kā papīrs.

usr Gudrs tas, kurš izprot notikumu secību.

M uļķis tas, kas ar varu piespiež ticēt sev.

es4 Pat labam jātniekam, jāatceras, ka no zirga var 
krist.

tā* Saistīsies ar ierēdni — paliksi nabags.
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MARTS — SĒRSNU MENESIS
Marts 1 —  6

^  Godīgam tiesnesim k ām i kalpotāji.

Cilvēkam augstakais kalns liekas tas, kura viņš 
uzkāpis.

Ceļu tūkstošiem, patiesība tikai viena.

Kšir Vīrišķības sākums —  patiesība.

■kš* Acis redz patiesību, auss dzird  melus.
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M aits  7  —  13

“sr 'Taisnību nepierada ar skaļu kliegšanu.

Labāk simts reizes atteikt nekā vienu reizi nepildīt 
solīto.

csf Netici tam., ko ?~unā aiz muguras.

Nepierādi vecas patiesības: visi zina, ka saule lec 
austrumos.
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Marts 14 —  20

uar Nedusmojies uz spoguli, tas atspoguļo tevi pašu.

“3? Dieva priekšā nededz viltotu sveci.

KS> Pasargāsi sevi no atklāta zobena, bet kritīsi no 
slepenas bultas.

\s

Čūska uzskata, ka ceļš līkloču, nevis viņa izlokās. 

Lielīgam ārstam nebūs labu zāļu.
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Marts 21 — 27

c3f' Pieturies pie patiesības, nevis cilvēka.

Labāk viens liecinieks nekā desmit tūkstoš baumas. 

o®” Kad kaķis zēli ņaud, peles izliekas līdzjūtīgas.

Ķirbja pārdevējs neteiks, ka ķirbis rūgts. 

tESr" Ja  nemāki smaidīt, neuzsāc tirdzniecību.
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Marts 2 8 —  31

es? Puķu tirgonis saka, ka visas puķes smaržo; zaļu  
tirgonis saka, ka visas zāles dziedina.

ost- Nodevēji slēpjas aiz taisnības maskas, meļi cenšas 
izlikties godīgi.

«sr Augstu viegli apgāzt, tīru viegli nosmērēt.

«sr Zaķa galva, bet čūskas acis.

Bsr M āla m ilzi lietus izkausē.

īsr Pasakām, nav vecum.a.

csr Metāls nav vainojams, ja  tajā izkaļ nodevēju tēlus. 

bst Nefrīts nezaudē m irdzum u, pat mēslos iekritis.

21



APRĪLIS -  SULU MENESIS
Aprīlis 1 —  3

•ks" Zilum u neārstē asaru straumes.

Izravē nezāli, neatstājot bēdas sakni. 

Laimīgs kaķis iedomājas sevi par tīģeri.

•sr Cilvēks ir  saimnieks savai bēdai vai laimei. 

Laimīgs cilvēks neapjauš laimi.



Ap rīlis 4 — 10

"3? Tumšu nakti par laidis, cilvēks novērtē dienas 
gaišumu.

K5r Liels prieks aizdzen simtiem bēdu.

B3r Puķes nezied m ūžīgi - arī cilvēks nevar būt lai?mgs 
m ūžīgi.

osr Pārmērīgam, priekam līdzi velkas bēda.
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Aprīlis 11 — 17

vš? Laimīgais nemana laika ātro skrējienu.

K arš vienu dienu, bet bēdas desmit gadu garumā. 

Cilvēks pats piesauc nelaimes.

Laime vienm ēr iet soli priekšā.

«sr Sagaida bez prieka un pavada bez skumjām..
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Aprilis 18 — 24

18? Liels prieks slēpj sevi sku?njas, spēcīga velme —  
bēdu.

c®" Vēlies atmest vīna dzeršanu, paskaties skaidrām  
acīm uz dzērāju.

Padomā pirm s runā!

es? Gudrs cilvēks velti netērē vārdus.
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Aprīlis 25 —  30

b®* U z priekšu ejot, neaizm irsti p a r  acu skatiem tev 
a iz muguras.

“3? Gudrs cilvēks grutibu deļ nekļūs par muļķi.

Gudrs cilvēks i^unā a r saviem darbiem, bet muļķis 
ar tukšām runām.

bs? Gudram cilvēka?n garas ausis, bet īsa mēle.

c3f' Cilvēks bez īpašām dotībām ir  kā sēne: izskatās 
labi, bet uz kāta turas nedroši.
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«s” M uļķis baidās a tz īt savus trūkumus, gudrs droši 
labo kļūdas.

Pat lielākajos jautrību brīžos gudrs cilvēks 
neaizmirst par ciešanām, un mokām.

Krauklim  neder smieties par melnu cūku.

27

MAIJS — LAPU MĒNESIS



c®" A r ī  gudram cilvēkam ir jāstrādā.

Nemeklē kaulus vistas olā.

Ja  z in i —  saki, ko zini; nezini —  saki, ko nezini. 
Šajā apstāklī arī slēpjas patiesas zināšanas.

^  Vīnu malko no maziem traukiem,, zināšanas no 
lieliem.

28



b®“ Veļu piecelies —- dienu zaudēji, jaunība nemācījies 
—  dzīves jēgu zaudēji.

Ksr Nevari saskatīt — pakapies augstak, ko nesaproti 
— pajautā gudrākam.

n®” Neasina nazi, tas sarūsē, cilvēks nemācās —  par 
m uļķi paliek.

«ar Gudrs sliņķis —  lietus mākonis bez ūdens.
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csp Bērnība brīnies par daudz ko; ieraudzījis kamieli, 
domāsi redzam- kuprainu zirgu.

Nebēdājies par notikušo, nevaino par pagajušo.
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JŪNIJS — ZIEDU MĒNESIS

es“ Gudrs ir tas, kurs izprot notikumu gaitu.

Gudrs cilvēks pārvarēs grūtības, nepieļaujot kļūdas. 

ks" Gudrs ārsts pats sevi neārstēs.

^  A r ī  m uļķim  gadās veiksme.

M ežā  malku netirgo.

Kokā nekāpj pēc zivīm..

^  Zivs uzķeras uz ēsmas, jo  neredz āķi.
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Jūnijs 6 — 12

f®3 M uļķībā vaino gan rokas, gan kājas. 

c® Gudri cilvēki bieži kalpo muļķiem. 

o®“ M uļķis viegli kļūst augstprātīgs.

“® Izsaucot uguni u z  kaimiņu, sadegsi pats.

b®1 Nebaidies nezināt, bet baidies —  negribēt zināt.
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Jūnijs 13 — 19

«ar Bez ūdens nopeldēties nevar.

№ Ēzelis pat tīģera ādā nevar nobiedēt.

usr N av māka pāriet tiltu, bet māka  —  pāriet šauru 
baļķi.

UST Tīģeris savu m ūžu nestaigās pa vienu takti ar 
briedi.
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Jūnijs 20 —  26

b®* Labu draugu visu m ūžu mekle, bet ar to saiet naida 
var vienā mirklī.

»sr Putns atrod koku, nevis koks putnu.

Sirdsdraugiem pat ūdens ir salds.

kšs1' Draudzība, kas dibināta uz ērtūmu  —  nebūs 
ilgstoša.
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A r  kaim iņu dzīvo draudzīgi, bet nesarauj saites 
ar tālu draugu.

b3t Labāk tuvas rūpes nekā līdzjūtība aiz kalniem.

•sp Sniedz roku nelaimē nonākušam — ielīksmosi savu 
sirdi.

k»* M azāk lūdz palīdzību no citiem , bet dari pats —  
cilvēki vēlīgi būs.

i r a ?  Draugiem dari labu —  tavas lūgšanas tiks 
uzklausītas.

Kas nelāgi runā par citiem, pats ir slikts.

Labākās drānas - jaunas, labāki draugi —  vecie.
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JŪLIJS — LIEPU MENESIS

Paziņu daudz, bet. draugu maz.

csr Brangam zirgam, ne m azums gribētāju; krietnam, 
cilvēkam, ne m azum s draugu.

Kam nav draugu, tam plašums sirdī pārgrozās 
šaurībā.

■sr Draugu ticības priekšā arī nāve atkāpjas.

Vēlies iepazīt cilvēku —  ieskaties viņa draugos.

C3S" Klusā vietā ļaunums mitinās.

Gan labestībai, gan ļaunumam viena tiesa. 

Dusmas un ļaunums —  miesīgi brāļi.
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Ļaunum u izdara viens cilvēks, bet ciešanas 
tūkstošiem.

bss“ Cilvēkiem dari labu un tiks piedotas pagātnes 
kļūdas.

usp Aizdomīgums —  slikts palīgs uzsākot lietas. 

Draudzīga ģimene pat zem i pārvērtīs par zeltu.
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B:ā" 'Zālei paliek saknes, cilvēkam  — pēcnācēji.

“sr Izaudzini savus bērnus, lai saprastu vecākus. 

K'*’ Ģimenes labklājība —  mērenība visā. 

Sirmgalvis ģimenē  —  dārgums.

Viesi neatstāj izsalkušu.
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*** Pats ciemos neaicināsi, arī citi tevi neaicinās.

esr Nejautā- viesim, tv«' viņa uzcienāšanai nokaut, vistu.

«3? Bērnu lutināt —  gatavot viņam bojāeju.

ir®“ Vārna saka: «M ani putnēni visbaltākie». Ezis 
saka: «Manam, ezītim  mīksta spalva».
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nsr Pirm ām  kaitam  kļūsti labs dels, tad turpmakaja 
dzīvē būsi labs tēvs.

“sr Kaut tīģerim ir plēsoņas slava, tas needīs savus 
bērnus.

Ģimene bez bērniem var pastāvēt, bet bērni nevar 
bez vecākiem.

«gs" Par sodu dots slikts dēls.
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AUGUSTS — RUDZU MĒNESIS

“** Strādīgums —  koks, augļus.

K/id dzer ūdeni, neaizmirsti tos, kas izraka aku. 

«sr Mērķtiecīgs darbs rada meistaru.

•sr Jaunībā nestrādāsi, vecumā vainosi likteni.
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Uz puķēm skatīties ir  viegli, bet grūti tas 
izaudzināt.

ĉ ’ No strādīga m uļķa lielāks labums nekā no gudra 
sliņķa.

Ko nevar sašūt ar vienu adatu, nesašūsi a rī ar 
desmit.

n®' Diegu neievilksi bez adatas.
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tiv Sliņķis m irst no aukstuma , izēdājs no bada.

k-*“ Slinkum s dzim st bezdarbībā.

k«' Darba mīlestību mācās trīs gadus, slinkumu  —  
trīs dienas.

Strādājot slims, ēdot vesels.
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c®' Sliņķim  vienmer laba ēstgriba, m uļķim  vienmer 
■ labi sapņi.

•®r Slinkai sievietei a rī oktobris —  vasaras mēnesis.

“s? Pavasarī plānus sastādi u z gadu, plānus dienai —  
no rīta.

Gribi uzcelt torni —  sāc no pamata.
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csr Aptaukojusies vista nedej olas.

■ar Senci stāda kokus, lai pēcteči varētu patverties to 
ēnā.

Sauli nevaino par to, ja  dārzs nav uzziedējis.

Laiku netērē veltīgi: pavasaris aizies —  atpakaļ 
nenāks.

“sr Tukšas rīmas baidies, smaga darba nebaidies.

“Sf Desmit gadus kopj puki, bet par ziedēšanu priecājas 
desmit dienas.

csf Svešs suns nepārlēks labi uzceltam zogam.

0®” Gribi labi paēst —  pastrādā, līdz sviedri līst.
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SEPTEMBRIS — VIRŠU MĒNESIS

Gribi zināt par gaidāmo ražu  —  uzzini, ka 
apstrādāts lauks.

•f*' Iestādīji bumbieri, negaidi persikus, iestādīji ķirbi 
—  negaidi pupiņu ražu.

«ss* M āju nāksies pārdot, ja  slinkum ā audzēsi vēderu.

“Sf Vārds ir  atslēga, ar kuru atslēgt sirdi.

D ažreiz skaisti vārdi līdzinās pērkona dārdiem.

Vēlies u zzinā t par sarunu biedru, ieklausies viņa 
runā.
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Kā= Taisnīgi vārdi ir  kā zāles —  bieži rūgti, bet ārstē.

«ar Viens silts vārds sasilda stiprākajā salā.

osr Vējā pamestu sliktu vārdu nepanāksi ar ātrāko 
zirgu.

kst Zirgs bieži paklūp uz mīkstas zemes, cilvēks bieži 
galvu zaudē no saldiem vārdiem.
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Tenkas lido vēja spārniem,.

«sr Vārdus netērē velti, ja  tevī neklausās.

“sr Cilvēkam, kas redzējis jū ru , nestāsti par ūdeni. 

Mēle kā cirvis —  ievaino nāvīgi.

Pļāpīga m ute pieradusi pie pļaukām.
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03? Runā tikai tad, kad esi mierīgs.

»3? Caur m uti ienāk slimības, bet laukā iet bēdas.

o®' Gara mēle —  trepes, pa kurām  ienāk nelaime 
mājā.

»3? J a  viens vārds neved pie prāta, tad nelīdzēs arī 
tūkstošiem, vārdu.
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Tais?iībai visvairāk kaitē bezjēdzīgi vārdi.

A r ī  saldās runās slēpjas rūgtums.

Laipnam būt nenozīmē runāt laipnus vārdus.

Ja  sieviete ķeras pie vīrieša darbiem  —  ģimene 
uzplaukst; ja  vīrietis ķeras pie sieviešu darbiem —  
gim,ene piedzīvo trūkumu.

Pat visveiklākā sieva neizvārīs p u tn i bez rīsiem..

Kaimiņa druvā vienmēr izaug labāki asni; svešas 
sievas vienmēr skaistākas.

50



OKTOBRIS -  VEĻU MĒNESIS

usf- Zirgs klupdams salauž ratus; viegla rakstura 
sieviete izjauc ģimeni.

«sr Nevaino gultu par neauglību.
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«ar No specigiem asniem izaug augstvērtīgi risi; labai 
?nātei izaug laba meita.

o*“' No viegla rakstura sievietēm baidies visu gadu, 
bet no zagļiem katru nakti.

Guļamistabā vīrs un sieva, ārpus tās —  paziņas.

^  Kaķis pieķeras mājai, suns —  saimniekam , bērns 
—  mātei.
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«®r Ja  atraitne vēlas apprecēties, nekas to neatturēs.

Precēta sieviete nevar ēst divu vīru rīsus. 

csr Pirmos trīs gadus vedeklai jāceļas agrāk par citiem. 

cst' Sievu prec gudrības dēļ, mīļāko ņem skaistuma dēļ. 

“Ss" Vedekla un vīramāte vienmēr kopā.
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i®“ Uz viena koka izaug gan saldi, gan skābi augļi; 
vienai mātei izaug gan gudri, gan muļķa bērni.

■sp Labai meitai nevajag pūru.

A r  sliktu darbinieku mocīsies gadu, ar kašķīgu sievu 
visu m ūzu.
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NOVEMBRIS — SALNU MĒNESIS

o-s' Z.aķis neēd zāli pie sava mājokļa.

»sr Lietussargu ņem līdzi pat skaidrā laikā.

«ar Ja  čūsku nenositīsi, tā iekodīs.

«ar K/id esi laimīgs, nežēlojies, jo  laime nav mūžīga. 

o®” Uzkrāj barības krājumus, kad esi paēdis:
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Var izsargāties no sveša zagļa, bet nepaglabsies no 
mājas zagļa.

Ja  gribi labi paēst, uzslavē pavāru.

kst Olām nevajag strīdēties ar akmeņiem.

»sr Pa dienu viegli izvairīties no šķēpa, naktī bultas 
lidojumu neredzēs.
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csr' Vietu guļvietai izvēlies pirms tumsas iestāšanās.

■®* Cukurs un sāls ir  baltas krāsas, kad cep pīrāgu, 
nesajauc tos.

Pažēlosi sāli —  mērce saskābs.

13? Nesīsi pa drusciņai —  kalnu pārnesīsi, nesīsi 
pārmērīgi daudz — pašu nest vajadzēs.
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Jo augstak uzlidosi, jo  sāpīgāks būs kritiens.

«sr Ja  esi pārliecināts par loku, esi pārliecināts ari par 
bultu.

es? Briesmu brīdī paļaujies uz sevi.

•*3? Pirms nopirkt māju , uzzin i, būs kaimiņi.

Pat labas brokastis neaizvietos vakariņas.
7
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«šī-' Labāk sēdēt ne pārāk augstu, ne pārāk zemu.

«sr Visi desmit pirksti nevar būt vienāda garuma.

«ar- Pāvs rūpējas par savu asti, cienīgs cilvēks —  godu.

usr Skolotājs neapkauno skolotāju, ārsts —  ārstu.

«s? Par sieku zelta nenopirksi sieku laika.

csr Koks baidās zaudēt m izu , cilvēks baidās ievainot 
sirdi.

«®’ Labas bungas nevajag stipri sist.

Dusmīgs ātrāk noveco, jautrs ilgāk jauns.

«sr Kas dzīvo tautas dēļ, tas dzīvo mūžīgi.



DECEMBRIS — VILKU MENESIS

“sp Debesis katram dāva dzīvību, zeme katram gatavo 
nāvi.

No slimības var izārstēties, no likteņa neizbēgt.

Jaukas puķes nesmaržo ilgi, labi cilvēki nedzīvo 
ilgi.

“Sf* Debesis dzeltē pirms lietus, cilvēks —  pirms 
sli??iības.

^  Gan pāragra nāve, gan ilgs m ūžs tiek izlem ti 
debesīs.

nsr Ā  rstē slimību ja u  iedīglī.
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•®г M u ļķ i nekad neslimo.

“sr Nogāzts koks nemet ēnu.

ns? Gudrs cilvēks novērš slimības, nevis ārstējas no tām.

b®' Cilvēks divreiz ņovrirt nevar, kokam m izu divreiz 
noņemt nevar.

c5r Esiet darbīgi un atrodiet spēkus izglītoties!



Gudrību nemeklēt sevī —  tas ir  muļķības kalngals. 

Arkls paēdinās arāju.

Gudrie nemeklē nemainību starp mainīgām lietām.

c* Es zinu, ka bagātība ir  mainīga, bet mainīgas lietas 
neveido mūžību.
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Spēcīgam cilvēkam ierobežojumu nav, tie domāti 
vājiem.

k t Nesakārtots cilvēks nedomā loģiski, viņam  nav 
iedvesmas.

Nežēlojies par to, ko nespēj mainīt.

cs-' Apmierināts ar savu pienākumu pildīšanu, cilvēks 
sasniedz pilnību.



Konfucija iz te ik u m i

“3F Vienīga un patiesa kļūda —  nelabot agrakpieļautas 
kļūdas.

k®3 No visiem noziegumiem smagākais —  cietsirdība. 

es1' Kopīgus plānus nevar sastādīt, ja ceļi ir  dažādi. 

ks" Kas dzīvo no izdevības, vairo tikai ļaunumu.

«kf Nemainās tikai gudrākie un dumjākie.
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■sī- Nedraudzejies a r cilvēkiem, kuru morāle zem,aka 
p a r tavu.

B3T Nožēlojami, ja- cilvēks līdz četrdesmit gadiem neko 
nav sasniedzis.

•sr Tikumīgs vīrs vai' trūcīgi ģērbties, bet sirdī nēsāt, 
dārgakmeni.

«s? Pasaules bēda sākas no sīkuma, tāpat kā liela lieta 
sākas no m azas lietas.

osp Dusmīgs cilvēks vienm ēr indes pilns.

■sr Vārdam jābūt patiesam, bet darbam, pārliecinošam.

kst Kas pārzina savas iespējas un netuvojas briesmām, 
tas dzīvos ilgi.

kst' Visu lietu sākums —  domas, esiet uzm anīgi a r  
tām.

u-3? Labdarības pirm ais pakāpiens —  atturība, kura 
ir  tikumības sākums.

os? Likumīgs cilvēks dara daudz, bet. nelielās a r  to.

ca? J a  lieta nav derīga vienam, m ērķim , to var  
izm antot citam.

os? Taisnīgs vīrs  —  zina daudz, bet neizrāda to.
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Jusu personiskais kalendars
Pieņemts, ka kalendārais gads sākas ar 1 janvāri, tādēļ tieši 

šajā dienā sākam “jaunu” dzīvi, nospraužam turpmākos mērķus. 
Vai tas ir pareizi? Pamatā jau šī ideja nav peļama: daudzu cilvēku 
vienlaicīgai domu raidīšanai piemīt kolosāla enerģija, kas veicina 
šo mērķu piepildīšanu dzīvē. Tomēr katram no mums pastāv 
vēl maģiskāks datums un personiskā laika atskaitei -  mūsu 
dzimšanas diena.

Patiešām tikai no šī momenta sākas mūsu personīgais (vai 
bioloģiskais gads). Tāpat kā kalendārais gads tas dalās 12 mēne
šos, piemēram, ja  esat dzimis 3. maijā, tad jūsu pirmais mēnesis 
sākas -  no 3. maija līdz 2. jūnijam, pēdējais no 3. aprīļa līdz 2. 
maijam.

Jūsu organisms šajā bioloģiskajā gadā pārdzīvo gan pacē
luma, gan krituma periodus. Pacēluma perioda laikā jūs esat 
enerģiski, dzīvespriecīgi un visās jomās jums veicas. Turpretī 
krituma periodā jūs esat apātisks, viegli aizkaitināms, nereti 
veicat bezjēdzīgus darbus. Pie kam nesekojot bioloģiskajam 
ritmam un piespiežot sevi pārdabiski strādāt “sliktajos” mēne
šos, jūs pakļaujat sevi nopietnām slimībām un depresijai.

“Sliktie” mēneši
Par sliktajiem mēneši uzskatāmi otrais un divpadsmitais. 

Tiem, kas žēlojas par bezjēdzīgi pavadīto atvaļinājumu, dzim
šanas diena iekrīt vasaras beigās vai pavasarī. Viņiem atvaļinā
jumu vislabāk ieplānot “sliktajos” mēnešos. Patiesības labad 
jāsaka, ka tas būs nedaudz skumīgs, bet tas ir labāk nekā pār
slodze darbā.

Otrais bioloģiskais mēnesis parasti paliek atmiņā cilvēkiem 
ar tieksmi uz tuklumu, kad trūkst gribasspēka atteikties no gar
šīgiem ēdieniem (zūd sāta sajūta). Gala rezultāts -  manāms 
ķermeņa svara pieaugums. Nevajag nopelt likteni: tā nav vien
kārša organisma dumpošanās, bet enerģijas uzkrāšanas veids.
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Tieši otrajā bioloģiskajā mēnesī iesaka uzsākt vitamīnu kursu, 
mainīt ēšanas paradumus, piemēram, iekļaut uzturā vairāk 
dārzeņu un augļu. Šajā periodā var uzsākt ārstēšanās kursu 
sanatorijā. Tāpat šajā laikā nevajadzētu veikt lielus pirkumus 
(kļūdu iespēja, jo mazinās koncentrēšanās spējas).

Divpadsmitais bioloģiskais mēnesis -  sasniegto rezultātu 
izvērtēšana. Ja otrajā mēnesī vajadzēja “norimt”, lai uzkrātu 
fizioloģisko enerģiju, tad tagad “norimstam ”, lai uzkrātu psi
hisko spēku jeb “dzīves stimulu”, “gribasspēku uzvarēt”. Šis 
periods sevišķi svarīgs radošo profesiju pārstāvjiem, tiem kuri 
rada “nemirstīgus” darbus, riskējot paši “sadegt Daudzi 
talantīgi cilvēki pieņēma lēmumu nokārtot rēķinus ar dzīvi un 
izdarīja pašnāvību vai kļuva par autokatastrofu upuriem tieši 
mēnesi pirms savas dzimšanas dienas. Šajā kritiskajā laika 
periodā visiem cilvēkiem, ne tikai talantīgiem ir jāiemācās risināt 
savas psiholoģiskās problēmas un pieņemt pareizus lēmumus, 
lai izvairītos no depresijas un citām psihiskām saslimšanām.

Lai izvairītos no sarežģījumiem, nepakļaujiet sevi sasprin
gtam darbam. Vēlams atpūsties vientulībā, pārlasīt iemīļotās 
grāmatas. Meditējiet par savas dzīves jēgu, uzdevumiem, ana
lizējiet neveiksmju cēloņus. Šajā laikā notiek turpmākās dzīves 
programmas “noskaņošana” uz kļūdu labojumiem -  mūsu 
spēkos zaudējumu pārvērst uzvarā.

“Labie mēneši”
Šie mēneši -- pirmais, piektais, sestais, desmitais un 

vienpadsmitais bioloģiskais mēnesis. Kā redzams, gaišie mēneši 
vairāk nekā tumšie. Tātad nemaz nav tik traki. Cilvēks šajos 
mēnešos jūtas dzīvespriecīgs, pieaug darbaspējas un optimisms, 
veiksme pavada visos pasākumos. Pie kam katru “labo” mēnesi 
pavada sava veiksme noteiktam darbam.

Pirmais bioloģiskais mēnesis -  atjaunojas cilvēka orga
nisms, aizsargspējas strādā pilnā apjomā. Statiska rāda, ka sirds 
slimniekiem pirmajā mēnesī pēc dzimšanas dienas samazinās
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lēkmes. Tomēr jāatzīst, ka bieži notiek arī pretēji, kad dzimšanas 
dienas svinības ievelkas un galu galā pirmais personālais mēnesis 
paiet svārstībās -  piedzēries, paģiras, priecīgs, bezgalīgs 
nogurums, nevienu nevēlies redzēt. Kā zinām: daba nemīl, ja 
tiek veltīgi izšķiestas viņas veltes. Tādā veidā izniekojot aktīvo 
mēnesi, jūs smagi pārdzīvosiet otro “slikto” mēnesi un 
neuzkrāsiet spēkus. Un tālāk jau gads paies kā pagadās.

Pastāv arī cita iespēja, kad pirmais mēnesis paver mums 
brīnumainu iespēju. Pēc pirmajām divpadsmit dienām (sākot 
no dzimšanas dienas) var paredzēt visu nākamo gadu un var 
pat ieprogram m ēt to. Šim nolūkam  iekārto jiet nelielu 
dienasgrāmatu 12 dienām. Dienasgrāmatā katru dienu atzīmējiet 
tikai emocionālo nokrāsu: skumjas, prieks, veiksme vai 
neveiksme utt. Pēc tam varēsiet pārbaudīt nodzīvoto mēnešu 
sakritību ar dienasgrāmatā ierakstīto. Šī dienasgrāmata noderēs 
arī darbu plānošanā, piemēram, astotajā dienā jūs saslimāt -  
centieties astotajā mēnesī neplānot nopietnus darbus -  var būt 
problēmas ar veselību.

Bet piektajā dienā jūs, ieskatoties spogulī, redzat, ka izska
tāties vienkārši apburoši, gan frizūra, gan grims veiksmīgs. 
Tātad piektajā mēnesī varat droši ieplānot tikšanos ar draugiem, 
atvaļinājumu un citas izpriecas -jū su  izskats būs nevainojams. 
Sava “kontroldarba” katru dienu sāciet ar smaidu -  un gads 
paies vieglāk, veiksmīgāk. Sevišķi uzmanīgi jānodzīvo ''"mini- 
gada ” otrā un divpadsmitā diena -- attiecīgo mēnešu prototipi.

Piektais bioloģiskais mēnesis parasti atmiņā paliek, ja 
iekritis uz atvaļinājuma laiku. Gribat pakutināt nervus ar kādu 
kūrorta romānu -  dodieties atpūsties piektajā bioloģiskajā mē
nesī pat tad, ja  tas neiekrīt uz “atvaļinājumu periodu”. Piektais 
mēnesis ļoti piemērots priecīgām nodarbībām ar bērniem. Ra
došus cilvēkus šajā laikā apmeklē mūza, tādēļ jāierāda tai 
pienācīga vietiņa sev blakus.

Sestais bioloģiskais mēnesis -  pats darbīgākais. Darāmie 
darbi tā vien deg rokās.

68



Desmitais bioloģiskais mēnesis -  veicina veselīgu pašcieņu 
un nedaudz pieklusina paškritiku. Šo īpašību sakopojums pat 
visklusākajam cilvēkam piešķir drosmi un palīdz veiksmīgi 
atrisināt darba jautājumus, piemēram, lūgt priekšniecībai 
paaugstinājumu darbā. Viss būs veltīgi, ja  desmito mēnesi 
pavadīsiet atvaļinājumā un draudzīgās kompānijās rādīsiet savu 
pašpārliecinātību.

Vienpadsmitais bioloģiskais mēnesis palīdz piesaistīt 
lietderīgus partnerus, mēs kļūstam aktīvāki komunikācijā un 
lietu izzināšanā.

Ja vēlaties iegūt jaunus draugus -  dodieties uz kūrortu vai 
ekskursijā, vai cita veida ceļojumos.

Šis mēnesis vislabāk piemērots visu darbu plānošanai 
uzrakstiet visas nākamā gada perspektīvas gan profesionālajā 
jomā, gan lielu pirkumu iegādē. Izvirziet mērķus, uz kuriem 
tiekties jaunajā gadā.

P ārējie  bioloģiskā gada  mēneši -  neitrāli un neko sevišķi 
neietekmē.

Biogrāfijā - atslēga sevis 
atvēršanai

Parasti, stāstot par sevi, minam dažādus blakus faktorus un 
tīrus anketas datus: dzimis, strādājis, precējies... Bet vai mūsu 
dzīve ietilpst pāris rindiņās? Nekur citur cilvēka individualitāte 
neizpaužas tik pilnīgi kā viņa biogrāfijā. Ja apskatām to radoši, 
mēs ieraudzīsim virkni cēloņu un seku, kur nekam nav gadījuma 
rakstura. Uzzināsim par mūsu psihiskā stāvokļa īpatnībām, par 
iekšējo rezervju lielumu un turpmākajām augšanas perspektī
vām. Biogrāfijas izzināšana palīdz diagnosticēt un ārstēt.
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Mūžs septiņgadēs
Jebkurš cilvēks ir neatkārtojams un unikāls. Tomēr visiem 

vienādi pastāv noteikti attīstības periodi. Viena no teorijām visu 
cilvēka dzīvi sadala septiņgadēs, kas saistās ar noteiktiem 
personības attīstības posmiem, slimībām un krīzēm.

Pacentieties atcerēties un īsi aprakstīt svarīgāko, kas ar jums 
noticis katrā no šiem periodiem, bet izvairieties no notikumu 
vērtējuma. Fakti, kuriem ir liela nozīme jūsu biogrāfijā-mācību 
uzsākšana un nobeigšana, darba gaitu uzsākšana, laulības, bērnu 
dzimšana, tuvu cilvēku slimības un nāve, paša slimības, tikšanās 
ar cilvēkiem, kas kaut kādā veidā ietekmējuši jūsu likteni.

Pirmā septiņgade -  labestība
Bērnu audzina imitējot. Apkārtējai pasaulei jābūt labestīgai, 

lai bērna attīstībā nerodas nopietnas novirzes. Bērns sevišķi 
ievainojams 2 - 3  gadu vecumā, kad viņš visu noraida (bērna 
negatīvisma faze). Atcerieties agrīnās bērnības svarīgākos savas 
attīstības momentus. Tās var būt jūsu pirmās atmiņas, pirmā 
istaba, pārbrauciens, mīļa rotaļlieta, draugi, draudzība ar 
vienaudžiem, vismīļākais cilvēks, mīļākā nodarbošanās, bērnības 
aizraušanās. Mēģiniet tikt skaidrībā, kāda no jūsu šodienas prob
lēmām var sakņoties tālajā pirmsskolas vecuma periodā.

Otrā septiņgade -  skaistums
Otrajā septiņgadē pasaulei jābūt skaistai. Audzināšanā liela 

nozīme ir mīlestībai un cieņai, autoritātei. Visnopietnākā krīze
-  deviņi ar pusi gadi, kad bērna pasaule saskaldās “Es” un “ne 
E s ” .

Šajā vecumā svarīga ir attieksme pret jūsu  skolotāju, 
mācībām, klasesbiedriem, pāreja uz citu klasi vai skolu. Daudzas 
psiholoģiskās problēmas pieaugušajiem rodas no bērnībā 
pārdzīvotajām psihotraumām. Uzrakstiet par tām un redzēsiet, 
ka jūsu pārdzīvotais nedaudz saasina.
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Trešā septiņgade -  labestība
Trešo septiņgadi pusaudži pavada taisnīguma meklējumos. 

Vienlaikus viņi mācās just, nēsā līdzi dvēselē veselu gammu 
emocionālu pārdzīvojumu. Pie nelabvēlīgas attīstības rodas 
psihiski traucējumi -  no neirozēm līdz jauniešu šizofrēnijai. 
Sastapšanās ar netaisnību 1 6 -1 8  gadu vecam jaunietim var 
beigties ar nopietnu krīzi pat līdz pašnāvībai. Šajā vecumā parasti 
notiek arīturpmākās profesijas izvēle. Uzrakstiet, kā šīs periods 
pagājisjums.

“Mācekļa vecums ”
21 g a d s- tā  ir patiesa pilngadība. Nākamie 7 gadi piepildīti 

visspilgtākajiem pārdzīvojumiem. Jaunais cilvēks kāri uztver 
apkārtējo pasauli, pārņem citu pieredzi un tuvojas meistarībai. 
Svarīgākās tikšanās, kas nosaka turpmāko dzīvi, notiek tieši 
šajā periodā. Tomēr ari 4. septiņgadē notiek nopietnas krīzes 
(26 -  28 gados): cilvēks, kas nemācēja iegūt profesionālās 
iemaņas, pārņemt meistaru pieredzi, strauji zaudē savus dabas 
dāvātos jaunības talantus. 28 gados beidzas “mācekļa vecums”, 
tālāk pa dzīvi iet meistars. Pārskatiet to ar jūsu dzīves 
notikumiem šajā periodā.

Piektā septiņgade -  virsotnē
Trīsdesmitgadnieki -  vislabākie organizatori. Viņiem 

nepiemīt (iespējams, nezināšanas dēļ) bailes par veikto darbu 
sekām. Viņi nevar aprēķināt notikumu gailu vairākus soļus uz 
priekšu, bet ieliek savu enerģiju visā, ko uzsāk. Piektās 
septiņgades krīze -  materiālista krīze. Cilvēks jūtas visu, pat 
Dieva pamests, parādās bailes no vecuma, fiziskajām kaitēm, 
tieksme uzkrāt materiālās vērtības, ko pavada dzīves garīgās 
jēgas zudums. Pacentieties godīgi izklāstīt šī perioda notikumus.

Četrdesmitgadnieku krīze
Sestās septiņgades periodā materiālistiskais uzskats par dzīvi
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un utilitārā pieeja tai pamazām atkāpjas, cilvēkam rodas 
vēlēšanās ne tikai vadīt un ņemt, bet ari dot citiem. Daudziem 
iestājas četrdesmitgadnieku krīze (40 -  gadi), kad profesionālās 
meistarības laiks apstājies, laulības dzīvē iestājusies rutīna, bērni 
izauguši. Cīņa par personības atzīšanu jau nerada apmierinā
jumu. Sevišķi smaga krīze ir tiem cilvēkiem, kas nonākuši līdz 
šim vecumam ar tukšām rokām. Rūpīgi izanalizējiet savu perso
nisko dzīvi sestajā septiņgadē.

Garīgās izaugsmes septiņgade
Septītā septiņgade -  gudrības, pašaizliedzības, upurēšanas 

periods, kura maksimums pienākas uz 8. un 9. septiņgadi. Šis 
ir labākais vecums skolnieku audzināšanā, savas pieredzes 
nodošanā jaunajiem. Tomēr iepriekšēja pārliecība, ka enerģijas 
un spēka pietiks visam, pēc 50 gadiem pamazām nomainās ar 
apjukumu, bet, tuvojoties 60 gadiem, pievienojas arī fiziskā 
neveselība. Mēs patiesi novecojam, bet garīgajai izaugsmei tas 
ir vislabvēlīgākais laiks.

Krīze šajā periodā iestājas gudrības un notiekošo procesu 
neizprašanas dēļ. Pat apjēdzot dzīves jēgu, cilvēki apjūk, kad 
viņiem  rodas nep ieciešam ība nom ainīt p ro fesionālos 
sasniegumus uz garīgo izaugsmi. Liekas, ka tam nav ne laika, 
ne spēka. Tomēr, kad cenšamies par katru cenu attālināt vecumu 
un uzveļam sev nepaceļamu problēmu vezumu, paātrinām 
dzīves tempu, organisms reaģē uz to ar hipertoniju vai infarktu. 
Ja cilvēks pēc pirmā infarkta neko nemaina savā dzīvē, tam 
seko otrs utt.

Bez garīgās izaugsmes cilvēka dzīve kļūst tukša un 
bezmērķīga. Pēc 60 gadiem arvien biežāk notiek vilšanās 
cilvēkos, parādās īgnums, vecuma egoisms. Pieaug insulta 
varbūtība, kas noved pie paralīzes, bieži pārvēršot cilvēkus 
nevarīgos zīdaiņos, kas dzīvi sāk no nulles.
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Ieraudzīt likumsakarības
Un tā uz papīra lapas uzrakstīta jūsu biogrāfija. Kādi 

notikumi tajā pēc jūsu domām izrādījās svarīgākie, kas varēja 
kļūt par cēloni šodienas situācijai? Vai smagi pārdzīvojāt 
pagājušo septiņgadu krīzes? Vai šodienas situāciju uzskatāt par 
krīzi? Kādā veidā izkļuvāt no iepriekšējām krīzēm?

Atbildējuši uz šiem jautājumiem, ieraudzīsiet savas dzīves 
situāciju likumsakarības un varēsiet apzināt krīžu neizbēgamību.

Katrā biogrāfijā atkārtojas kāda dzīves mācības stunda. To 
izprotot, cilvēks pāriet no “upura” pozīcijas (“Par ko man tas?” 
un “Kas vainīgs?”) uz “mācekļa” pozīciju (“Ko gribēja liktenis 
šajā dzīves gadīj umā?”). Šo pārmaiņu dēļ notiks jūsu izaugsme, 
depresijas un citu psihisko stāvokļu pārvarēšana un galu galā 
uzlabosies veselība.

Atrodiet 10 galvenos notikumus savā dzīvē...
1.Uz papīra lapas uzrakstiet 10 galvenos notikumus savā 

dzīvē un sarindo jie t tos pēc nozīm īgum a (p irm ais -  
visnozīmīgākais, pēdējais -  mazāk).

2.No šodienas skatiena izvērtēj iet katru notikumu kā “pluss” -. 
vai “mīnuss” (labi vai slikti, ko tas nozīmēja manā dzīvē un kā
es atrisināju šo situāciju).

3.Atzīmējiet, kādi notikumu ietekmējūsu šodienas dzīvi.
Ja tie ir notikumi 8 ,9 ,10, tad jūs esat pietiekami nobriedusi

persona, kas izanalizējusi un izpratusi savas biogrāfijas 
nopietnākos faktus. Ja esat atzīmējuši notikumus 1, 2, 3, tad 
jāizdara secinājums, ka tieši problēmu nerisināšana ir cēlonis 
jūsu šodienas pārdzīvojumiem. Ieraudzīt problēmu -  tas jau ir 
pirmais solis uz tās atrisināšanu.

Uzvara pār krīzi: Napoleona metode
“Man tik daudz grūtību, ka atrisināt tās vienkārši nav 

iespējams”, -  parasti domā cilvēks, kas sastopas ar krīzes 
situāciju. Šeit palīdzēs Napoleona metode. Kad kara darbība
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izrādījās pārāk plaša, Napoleons atstāja nepieciešamās rezerves 
citās frontēs un atlikušo armiju pārmeta uz vismazāko frontes 
daļu, kur ļoti ātri guva uzvaru. Viņa armija arvien vairāk jutās 
kā uzvarētāja un tālāk turpināja uzvaras gājienu pat visgrūtākos 
frontes sektoros.

Uzrakstiet uz papīra savas dzīves “frontes”: tās var būt 
attiecības ar radiniekiem, ārstēšanās, dzīvokļa remonts, sadzīves 
problēmas, šķiršanās uc.

Novērtējiet stāvokli katrā “frontē” un uzmetiet nelielu rīcības 
plānu. Tad jūs kā karavadonis varēsiet redzēt ne tikai visu dzīves 
situāciju krīzes momentā, bet arī izeju no tās. Atliks tikai atzīmēt 
vislabāko notikumu virzības gaitu.

Izmantojiet Napoleona aforismu!
Labāk izdarīt un nožēlot, nekā nožēlot, ka neesi izdarījis. 
Galvenais -  iejaukties, p ēc  tam paraudzīsim ies, ko darīt tālāk. 
Izeja ir vienmēr, tikai no m anis p a ša  atkarīgs, cik  ā tri to 
atradīšu.

Vesel;iba. Cilvēka Bioloģiskais pulkstenis I
..• ....

Veselība pa stundām
Cilvēki jau sen pamanījuši, ka visi procesi organismā 

diennakts laikā ir pakļauti noteiktiem likumiem. Ja jūs gribat, 
lai jūsu organisms strādātu kā pulksteņa mehānisms, tad jāievēro 
bioritmi, kurus radījusi pati daba.

Psihologi uzskata, ka justies mundram un enerģiskam reizēm 
ir daudz svarīgāk nekā pagūt daudz izdarīt. Ja enerģijas krājumi 
izsīkst, pat nenozīmīgas problēmas sāk likties neatrisināmas. 
Ja enerģija ir papilnam, var tikt galā ar.jebkuru uzdevumu 
(protams, ja  vispār ir risinājums). Kas papildina cilvēka enerģijas 
krājumus?
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Diena pēc dienas
Diennakts bioritmus “komandē” epifīze -  smadzeņu daļa, 

kurā tumsas iedarbībā izstrādājas miega hormons -  melatonīns. 
Cilvēks kļūst miegains un pēc kāda laika iemieg, kad melatonīns 
ieplūst asinīs. Gaismas iedarbībā miega hormons sabrūk, tieši 
tādēļ mēs pamostamies no rīta. Zinātnieki vienprātīgi atzinuši, 
ka diennakts bioritmiem tiek pakļauti visi cilvēki bez izņēmu
miem. Bioritmiem pakļauts ne tikai miegs un nomoda stāvoklis, 
bet arīpārējās organisma funkcijas: asinsspiediens, sirds muskuļa 
saraušanās biežums, smadzeņu un muskuļaudu aktivitāte, 
iekšējo dziedzeru sekrēcija, imūnās sistēmas aktivitāte.

Miegs
Galvenais miega uzdevums ir organisma aizsardzība. Ja 

cilvēks vairākas diennaktis nedabū aizvērt acis, viņam sākas 
psihiski traucējum i. Bieži vien vakaros mums ir slikts 
noskaņojums, liekas, ka no daudzajām problēmām nav izejas. 
Bet pēc izgulēšanās daudz kas kļūst skaidrāks.

Šis process ir ļoti sarežģīts. Miegā aktīvi funkcionē ne mazāk 
neironu kā nomodā. Miegā no zemapziņas iznirst dienā gūto 
iespaidu tēli, problēmas un konflikti, un smadzenes pūlas šo 
informāciju apjēgt un pārstrādāt.

Miegs dziedina ne tikai psihi, bet (caur to) arī ķermeni. 
Hroniska neizgulēšanās var veicināt vielmaiņas traucējumus, 
arteriālā spiediena celšanos un pat čūlu.

Tomēr joprojām zinātnieki nav spējuši izprast, kas tad galu 
galā ir tāda organismam nepieciešama parādība kā miegs. Kāpēc 
cilvēkam miegs ir tik svarīgs, ka viņš tam ziedo aptuveni trešo 
daļu savas dzīves? Un kāpēc viņam ir tik grūti pārciest jebkādus 
traucējumus, kas saistīti ar miegu un gulēšanu?

Ar sensacionālo jaunumu -  miega ilgums atkarīgs no 
nodzīvoto gadu skaita -  tomēr viss nav tik vienkārši. Pirmkārt, 
citu autoritatīvu zinātnieku novērojumi liecina par pretējo: ilgs' 
miegs sekmē ilgu mūžu. Ja neesi izgulējies -  būs nopietni
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jāslimo. Otrkārt, ja otrā pētījuma dati ir precīzāki, tad jādomā, 
ka sensācijas autori jauc cēloni ar sekām.

Loģiski jāatzīst, ka spēcīgam organismam pietiek ar dažām 
stundām pilnvērtīga nakts miega, bet vājam un slimīgam spēku 
atjaunošana prasīs vairāk nekā 7 stundas. Tātad ilgs miegs ir 
nevis cilvēka ļaunākais ienaidnieks, bet gan tieši otrādi -  vāja 
organisma dabiska aizsardzība.

Turklāt psihofizioloģiskie procesi katram cilvēkam ir 
individuāli, kaut arī pakļaujas kopīgiem likumiem. Pat diviem 
vienādi stipriem organismiem var būt nepieciešams atšķirīgs 
miega ilgums. Gan daudz, gan maz gulošajiem ir savas 
priekšrocības un savi trūkumi. Šie cilvēki fizioloģiski ir tikpat 
atšķirīgi kā “cīruļi” un “pūces”.

Pasaulē ir daudz tādu cilvēku, kurus vārda tiešajā nozīmē 
var nosaukt par miega vergiem. Droši vien tādi ir arī starp mūsu 
paziņām. Viņi spēj aizmigt ne tikai lekcijas laikā vai sapulcē, 
bet pat aizraujoša sižeta filmu skatoties. Šādi cilvēki ar grūtībām 
vakaros paliek nomodā līdz pulksten desmitiem vienpadsmitiem, 
bet rītos ar lielu piespiešanos atver acis, kaut arī nogulējuši 
ciešā miegā vismaz stundas desmit. Ikdienā mēs par tiem 
zobojamies un saukājam par guļavām, miegamicēm. Ja gribam 
par viņiem iežēloties, sakām, ka viņi cieš no hroniska pārguruma. 
Turpretim, ja  vēlamies nokaunināt, apgalvojam, ka viņi ir sliņķi. 
Izskaidrojumu ir daudz, diemžēl neviens no tiem nav pareizs.

Tikai nesen zinātnieki noskaidroja, ka guļavas cieš ģenētiska 
defekta dēļ.

Šī paša gēna dēļ rodas arī cita problēma, kas pazīstama ļoti 
daudziem -  hronisks bezmiegs. Arī šai gadījumā bioloģiskais 
pulkstenis mūsu organismā atsakās vajadzīgā brīdī dot komandu 
par aizmigšanu.

Gēns, kura pārziņā ir miegs, pārvalda arī visus pārējos mūsu 
organisma ritmus. Tieši no šī gēna darba atkarīgi miega un 
aktivitātes periodi. Bet iespējams, ka tas, tāpat kā jebkurš cits 
gēns, šādas vai tādas mutācijas gaitā tiek bojāts. Ja mutācija ir
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noturīga, pasaule papildinās ar jaunu ģenētisku slimību.
Tieši tas pirmoreiz tika konstatēts Amerikas Savienotajās 

Valstīs. Tur zinātnieki pievērsa uzmanību cilvēku grupai, kas 
nespēja iekļauties tradicionālajā dienas kārtībā. Miegs sāka 
viņiem uzmākties jau ap pulksten septiņiem vakarā. Kā zināms, 
šai laikā nav pieņemts likties gultā. Nelaimīgie cilvēki visiem 
spēkiem centās novilcināt gulētiešanu līdz nakts stundai. Vieni 
glābās ar dažādiem stimulatoriem, citi dzēra kafiju tasīti pēc 
tasītes. Tad zinātniekiem radās jautājums: kas notiks, ja  ļaus 
šiem cilvēkiem doties pie miera, tiklīdz viņi sajutīs vajadzību 
pēc miega?

Viņi pamēģināja. Un tad noskaidrojās, ka miegainajiem 
dabiskais atmošanās laiks ir pulksten divos naktī. Bet, vadoties 
no vispār pieņemta viedokļa, to nevar uzskatīt par normālu. 
Zinātnieki rūpīgi izmeklēja savus pacientus un konstatēja, ka 
par haotisko gulēšanu un negulēšanu atbildīgs ir gēns. 
Cilvēkiem, kas cieš no priekšlaicīgas miega uzmākšanās, šis 
gēns ir nedaudz citāds nekā pārējiem cilvēkiem.

Bioloģiskā pulksteņa gēna atklāšana ir izcils notikums. 
Noskaidrojās, ka tas ir ļoti precīzs mehānisms, kas orientējas 
uz dienas un nakts maiņu. Katru dienu bioloģiskā pulksteņa 
rādītāju gaita tiek koriģēta: rītausma paātrina to kustību, 
tuipretim saulriets palēnina. Ja kaut kādu iemeslu dēļ koriģēšana 
nenotiek, pulkstenis sāk “niķoties”, īpaši sarežģītos gadījumos, 
kad iekšējā pulksteņa un diennakts mainu sinhronizācija tiek 
izjaukta, cilvēkam rodas nopietnas problēmas ar normālu dzīves 
ritmu. Bet kofeīna un citu stimulatoru lietošana, lai pielāgotos 
cilvēku vairākuma dienas kārtībai, rada nopietnus traucējumus 
nervu sistēmā.

Visā pasaulē bioloģiskā pulksteņa iziešana no ierindas kopš 
seniem laikiem uzskatīta par slimību un ārstēta speciālās klīnikās. 
Tomēr lielākā daļa slimnieku pilnīgi neizārstējas. Šo parādību 
zinātne senāk nespēja izskaidrot. Droši vien tagad, kad kļuvis 
zināms, ka visa vaina meklējama ģenētiskā defektā, zinātnieki
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varēs atrast iedarbīgu līdzekli cīņai pret nevēlamo parādību. 
Šis atklājums dos lielu praktisku labumu. Ja cilvēks iemācīsies 
savu bioloģisko pulksteni pārbīdīt tikpat viegli kā rokas vai 
sienas pulksteni, atkritīs arī adaptācijas problēma, kas rodas, 
cilvēkam šķērsojot laika joslas. Mūsdienu sasprindzinātajam 
dzīves ritmam tas būs lielisks palīgs.

Diennakts laikā mainās arī cilvēka ķermeņa temperatūra: 
naktī tā ir viszemākā, dienas laikā tā paaugstinās un pulksten 
18. 00 sasniedz maksimumu. Viszemākā imūnās sistēmas 
aktivitāte ir no rītā, bet visaugstākā vēlu vakarā. Dienas vidū 
sāk izdalīties kuņģa sula un, ja  netiks paēstas pusdienas, jūs 
varat iedzīvoties kuņģa čūlās. Daba ņēmusi vērā visu: kad labāk 
strādāt, atpūsties, sportot vai ārstēt slimības.

Dienas laikā cilvēks izdzīvo piecus fizioloģiskās aktivitātes 
periodus: no pl. 5 līdz pl. 8, no pl. 11 līdz pl. 12, no pl. 16 līdz  
pl. 17, no pl. 20 līdz 21, no pl. 24 līdz pl. 1, un piecus krituma 
periodus: no pl. 2 līdz pl. 3, nop l. 9 l īd z p l .  10, nopl. 14 līdz  
pl. 15, no pl. 18 līdz pl. 19 un no pl. 22 līdz pl. 23, kad p a ze 
minās koncentrēšanās un darba spējas.

“Pūces, “cīruļi”, “baloži”
Mēs katrs esam atšķirīgi. Vieni svaigi un spirgti jūtas rīta 

stundās un pāris stundās var kalnus gāzt, bet ātri nogurst. Vaka
ros viņi agrāk liekas gulēt. Tādus cilvēkus dēvē par “cīruļiem”.

Citiem piecelties agri no r ī tā -  tīrās mokas, darba ritmā viņi 
iekļaujas ar grūtībām, pārvarot sevi. Toties vakarā viņi ir spēka 
un enerģijas pilni, gulēt liekas vēlu (pēc pusnakts). Tādus cilvē
kus dēvē par “pūcēm”. Trešie -  “baloži” -  viegli pielāgojas 
dažādiem darba režīmiem un vienādi aktīvi kā no rīta, tā arī va
karā.

Arī ēšanas režīms viņiem ir dažāds. Lielākai daļai “cīruļu” 
galvenā ēšanas reize ir brokastis, pārējās ēdienreizēs viņi ēd 
daudz mazāk. “Baloži” priekšroku dod kārtīgām pusdienām, 
bet “pūces” -  vakariņām. Ēdienreižu īpatnības nosaka arī šo
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tipu ķermeņa konstitūciju, piemēram, “pūces” ir daudz pilnī
gākas par “cīruļiem” un “baložiem”. Bez tam izsviestais hor
monu daudzums organismā diennakts laikā “pūcēm” ir vislie
lākais, salīdzinot ar pārējiem: iekšējās sekrēcijas dziedzeriem 
jāiztur lielāka slodze, lai uzturētu organisma aktivitāti, kamēr 
pārējie piemērojas dabas ciklam un dodas gulēt. Par to “pūcēm” 
jāmaksā ar veselību: viņas slimo pusotru reizi biežāk nekā 
“cīruļi” un “baloži”. Biežākās slimības: kuņģa čūla, hipertoniskā 
slimība, sirds asinsvadu slimības (tajā skaitā miokarda infarkts).

Jā, dietologi apgalvo, ka brokastis jāēd katrā ziņā. Taču viņi 
neņem vērā, ka ir divu tipu cilvēki, kas dažādi izturas pret 
brokastīm un citām maltītēm visas dienas garumā. Tie ir -  
nebrīnieties! - ’’cīruļi” un “pūces” “Pūces” nav spējīgas sākt ēst 
līdz 11 -  12 no rīta. “Cīruļi” no rīta ēd labprāt, un viņiem ne
pavisam nav grūti ievērot ieteikumu “neēst pēc 19.00”. “Pūces” 
nespēj aizmigt bez sava iemīļotā gardumiņa, turpretim “cīru
ļiem” vakarā tik ļoti nāk miegs, ka ēdiens nav ne prātā.

Jūs esat diētiskais “cīrulis”
Tādā gadījumā jūsu ikdienas ēdienkarte būs aptuveni šāda: 

7 -  8 no rīta (20 — 30 minūtes pēc pamošanās) -  pilnvērtīgas 
brokastis. 10-11 -  vieglas uzkodas (nesalds auglis, nesalda 
tēja vai kafija bez cukura). Šo ēdienreizi var izlaist, ja  nejūtat 
izsalkumu.

13 - 1 4  -  pusdienas (protams, diētiskās). Ja jūs ejat projām 
no darba agri, tad tās var būt otrās -  brangākas uzkodas, 
piemēram, nesalda tēja (kafija) un diētiskā sviestmaize -  gabals 
vārītas desas, gaļas (zivs) ar salātlapiņu un gabalu maizes.

18 -1 9  -  vakariņas. Ja jums līdz gulētiešanai pēc vakariņām 
paliek ne mazāk kā trīs stundas, jūs varat atļauties pietiekami 
sātīgu maltīti. Galvenais -  vakarā nelietot treknus produktus. 
Bet ja  jūs vēl esat darbā? Tad tur arī vakariņojiet. Sarežģīti, 
toties derīgi gan figūrai, gan veselībai.

2 1 -2 2  - j a  nu jums katrā ziņā vajag vakarā kaut ko uzkost,

79



ar šo ieraduinu obligāti nav jācīnās. Labāk atlicināt no dienai 
paredzētā kaloriju daudzuma 100 -  150 kaloriju vakaram. 
Jogurts, kāds auglis, dārzeņu porcija -  un jūs aizmiegat ar tīru 
sirdsapziņu.

Jūs esat diētiskā “pūce”
Jūs no rīta nespējat skatīties uz ēdienu, bet vakaros 

kārdinājuma ir, cik uziet. Tomēr slaido līniju taču nedrīkst 
zaudēt! Piemēram, ievērojot šādu ēšanas režīmu.

Pēc pamošanās -  tasīte nesaldas tējas (vislabāk -  zaļās) vai 
kafijas bez cukura, vai glāze apelsīnu sulas, vai vienkārši tīra 
dzeramā ūdens. Kāds auglis vai vājpiena jogurts, ja  ir apetīte.

10  -  11 -  pilnvērtīgas brokastis ar pietiekamu daudzumu 
kaloriju, kas ietilpinātas liesos piena produktos (pāris vārītu 
olu, 200 g vājpiena biezpiena u.tml.), vai arī graudaugu ēdiens, 
tas ir, putra. Dārzeņus brokastīs ēst nav ieteicams, taču šajā 
gadījumā likumu var pārkāpt un pievienot maltītei salātus bez 
majonēzes.

15 -  16 -  pusdienas, kuras, ja  ir vēlēšanās, var aizstāt ar 
uzkodām. Sagatavojiet trauciņu ar jogurtu, divas kāpostlapas 
ar kriksīti siera, krekeru pie tējas -  jums būs gana.

18 -  19 -  launags (vieglas uzkodas).
21 -  22 -  vakariņas. Neēdiet neko treknu vai saldu. Centieties 

sadalīt dienai paredzēto kaloriju normu tā, lai vakaram paliktu 
viena trešdaļa. Ja jūs patiešām esat “pūce”, vakara maltīte jums 
nekaitēs, toties pasargās no nepanesamām ciešanām pusnaktī 
pie ledusskapja. Uz nakti var atlikt kādu augli, notīrītu burkānu, 
pusglāzi sulas. Galvenais, lai tas nebūtu salds, gatavots no 
miltiem un trekns. Sarežģīti, jūs teiksiet? Plāno ēdienkarti, stiep 
uz darbu kārbiņas ar ēdienu. Toties viss notiks gluži kā reklāmā 
-novājēsiet bez bada sajūtas, komfortabli un ar prieku. Tiesa 
gan, darbs tik un tā būs jāpieliek.

Kā zināt, kas jūs esat -  “balodis”, “pūce” vai “cīrulis”?
Zinātnieki uzskata, ka diennakts ritmi sākas cilvēka 

piedzimšanas brīdī.
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Kā likums: “cīruļi” dzimst no 4. 00 līdz 11. 00 no rīta; 
“pūces”-  no 16. 00 līdz 00. 00; “baloži” tto 11. 00 līdz 16. 00 
un no 00. 00 līdz 4. 00 no rīta.

Ar āmuru pa hronometru
Bieži vien mēs paši izjaucam dabas nolikto ritumu, gulēt 

liekamies pēc pusnakts, neizguļamies, no rīta ar grūtībām 
mostamies, ēdam nelaikā. Sekas šīm darbībām mēdz būt 
bēdīgas. Cilvēks pastāvīgi jūt nogurumu, vispārēju vājumu, 
vieglu uzbudināmību un atpūtas periodā nespēj pilnvērtīgi 
atjaunot spēkus.

Krasi pasliktinās pašsajūta, pazeminās imunitāte, paasinās 
hroniskas slimības un saaukstēšanās slimības -  gripa, bronhīts. 
Ja šāds stāvoklis turpinās ilgāku laika periodu, tam seko nopietni 
traucējumi sirds asinsvadu sistēmā, elpošanas orgānu, kuņģa 
un zarnu trakta sistēmās. Neizgulēšanās var kļūt par iemeslu 
veselai virknei slimību: neirozēm un depresijai, stenokardijai, 
in fark tam  un insultam , paslik tinās redze, pazem inās 
dzimumspējas, zūd darba spējas.

Ko darīt, tai uzlabotu savas dzīves kvalitāti, gaidīt, kad 
kāds parūpēsies par mūsu veselību? Izeja vienkārša: sekojiet 
saviem bioritmiem.

Meitene -  pērtiķis
Ceļojošais cirks izvietojies kāda lielceļa malā. Aukstais vējš 

un lietus nežēlīgi purināja telts sienas, sen bija aizdzinis visus 
apmeklētājus. Pēkšņi kaut kur tālumā parādījās divi vientuļi 
gājēji — vīrietis un sieviete. Viņi nāca taisni uz telti. Karls Loters 
bi ja pārsteigts, j o negaidīja tik vēlus ciemiņus. Ūdens straumītes 
tecēja no viņu drēbēm. Sieviete rokās turēja segā ievīstītu 
vīstokli, kuru viņa pastiepa Loteram un kaut ko sacīja
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nesaprotamā valodā. Karls Loters bija ļoti piesardzīgs cilvēks, 
tāpēc atteicās pieskarties vīstoklim, kamēr neuzzinās, ko tas 
viss nozīmē. Viņš nolēma aizsūtīt savu sievu pēc kāda cilvēka, 
kas saprot vairākas valodas.

Ar tulka palīdzību sieviete beidzot paskaidroja, ka ir atnesusi 
neparastu bērnu. Vairāk viņa neko neteica, tikai atsedza segu. 
Tajā gulēja meitene — kroplis, no galvas līdz kājām apaugusi ar 
matiem. Loteram tas bija gadsimta atradums.

Viņš nekavējoties nolēma ņemt meitenīti savā apgādībā, 
tāpēc sazinājās ar savu advokātu, lai nokārto tu  visas 
fonnalitātes. Savukārt, meitenītes vecāki pameta telti un nekad 
vairs tur neatgriezās.

Loteru ģimene iemīlēja Priscillu — tāds bija meitenes vārds, 
arī viņai šeit ļoti patika. Kad viņa bija pietiekami pieaugusi, tad 
sāka uzstāties publikas priekšā kopā ar šimpanzēm. Uz viņas 
izrādēm nāca ļoti daudz cilvēku, jo  bija taču interesanti 
palūkoties uz meiteni — pērtiķi, kas dzīvo kopā ar pērtiķiem.

1929. gadā Loteri pieņēma mazo Priscillu savā apgādībā. 
1946. gadā viņa jau pieaugusi sieviete, izveidoja vienu no 
populārākajām cirka atrakcijām. Viņa bija ļoti gudra, ar labu 
veselību, vienīgās raizes sagādāja zobi. Viņai bija divas — viena 
aiz otras izvietojušās zobu rindas. Priscillai bija nepieciešama 
ilgstoša un dārga ārstēšanās, ko diemžēl viņa nevarēja atļauties.

Kādu dienu ceļojošā cirkā ieradās bagāta sieviete. Viņa 
audzēja cilvēkveidīgus pērtiķus un labprāt apmaksātu Priscillas 
ārstēšanos, taču izvirzīja noteikumu: Priscillai bija jāpiekrīt veikt 
ar sevi eksperimentu — sapāroties ar kādu no bagātās kundzes 
pērtiķiem. Viņa atteicās no šī piedāvājuma

Priscilla turpināja piedalīties izrādēs, pelnīt naudu. Viņa 
iepazinās ar puisi, kurš tāpat kā viņa atšķīrās no citiem cilvēkiem 
ar savu izskatu. Viņš bija slims ar ādas slimību, tāpēc viņu sauca 
par “ puisi — aligatoru.” Priscilla apprecējās ar viņu. Viņi sāka 
kopā uzstāties un pelnīt ļoti daudz naudas, pati varēja apmaksāt 
zobu ārstēšanu.
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Kaut arī Priscilla un viņas vīrs bija divi kropļi, viņi šķita 
brīnišķīgs pāris, kas kopā laimīgi. Un tauta no visas sirds iemīlēja 
viņus.

Ko par visu to saka medicīna? Pārāk biezo apmatojumu uz 
cilvēka ķermeņa sauc par hirsutismu. Viens no ievērojamākajiem 
piemēriem ir puisis, kuram visa seja apaugusi ar gariem 
viļņainiem matiem. Pat ausis un piere biezi aizaugušas. Viņš 
savus matus ķemmēja un grieza tā, ka atgādināja labi sakoptu 
terjeru. Tautā viņu iesauca “Džo — puika ar suņa purnu.” Kāds 
cirka mākslinieks Bārnems, kurš audzināja puiku, bija saglabājis 
fotogrāfijas. Mediķi, aplūkojot fotogrāfijas, secināja ka Džo — 
apauga ar matiem tieši tādā pašā veidā kā Priscilla. Pārējais 
paliek mums mīkla.

Zēns -  zilonis
Šis ir ļoti traģisks stāsts par kādu zēnu. Par pamatu tam 

izmantoti ārsta Frederika Trīvza pieraksti.
Ļoti nabadzīgā ģimenē piedzima kroplīgs puisītis, kuru 

nosauca par zēnu -  ziloni. Vecāki nolēma tikt no viņa vaļā, 
tāpēc pārdeva kādam cirka māksliniekam.

1870. gads. Aukstā naktī cirka mākslinieks nolēma izsaukt 
pie zēna ārstu. Zēns gulēja ietīts lupatās. Kad Trīvzs noņēma 
segu, acīm pavērās šausmīgs skats. Līdzīgi snuķim no zēna 
pieres karājās milzīgs gaļas gabals. Rupja sakrunkojusies āda 
bija apaugusi ap kaklu. Apmatojuma vispār nebija, pierē tikai 
viena acs. Virs augšējā žokļa izspiedies kaulains izaugums. No 
viņa ķermeņa nokarājās bieza, raupja āda, labā roka atgādināja 
pleznu. Arī staigāt viņam bija ļoti grūti, jo pēdas šausmīgi 
sapampušas. Pat mugurkauls bija nepareizi saaudzis, jo , kad 
māte baroja ar krūti, viņš izslīdēja no rokām un nokrita uz zemes. 
Dakteris nespēja palīdzēt zēnam. Vienīgais, ko varēja darīt viņa 
labā — ziedot nedaudz naudas, jo cirka māksliniekam, kas 
nopirka zēnu, nebija nevienas monētas. Trīvzs cerēja, ka cirka
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mākslinieks atgriezīsies Francijā. Tur viņš varētu labi nopelnīt. 
Taču kādu dienu Trīvzs atrada zēnu grāvī. Ap viņu bija 
sapulcējušies cilvēki, kas izsmēja viņu un mēģināja noraut 
drēbes. Puika jutās ļoti nelaimīgs, tāpēc ārsts iežēlojās par viņu 
un nolēma ņemt pie sevis uz mājām. Trīvzs ļoti rūpējās par 
puiku. Profesionālā ziņā dakterim radās iespēja katru dienu 
novērot savādo pacientu. Daudzi ievērojami cilvēki, uzzinājuši 
par zēnu — zilonīti, ziedoja diezgan lielas naudas summas. Pēc 
kāda laika Trīvzs aizsūtīja puiku uz fermu. Te, protams, viņam 
bija daudz grūtāka dzīve, jo katru dienu uzmācās ziņkārīgie.

Naktī zēns vienmēr gulēja sēdus, uzlicis savu nelaimīgo galvu 
uz ceļiem. Taču kādu nakti viņš nolēma gulēt tāpat kā visi citi
— uz muguras. Viņš gribēja būt normāls cilvēks un aizvēra acis. 
Viņa lielā, smagā galva pārkrita pār gultas malu, āda ap kaklu 
savilkās un nožņaudza viņu. Pirmais mēģinājums būt tādam 
pašam kā citiem kļuva par pēdējo.

Divgalvainie bērni
1953. gada 12. decembrī Indiānas štata pilsētiņā piedzima 

bērns ar divām galvām. Viena galva pēc izskata un funkcijām 
ne ar ko neatšķīrās no jebkura cita normāla bērna, savukārt 
otra, kaut arī varēja ēst un redzēt, bija šķietami garīgi atpalikusi. 
Dvīņu ķermeņi bij a saauguši kopā, viņiem bija viens mugurkauls, 
savukārt galvas funkcionēja neatkarīgi viena no otras. Diemžēl 
dvīņi nodzīvoja tikai dažas nedēļas.

1889. gada 24. jūnijā Indiānas štata pilsētā Tiptonkauntā 
piedzima briesmonis, kas medicīnas vēsturē piereģistrēts kā 
Džonsu dvīņi. Viņiem bija divas galvas, kopīgs ķermenis ar 
četrām saaugušām kāj ām. Vienīgais viņiem bija normālas rokas. 
Šie dvīņi tika izstādīti kā eksponāti publiskai apskatei, taču pēc 
diviem gadiem Ņujorkas pilsētā Bufalo, kādā viesnīcā viņi 
nomira.

N ol961. gada saglabājušās ziņas par kropli ar trim kājām. 
Liekā kāja auga tieši no mugurkaula un bija pietiekami attīstīta,
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lai uz tās varētu balstīties. Naudu viņš pelnīja, uzstājoties cirkā. 
Savukārt, ziemā ar makšķerēšanu.

1888. gadā ārsts Vels amerikāņu žurnālā paziņoja, ka viņa 
pacientu vidū bijusi kāda 21 gadus veca meitene ar četrām labi 
attīstītām kājām. Ar kājām, kas bija uz āru, viņa staigāja, tāpēc 
tās bija garākas un stiprākas. 1891. gadā viņa atkal atnāca pie 
daktera Velsa uz apskati, jo  bija stāvoklī.

1829. gada maijā Sardīnijas salas pilsētā Sasarijā kādai 32 
gadus vecai sievietei piedzima briesmonīte ar divām galvām. 
Kaut arī Ritai — Kristīnei, tā nosauca meitenīti, bija kopīgs 
ķermenis, abas galvas gulēja, ēda un raudāja dažādos laikos.

Meiteni rādīja publikai, jo tādā veidā vecāki pelnīja naudu. 
Taču drīz vien vietējās varas iestādes aizliedza šādus pasākumus, 
tāpēc vecāki pameta bērnu. Vēlāk viņa tika atrasta mirusi no 
aukstuma istabiņā. Šobrīd mazo, jocīgo skeletu var apskatīt 
Parīzē, izstāžu zālē.

Skotu brāļi
Skotu karaļa Džeimsa III galms kļuva slavens ar kropļiem, 

kurus iesauca par skotu brāļiem. Viņiem bija divas ķermeņa 
augšdaļas, kas jostasvietā saaugušas kopā. Abiem kopīgi 
dzimumorgāni un normālas kājas.

Karalis paņēma kropļus savā apgādībā un nodarbojās ar viņu 
izglītošanu. Viņus apmācīja gan mūzikā, gan mākslā. Viņi 
apguva svešvalodas. Visās jom ās brāļu gaumes bija ļoti 
atšķirīgas, tāpēc viņi bieži kāvās. Viņu kautiņi bija ļoti aizraujošs 
skats — gaisā vicinājās četras rokas, bet abu ķermeņi sitās viens 
pret otru.

Brāļi nodzīvoja 28 gadus. Viens no viņiem nomira par 5 
dienām agrāk. Otrs brālis, žēlabaini raudādams, staipīja mirušo 
ķermeni pa pils dārzu. Tomēr nāve viņus atkal savienoja.
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Resnīši
Pasaulē liecības par pašu resnāko cilvēku ir ļoti pretrunīgas. 

Senos laikos resno cilvēku svars, kuri uzstājās cirkā vai 
karnevālā, reti pārsniedza 500 pudus. Lai radītu cilvēkiem 
lielāku iespaidu par viņiem, tos apģērba platākās drēbēs un 
demonstrēja kopā ar punduriem.

Indiānas štata pilsētā Brēmenē dzīvoja resnis Roberts Ērls 
Hjūzs, kurš apgalvoja, ka viņa svars ir 1500 mārciņas. Viņš 
strādāja cirkā un kādu dienu viņu aizveda uz slimnīcu. Viņš 
bija tik smags, ka ārsti tikko spēja nocelt viņu no automobiļa 
piekabes. Pēc viņa nāves, lai paceltu līķi, vajadzēja speciālu 
paceļamo krānu, kuru izmantoja automobiļu avārijas seku 
likvidēšanā. Roberts nomira 1958 gada 2 jūlijā un viņa svars 
pēc nāves izrādījās 1041 mārciņa. Tas tomēr nav pasaules 
rekords.

Amerikas smagākais cilvēks, iespējams, bija Džonijs Alī. kurš 
dzīvoja Ziemeļkarolīnas štata pilsētā Karbonā.

Džonijs piedzima 1853. gadā un līdz 10 gadiem bija kalsns 
bērns. Taču viņa apetīte sāka augt tikpat strauji kā svars. Jau 
15 gados viņš bija tik resns un smags, ka tikko varēja nostāvēt 
uz kājām un ar lielām grūtībām iziet pa durvīm. Gurni bija tik 
resni, ka pieaudzis cilvēks tikko varēja apķert viņu ar rokām.

Džonijs dzīvoja kādā mājā, kas atradās pakalnā. Viņam bija 
speciāli izgatavoti milzīga izmēra galds un krēsls. Pārvietošanās 
pa dzīvokli viņam bija līdzīga inkvizīcijai. 15 pēdas viņš ar 
grūtībām varēja noiet 15 minūtēs. Kādu dienu, ejot, pa istabu, 
viņš līdz pat padusēm ielūza grīdā, kas balstījās uz 8 pēdas 
augstiem stabiem. Kaimiņi veltīgi nopūlējās izvilkt viņu. Un tā 
viņš tur bezpalīdzīgi karājās līdz savam pēdējam elpas vilcienam.

Tas notika 1887. gadā, kad Džonijam bija tikai 33 gadi. Ārsti 
savā slēdzienā uzrādīja, ka nāve iestājās sirdstriekas dēļ. Džonijs 
ļoti baidījās nokrist no 6 pēdu liela augstuma uz zemes, pa 
kuru viņš nebija staigājis 19 gadus. Džonijs svēra 1132 mārciņas.
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Skaistumkopšana

A ugļi skaistumkopšana
Augļi spēj aizstāt pat dārgākos kosmētiskos produktus, tāpēc 

ka tajos ir daudz mūsu ādai nepieciešam o vitam īnu un 
minerālvielu.

Sausai ādai -  maska ar avokado
Ļoti iedarbīgs un barojošs ir dabisko vielu maisījums, ko 

iegūst no avokado mīkstuma, šķidra medus un ābolu etiķa 
(pa 1 tējkarotei). Visu rūpīgi sajauc, pievieno 1 saputotu olas 
dzeltenumu un, pastāvīgi maisot, pielej 3 ēdamkarotes olīvu 
eļļas. Maisījumu uzziež uz sejas, kakla, krūšu augšdaļas, pēc 
2 0 -3 0  minūtēm nomazgā ar remdenu ūdeni.

Netīrai ādai -  avenes
Dažas ogas saspaida, sajauc ar ārstniecisko mālu, uzziež 

uz sejas, pēc 15 minūtēm nomazgā ar yēsu novārītu ūdeni.

Dabiskas kompreses
Bez iepriekš minētajām maskām, kuru pagatavošanai 

vajadzīgs zināms laiks, sejas ādu var atsvaidzināt tieši ar 
svaigiem vasaras augļiem: ananasiem, melonēm, arbūziem, 
kivi, zemenēm, aprikozēm... Augļi jāsagriež plānās šķēlītēs un 
jāuzklāj uz iepriekš notīrītas sejas ādas, kakla un krūtīm. Āda 
atkal atgūs spraigumu, elastību, kļūs maigi sārta.

Ādas tonizēsana un barošana
Ādu lieliski tonizē un baro vīnogas. Ogās ir daudz vitamīnu, 

ogļhidrātu un organisko skābju, kam ir brīnišķīga spēja atjaunot 
ādu. Jāņem vairākas gaišo šķirņu ogas, jāpārgriež uz pusēm, 
mīkstums jāuzliek uz notīrītas sejas ādas. Pēc 20 minūtēm masku 
nomazgā.
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Augļu losjons visu tipu ādai
Ļoti labu kosmētisku līdzekli, kas tonizē un atspirdzina 

nogurušu ādu var pagatavot mājas apstākļos. V ienādos 
daudzumos sajauc arbūzu, upeņu, plūmju un persiku sulas.

Atspirdzina un izgludina mazas sausas ādas grumbiņas 
nogatavojies persiks. Augli saspiež un sajauc ar nelielu 
daudzumu olīveļļas. Putriņa jāuzliek uz notīrītas sejas ādas, tur 
15 minūtes un pēc tam nomazgā ar siltu ūdeni.

Atspirdzinoša masāža ar āboliem
Kā franči mēdz teikt, apēdiet kaut vienu ābolu dienā un būsiet 

gan skaisti, gan veseli, ieteicama arī atspirdzinoša masāža ar 
āboliem. Pārgrieziet ābolu uz pusēm un riņķveida kustībām 
pamasējiet vaigus, kaklu, krūšu augšdaļu.

Katlā ielej ūdeni, pēc garšas pievieno sāli un vāra. Kad ūdens 
uzvārījies, pieber griķus un vāra, kamēr gatavi.

Katlu ar karsto biezputru ietin blīvā audumā un atstāj uz 
stundu, pēc tam biezputru saliek šķīvjos.

Jūtīgai adai -  persiks

Griķu biezputras
“Zemnieka brokastis ”
2, 5 glāzes griķu, 3, 5 glāzes 

ūdens, 2 ēdamkarotes sviesta, sāls.
Karstā pannā izkausē sviestu, 

pievieno griķus un apbrūnina tos.
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“  Vientuļā sala ”

3 glāzes ūdens, 1, 5 glāzes griķu, 2 ēdamkarotes saldkrējuma 
sviesta vai 0, 5 l piena, sāls.

Rūpīgi izšķiro griķus, ieber tos katlā, pārlej ar ūdeni un liek 
vārīties. Kad ūdens uzvārījies, pievieno sāli un vāra 10 minūtes.

Gatavu biezputru liek šķīvī, pievieno sviestu vai pienu.

“Brīnumbērnu biezputra”
2, 5 glāzes griķu, 300 g smadzeņu, 1 tējkarote sāls, 1 tējka

rote etiķa, 2 ēdamkarotes sviesta, 1 ēdamkarote miltu.
Izvāra griķu biezputru.
Smadzenes tur zem aukstas ūdens strūklas 5 minūtes, pēc 

tam noņem plēvi, liek katlā, pārlej ar ūdeni, pievieno sāli, lauru 
lapu, piparus un etiķi.

Katlu liek uz uguns un vāra. Tiklīdz ūdens uzvārījies, noņem 
katlu no uguns un atstāj 1 0 -1 5  minūtes.

Izņem smadzenes un sīki sagriež, apviļā miltos un pannā 
apcep. Pēc tam pievieno biezputru un cep vēl dažas minūtes.

“Maldugunis”
2 glāzes griķu, 2 olas, 3 ēdamkarotes cukura, 2 glāzes skāba 

krējuma, 3 ēdamkarotes rozīņu, 1 /2  tējkarotes kanēļa.
Vienu olu iesit griķos un samaisa. Gatavu masu saliek 

cepešpannā un 20 minūtes cep cepeškrāsnī. Griķus izsijā 
caurdurī, pievieno krējumu, cukuru, rozīnes, pārliek iepriekš 
ieziestā pannā un 30 -  40 minūtes cep cepeškrāsnī.

“Sn iegotā virsotn e ”
2 glāzes griķu, 2 olas, 4 glāzes piena, 1 ēdamkarote 

saldkrējuma sviesta, 2 glāzes saldā krējuma, 3 ēdamkarotes 
cukura, 5 jēli olu dzeltenumi, sāls.

Griķus saberž kopā ar divām jēlām olām. Gatavo masu izklāj 
uz konditorejas papīra vai pannas un izžāvē cepeškrāsnī. Pienam 
pievieno sāli un izvāra irdenu biezputru, pievieno sviestu,

89



atdzesē. Kad biezputra pilnīgi atdzisusi, izberž to caur sietu 
šķīvī.

Saldo krējumu samaisa kopā ar cukuru un uzvāra. Pēc tam 
saputo olu dzeltenumus, sajauc tos ar atlikušo saldo krējumu, 
liek uz uguns un maisot karsē, līdz masa sabiezē. Aizdars ir 
gatavs. Gatavu biezputru sadala šķīvjos un pārlej ar aizdaru.

“Nesasniedzamā ”
1, 5 glāzes griķu, 3 glāzes ūdens, 2 glāzes kefīra, 3 ēdam

karotes medus, naža gals vaniļas, sāls.
Izvāra griķu biezputru. Katlā ielej kefīru, uzliek uz uguns, 

uzkarsē, pievieno medu, vaniļu. Visu rūpīgi samaisa un dažas 
minūtes vāra. Gatavu biezputru sadala šķīvjos un pārlej ar 
sagatavoto kefīru.

Mannas biezputras
“Peldošais aisbergs ”

1 glāze mannas, 5 glāzes piena, 1 ēdamkarote cukura, 1 /5  
tējkarotes sāls, 1 ēdamkarote saldkrējuma sviesta, 3 olu 
dzeltenumi, 1 / 2  glāzes piena.

Izvāra mannas biezputru. Sviestu saberž kopā ar olu 
dzeltenumiem, pievieno pienu. Biezputru sadala šķīvjos un katrā 
ielej pagatavoto mērci.

“Smilšainais krasts ”
1 glāze mannas, 1 - 2  burkām, 4 - 5  glāzes piena, 2 - 3  

ēdamkarotes rozīņu vai 8 - 1 0  vīģes, 1 glāze cukura, 3 ēdam
karotes sviesta.

Katlā ielej 1 glāzi piena, pievieno rīvētus burkānus, cukuru, 
sviestu un sautē 10-15  minūtes. Pēc tam pielej atlikušo pienu, 
uzvāra un maisot pieber mannu. Vāra uz lēnas uguns 15 minūtes. 
Beigās pievieno rozīnes (vai vīģes).
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“.Likteņa izredzētie”
1 /  2 glāzes mannas, 2 glāzes piena, 1 /  2 glāzes sasmalcinātu 

valriekstu vai cukātu, 2 ēdamkarotes cukura, 2 ēdamkarotes 
saldkrējuma sviesta, 2 olas, sāls, naža gals vaniļas, 10 apriko
zes, 2 ēdamkarotes cukura, 3 - 4  ēdamkarotes ūdens.

Katlā ielej pienu, uzvāra, pievieno sāli, mannu un vāra gatavu.
Biezputru atdzesē un samaisa ar cukuru, kas saberzts kopā 

ar olu dzeltenumiem. Sakarsētā, ar sviestu ieziestā pannā ieber 
riekstu kodolus, apcep un pievieno saputotu olas baltumu. 
Riekstus kopā ar saputoto baltumu pievieno biezputrai un 
samaisa.

Sagatavo formu. Ieziež to ar sviestu un izklāj ar biezputras 
kārtu. Virs tās kārto aprikozes un pārliek ar piena putām, pēc 
tam liek vēl vienu biezputras kārtu. Formu liek cepeškrāsnī un 
cep zeltainu.

Pagatavo mērci. Sagriež aprikozes mazos gabaliņos un saliek 
katlā. Pievieno cukuru, ūdeni un vāra, līdz augļi mīksti.

Gatavu biezputru pārkaisa ar sasmalcinātiem riekstiem, rotā 
ar augļiem un cukātiem. Kopā ar biezputru galdā pasniedz arī 
mērci. Piena putu pagatavošana. Lēzenā katliņā ielej 1 /2  glāzes 
salda krējuma vai piena, liek cepeškrāsnī un noņem putas, līdz 
viss piens pārvērties putās. Putas sagriež.

Rīsu biezputras
“Asas izjūtas”

1 glāze svaigu, sagrieztu sēņu, 3 / 4  glāzes rīsu, 1 ēdam
karote saldkrējuma sviesta, 2 glāzes vistas vai gaļas buljona,
2 ēdamkarotes sausā baltvīna, 1 ēdamkarote rīvēta siera.

Sakarsētā pannā izkausē sviestu. Pievieno sēnes, rīsus, 
sīpolus un cep 10 minūtes. Pēc tam pievieno buljonu un vīnu, 
uzvāra, samazina liesmu un vāra 20 minūtes.

Kad rīsi jau gandrīz gatavi, pievieno sieru un pēc dažām 
minūtēm pasniedz galdā.
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“Sapņu piepildījums”
1 glāze rīsu, 4 glāzes piena, 1 ēdamkarote cukura, sāls.
Katlā ielej ūdeni, uzvāra, pievieno rīsus un vāra 5 - 8  minūtes. 

Rīsus nolej caurdurī, ļauj ūdenim notecēt, pēc tam liek rīsus 
karstā pienā, kam pievienots sāls. Vāra uz lēnas ugunsl5 
minūtes. Biezputrai pievieno cukuru un samaisa.

Lai biezputra piebriestu, uz 10 -  15 minūtēm gatavina to 
ūdens peldē. Gatavai biezputrai pievieno sviestu.

“Maigais pieskāriens”
1 glāze rīsu, 2 - 3  puķkāpostu ziedkopas, 1 sīpols, 

6 krustnagliņas, 6 daiviņas ķiploka, 2 graudiņi kardamona, 
1 /2  tējkarotes aso, sarkano piparu, 1 /2  tējkarotes sasmalci
nāta ingvera, 2 ēdamkarotes vārīta ūdens, 2 tējkarotes sāls.

Sakarsētā sviestā uz pannas apcep puķkāpostus, pievieno 
sāli, piparus. Atsevišķā pannā apcep sīki sakapātus ķiplokus, 
kardamonu, rīsus un krustnagliņas. Tiklīdz rīsi kļūst matēti, 
pievieno kāpostus, ingveru, sāli un cep 5 minūtes. Pielej 
skābpienu, ūdeni, uzvāra, samazina liesmu un sautē gatavu.

Pasniedzot galdā, rīsus rotā ar zaļumiem vai svaigiem 
dārzeņiem.

“Magones zieds”
2 glāzes putraimu, 3 1 ūdens, 1 glāze piena, 1 glāze magoņu,

2 - 3  ēdamkarotes medus, 2 ēdamkarotes jebkura ievārījuma.
Izvāra putraimu biezputru. Magones pārlej ar verdošu ūdeni. 

Pēc 5 minūtēm ūdeni nolej, magones noskalo, vēlreiz pārlej ar 
vārošu ūdeni. Ieraugot tauku pilieniņus, ūdeni nolej, bet 
magones saberž. Uz katru ēdamkaroti magoņu masas pievieno
1 / 2 tējkarotes ūdens. Magones samaisa kopā ar biezputru, 
pievieno medu un karsē vēl 5 -  7 minūtes. Biezputru sadala 
šķīvjos un pārlej ar ievārījumu.
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Ievads
Cilvēks ir būtne, kurai jātiecas pretī sava gara evolūcijai. 

Tas nav iespējams bez patiesas izpratnes par mīlestību. Daudzi 
krīt vienā galējībā, uzskatīdami, ka mīlestība ir pornogrāfija, 
neremdināmu kaislību apmierināšana, vai arī otrādi, seksuālo 
dziņu apspiešana, aizvietojot tās ar kristīgās filozofijas frāzēm. 
Dažiem liekas, ka zinātnes progress visu atrisinās un izpētīs 
mīlestību tiktāl, ka cilvēkiem viss kļūs saprotams un viegli 
apgūstams.

Dzīves pieredze rāda, ka neviens no šiem ceļiem nedod 
vēlamo rezultātu. Tieši otrādi -  nākas vērot, ka cilvēki aizvien 
vairāk izvirst, vai arī kļūst par tukšiem, liekulīgiem svētulības 
skandinātajiem. Vai ari zinātnes un tehnikas progress aizvien 
vairāk cilvēkus savstarpēji atsvešina, padarot tos vientuļus, 
nelaimīgus, depresīvus, pat dzīvodami daudzmiljonu pilsētās, 
viņi jūtas kā Robinsons Kruzo uz vientuļas salas. Problēma 
neslēpjas seksā, kristietības filozofijā, zinātnes sasniegumos, 
bet tajā apstāklī, kā cilvēki izmanto savas zināšanas un enerģijas. 
Sekss nepieder cilvēkam, bet Dievam, kas šo spēku iedevis 
cilvēkiem uz laiku lietošanā. Jebkuru mācību, zināšanas, 
priekšmetu vai spēku iespējams pielietot gan pozitīvi, gan 
negatīvi, kā involūcijai, tā arī evolūcijai, kā labā, tā ari ļaunā 
nolūkā.

Laulības
Laulību noslēgšanai var būt vairāki iemesli:
/  dzimtas turpināšanas instinkts, tas dod ērtu iespēju radīt 

bērnus un gūt seksuālo baudījumu. Šajā jēdzienā ietverta 
atbildība par bērnu audzināšanu. Senajos rakstos rakstīts: “mātei 
bērns -  smagums līdz dzemdībām, sāpes dzemdību laikā un 
nasta pēc tām“;
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/  sievietei laulības nozīmē stabilu un nodrošinātu dzīvi un 
visu tam pakārtoto, rom antisku pieķeršanos un bērnu 
dzemdēšanu;

/  vīrieši cer, ka laulībā viņi gūs apmierinājumu seksā, rūpēs 
par ģimeni un bērniem.

Laulību mērķi
Miljoniem laulāto pāru pasaulē pakļaujas vispārpieņemtiem 

laulības noslēgšanas likumiem -  radīt bērnus un dzīvot mīlestībā 
un savstarpējā saskaņā. Tomēr svaiīgākā laulības daļa-mīlestība 
paliek otrajā plānā.

Mīlestības gala rezultātu nevērtē pēc piedzimušo bērnu skaita 
laulībā. Tās auglīgums attiecināms uz partneru savstarpējo 
attiecību līmeni: maigumu, draudzību, fizisko un garīgo laimi.

Vāja atblāzma vai parodija par īstu laulību ir.savienība, kura 
dibināta uz emocijām un miesaskāribām.

īsts un reizēm nesasniedzams laulātā pāra mērķis mīlestībā 
ir mīlošu dvēseļu saplūšana, kura atklāj augstāko Dievišķo 
mīlestību.

Cilvēkam eksistē daudz paņēmienu, kuri tiek izmantoti, lai 
attaisnotu savus instinktus. Reālajā dzīvē mīlestība var kļūt par 
nenovēršamu vilšanās, sāpīgu pārdzīvojumu, vientulības un 
agresivitātes cēloni. Tikai nedaudziem izdodas sasniegt īstas 
mīlestības virsotni.

Pārskatot mūsdienu mīlestības stāvokli, redzama cilvēku 
neprasm e mīlēt vienam  otru. Viņi cieš neveiksm es un 
zaudējumus savas nezināšanas dēļ, kuras rezultāts ir šķiršanās 
un izirušas ģimenes.

Laulība -  mērķis un stabilitāte
Vispārzināms ir fakts, ka cilvēks ir savu ieradumu vergs, 

kas bez ierunām pakļaujas tām normām, kuras atbalsta vai 
noliedz sabiedrība. Laulībai kā sabiedrības institūcijai ir izteikti 
simboliska loma. Savos pirmsākumos laulība ir kā pasaku dārzs,
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kur piepildās cilvēka slēptākās vēlēšanās, kur viņam garantēta 
vispārēja uzmanība un cieņa, kur vīrietis var demonstrēt savu 
auglību, radot jaunu dzīvību.

Sieviete apprecoties domā, ka ir sevi apliecinājusi par 
personību. Viņa saņem to, ko visi no viņas gaida -  vīru, un 
sabiedrība pieņem viņu par tās “likumīgu“ locekli. Vīrietis tajā 
pašā laikā lepojas ar savu izredzēto, kuru viņš apaugļos un 
turpinās dzimtu.

Sieviete cer atrast “strādājošu vīru”, kurš uzturēs viņu. 
V īrietis cer atrast “uzticam u m ašīnu seksam un bērnu 
dzemdēšanai “, reizēm arī “otro mammu“. Sabiedrība šādu sa
vienību pieņems ar labvēlīgu smaidu. Kad pāris būs izpildījis 
augšminētos nosacījumus, tas centīsies pierādīt saviem radiem 
un draugiem , cik laimīgi viņi ir, cik skaistus bērnus radījuši, 
pateicoties seksuālajai kopdzīvei. Var likties, ka viss ir pilnīgā 
kārtībā: pabeigts dabas cikls dzīvnieku un cilvēku pāros, 
demonstrējot savus pēcnācējus.

Sabiedrības acīs laulība ir prestiža, ja to apvij nopietnības 
un brieduma oreols, to uztver ar cieņu un nopietnību. Tieši 
tādēļ daudziem laulība tiek izvirzīta pat- galveno dzīves mērķi, 
neierādot tajā vietu īstai mīlestībai.

Daudz jaunu vīriešu un sieviešu, stājoties likumīgā laulībā, 
dzīvo iluzorā laimē. Viņiem pat prātā neienāk, ka sasniegtais 
mērķis ir ilūzija. Kāzas ir tikai sākuma punkts laimes un 
mīlestības pašapliecināšanās ceļā.

“ Tupeņi” zāļu vieta
Kartupeļus pamatoti saucam par otro maizi, tāpēc ka patēriņa 

daudzuma ziņā tie ieņem otro vietu -  tūlīt pēc maizes. Aplēsts, 
ka katrs cilvēks caurmērā dienā apēd 330 gramus kartupeļu.
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Turklāt atšķirībā no graudaugu ēdieniem kartupeļi nekad 
neapnīk -  tos var ēst un ēst...

M azāk, nekā gribētos, kartupeļos ir sēru saturošo  
nepiesātināto aminoskābju -  metionīna un cistīna. Toties tajos 
ir ļoti daudz lizīna, bet lizīns ir tieši tā nepiesātinātā aminoskābe, 
kuras nav miltos. Turpretim graudaugi ir bagāti ar metionīnu 
un cistīnu. Tāpēc rauši ar kartupeļiem, piemēram, sklandrauši, 
ir lielisks izgudrojums.

No minerālvielām jāatzīmē kālijs: kālija kartupeļos ir par 
570 mg % vairāk nekā citos pārtikas produktos, ja  neskaita 
pākšaugus. Vairāk nekā pusi organisma diennakts vajadzību 
pēc šī elementa mēs apmierinām ar kartupeļiem.

Pietiekami daudz kartupeļos ir arī fosfora, turklāt tā lielākā 
daļa ir nesaistītā formā, tātad viegli asimilējams.

Vitamīnu grupā svarīgākā ir askorbīnskābe -  svaigos 
kartupeļos caurmērā 30 mg %. Diemžēl glabāšanas periodā C 
vitamīns strauji noārdās. Taču tik un tā ziemā, kad kartupeļus 
lietojam daudz, tie mums nodrošina vismaz pusi no organismam 
vajadzīgā C vitamīna daudzuma. Daudzi ārsti jau kopš seniem 
laikiem ieteikuši kartupeļus lietot tuberkulozes slimniekiem. 
Kartupeļus gan vārītā, gan ceptā veidā mediķi ieteic tiem, kas 
sirgst ar sirds un asinsvadu slimībām, kā arī ar hipertoniju.

Ar virstošu kartupeļu tvaikiem ārstē saaukstēšanās 
slimības, bet svaigu kartupeļu šķēlītes pieliek pie ekzēmu 
skartām vietām.

S  Vārītiem kartupeļiem ir diurētiskas īpašības.
. /  Svaiga kartupeļu sula nomāc kuņģa sulas sekrēciju un 

derīga gastrītu ārstēšanai, ja  kuņģa sulā ir paaugstināts skābes 
līmenis.

* /Ceptu kartupeļu miza stipri palielina potenci.
Svaigu kartupeļu putriņa tautas medicīnā tiek lietota 

trofisko čūlu, akūtu dermatītu, apdegumu, strutojošu ādas brūču 
ārstēšanai, jo tā satur vielu, kas veicina dzīšanas procesu.

S  Kartupeļu sula pazemina asinsspiedienu, tādēļ to var
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izmantot hipertonijas ārstēšanai.
S Zarnu trakta atonijas, tā vājas kustību aktivitātes gadījumā 

kartupeļi ir ļoti noderīgi, tāpēc ka kartupeļu šķiedrviela un 
pektīnvielas, kairinādamas zarnu gļotādu, pastiprina to motorās 
funkcijas.

S  Cilvēkam, kas mokās ar galvassāpēm, ieteicams dzert 
kartupeļu sulu -  pa pusglāzei sulas trīs reizes dienā.

Kuņģa, zarnu un barības vada vēža slimniekiem tautas 
medicīna iesaka šādu sastāvu: 1 ēdamkaroti kartupeļu ziedu aplej 
ar 200 ml verdoša ūdens, ļauj 1 stundu ievilkties, izkāš. Lieto 
pa 1 / 2 glāzei trīs reizes dienā.

✓'Kartupeļu ziedu uzlējums uzbudina elpošanu un pazemina 
asinsspiedienu.

Kartupeļus nav ieteicams lietot vienīgi cilvēkiem, kas cieš 
no pārmērīgas seksuālās uzbudinātības.

Psiholoģija. Saskarsmes kultūra 
— ........................................i.." " j F .....— .......... '■

Vientulības tumšā 
un gaišā puse

Pasaulē ir cilvēki, kas nemīl svētkus. Visbiežāk tādēļ, ka 
viņi ir vientuli un svētku rosībā vēl skaudrāk izjūt savu 
vientulību. Bet problēmu ļoti viegli pavērst pret sevi ar otru 
pusi -  tad tā pārvērtīsies negaidītā priekā.

Svētku svinību īpatnība ir tā, ka tās notiek vakarā un 
iesniedzas naktī. Bet naktī parastie darbi ir atlikti, dienas rūpes 
beigušās. Tādēļ vientuļnieku visbiežākā nodarbošanās ir sēdēt 
pie mirgojošā televīzijas ekrāna tajā laikā, kad visi pārējie 
līksmojas pie sava ģimenes galda. Taču vēl sliktāk, ja  uzaicina 
ciemos... aiz līdzjūtības. Svešā kompānijā arī diez vai atbrīvo
sieties no vientulības sajūtas -  it kā atrodies starp cilvēkiem un
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tomēr esi pats par sevi... Protams, var svētku vakarā doties 
kaut kur uz naktsklubu vai piedzerties (to arvien biežāk dara 
ari sievietes). Taču no sevis, diemžēl, nevar aizbēgt. Un ja sirds 
dziļumos jūtaties nevienam nevajadzīga, -  nepalīdzēs klubs, 
vēl jo vairāk -  iedzeršana. Paģiras var būt ļoti smagas...

Viens -  nenozīmē vientuļš
Daudzi cilvēki neapzinās savu vientulību, necenšas no tās 

atbrīvoties. Tieši tāpat kā straujā darbu virpulī mēs piemirstam 
zobu sāpes. Bet, lūk, naktī, kad mūs nekas nenodarbina, šis 
nolādētais zobs neciešami smeldz un smeldz, nav glābiņa no 
tā... Cilvēki dažkārt nesteidzas meklēt tuvu cilvēku tik ilgi, 
kamēr nav pienākuši svētki un draugi un paziņas devušies uz 
savām mājām, atstājot vientuļnieku vienu pašu.

Vēl ir īpaša cilvēku kategorija: tie, kurus apmierina 
vientulība, kuri no tās nemaz nevēlas izrauties. Tā sakot, esmu 
patstāvīgs cilvēks, ne no viena atkarīgs, neviens man nemāca, 
nepavēl, kā dzīvot! Starp citu, tādas dogmas vienādā mērā klāsta 
gan vīrieši, gan sievietes. Visbiežāk šie cilvēki gluži vienkārši 
dižojas ar savu vientulību, slēpjot zem šīs bravūras... elementāru 
neprasmi atrast kopīgu valodu ar apkārtējiem cilvēkiem, dzīvot 
ar kādu kopā. Varbūt viņiem traucē egocentrisms, varbūt ir 
pārāk kautrīgi vai ari baidās pieķerties otram cilvēkam? Lai nu 
kā tas būtu, tomēr ir ļoti maz cilvēku, kurus patiesi iepriecina 
vientulība. Sevišķi svētku vakarā, kad tāds vientuļš vilks sāk 
justies pilnīgi “brīvs”.

Nesteidzieties ar pēkšņiem lēmumiem
Bailes palikt vienam svētkos bieži vien izrādās stiprākas par 

jebkuru pašsaglabāšanās instinktu: paliek iespaids, ka cilvēki 
nemaz nedomā par savu drošību un sastrādā neiedomājamas 
lietas.

Daži, aptvēruši, ka viņiem nav neviena, ar ko kopā nosvinēt 
svētkus, cenšas tūlīt “iegādāties” partneri. Un ķer, tā teikt, pirmo 
garāmgājēju. Bieži tas noved pie absolūtas vilšanās dzīvē, bet
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dažreiz -  arī pie kriminālām sekām. Tādēļ, pirms “strebjat 
karstu”, padomājiet, kas jums ir vieglāk: sagaidīt svētkus un 
pavadīt vienatnē vai pēc vētrainas nakts tikt galā ar sasteigtās 
iepazīšanās sekām?

Es pats sev esmu laba kompānija
Kā pavadīt svētkus vienatnē, nejūtoties pamestam un 

nevienam nevajadzīgam?
Daži no jums patiešām paši “savā kompānijā” jutīsies daudz 

ērtāk nekā kopā ar kādu. Neatkarīgiem svētkiem ir noteiktas 
priekšrocības.

Pirmkārt, jūs esat pilnīgi brīvi televīzijas programmas, ēdiena 
un dzēriena izvēlē. Turklāt jūs skatāties televīzijas pārraidi tik 
ilgi, dzerat un ēdat tik, cik vēlaties. Izturaties pie galda tā, kā 
jums ir ērtāk. Otrkārt, jebkuri tosti vai novēlējumi, ko izsakāt, 
nevienam nevar izraisīt ne protestu, ne sarkastisku smīnu. 
Treškārt, neviens neizteiks jums nekādas kritiskas piezīmes pai
jāšu uzvedību, frizūru vai apģērbu. Ceturtkārt, jūs būsiet pati 
ievērojamākā un svarīgākā persona.

Piektkārt, jums vajadzēs mazgāt daudz mazāk trauku, vai 
arī jūs ar mierīgu sirdsapziņu šo pienākumu varēsiet atlikt uz 
vēlāku laiku...

Bet, ja  runā nopietni, -  jūs patiesi varēsiet izmantot svētku 
vakaru, lai pabūtu vienatnē ar sevi. Ļoti iespējams, ka tuvākajā 
laikā jums vairs neradīsies tāda iespēja. Un, protams, veltiet 
savai personai pietiekamu uzmanību. Kaut arī jum s nav 
kompānijas, uzklājiet tikai sev skaistu galdu, izdomājiet sev 
greznu tērpu. Izturēties pret sevi ar mīlestību nemaz nav slikti: 
varbūt tieši tādēļ esat viena pati, ka līdz šim neesat iemācījusies 
mīlēt un pirmām kārtām jau... pati sevi?

Jums nevajadzēs domāt, ka esat aizmirsta un pamesta, ja 
pati parūpēsieties par saviem svētkiem. Piemēram, iepriecināsiet 
sevi ar iemīļotu nodarbošanos, kam ikdienā neatliek laika, 
uzcienāsiet sevi ar garšīgu ēdienu, kam citā dienā žēl ziedot 
laiku, iepriecināsiet ar iemīļoto mūziku, kuru nekad neiznāk
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paklausīties mierīgos apstākļos... Galu galā -  pirms svētkiem 
aizņemieties no kāda videokameru (varbūt beidzot pienācis laiks 
to nopirkt pašai) un nofilmējiet savas oriģinālās svinības: kāda 
jums skaista kleita vai kostīms, cik izmeklēti galds servēts, kādas 
romantiskas sveces degušas...

...Un -  pats galvenais -  atcerieties, ka ar šiem svētkiem dzīve 
nepavisam nebeidzas, ka pēc kāda laika, atskatoties pagātnē, 
tie tāpat piederēs skaistām, neatkārtojamām atmiņām...

(Dzīves formula. h armonijā ar sevi |

Viena diena un visa dzīve
Šis “saraksts” palīdzēs visiem, tikai iesīkstējušās “pūces” 

var to novirzīt par divām stundām. Tomēr pastāv iespēja 
pakāpeniski katru dienu par 20 minūtēm samazināt šo laika 
posmu. Iespējama arī radikālāka metode; pāris dienas pēc kārtas 
jāceļas pulksten 5 — 6 no rīta neatkarīgi no nakts miega 
ilguma. Vakarā jūs sajutīsiet nogurumu un iesiet gulēt deviņos 
vakarā. Pēc tam jūsu organisms iekļausies normālā diennakts 
bioritmā.

“Cīruļiem” un “baložiem” to izdarīt būs viegli. Toties “pūcēm 
vajadzēs pacensties: veselība to maksā!

PL 5. Ja jūs ejiet gulēt pl. 21 vakarā, tad pēc 8 stundu 
miega sāciet mosties. Nieres pilnībā atbrīvojušās, asinsspiediens 
paaugstinās, un pēc pamošanās būsiet mundrs un dzīvespriecīgs. 
Bet var arī pakavēties gultā: agrs rīts — labākais laiks seksam! 
Vīrieša organisms šajā laikā izstrādā maksimālo daudzumu 
vīriešu dzimumhormona — testerona. Tādēļ vīrieši no rīta bieži 
pamostas no seksuālā uzbudinājuma.
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Uz cikiem vajag uzgriezt modinātāju?
Tā, lai jūs pamostos nevis dziļā miega fazē, bet “ātrā miega” 

fazē. Pirmā “ātrā miega” fāze sākas 60 minūtes pēc aizmigšanas. 
Pēc tam fāzes mainās ik pēc 90 minūtēm. Modinātājs jāuzgriež 
tā, lai tas zvanītu pēc piecarpus, septiņām vai astoņarpus 
stundām, ieskaitot 15 minūtes aizmigšanai. Teorētiski jūs varat 
paļauties uz savu iekšējo modinātāju. Pētījumi rāda: ja  vakarā 
sev nosaka, cikos jāpamostas, cilvēks uzmostas īsi pirms šī laika, 
jo  agrāk izveidojas “modinātājs” -  adrenokortikotropiskais 
hormons AKTH.

Pl. 6. Paaugstinās asinsspiediens, paātrinās pulss. Imunitāte 
šajā stundā sasniedz augstāko pakāpi. Jūs atverat acis, ātri 
pieceļaties no gultas, vingrojat, ejat dušā -  visi šie pasākumi 
ielies jūsu organismā svaigus spēkus. Toties rīta cigarete, 
izņemot ļaunumu, nekā laba nenesīs(pat vakara cigarete tik ļoti 
nesašaurina asinsvadus). Tāpat izdzertā alkohola glāzīte no rīta 
divkārt paaugstina alkohola līmeni asinīs nekā vakarā izdzertā.

Ja jums ir paaugstināts asinsspiediens, tad īstākais laiks 
iedzert betta blokatorus -  šajā laikā zāļes iedarbojas visefek
tīvāk. Tāpat vajag dzert arī onkoloģiskos preparātus, jo  arī 
ļaundabīgās šūnas šajā laikā ir visjūtīgākās pret zālēm.

Pl. 7. Brīnišķīgs laiks brokastīm, varat krietni paēst, liekais 
svars nedraud, jo visi ogļhidrāti šajā stundā pārstrādājas enerģijā. 
Aktivizējas zarnu peristaltika un veicina vēdera izeju, kas 
labvēlīgi ietekmē organismu.

No pl. 7 līdz 8 no rīta labākais laiks profilakses nolūkos 
iedzert aspirīnu pret sirds asinsvadu slimībām. Šajā laikā aspirīna 
iedarbība ir visspēcīgākā un tādēļ tā deva būs vajadzīga 
minimāla.

Pl. 8. Beidzas pirmais fizioloģiskās aktivitātes periods. 
Uzmanību sirds slimniekiem! No statistikas datiem zināms, ka 
visvairāk infarktu notiek tieši šajā stundā. Lai mazinātu saslim
šanas risku, iedzeriet asinsvadu paplašinošos medikamentus 
(vakara devas var būt mazākas).

101



PL 9. Pirmais fizioloģiskās aktivitātes krituma periods. Aknas 
beigušas organism a attīrīšanas procesu no šlakvielām . 
Samazinās jūtība pret sāpēm. Labākais laiks injekciju veikšanai, 
jo  arī ādas jūtīgum s vism azākais, kas savukārt nerada 
komplikācijas. Izmantojiet šo laiku, lai bez steigas ķertos pie 
dienas darbiem.

Zināšanai! Pl. 7 - 9  brokastu laiks. Tieši šajās stundās 
pirmo reizi jāpaēd, jo  tad gremošana ir aktīvākā un pilnvērtī
gāka. Neēdiet daudz, labāk šķiedrvielām bagātu barību.

PL 10. Sākas jauns darbaspēju celšanās periods. Asinīs 
maksimālais cukura līmenis. Aktīvas darbības sākums. Var 
nozīm ēt lietišķās tikšanās un pārrunas. Jūs esat gatavs 
nekavējoties reaģēt uz pašiem negaidītākajiem priekšlikumiem.

PL 11. Fizioloģiskās un garīgās aktivitātes pacēlums. Sirds 
gatava izturēt stresu un vislielāko slodzi. Vislabākais laiks sporta 
aktivitātēm -  droši ejiet uz rekordiem!

ZINĀŠANAI! PL 9 -1 1  rītā ir visaugstākais insulīna, tātad
-  viszemākais cukura līmenis asinīs. Šajā laikā nav vērts 
pārbaudīt cukura līmeni, jo  iegūtie dali nebūs objektīvi.

Pl. 12. Pienācis laiks nelielai atpūtai. Spēka rezerves sāk 
izsīkt, galvas smadzeņu funkciju aktivitāte pazeminās. Parādās 
izsalkuma sajūta, pastiprināti izdalās kuņģa sula, tomēr 
pusdienas ieturēt labāk stundu vēlāk.

PL 13. Paaugstinās skābuma pakāpe, kuņģis pieprasa barību
-  pienācis laiks pusdienot! Pazeminās asinsspiediens un' 
hormonu līmenis asinīs. Cilvēks jūtas noguris. Var nedaudz 
pasnaust, apmēram 10 -30  minūtes, tas paaugstinās darbaspējas 
un prāts kļūs priecīgāks. Vēlēšanās dienā pagulēt ietverta mūsu 
bioloģiskajā programmā. Tikai nekādā ziņā neguliet ilgāk -  
iestāsies dziļš miegs, un atlikusī dienas daļa būs zaudēta.

Ja nav iespēja pasnaust, izejiet uz kādu pusstundu pa
staigāties svaigā gaisā. Šajā laikā aktivizējas žultspūšļa darbība, 
tāpēc labākais laiks iedzert žultsdzinēju preparātus.

Kā biroja darbiniekiem uzveikt pagurumu dienas vidū?
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Ja nav iespējas nosnausties, jāiet “gaismas dušā”. Spilgta gaisma 
aptur atslābinošā hormona melatonīna izdalīšanos, uzlabo 
garastāvokli, vairo darbaspējas. Ar galda lampu vien nepietiek. 
Vajadzīga speciāla lam pa, kas dod 2500 luksu stipru 
apgaismojumu.

Skaitļa un krasas 
harmonija

Katram skaitlim no viens līdz deviņi atbilst noteikta krāsa. 
Ko darīt, lai uzzinātu “savu krāsu”? To nosaka pēc cilvēka 
dzimšanas dienas datuma.

Tiem, kuru dzimšanas datums ir salikts skaitlis, tas jāreducē 
līdz vienam skaitlim. Piemēram, jūs esat dzimis 27. datumā, 
tad veiciet vienkāršu matemātisku darbību (saskaitīšanu) — 2 + 
7= 9. Tātad jūsu skaitlis ir 9. Ja esat dzimis 29 datumā, tad 
saskaitiet — 2 + 9= 11; 1 + 1= 2.

Turpmāk aplūkosim, kādam skaitlim, atbilst viena vai otra 
krāsa. Jūsu skaitlis — vieninieks (cilvēkiem, kuri dzimuši 1., 
10., 19., 28. datumā). Jums derēs visi toņi no gaiši dzeltenā 
līdz tumši oranžam, kā arī zeltainie toņi.

Divnieks (2 ,11,20, 29) — zaļie, krēmkrāsas un baltie toņi.
Trijnieks (3, 12, 21, 30) — no rozā līdz lillā toņiem, kā arī 

violetie un purpura toņi.
Četrinieks (4,13,22,31) — visi pelēkie, dzeltenie un brūnie 

toņi.
Piecinieks (5, 14, 23) — sudrabaini pelēkie un baltie toņi, 

kā arī visas zaigojošās krāsas.
Sešinieks (6, 15, 24) — visi toņi no gaiši zilā līdz tumši 

zilajam.
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Septiņi (7, 16, 25) — spilgti zaļie un dzeltenie toņi.
Astoņi (8, 17,26) — visu krāsu “nopietnie ” tumšie toņi.
Deviņi (9, 18, 27) — aveņu, rozā, kā arī sarkanā krāsa.
Tagad, zinot savu krāsu, varat pārskatīt savu garderobi. Tikai 

neuzskatiet, ka augšminētie ieteikumi ir galīgais spriedums, lai 
atbrīvotos no tērpiem, kas neatbilst jūsu krāsai. Piemēram, ja  
jums atbilst sešinieks, tas nenozīmē, ka visu mūžu jāvalkā tikai 
zilas krāsas apģērbi. Augšminētās krāsas un skaitļi atrodas 
savstarpējā mijiedarbībā un tādēļ to iedarbība uz cilvēku ir 
vislabvēlīgākā.

Tikai ļoti tumšie vai ļoti spilgtie toņi no “svešās “ krāsu 
gammas negatīvi iedarbojas uz cilvēku.Pastāv arī neitrālie toņi, 
kas nekādas pārmaiņas jūsu dzīvē neienes. Piemēram, ja  jūsu 
krāsa ir dzeltenā, tad neitrālie toņi būs gaiši zaļais, gaiši zilais 
vai maigi rozā, bet negatīvi -  spilgti sarkanie un spilgti violetie 
toņi. Tāpat jāatsakās no tumši zilās un melnās krāsas jūsu 
apģērbos.

Krāsas pēc asinsgrupas
Krāsas savā apģērbā var izvēlēties arī pēc asinsgrupas... 

Šādu krāsu atbilstību noteiktai asinsgrupai pētījis zinātnieks 
Džeims Adāmo (diētas pēc asinsgrupas).

/  asinsgrupai atbilst siltās krāsas — sarkanā, oranžā, 
dzeltenā;

II asinsgrupai — gaiši zilie un zaļie toņi;
III asinsgrupai —piestāv visas augšminētās krāsas, kā arī 

violetā un ceriņkrāsa;
IV  asinsgrupa — variācijas starp dzelteno un brūno krāsu.

Visi pārējie toņi neitrāli.
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Pirmās palīdzības sniegšana 
bērniem dažādu traumu

gadījumos
Mazs bērns, tikko sācis staigāt, ir enerģijas pārpilns. Viņam 

gribas lēkāt, “bāzt pirkstus” vai ielīst visās iespējamās un 
neiespējamās vietās. Mazulim briesmas draud ne tikai uz ielas, 
bet arī mājās. Pateicoties tālākam izklāstam, jūs neapjuksiet un 
sniegsiet pirmo palīdzību jūsu mazulim.

Saindēšanās
1 .Medikamenti
2. Sadzīves ķīmija
3. Istabas indīgie augi

Ārējie simptomi
Piepešs vājums, miegainība, acu zīlīšu paplašināšanās, 

“degoši” vaigi, spējš uzbudinājums, smakšana, sirds darbības 
apstāšanās, gļotādu tūska.

Pirmās palīdzības sniegšana 
* / Precīzi iegaumējiet vai pierakstiet laiku, kad ievērojāt 

saindēšanās pirmos simptomus un paziņojāt to ārstam.
S  Dodiet bērnam izdzert ne mazāk par 2 glāzēm auksta 

novārīta ūdens (vecākiem par 10 gadiem — ne mazāk par 5 
glāzēm) un 1 ēdamkaroti jebkuras augu eļļas.

S  Izsauciet bērnam vemšanu, aptiniet pirkstu ar saiti un 
uzspiediet uz mēles sakni.

S  Izdariet eļļas klizmu.
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%/ Iedodiet — 4 sasmalcinātas aktivētās ogles tabletes.
X  Ja bērns ir bezsamaņā, noguldiet viņu tā, lai galva ir 

pagriezta uz sāniem.
'  Analīzēm saglabājiet atvemtās masas vai caurejas paraugus, 
medikamentu vai ķīmisko preparātu paraugus.

Piezīme!
Nedodiet bērnam pienu, tas veicina indes tālāku 

uzsūkšanos!
Uzmanību! Ja saindēšanās notikusi ar sārmiem vai stipru 

skābi — nedrīkst izsaukt vemšanu un taisīt klizmu!
Toksiskās vielas “atpakaļceļā” var vēlreiz apdedzināt 

gļotādas un iekļūt elpošanas ceļos!

Apdegumi
1. Ar karstiem šķidrumiem
2. Ar ķīmiskiem preparātiem
3. Ar elektrisko strāvu
4. Ar pirotehnikas ierīcēm

Ārējie simptomi
Ādas vai gļotādu apsarkums, asas sāpes, tūskas, ādas 

atslāņošanās, apdegumu izraisošās vielas paliekas uz ādas.

Pirmās palīdzības sniegšana 
Ja apdegumu izsauc elektriska strava, atsledziet to vai 

izolējiet bērnu no strāvas avota, noliekot starp viņiem plastikas 
plātni vai sausu koka dēli.

S  Atbrīvojiet traumēto vietu no apdegumu izraisītajiem 
(materiāliem).

S  Apdegušo vietu aprasiniet (duša) ar auksta ūdens strūklu 
vai atdzesētiem nekodīgiem šķidrumiem (pienu, kefīru, alu vai 
urīnu) ne mazāk par 10 minūtēm.

S  Ja verdošs ūdens vai tvaiks apdedzinājis bērnu caur 
drēbēm, tad lejiet ūdeni virs tām, neizģērbjot viņu.
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Iedodiet bērnam izdzert pusglāzi vēsa ūdens, kurā 
iepilināti 10 pilieni korvalola vai valokordina.

Ja āda ir tikai apsārtusi, palūdziet bērnu pačurāt un pēc 
pāris minūtēm uzlieciet atdzesēta urīna kompresi uz bojātās 
ādas. Ja uz ādas paceļas čulgas, tad uzlieciet tīru drāniņu uz 
tām.

Piezīme!
Uzmanību! Atdzesēšanai nedrīkst izmantot ledu, jo  krasa 

temperatūras pazemināšana sarežģīs apdeguma traumu. 
Nedrīkst liet ūdeni uz traumas, ja  bērns nav atvienots no 
strāvas avota.

Bērns noteikti jāparāda ārstam;
S p ie  stipriem apdegumiem ar ādas atslāņošanos;
S  ja  uz ādas parādās čūlas.

ASV, Bufalo, Ņujorkas štats. 1900' gada 29. septembrī zēni 
redzēja, kā stipras lietusgāzes laikā no debesīm krita zivis. Šajā 
pašā apgabalā zivju krišana no debesīm tika atzīmēta arī 1939. 
gada 29. septembrī.

□ □□
ASV, Aleksandrija -  Beja, Ņujorkas štats. 1900. gada 

novembra beigās negaisa laikā krusas graudos bija redzamas 
cilvēku acis.

□ □□
1990. gada decembrī Hebridu salu grupā no Lūisa salas 

Flanānu salā ieradās tvaikonis, lai attālajā bākā nomainītu 
darbiniekus, taču viņu tur nebija. Meklēšana bija veltīga.
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□  □ □
ASV, Tillersferija, Dienvidkarolīnas štats. 1901. gada 27. 

jūnijā neliela lietus laikā no debesim nokrita simtiem zivju, tajā 
skaitā arī asari, foreles un karūsas. Pēc lietus tās tika atrastas 
kokvilnas laukos.

□  □ □
Austrālij a, Kvīnslenda. 1901. gada augustā no debesīm krita 

grunduļi. Tas šajā gadsimtā ir pirmais no desmit lielākajiem 
zivju “līšanas” gadījumiem, kas atzīmēti šinī štatā.

□  □ □
ASV, Česterfīlda, Aidaho štats. 1902. gada 14. janvārī ar 

milnu rokās slēpotāju grupai pakaļ dzinās 8 pēdas garš 
antropoīds. Tā šajā štatā bija pirmā tikšanās ar tādu būtni, bet 
pavisam zināmas deviņpadsmit.

□  □ □
ASV, jūrā pie Sitiailendas, Ņujorkas štats. 1902. gada 10. 

augustā loču kuģim, kuru komandēja kapteinis S. Bants, 
uzbruka nepazīstams jūras dzīvnieks. Tas bija daudz lielāks par 
vali. Briesmonis dzina kuģi atpakaļ krastā.

□  □ □
ASV, Bronksa,Ņujorkas štats. 1903. gadamaijāno dzīvokļa, 

kas piederēja Kohas kundzei, pazuda nauda, dārglietas un daudz 
personisko lietu. Vairāku nākamo dienu, laikā dzīvoklī dega 
gaismā un bija redzamas ēnām līdzīgas figūras. Taču ik reizi, 
kad tur ieradās policija, neviens netika atrasts.

□  □ □
ASV, Aiola, Kanzasas štats. 1903. gadā nakts maiņā 

strādājušo ogļraču vidū izcēlās panika, ko izraisīja dīvaina, 
puscilvēciska radījuma parādīšanās. Radījumam bija ragi, gari 
mati un milzīgas, sarkanas acis.

□  □ □
Dienvidāfrika, jūrā pie Hermanusas. Milzīga, čūskai līdzīga
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būtne ar lielām, ka bļodas acīm piepeldeja pie zvejnieku 
kuģīšiem, kas atradās četras jūdzes no krasta.

□  □ □
Īrija, Lutema, Fermanagas grāfiste. 1904. gadā, sākot ar 

marta mēnesi, vairākus mēnešus ik nakti pāri ezera virsmai 
slīdēja lieli gaismas apļi.

□  □ □
Anglija, Vimbldona, Londona. 1904. gada 2. aprīlī pāri 

Londonas priekšpilsētai pēkšņi nolaidās nedabiska tumsa, kas 
izraisīja paniku un jukas. Šajā laikā netika novēroti ne lieli 
mākoņi, ne migla.

□  □ □
ASV, netālu no Filadelfijas. 1904. gada 31. jūlijā tvaikonis 

“Mohikānis” iepeldēja dīvainā, mirdzošā mākonī. Tvaikoņa klāji 
sāka spīdēt kā ugunsgrēkā, bet kuģa kompass “sajuka prātā” . 
Tas turpinājās tik ilgi, kamēr tvaikonis atkal neizkļuva atklātā 
jūrā. 2. decembrī pār Memfisu, ASV, Tenesijas štatā, gaišā dienas 
laikā uz neilgu brīdi pārklājās tumsa.

Q Q Ū
Vella, Fronkaisalta, Klaidas grāfiste. 1905. gada maija 

sākumā milzīgs, melns putns pārlaidās zemu virs namu jumtiem. 
Oktobrī nepazīstams četrkājains radījums tika pārsteigts, kaujot 
lopus kādā Anglijas fermā netālu no Greitbadm intonas 
Glosteršīras grāfistē.

□  □ □
ASV, Kiteripointa, Menas štats. 1905. gada 1. septembrī no 

jūras pāri pludmalei stiepās sprakšķošas, elektriskas liesmu 
mēlītes. Šajā laikā bija jūtama sēra smaka.

□  □ □
Zelta meklētāji, kas XIX gadsimta beigās devās jaunās 

Klondaikas meklējumos, kļuva par pirmajiem zināmajiem 
Bezgalvju ielejas upuriem. Sešu cilvēku grupa devās ceļā pa
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Nahani kanjonu un pazuda bez pēdām. 1905. gadā brāļi Frenks 
un Viljams Makleodi kopā ar kādu Robertu Viru devās izlūkos 
pa Dienvidu Nahani. Pēc trim gadiem viņu skeletus atrada 
nejaušs mednieks. Visi skeleti bija bez galvām.

Kopš tā laika ieleja ieguva savu drausmo nosaukumu. Ikviens 
no bojāgājušajiem bija spēcīgs, vesels cilvēks, kurš spējīgs par 
sevi parūpēties. Gandrīz visi bojāgājušie bija zelta meklētāji. 
Protams, viņi ir slepkavu mērķis, taču vecākie Nahani ciema 
iedzīvotāji apgalvo, ka tas ir saskvaču roku darbs. Tie ir vietējie 
mežoņi. Ko gan viņi sargāNahani kanjonā?

□ □□
ASV, Unionpointa, Ņūdžersijas štats. 1906. gada jūnijā 

zibens iespēra sievietei. Uz viņas rokas palika dīvains zīmējums, 
kas atgādina fazānu, čūsku un hieroglifus.

□ □□
Anglija, Glostera. 1906. gada augusta vidū trīs bērni, no 

vienas ģimenes pazuda laukā, kas atrodas līdzās vecāku fermai. 
Policijā tika izziņota trauksme, un trīs dienas bērni meklēti. 
Ceturtajā dienā bērnus atrada guļam grāvī tikai piecdesmit jardu 
attāluma no viņu mājas. Savu prombūtni viņi nekādi nevarēja 
paskaidrot, un vispār nesaprata, kur visu šo laiku bijuši. Tajā 
pašā vietā 8. februārī vētras laikā parādījās milzīgi gaismas apļi, 
kas nokarājās zemu pār ciemu. Tie mazliet sabojāja dažus kokus 
un netālo baznīciņu.

Lai barība ir tavas zāles
“Apēd kotletīti, meitiņ... Paskaties, cik skaista. Ēd, ēd, kamēr 

silta... Nu, kāpēc neēd? Māmiņa tā centās pagatavot tev garšīgas 
pusdieniņas, bet tu... Nu, ko lai ar tevi iesāk?”
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Pazīstama aina, vai ne? Vienu karotīti par vecmāmiņu, otru
-  par tēti... Bērnam nelabi kļūst, jau paskatoties vien uz gaļas 
produktiem, pienu, krējumu, kefīru... “Kartupeļus vari atstāt, 
bet gaļa noteikti jāapēd!”

Senatnē gudri ļaudis teica: “Lai barība ir tavas zāles, un 
zāles lai ir barība!” Tagad ārsti pamazītēm sāk atgriezties pie 
gadsimtos pārbaudītām veselīga dzīvesveida receptēm. Ko 
mums, piemēram, iesaka Austrumu medicīnas tradīcijas?

Cilvēka barībai 60 -  75 % jāsastāv no augu valsts produk
tiem. Galvenais -  daudzveidība. Citādi iedzīvosieties dažādās 
slimībās.

Austrumu gudrie uzskata, ka ir tīra barība (piens, sviests, 
augļi, dārzeņi, graudi), uzbudinoša barība (gaļa, olas, zivis, siltie 
ēdieni, asas garšvielas, alkohols) un netīra barība (bojāti, 
sastāvējušies produkti, parasti -  gaļa). Cilvēki, kas tiecas pēc 
garīgas pilnveidošanās, priekšroku dod tīrajai barībai.

Mūsdienu cilvēks pārāk daudz lieto uzbudinošo barību un 
tāpēc viņam rodas milzums problēmu gan fiziskā, gan morālā 
plāksnē. Attīstās nervozitāte, sirds un asinsvadu sistēmas 
slimības un citas kaites. Modernās diētas veselībai tikai kaitē,, 
jo cilvēks nesaņem pilnvērtīgu barību.

Barības izvēli nosaka arī gadalaiks. Ziemā jāēd treknāki 
produkti, lai organisms varētu sevi apsildīt un pāriet uz tauku 
tipa vielmaiņu. Turpretī vasarā jāizvēlas viegla augu barība.

Jāēd tikai tad, kad jūti izsalkumu. Katrs kumoss jākošļā 
vismaz 40 reizes. Starp citu, ķīnieši uzskata: jo lēnāk cilvēks 
ēd, jo mazāk barības viņš uzņem un viņam ir vairāk cerību 
palikt slaidam un vingram visu mūžu.

Barības daudzums ir loti individuāls rādītājs. Ja cilvēks strādā 
fizisku darbu svaigā gaisā, viņam vajadzīgs kalorijām bagātāks 
uzturs. Ari jaunībā jāēd vairāk nekā brieduma gados. Ziemā -  
vairāk nekā vasarā. Galvenais -  nepārēsties.

Racionāls uzturs
Racionāls uzturs ir tāds, kas satur visu organismam



nepieciešamo. Katru dienu jāēd dārzeņi un augļi, kas satur 
minerālsāļus, vitamīnus un viegli asimilējamus ogļhidrātus. Piena 
produktos, gaļā un zivīs ir olbaltumvielas un vairāki vitamīni. 
Ļoti svarīga ēdienkartes sastāvdaļa ir augu un dzīvnieku tauki.

Visus produktus iedala trīs pamatgrupās, kurus:

Ēd neierobežoti
Augli un ogas.
Ēd lēnām, iepriekš sagriežot vai sadalot. Kompoti ar visu 

šķidrumu. Biezais ķīselis ar želatīnu.
Dārzeņi.
Sautējumi, lečo. skābēti kāposti. Vēlams, lai puse no visiem 

dārzeņiem būtu svaigā veidā.
Zaļumi.
Loki, dilles, puravi, pieneņu lapas, redīsi. Katru dienu vismaz

2 ēdamkarotes. Ziemā var aizstāt ar sīpoliem vai ķiplokiem.
Rieksti un sēkliņas.
Visi rieksti un sēkliņas bez sāls.
Žāvēti augļi.
Piena produkti.
Piens, kefīrs, biezpiens, paniņas, jogurts. Mājas siers bez 

sāls. Liesie sieri. Saldējums ar lielu augļu piedevu.
Olas.
Vārītas vai ceptas ūdens peldē (bez taukiem).
Gaļa.
Visa veida liesa gaļa. kas nav malta. Vārīta, sutināta, cepta 

cepeškrāsnī. Arī nepanēta karbonāde. Šašliks, putnu gaļa (bez 
ādas).

Zivis.
Svaigi sālītas, ceptas eļļā (bez panēšanas), 1 reizi 10 dienās 

karsti kūpinātas. Sālītas zivis pirms lietošanas nomērcē. Zuši, 
nēģi, līņi, ja  nav ļoti sāļi.
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Sēnes.
Svaigas, vārītas, marinētas, zupā, bet ne mērcē.
Šķidrumi.
Katru dienu vismaz 1,5 litri ūdens, vienu glāzi izdzerot pirms 

ēšanas (vienmēr). Sulas, tēja, kafija. Nedzeriet sāļo tomātu sulu.
Parastajās dienās 2 — 3 reizes nedēļā brokastīs drīkst ēst 

nesaldinātas sausās brokastis (var pievienot klijas).

Ēd nedaudz
Dienā: 4 tējk. medus vai ievārījuma; 3 ēdamk. eļļas, krējuma 

vai majonēzes; 1 — 2 deserta karotes kečupa vai sojas mērces.

Neēd nemaz
Milti un to izstrādājumi. Kartupeļi, zirņi, pupas. Biezputras. 

Sviests, speķis, margarīns. Desas, gaļas kūpinājumi (aukstie). 
Maltas gaļas izstrādājumi, gaļas konservi. Sāļās zivis (auksti 
kūpinātas, sālītas). Cukurs,konfektes, šokolāde, alus, liķieris.

Atslodzes dienas (nedēļā divas)
1. variants: 2 1 kefīra vai paniņu + zaļumi, svaigi vai vārīti 

dārzeņi, 300 — 500 g biezpiena. Daži citrusaugļi vai kivi, 1 
sauja riekstu vai 2 šķēles apžuvušas rupjmaizes, 1 sauja žāvētu 
augļu, 4 tējk. medus vai ievārījuma.

2. variants: 21 bērzu sulas, augļi, paniņas (1 — 2 glāzes + 
zaļumi), 150 g biezpiena, tēja, kafija, sulas (no paciņām), 1 
sauja riekstu, 1 sauja žāvētu augļu.

3. variants: 1 kg banānu, 1 kg mandarīnu vai apelsīnu, 
daži kivi, bumbieri. 100 g biezpiena, 1 sauja riekstu, 1 sauja 
žāvētu augļu.

Ievērojot šādu ēdienkarti, svars katru nedēļu samazinās vidēji 
par vienu kilogramu.



Receptes tiem, kas vēlas novājēt
1. Vidēji lielu svaigu brokoļa galviņu tvaicē katliņā uz 

sautējamā sietiņa zem vāka aptuveni 10 minūtes. Gatavam 
dārzenim jāpaliek spilgti zaļā krāsā viegli kraukšķošam. Brokoli 
pasāla ar uzturā lietojamu jūras sāli un aizdara ar olīveļļu (auksti 
spiestu). Lieliski apmierina ēstgribu, regulē vielmaiņas procesu 
un veicina novājēšanu. Sevišķi iesaka cilvēkiem ar pirmo 
asinsgrupu.

2. “Nieciņš”
Notīra 2 lielus burkānus, sarīvē uz rupjas sakņu rīves, 

pievieno 0 ,5  ēdamkarotes majonēzes, deserta karoti augu 
eļļas, 2 daiviņas ķiploku. Nieciņš slēpjas divās ēdamkarotēs 
ar kaudzi notīrītās saulespuķu sēkliņās. Nesālīt.

3.“Nieks”
Gatavo analogi iepriekšējam. Novārītu bieti sarīvē, pievieno 

majonēzi, ķiplokus un 2 ēdamkarotes notīrītu ķirbju 
sēkliņu.

Dārzeņu diēta vasarā
Šo uztura režīmu ieteicams organizēt dārzeņu sezonā un 

ievērot divas reizes nedēļā viena mēneša ietvaros. Tas veicina 
gan atbrīvošanos no liekā svara, gan arī normalizē kuņģa un 
zarnu trakta darbību.

Brokastis: glāze rūgušpiena vai glāze remdena ūdens, kurā 
izšķīdināts medus (1 tējkarote).

Otrās brokastis (pulksten 10.00): glāze augļu sulas vai 
mazliet svaigu augļu, ko var aizstāt ar svaigiem dārzeņiem.

Pusdienas: svaigu dārzeņu salāti (salāti, loki, dilles, gurķi, 
tomāti, pētersīļi utt.) un glāze augļu sulas.

Vakariņas: tā saucamie musļi -  dažādu produktu maisījumi. 
Garšīgs ir šāds mistrojums: 1 ēdamkaroti auzu pārslu 12 stundas 
mērcē 3 ēdamkarotēs ūdens. Pirms ēšanas pieliek 1 ēdamkaroti 
medus, puses vai vesela citrona sulu. Visus produktus rūpīgi
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sajauc. Uz rīves sarīvē 200 g nemizotu ābolu vai citu augļu un 
uzliek uz pārslām. Virsū uzkaisa ēdamkaroti sasmalcinātu 
valriekstu, mandeļu vai zemesriekstu.

Mazi, bet ļoti efektīvi padomi eiropiešiem no Tibetas 
dziedniekiem:
I. baltmaizes vietā ēd rupjmaizi;
2 .balto rafinēto cukuru aizstāj ar medu;
3. ēdienu sālīšanai sāc lietot jūras sāli;
4. galīgi atsakies no ceptiem produktiem;
5. dzīvnieku tauku vietā lieto augu eļļas;
6. ēd mazāk kartupeļu un vairāk rīsu;
7. kviešus labāk ēd diedzētus vai vārītus;
8. ziemā konservēto augļu vietā pērc saldētos;
9. centies nedzert ūdeni ēšanas laikā;
10. nejauc vienā ēdienā kopā augļus un dārzeņus, graudus un 
pienu;
II. piecelies no galda, pirms jūties pilnīgi paēdis;
12. nekad neēd, ja  esi noguris; sliktu garastāvokli un problēmas 
atliec malā, ēdot domā tikai par ēdienu, izbaudi to; reizi nedēļā 
no ēšanas atturies.

Jums tiks piedāvāti vairāki diētu paraugi, kā divu nedēļu 
laikā nomest liekos 4 -  6 kg un atgūt slaidu siluetu. Pie kam 
jūsu ēdienkarte nekļūs viendabīga, bet tieši otrādi, tā kļūs 
daudzveidīgāka, krāsaināka un pietiekami sātīga.

Par vienu izmēru mazak
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“Skaistuma diēta ”
Diētu drīkst ieturēt no trīs nedēļām līdz trīs mēnešiem. Tās 

pamatkomponents ir gaļa, tādēļ to droši var pielietot aukstā 
gadalaikā. Iedarbojoties uz vielmaiņu šī unikālā diēta attīra 
organismu, uzlabo ādas stāvokli. Bez tam tā sastāv no 
vienkāršiem produktiem, kurus var nopirkt veikalā, tos viegli 
pagatavot un nav jāatsakās no sāls.
Brokastis. Tasīte aromātiskas melnas kafijas bez cukura, divi 
gabaliņi maizes (50g), tējkarotīte olīveļļas, pustomāts, 50 g 
brinzas siera.
Otras vieglas brokastis. Viens ābols.
Pusdienas. 200 g liesas vārītas vai ceptas gaļas. Gaļu cep bez 
taukiem teflona pannā.
Launags. Liels sulīgs ābols.
Vakariņas. 200 g liesas gaļas (pagatavo tāpat kā pusdienām),
2 kartupeļi, tasīte nestipras kafijas.

“Skaistuma diētas” priekšrocība -  variācijas produktu 
aizvietošanā, piemēram, gaļu var aizvietot ar to pašu daudzumu 
vārītas zivs vai vistas. Kartupeļus aizvietot ar vārītiem rīsiem 
vai makaroniem (200 g), bet alternatīva ābolam -1 5 0  ml piens 
ar i , 5% tauku saturu. Pie kam pēc vēlēšanās var mainīt vietām 
brokastis ar vakariņām.

“Raibā diēta ”
Šī ir ātrā diēta, kad vienas nedēļas laikā var nomest 2 -  4 kg 

liekā svara. Atšķirībā no “Skaistuma diētas” šī diēta ir monotipa 
ar produktu dalīšanas principu.
Pirmā diena. 500 g dažādu divu veidu svaigi dārzeņi, 500 g 
dažādu divu veidu augļi (izņemot banānus, vīnogas un saldos 
bumbierus). Var pagatavot dārzeņu salātus bez eļļas ar šķipsniņu 
sāls.
O trā  diena. 500 g liesa novārīta gaļa (var lietot nedaudz sāls), 
500 ml dabīgas ābolu sulas, kuru atšķaida ar ūdeni 1:1.
Trešā diena. 4 novārītas olas, 500 g svaigu dārzeņu (2 veidi).
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Ceturtā diena. 500 g liesas novārītas gaļas, 500 g svaigu augļu 
(2 veidi).
Piektā diena. 800 g novārītas zivs.
Sestā un septītā diena. 3 dažādu veidu svaigu augļu. To 
daudzums nedrīkst pārsniegt 2 kg.

Mēness diēta
Tikai vienu reizi mēnesī -  pilnmēness laikā -  izmantoj iet šo 

diētu (šķidrums, mīnus sāls un cukurs), -  un 2 kilogrami liekā 
svara pazudīs kā nebijuši! Bet, ja arī pārējās dienās jums izdosies 
ierobežot savu ēstgribu, tad parēķiniet: pa gadu salasīsies 24 
kilogrami nevajadzīga svara!

Pilnmēness
Mēness enerģija izraisa ne tikai okeāna ūdeņu bēgumu un 

paisumu, bet līdzīgu parādību arī attiecībā uz šķidrumu mūsu 
organismā. Cilvēka ķermenis sastāv apmēram no 80 procentiem 
ūdens, tādējādi tas pakļaujas dabas -  arī Mēness -  likumiem. 
Tādēļ pilnmēness laikā ūdens no organisma “atplūst”, ja  jūs to 
neaizturat, ēdot “sauso ēdienu”, un nedzerat saldus, sāļus un 
alkoholiskos dzērienus. Mēs nepieņemsimies svarā, ja  intuitīvi 
pirms pilnmēness un tā dienā ēdīsim mazāk. Pēc pilnmēness 
ēstgriba pastiprinās pati no sevis -  tas ir neizbēgami, bet, tā kā 
Mēness šajā laikā dilst, tad arī svars nepieaug.

Augošs Mēness
Tas ir lielisks periods vispārnostiprinošu procedūru, vitamīnu 

un zāļu terapijas veikšanai. Organisms labāk pieņem zāles un 
preparātus, tāpat augu uzlējumus un nostādinājumus. Sajās 
dienās ir vājāka sāpju sajūta, tādēļ iesaka izdarīt visas 
ķirurģiskās darbības.

Kad Mēness dilst
Sākas organisma dabiskas attīrīšanās procesi. Tas ir labākais 

laiks visu atjaunojošo, atveseļojošo procedūru praktizēšanai.
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Vieglāk izvadās atkritumvielas un elementi, kas nokļuvuši 
organismā ar ēdienu un dzērienu no nelabvēlīgas apkārtējās 
vides. Bet tā kā visvairāk “netīrumu” uzkrājas taukaudos, lad 
tie tiek izvadīti kopā ar taukiem.

Jauna Mēness diena 
Badošanās šajā dienā ir loti noderīga veselībai. Tā novērš 

daudzas slimības. Var dzert bez ierobežojuma dažādus dzērienus 
-pienu, zāļu novārgumus, minerālūdeni, -  lai tikai tie nesaturētu 
cukuru un sāli. Šķidra diēta paātrina un papildus uzlabo 
vielmaiņu, palīdz noturēt svaru, kuru jū s  esat panākuši

pilnmēness laikā.

Sešu Ki noslēpums
Jau sen nevajag pierādīt, ka dzīvojam enerģiju pasaulē. 

Tomēr līdz šai dienai paliek noslēpums, kāda ir šo enerģiju 
mijiedarbība, to ietekme uz mūsu dzīvi, likteni un veselību. Savu 
atbildi sniedz Austrumu filozofija un medicīna, kas krājusi 
pieredzi jau 5000 gadus.

Su -  Džok pamatlicējs Dienvidkorejas profesors Pak Cže 
Vu uzskata, ka pasaulē un mūsu iekšienē valda 6 enerģijas vai 
stihijas — sešas Ki: vēja, siltuma, karstuma, mitruma, 
sausuma, un aukstuma enerģijas. Savstarpējā mijiedarbībā tās 
rada mūžīgo pārmaiņu cirkulāciju: vējš rada siltumu, siltums — 
karstumu, karstums — mitrumu, mitrums — sausumu, sausums 
— aukstumu, aukstums — vēju.

Su — Džok vēsta: lai būtu stiprs, vajag uzturēt stihiju, kas 
tevi radījusi.

Pastāv arī nepakļaušanās likums, kad stihija pretojas 
dominējošai enerģijai, kā aukstums pretojas siltumam. Šajā
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gadījumā notiek spēku pārvietošanās, kas veicina jauna vijuma 
attīstību.

Su — Džok metode harmonizē enerģijas, atveseļo gan garīgi, 
gan fiziski.

Enerģētiskais portrets
Katram no mums jau no bērnības dominē kāds no sešiem 

Ki, kas arī veido mūsu enerģētisko konstitūciju.
Vēja cilvēki — kalsni, aktīvi, zinātkāri, nedaudz virspusēji. 

Pieticīgi, mīl ceļot, sabiedriski, viņiem pastāvīgi rodas jaunas 
idejas, kuras tie gatavi aizstāvēt līdz galam. Viņiem raksturīga 
nesavaldība. Galvenā emocija — naids.

Siltuma cilvēki vēl aktīvāki un kustīgāki. Viņus viegli pazīt 
pēc druknā auguma un platiem pleciem. Mīl tusiņus un 
piedzīvojumus, jautras kompānijas, smieklus, anekdotes. Dzīvo 
pēc savām vēlēšanām, nesmādē nevienu paņēmienu, lai 
piepildītu tās. Ambiciozi, praktiski, ietiepīgi, priekšroku dod 
dārgām un kvalitatīvām precēm. Galvenā emocija — prieks.

Karstuma cilvēki — enerģijas pārpilni, em ocionāli, 
pašpārliecināti, devīgi, diplomātiski, komunikabli. Izvirza sev 
mērķi un aktīvi to sasniedz, ambīciju un ietiepības tiem vēl 
vairāk nekā siltuma cilvēkiem. Patīk spīdēt sabiedrībā, mīl 
komplimentus. Tieksme uz korpulenci, tomēr tā viņiem 
netraucē. Galvenā emocija — laimes sajūta.

Mitruma cilvēkus raksturo m azkustīgs un noteikts 
dzīvesveids. Viņiem patīk mājas darbi, nodarbošanās ar bērniem, 
saimniecību. Kā likums viņiem ir liekais svars, kas nereti ir 
iem esls nopietnām slimībām. Viņi ir ļoti aizdom īgi un 
emocionāli, tomēr spriedumus izdara samērā loģiskus un vispār 
domāšana—viņu jājamzirdziņš. Viņiem raksturīgs diskomforta, 
trauksmes un nepamatotu baiļu stāvoklis. Galvenā emocija — 
satraukums.

Sausuma cilvēki — kalsnējas konstitūcijas, bet mazkustīgi 
un slinki. Tie ir pesimisti, kas dzīvo no jūtām, viņi atrodas
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bezgalīgos meklējumos: sevis, dzīves ideālu, pareiza dzīves ceļa 
izvēlē. Viņi ir ļoti noteikti, pat ietiepīgi ar noslieci ieciklēties uz 
kādu vienu problēmu. Galvenā emocija — skumjas.

Aukstuma cilvēki — kalsni, slimīgi, ātri nogurst, bieži salst. 
Aizdomīgi, viņus bieži nomoka nepamatotas bailes. Lēmumus 
pieņem uzmanīgi, atsaucoties uz pieredzi un loģiku, visas lietas 
pakļauj rūpīgai analīzei, reālisti. Savus uzskatus uz āru neiz
pauž., b e t , ja  arī izsaka, tad pārāk tieši. Galvenā emocija — 
bailes.

Pēcdzemdību depresija
Bērna piedzimšana -  priecīgs un ilgi gaidīts notikums. Bet 

prieka vietā jaunās māmiņas kļūst grūtsirdīgas, raudulīgas un 
neizprotami agresīvas pret apkārtējiem un dažreiz pat pret savu 
bērnu. Šī parādība pazīstama visā pasaulē kā pēcdzemdību 
depresija, “beibi -  blūzs” vai “postnatālās skumjas”.

Asaras bez iemesla, viegla uzbudināmība, sevis žēlošana, 
neizskaidrojams satraukums, domas par to, ka neviens nemīl 
un bērns piedzimis nelaikā, māmiņām velkas dažas dienas, bet 
cilām ar krūts barošanas pārtraukšanu.

Kādēļ rodas pēcdzemdību depresija?
Tas izskaidrojams ar hormonālo pārkārtošanos organismā, 

kā arī jāņem vērā psiholoģiskie faktori. Pirmkārt, bērns -  tā ir 
milzīga atbildība. Māmiņa nevar tāpat kā agrāk pamest visu un 
aizbraukt atpūsties, nevar darīt sev vēlamos darbus, tiek samazi
nāts gulēšanas ilgums. Viss laiks nedalāmi pieder mazulim.

Otrkārt, pirms mazuļa piedzimšanas visa apkārtējo uzmanība 
tiek veltīta pašai sievietei, pēc dzemdībām tā tiek veltīta bērnam. 
Nav nekāds brīnums, ja  māmiņa izjutīs nelielu greizsirdību uz 
mazuli.
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Kā var palīdzēt?
/  Atliciniet laiku atpūtai. Tagad jū su  organism am  

nepieciešams vairāk miega, klusuma un pilnvērtīgs uzturs. Jūsu 
mazulim vajadzīga vesela un mierīga mamma.

S  Neatsakieties no tuvinieku palīdzības. Jūs nekļūsiet par 
sliktu māti, ja daļu rūpju par mazuli uzticēsiet vecmāmiņai, vīram 
vai auklītei.

/  Centieties pēc iespējas vairāk izrunāt savas problēmas.
Sākumā tuviniekiem izskaidrojiet savu slikto garastāvokli -  
pēcdzemdību perioda īpatnības. Padalieties ar viņiem savos 
pārdzīvojumos, bailēs par bērnu.

/  Nekrītiet izmisumā, ja  nezināt bērna raudāšanas 
iemeslus vai viņa vēlmes. Paņemiet bērnu uz rokām, parunājiet 
ar viņu -  jau jūsu balss vien var to nomierināt. Nebaidieties 
griezties pēc palīdzības pie ārsta, jau dzemdējušām draudzenēm, 
mātes. Jāatceras, ka laiks visu vērš uz labu. Drīz mazulis sāks 
pazīt tuviniekus, smaidīt un ar katru dienu kļūs patstāvīgāks. 
Paies kāds laiks, un jūs viņu sapratīsiet daudz labāk.

/  Ja pēc dzemdībām mazinājusies jūsu seksuālā vēlme— 
neuztraucieties, tā atjaunosies, tiklīdz beigsies pēcdzemdību 
depresija.

/  Paņemiet rokās otu un krāsas. Katru dienu zīmējiet savu 
garastāvokli. Lai iznāk abstrakts zīmējums vai krāsu plankumi 
un strīpas, tas nekas -  svarīgi, lai jūs iemācītos izlikt uz papīra 
savas emocijas. Pamēģiniet uzzīmēt agresiju, skumjas, bailes 
par nākotni, bet pēc tam -  laimi par to, ka esat kļuvusi par mā
miņu.

/  1 0 - 1 5  dienas padzeriet nomierinošas zāļu tējas.
Zāļu tējas maisījums Nr 1: vilkābeles ziedi un augļi, aveņu 

lapas, bērza jaunās lapiņas, upeņu lapas, mežrozīšu augļi, 
lakricas sakne.

Nr 2: melisa, piparmētras lapas, maija nātru lapas, vilkābeles 
ziedi vai lapas, mežrozīšu augļi, māteru lapas.
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Nr 3: vilkābeles ziedi, meža zemeņu lapas, maura sūrene, 
lauku kosa, lavandas ziediņi.

Visus komponentus ņem vienādās daļās un sajauc. 1 
ēdamkaroti zāļu maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens un 15 
minūtes tur ūdens peldē, lai ievelkas, pēc tam izkāš.

/  Pēc zāļu tējas kursa beigšanas dienā izdzeriet 2 litrus 
šķidruma: siltu tēju ar citronu (pie alerģijas lieto citronu bez 
mizas), zaļo tēju vai pienu ar medu (noteikti jāseko, vai bērnam 
nav alerģisku reakciju pret m edu un pienu), morsu no 
dzērvenēm, upenēm, brūklenēm un mellenēm; burkānu sulu ar 
saldo krējumu, cigoriņu dzērienu ar saldo krējumu un zāļu tējas 
(lavandas, kumelīšu, melisas un meža zemeņu lapu).

/  Katru dienu pirms gulētiešanas lieto nomierinošas peldes 
ar zāļu uzlējumiem no raudeņu lakstiem, rozmarīna, lavandas, 
skujām, kumelītēm, bērzu lapām, nātrēm vai melisas.

Ievāra 1 / 2 glāzes zāļu uzlējuma ar litru verdoša ūdens un 
termosā iztur 20 minūtes un izkāš. Uzlējumu lej vannā ar siltu 
ūdeni (37° C).

/  Nostipriniet nervu sistēmu ar aromaterapijas palīdzību: 
eļļu pievienojiet vannā, dedziniet aromātlampiņās lavandas, 
bergamonta, rozmarīna, ģerānijas, kumelīšu, melisas, skuju, 
apelsīnu, citrona, sandala eļļas. Visi šie aromāti noņem stresu, 
uzmundrina un veicina pilnvērtīgu atpūtu.

Laulību modeļi
Runājot par partnerattiecībām, uzpeld mūžsenā tēma -  vai 

taisnība, ka vīrs ir “galva“, bet sieva -  kakls“. Dzīvnieku pasaulē 
a ttiecības lie lā  m ērā nosaka dzim um u b io loģ iskās 
likumsakarības. Proti, tēviņš fiziski aizstāv savu teritoriju, mātīti
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un bērnus. Savukārt mātīte visbiežāk šo funkciju nepilda. 
Cilvēku pasaulē ārpus bioloģiskajiem faktoriem, kas ir svarīgi 
sugas izdzīvošanai, pastāv pavisam jauna un būtiska dimensija
-  divu cilvēku jūtas vienam pret otru un arī tas, ka viņi mācās 
sevi realizēt caur šīm attiecībām. Cilvēku attiecības nav 
sastindzis vai nemainīgs jēdziens. Dzīvē šī dimensija ir klātesoša, 
svarīga un noteicoša. Līdz ar to jautājums par līdzvērtību ģimenē 
ir būtisks. Nostādne par to, kurš ģimenē ir noteicējs, sievietes 
un vīrieša attiecības padara statiskas un nemainīgas. Tas lielā 
mērā traucē abu partneru izaugsmes iespējai.

Ideālais variants
Šāda varianta noteicēja lomas dažādos dzīves periodos 

varētu mainīties atkarībā no katra partnera dzīves situācijas. 
Piemēram, ja  kādā mūža posmā viens no partneriem jūtas par 
sevi stabilāks, pārliecinātāks, drošāks un ir gatavs uzņemties 
iniciatīvu, pieņemt lēmumus, aizsargāt ģimenes “teritoriju“, tad 
otrs partneris ir vairāk gatavs pielāgoties. Neviens cilvēks nav 
nemainīgi stabils, stiprs un gatavs aizsardzībai. Ja vīrietis ir 
pilnīgi uzņēmies veikt ģimenes galvas funkciju un neviens no 
partneriem nevar pieņemt citas alternatīvas, tad vīrieša krīzes 
brīdī (tādi katram ir) visā ģimenes sistēmā iestājās krahs. Citiem 
vārdiem, tajā brīdī ir “karapulks“ bez “ģenerāļa“. Jo dinamiskāka 
ir attieksme pret lomu maiņu, jo  vieglāk un emocionāli 
nesāpīgāk ir ģimenes galvas iniciatīvu ļaut pārtvert otram 
partnerim.

Vīrs -  galva, sieva -  kakls un otrādi
Tāds variants nebūt nav slikts ģimenes modelis. Taču tas 

nav vienīgais. Ģimenes lēmumu pieņēmēja un galavārda teicēja 
var būt sieva, kura līdz ar to uzņemas atbildību. Var būt arī 
jauktais ģimenes modelis, kur viens no partneriem kādu brīdi ir 
“galva“ un otrs “kakls“, bet pēc kāda laika ar lomām mainās. 
Vislabāk vai- funkcionēt ģimene, kad iespēja mainīties lomām 
ir abpusēji pieņemama un psiholoģiski vai emocionāli nesāpīga.
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Sieviete uztver vīrieti kā “gara tēvu “
Ģimenes modelis mēdz būt atkarīgs arī no tā, kā sieviete 

uztver vīrieti. Šeit varētu būt iedaly ums divos tipos. Ir sievietes, 
kurām vīrietis ir “gara tēvs”, respektīvi, garīgās izaugsmes 
kāpnes. Šādas sievietes vīrieti noteikti uztvers par gudrāku un 
stiprāku, tātad par galveno. Jo būtu pretdabiski tiekties pēc 
gara tēva, kurš par mani garīgajā izaugsmē un dzīves pieredzē 
ir mazāks un mazāk atbildīgāks.

Mātišķuma sindroms
Otra tipa sieviešu dominante ir mātišķuma sindroms. Šādām 

sievietēm ir svarīgi gādāt par vīrieti, aprūpēt viņu un līdz ar to 
uzņemties ģimenē atbildību. Šajā ģimenes modelī ģimenes galva 
var būt sieviete.

Abi modeļi var eksistēt, kamēr mēs sevi neieliekam noteikta 
tipa ietvaros (tādi mēs esam un savādāki nevaram b ū t), ar to 
brīdi mūsu attīstība apstājas (gan savstarpējo attiecību ziņā, 
gan individuālā).

Kompensējošais ģimenes modelis
Visizplatītākais ir kompensējošais ģimenes modelis. Proti, 

ja  viens no partneriem jū t kādu savas personības aspektu kā 
mazattīstītu, viņš atrod cilvēku, kurš šo viņa vājumu kompensē 
ar to, ka viņam šis personības aspekts ir stiprāk attīstīts. Tādā 
gadījumā otram partnerim parasti ir neattīstīts kāds cits aspekts, 
ko savukārt kompensē pirmais partneris. Ja šāds modelis kļūst 
par noteicošo, jāuzsver -  tas nav pārāk veselīgs veids, jo tad 
abi partneri kaut kādā ziņā paliek neattīstīti.

Katram no viņiem ir neattīstīta kāda personības daļa, kurn 
diezgan atkarīgā veidā viens partneris deleģē otram. Ja divi 
cilvēki ir gatavi kaut ko darīt, lai attīstītu sevi pilnībā, būtu 
pietiekoši stipri un līdzvērtīgi savā spēkā, nevis vājumā, tad 
visveselīgākais būtu modelis, kas balstās uz vienlīdzības 
principiem. Protams, arī šādā ģimenē var uzvirmot strīds par
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to, kurš ir galvenais. Taču šajā gadījumā strīdi ir ļoti svarīgi, tie 
ir neatņemama ģimenes veidošanas un izaugsmes sastāvdaļa. 
Ļoti svarīgi ir, cik konstruktīvi abi partneri spēj strīdus risināt 
un izdarīt secinājumus. Tas būtu savas personības stiprināšanas 
ģimenes modelis. Ja abi partneri par dzīves moto var pieņemt, 
ka mums nav jāpaliek nemainīgiem, ka gan mēs paši, gan mūsu 
attiecības var mainīties, tas ir pamats ģimenes stiprumam un 
veselībai.

Liekulība
Cilvēkiem piem ītošā liekulība ir viens no problēmas 

pamatcēloņiem, kuras dēļ cilvēki precas. Piemēram, ārēji 
veiksmīga un laimīga laulība būtībā ir izirusi, tomēr partneri 
nevēlas atzīt šo faktu un mākslīgi cenšas uzturēt attiecības. Lai 
komēdija izskatītos īsta, viņi uzvedas tā, it kā viņu starpā valdītu 
patiesa mīlestība un maigums. Šādas liekulības pamatā ir bailes 
par savu reputāciju, “ko teiks kaimiņi“ un sabiedrība, ja  publiski 
vajadzēs atzīt sakāvi laulības attiecībās. Pasaulē eksistē ļoti 
daudz šādu absolūti nelaimīgu un mākslīgi saglābtu laulāto pāru, 
kuri nevēlas atzīt šo faktu ne sev, ne āpkārtējiem cilvēkiem. 
Viņi spēlē profesionāli, visu pārvēršot farsā un izliekoties, ka 
“viss ir kārtībā“, pie kam spēle notiek divos līmeņos -  iekšējā 
un ārējā.

Piemēram, ja  šādiem partneriem gadās sastrīdēties, tad 
ciemiņu klātbūtnē viņi apspiež savas savstarpējās dusmas, 
uzliekot sejās vissaldāko smaidu, bet, tikko ciemiņi aizgājuši, 
tā ķeras viens otram krāgā. Šāda liekulība par visu cenu saglabāt 
ārēju labklājību noved pie tālejošām sekām. No psihiatru 
viedokļa neatrisinātas savstarpējās problēmas samilzt un var 
izraisīt nopietnas psihiskas traumas vai pat noziegumu.
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“Granatu rokassprādze”
0, 5 kg biešu, 4 granātāboli, 2 sīpoli, 1 / 2  glāze granātu 

graudu.
Mērcei: 3 olas, 6 olu dzeltenumi, 1 glāze cukura, 1 ēdam

karote miltu, 0,51 granātu sulas, 200 g  saldā krējuma.
Iepriekš nomazgātas bietes ar visu mizu sacep cepeškrāsnī. 

Atdzisušas notīra, rupji sarīvē un pievieno granātu sulai (izspiež 
no 4 granātāboliem). Iegūtajai masai pievieno sīki sakapātus 
sīpolus un zaļumus. Pievieno nedaudz sāls un samaisa.

Pagatavo mērci. Dzeltenumus saberž, līdz tie kļūst balti, 
pievieno olas, cukuru un miltus. Maisījumam pievieno granātu 
sulu, liek katliņā un, nepārtraukti maisot, vāra uz lēnas uguns, 
līdz masa sabiezē. Noņem no uguns, pārliek stikla vai keramikas 
traukā un turpina maisīt, līdz masa atdzisusi. Pievieno stingri 
saputotu saldo krējumu. Ar pagatavoto mērci pārlej salātus, 
rotā ar granātu graudiem.

“Maigais pieskāriens”
1 neliela melone, 1 mango, 200 g  lielu zemeņu, 1 greipfrūts.
Meloni un mango sagriež lielos kubiņos, zemenes sagriež 

krusteniski. Augļu gabaliņus sakārto salātu traukā, virsū izspiež 
greipfrūta sulu. Saldās salātu sastāvdaļas iegūs nedaudz skābu 
garšu. Salātus rotā ar piparmētru lapiņām, lai piešķirtu tiem 
svaigu un patīkamu aromātu.

“Ogu lauks”
2 āboli, 2 banāni, 100gmelleņu, 100gkazeņu, 100gavēņu, 

100 g  zemeņu, 2 ēdamkarotes medus, 1 ēdamkarote citronu 
sulas, 3 - 4 piparmētru lapiņas.

Notīrītus banānus, ābolus un zemenes sagriež kubiņos. 
Samaisa kopā ar pārējām ogām un apslaka ar citronu sulu. 
Izkausē medu un pārlej salātiem. Visu vēlreiz samaisa. Rotā ar 
zemeņu pusītēm un piparmētru lapiņām.



“Saldie asorti”
150 -  200 g  rīsu, 200 g  konservētu ananasu, 40 g  rozīņu, 

100 g  vīnogu bez kauliņiem, 2 seleriju zariņi, 3 ēdamkarotes 
etiķa.

Novāra rīsus. Gataviem, atdzisušiem rīsiem pievieno etiķi, 
samaisa ar 2 ēdamkarotēm ananasu sīrupa un labi samaisa. Pēc 
tam gabaliņos sagriež ananasus un kopā ar rozīnēm un vīnogām 
pievieno salātiem. Visu samaisa un ieliek ledusskapī. Salātus 
pasniedz galdā atdzesētus. Pie salātiem lieliski iederas arī 
šampanietis.

“  Vasaras neprāts ”
Seleriju sakne, pus citrona sula, malti sarkanie pipari, 

1 tējkarote vidēji asa kečupa, 150 g  skāba krējuma, 2 ēdam
karotes mandeļu, 100 g aveņu, 2 ēdamkarotes pūdercukura, 
salātu lapas.

No citrona izspiež visu sulu. Notīra selerijas sakni un sagriež 
salmiņos. Apslaka ar citrona sulu, samaisa kopā ar mandelēm 
un krējumu, pievieno kečupu, sāli un piparus. Avenes saspaida 
un pārkaisa ar pūdercukuru. Salātu lapas glīti izkārto traukā, 
saliek selerijas un pārlej ar aveņu un cukura maisījumu. Lai 
salāti būtu pikantāki, var pievienot vairāk piparu.

“Svētlaime”
3 - 4  banāni, 1 skaista, ieapaļa melone, 2 ēdamkarotes 

medus, 2 ēdamkarotes jebkuras skābas sulas, 2 ēdamkarotes 
sasmalcinātu valriekstu.

Banānus notīra un sagriež ripiņās, bet meloni — kubiņos. 
Augļus sakārto traukā. Pārlej ar medu, kas sajaukts kopā ar 
sulu, un pārkaisa ar riekstiem. Pēc vēlēšanās salātiem var 
pievienot arī skābu krējumu.

“Amerikāņu sapnis ”
Žāvēts cālis, 2 glāzes uz pusēm pārgrieztu zemeņu, 1 / 2  kg 

konservētu ananasu, mandarīnu un apelsīnu šķēlīšu, 1 /2  glāzes 
majonēzes, 3 ēdamkarotes skāba krējuma, 2 ēdamkarotes kon
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centrētas apelsīnu sulas, 1 tējkarote karijapulvera, 5 ēdamka
rotes attaukota piena, salāti, 250 g  gabaliņos sagrieztas cāļa 
gaļas, kokosa pārslas.

Bļodiņā samaisa zemenes un konservētos augļus. Pēc tam 
nelielā trauciņā samaisa kopā majonēzi, krējumu, koncentrēto 
apelsīnu sulu, kariju un pienu. Tas būs salātu aizdars.

Salātus pasniedz galdā porciju šķīvjos. Tos sakārto uz salātu 
lapām, uzliek cāļa gaļas gabaliņus un pārlej ar aizdaru. Kokosa 
pārslas izmanto kā garnējumu.

“Meža pļaviņa  ”

1 /  2 kg brūkleņu, 4 ēdamkarotes sakapātu riekstu,
5 ēdamkarotes medus, 1 glāze salda krējuma.

Brūklenes ieliek dziļā bļodiņā un saspiež biezenī, pievieno 
medu un samaisa. Krējumu saputo un pārlej salātiem. Pārkaisa 
riekstus. Iznāk lieliski meža salāti.

“Paradīzes stūrītis ”
1 - 2  āboli, 200gananasu, 100gEskariolassalātu, 200g  

garneļu, burciņa majonēzes, 50 g  mārrutku.
Nomizo un salmiņos sagriež ābolus, ananasus -• kubiņos, 

salātu lapas -  salmiņos. Visus produktus samaisa kopā ar 
vārītām garnelēm. Majonēzei pievieno rīvētus mārrutkus un ar 
šo maisījumu pārlej salātus. Pievieno sāli. Salātus rotā ar ananasu 
gabaliņiem un no ābola izgrieztu ziedu.

“ Eksotika ”

300 g  skumbrijas filejas, 100 g  krabju gaļas, 1 cieti vārīta 
ola, 100 g olīvu, 1 vidēji liels persiks vai nektarīns, 1 /2  burci
ņas majonēzes, citrons, zaļumi, garšvielas.

Vispirms pagatavot marinādi: augu eļļu un ūdeni (pa
1 ēdamkarotei) ieliet bļodiņā un pievienot 1 tējkaroti citrona 
sulas, Vi tējkarotes rīvētu citrona miziņu, sāli un cukuru. Pēc 
tam sīki sagriezt zivis un pārliet ar marinādi. Uzlikt kādu slogu 
un aptuveni stundu ļaut pastāvēt zem tā. Izņemt augļiem 
kauliņus, samaisīt kopā ar krabju gaļu, sagrieztu nektarīnu vai
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persiku, pievienot garšvielas, zaļumus, majonēzi un citrona sulu. 
Pievienot sasmalcinātu olu. Ar šo mērci pārliet zivis.

Galdā šos salātus pasniedz lēzenā traukā.

“Saules tveice”
10 pieneņu ziedi, 3 pieneņu lapiņas, 2 - 3  ēdamkarotes 

eļļas, 5 ēdamkarotes kefīra, biezpiens, 1 neliels mango.
Nomazgā lapiņas un sakārto traukā. Pieneņu ziedlapiņas 

atdala no zaļā kausiņa. Mango sasmalcina. Samaisa pieneņu 
lapiņas kopā ar biezpienu, mango un kefīru. Pagatavoto masu 
liek uz pieneņu lapiņām. Salātus rotā ar pieneņu ziediem. 
Sakārto tos aplī gar trauka malu.

“Pikantie sīku mini”
1 /2  kg sparģeļu, 1 ēdamkarote saldkrējuma sviesta, 200 g  

vistas baltās gaļas, 10 ēdamkarotes augu eļļas, 2 seleriju kāti, 
200 g  šampinjonu, 200 g siera, 1 ābols, 1 mango, 150 g  ķekaru 
tomātu, 1 galviņa salātu “lollo bionda”, 4 ēdamkarotes vīna 
etiķa, 2 tējkarotes sinepju, sāls, cukurs, malti melnie pipari.

Sparģeļus notīra, sagriež gareniski un šķērsām, vāra sālsūdenī 
15 -  20 minūtes, pievieno ūdenim nedaudz cukura un sviesta. 
Vistas fileju pārkaisa ar sāli, pipariem un apcep augu eļļā. Kad 
vista gatava, sagriež to gabaliņos. Šampinjonus sagriež un ap
cep. Gatavas selerijas sagriež gabaliņos. Sieru, ābolu un mango 
sagriež gabaliņos. Tomātus pārgriež uz pusēm. Sagriež salātus, 
visas sagatavotās sastāvdaļas samaisa kopā. Aizdara ar mērci.

Lai pagatavotu mērci: samaisa kopā augu eļļu, etiķi, sinepes, 
sāli, piparus un cukuru. Pārlej salātus un pasniedz galdā.

“Eņģeļa sirds ”
300 g  saldētu artišoku, 1 / 2  glāzes sarkanā vīna etiķa,

2 ēdamkarotes olīveļļas, 1 ēdamkarote sasmalcināta bazilika,
1 ēdamkarote sagrieztu pētersīļu, dažas salātu lapas, 2 nelieli, 
četrās daļās sagriezti tomāti, 200 g  konservēta tunča, 2 glāzes 
sīku, vārītu sēņu, 100 g  salmiņos sagriezta Mozarella siera, 
garšvielas pēc vēlēšanās.
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Pēc instrukcijas uz iepakojuma novārīt artišokus. Kamēr tie 
vārās, pagatavo aizdaru. Salātu lapas sakārto šķīvjos. Virs tām 
kārto artišokus, tomātus, zivis, sēnes un sieru. Apslaka ar 
aizdaru. Salāti gatavi pasniegšanai galdā.

Aizdara pagatavošanai samaisa kopā olīveļļu, etiķi, baziliku, 
pētersīļus, pievieno sāli un piparus.

“Sapnītis”
1 mango, šķipsniņa sasm alcinātu  citrona miziņu,

3 ēdamkarotes citrona sulas, 1 ēdamkarote olīveļļas, 2 ēdamka
rotes medus, 1 mazs asais pipars (iztīrīts un sasmalcināts), 
1/2 kg svaigu garneļu, 3 glāzes ūdens, 4 glāzes svaigu spinātu.

Mango nomizo un izņem kauliņu. Ceturtdaļu mango, citrona 
miziņu, citrona sulu, olīveļļu, medu un piparus saliek mikserī 
un rūpīgi sajauc, Masu atdzesē 3 stundas.

Garneles notīra un vāra 2 - 3  minūtes no uzvārīšanās brīža. 
Nolej ūdeni un uz 3 stundām ieliek ledusskapī. Traukā saliek 
atdzesētas un uz pusēm pārgrieztas garneles, sagrieztu mango 
un spinātus. Sam aisa un pārliek  salātu traukā. Pirm s 
pasniegšanas galdā pārlej ar mango biezeni.

“Jūras dzīles ”
1 kg svaigu, notīrītu mīdiju, 1 /  2 kg svaigu, notīrītu jūras 

molusku, 3 nelieli kalmāri, 1 ēdamkarote olīveļļas, 300g  notī
rītu, vārītu garneļu.

Mīdijas ieliek katliņā ar ūdeni un uzliek vāku. 5 minūtes 
vāra uz lielas uguns, līdz tās atveras. Noņem no uguns un izņem 
mīdijas no vākiem. Tajā pašā ūdenī novāra jūras moluskus. 
Kalmāra galvu atdala no ķermeņa un izņem skeletu. Noņem 
ādu un sagriež gredzenos. Kalmāra taustekļus un ķermeni 
nogriež un sautē 2 minūtes, līdz gaļa kļūst mīksta. Pārliek dziļā 
traukā un pievieno citas jūras veltes. Pagatavo aizdaru.

Lai pagatavotu aizdaru, ņem: 1 / 3  glāzes olīveļļas,
2 ēdamkarotes citrona sulas, 1 ēdamkaroti sīki sagrieztu 
pētersīļu zaļumu, 1 sasmalcinātu ķiploka daiviņu, 1 ēdamkaroti
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kaltētu kaperu, sāli, piparus un visu kopā samaisīt. A r šo mērci 
p ā rle j salātus un ieliek ledusskapī uz 2  stundām.

Rotāšanai ņem 3 garneles. Katru garneli gareniski iegriež 
un izņem dzīslu. Novieto garneli uz sāniem un iegriež gareniski 
no krūtīm līdz astei. Izvērš garneli ar asti uz āru, lai tā atgādinātu 
tauriņu. Ar “taurenīšiem” rotā salātus un pasniedz galdā.

“Dārzeņu juceklis”
200 g  brokoļu, 400 g  puķkāpostu, 100 g  zaļo  zirnīšu pākšu, 

20 g  Briseles kāpostu, 2 pākstis  saldo piparu, 1 čemurs fenheļa, 
120 g  šampinjonu, 1 galviņa  salātu "lollo rosso ”, 2 kolrābji, 
2 0 0  g  burkānu, 100  g  s o ja s  dzinum u, 5 0 0  m l pan iņu ,
6 ēdamkarotes citronu sulas, 3 ēdamkarotes augu eļļas, cukurs 
un p ip a ri p ē c  garšas.

Puķkāpostus un brokoļus sadala ziedkopās. Briseles 
kāpostus pārgriež uz pusēm. Fenhelim nogriež kātu un sagriež 
četrās daļās. Saldajiem pipariem izņem serdi un sagriež salmiņos. 
Sēnes sagriež gabaliņos. Sagriež salātus, bet burkānus un 
kolrābjus sagriež salmiņos. Uzvāra ūdeni, pievieno sāli, pēc 
kārtas tajā blanšē brokoļus, puķkāpostus, Briseles kāpostus, 
zaļo zirnīšu pākstis, fenheli, kolrābjus un burkānus. Kad v is i' 
dārzeņi gatavi, noskalo tos aukstā ūdenī, samaisa kopā ar 
sagrieztiem pipariem un sēnēm, un sakārto šķīvjos kopā ar salātu 
lapām. Virspusē kārto diedzētu soju. Samaisa kopā paniņām, 
augu eļļu un citronu sulu, pievieno cukuru un ar šo mērci pārlej 
salātus.

Rotājumam: 1 cukini nogriež gabaliņu un ar asu nazi vienā 
pusē izdara vairākus, pēc iespējas plānākus iegriezumus. 
Gabaliņam jāizskatās pēc ķemmītes. Saritina to taurītē un 
nostiprina ar iesmiņu. Ar rokām atver “ lapiņas”. Ar šīm 
“asterēm” rotā salātus.

“Banānu birzs”
5 banāni, 6 - 7 kivi, 2 0 0 gm ajonēzes, sāls,pipari, garšvielas  

p ēc  garšas.
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Banānus un kivi nomizo, sagriež kubiņos. Pievieno sāli un 
piparus, aizdara ar majonēzi. Uzmanīgi samaisa, lai nesanāktu 
biezputra. Sakārto visu salātu traukā un pasniedz galdā.

Rotāt ar kivi, kas sagriezts plānās šķēlītēs, kuras pārgriež 
uz pusēm. Šķēlītes saliek ar apaļajām malām kopā, līdzīgi tauriņu 
spārniem. “Taurenīšu” Ūsiņas var pagatavot no plānām citronu 
vai apelsīnu mizas sloksnītēm.

“Jūras virtuozi”
1 kārbiņa jū ra s  kāpostu, 2 - 3  āboli, 200  g  krabju gaļas, 

1 glāze skāba krējuma, 1 / 2  glāze rozīņu, 2 ēdamkarotes medus.
Jūras kāpostus saliek traukā, pievieno rīvētus ābolus, 

applaucētas rozīnes un sīki sagrieztu krabju gaļu. Mazākā 
bļodiņā samaisa kopā medu un krējumu. Ar šo mērci aizdara 
salātus un samaisa.

Rotājumam trīs stipri sasaldētas krabju nūjiņas katru vienā 
galā iegriež, lai izveidotos “slotiņa”. Sloksnītes atliekt, lai tās 
nenolūst. “Slotiņas” iedur salātos pirms pasniegšanas galdā.

“Saldie groziņi”
200 g  greipfrūtu, p a  200 g  balto un sārto  vīnogu, 200  g  

ananasu, 200 g  banānu, 2 0 0 g  mandarīnu, 5 apelsīni, 1 burciņa 
majonēzes.

Greipfrūtu sagriež kubiņos. Baltajām un sārtajām vīnogām 
izņem kauliņus, ananasu sagriež kubiņos. Notīra banānus un 
sagriež pusmēness veidā. Mandarīnus notīra un sadala daiviņās, 
bet daiviņām noņem miziņu. Apelsīnus pārgriež uz pusēm, bet 
no miziņām izveido “groziņus”. Ar apelsīnu sulu atšķaida 
majonēzi. Ar sagatavoto masu pilda “groziņus”.

“Pariss un Helēna ”
D aži sulīgi, dažādu krāsu bulgāru pipari, 200 g  sēņu, 200  

g  sparģeļu, 200  g  mandarīnu, 20  g  etiķa, 40 g  olīveļļas, 40 g  
konjaka.

Pipariem izņem serdītes un sacep cepeškrāsnī. Atdzesē un
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uzmanīgi nomizo. Novāra sēnes un sagriež salmiņos, mandarīnu 
daiviņām noņem miziņu un samaisa kopā ar sēnēm un vārītu 
sparģeļu galviņām. Aizdara ar etiķi, olīveļļu, konjaku un sāli 
pēc garšas. Uzmanīgi samaisa. Atdzisušos ceptajos piparos ar 
karoti pilda salātu masu un, sakārtotus traukā, pasniedz galdā.

“Pipariņi”
D a ži sa ld ie  p ip a r i , v ā r īt i  sp a rģ e ļi, bu lg ā ru  p ip a r i ,  

pipargurķīši, āboli, timiāns, piparm ētras, dilles, estragons, 
olīveļļa.

Piparus nomazgā un veselus saliek pannā. Cep uz mērenas 
liesmas. Blīvi uzliek pannas vāku. Laiku pa laikam piparus 
apgriež. Tiklīdz tie apcepušies, uz 5 -  10 sekundēm uzgriež 
lielu liesmu un izslēdz. Ļauj nedaudz atdzist. Pēc 15 minūtēm 
atvērt pannu. Pipari ir “izsvīduši”. Buljonu nolej. Uzmanīgi 
nomizo piparus, pārkaisa ar sāli un maltiem melnaj iem pipariem. 
Uzmanīgi izņem pipariem serdīti un sēkliņas un pilda ar šādu 
masu: vārīti sparģeļi, bulgāru pipari, pipargurķīši, āboli, timiāns, 
piparmētras, dilles, estragons. To visu sīki sakapā, samaisa, 
pievieno sāli, olīveļļu. Ar šo masu pilda ceptos piparus. Sakārto 
lielā traukā un pasniedz galdā.

“Gardēža sapnis ”
500 g  svaigas skum brijas filejas, 1 /  2 kg jauno kartupeļu,

2 - 3  pipargurķīši, 2 nelieli pastenaki, 1 / 2  g lāzes brokoļu 
ziedkopu, 1 / 2  burciņas zaļo  zirnīšu, 1 burciņa majonēzes, 50 
g  baltmaizes, 1 glāze saldā krējuma, 1 ēdamkarote saldkrējuma 
sviesta, sā ls p ēc  garšas.

Dārzeņus sīki sagriež, iemērc saldajā krējumā maizi. Pēc 
tam samaisa to kopā ar zivs fileju un samaļ gaļas mašīnā. 
Biezenim jābūt vienveidīgam. Pievieno tam sviestu, saldo 
krējumu, olas baltumu, pēc tam šo masu saputo un pievieno 
sāli. Izveido frikadeles un vāra. Salātu traukā sakārto sagrieztos 
dārzeņus, uz tiem — iepriekš atdzesētas frikadeles. Visu pārlej 
ar majonēzi.
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“.Eksotiska tikšanās”
Pipargurķīši, vārītas olas, kārba konservēta tunča, glāze  

vārītu rīsu, olīves.
Olas un pipargurķīšus sagriež kubiņos. Pievieno konservēto 

tunci, vārītus rīsus, olīves bez kauliņiem, visu samaisa. Pārlej 
salātus ar mērci. Visu vēlreiz samaisa.

Lai pagatavotu mērci, olīveļļai pievieno sāli, piparus un 
maigas sinepes, samaisa. Gatavos salātus sakārto vāzē un izrotā. 
Var izvēlēties salātu trauku zivs formā, virspusē sakārto “zivju 
zvīņas” no kukurūzas graudiem un zaļajiem zirnīšiem.

“Gaisa skūpsts”
1/2 kg melno plūmju, 1 g lāze valriekstu , putukrējums, cu

kurs.
Plūmes uz nakti iemērc karstā ūdenī. Kad tās piebriedušas, 

izņem kauliņus un katru sadala uz pusēm. Sasmalcina glāzi 
valriekstu un samaisa kopā ar putukrējumu un cukuru. Ar šo 
masu pilda katru plūmes pusīti. Pikantāku salātu cienītāji 
putukrējuma un cukura vietā var izmantot majonēzi.

Plūmes kārto šķīvī un novieto galda vidū. Šim ēdienam 
patiesi būs galvenā vieta visu pārējo ēdienu vidū.

“Robinsons Kruzo ”
Glāze vārītas un sīki sagrieztas liellopu gaļas, 1/2 glāzes  

seleriju, 1/2 g lāzes kubiņos sagriezta  apelsīna, 1/2 g lāzes  
franču garšvielas, 4 avokado, dažas olīves rotājumam.

Franču aizdara pagatavošanai saputo 1 /4 glāzes olīveļļas un 
1/4 glāzes greipfrūta sulas. Pievieno 1 tējkaroti citrona su-las 
un naža galu sāls un paprikas. Tas tad arī ir franču aizdars.

Lai pagatavotu salātus, samaisa bļodā selerijas, liellopu gaļu 
un apelsīnu, un pārlej ar pagatavoto aizdaru. Avokado nomizo, 
pārgriež uz pusēm, izņem serdi. Avokado pusītes pilda ar salā
tiem un pārlej ar majonēzi. Salātus rotā ar zaļajām olīvēm un 
pasniedz galdā. Bet labāk pasniegt galdā uz prenantes (salātu) 
lapas.
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“Cēzara pusdienas ”

1 / 2  g lāzes biezpiena, 1 g lāze kečupa, 1 sīki sagriezta  ola, 
sīpollociņi, 1 ēdamkarote marinēta aizdara, 1, 5 glāzes vārītas, 
sakapātas vistas gaļas, 1 / 2  g lāzes sagrieztu seleriju, 1 / 2  
glāzes sagrieztu bulgāru piparu, salātu lapas, 2 ēdam karotes 
ripiņās sagrieztu  un grauzdētu mandeļu.

Šeikerī sajauc kopā biezpienu un kečupu. Kārtīgi samaisa. 
Biezpiena masu ieliek bļodiņā un pievieno olu, sīpolus, marinādi 
un sāli. Citā bļodiņā samaisa kopā sagrieztu vistas gaļu, selerijas 
un piparus. Sajauc kopā abu bļodiņu saturu. Pievieno aizdaru 
un uzmanīgi, lai neiznāktu biezputra, samaisa. Uzliek bļodiņai 
vāku un uz diennakti ieliek ledusskapī. Pirms pasniegšanas galdā 
ēdienu sadala šķīvīšos uz salātu lapām un pārkaisa ar 
grauzdētām mandelēm.

Savādās ticības 

Dīvainais templis
Malaizijā atrodas dīvains ķīniešu templis. Tajā paveras šāda 

aina: ticīgie iegrimuši lūgšanās, bet tiem visapkārt brīvi ložņā 
indīgas čūskas, kurām dievlūdzēji nepievērš uzmanību. Kā viņi 
apgalvo, čūskas nedzeļot, jo  tiekot labi barotas.

Templi uzcēla XIX gs. vidū. Vietā, kur tagad atrodas 
slavenais dievnams, agrāk dzīvojis slavens dziednieks. Kad viņš 
nom iris, pateicīgie pacienti nolēmuši uzcelt tem pli, lai 
iemūžinātu dziednieka labos darbus. Tikko dievnams tapis 
gatavs, uzradušās čūskas un apmetušās tajā.

“Neaizskaramie ”
Indijā pastāvēja cilvēku dalījums kastās. Viszemākie un 

nicināmākie sabiedrībā bija “neaizskaramie”. Tika uzskatīts, ka 
viņi jau kopš dzimšanas ir “netīri” un to pieskāriens augstāko 
kastu pārstāvjiem ir kaitīgs. Tādēļ “neaizskaramajiem” bija
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