
 

Mentālais treniņš 
 

Visums ir bezgalīgs, pārpilns un dīvaini viesmīlīgs 
 

«Lielākā daļa cilvēku iepazīst tikai vienu savas istabas stūri, vienu vietu pie loga, 

vienu šauru taku, pa kuru tie turpina staigāt šurp un turp. » Rainer Maria Rilke 
 

Šis eksperiments izgaisinās mītu, ka dzīve ir sūra un tad mēs nomirstam. Tam, ka 

dzīve ir smaga, tic lielākā daļa no mums. Un mums ir radies priekšstats, ka viss ir 

ierobežotā daudzumā jeb visiem nepietiks, vai nu tā ir nauda vai laiks, vai 

popkorns veikalā. Pat cilvēki, ar Masarati garāžā, pavada pārāk daudz laika, 

prātojot kā iegūt vairāk. 
 

Kāpēc gan mums ir iemācīts domāt, ka mums visu laiku vajag vairāk, ka nav 

pietiekoši, ka var izbeigties, ka man nepietiks. 
 

Vai Tu atceries mūzikas spēli ar krēsliem? Vienam nepietiks krēsls un viņam būs 

jāatstāj spēle. Lūzeris. Kurā brīdī mēs ļāvām sev noticēt, ka dzīve ir šāda spēle? Bet, 

ja nu tā ir tikai ilūzija, kurai mēs noticējām, jo nemitīgi sev apkārt un sevī dzirdējām 

šo mantru “nekad nav pietiekoši”. 
 

Šis eksperiments pretēji tam, ko visi Tev apkārt saka, domā un dara, Tev ļaus 

mainīt šo deju, jo Tu tagad iemācīsies, ka Visums ir pārpilnības avots, visiem visa 

kā ir gana un Tu vari vienkārši atslābināties. 
 

Bailes un trūkuma sajūta ir pārvērtusies par mūsu esības standarta režīmu, kas 

bez jautājumiem definē mūsu dzīves. Pārliecība “nekad nav pietiekoši” sākas jau no 

rīta, kad Tu pamosties un Tava pirmā doma ir: “ak nē, es neizgulējos pietiekami.” 

Un kad mēs beidzot tiekam ārā no gultas, nākamā doma: “ak nē, man nepietiek 

laiks, lai mierīgi sagatavotos darbam”. Un tā tas turpinās. Pieraksti sev, cik bieži Tu 

sev pasaki: “man nepietiek laika (naudas, atpūtas, glāstu, uzmanības, mīlestības, 

kustību, C vitamīna, laba izskata, gudrības, apķērības, izglītības,.…). Šīs mantras 

rezultātā mēs radām šo sajūtu kā savas esības sastāvdaļu. 
 

Padomā, ko Tu šīs mantras rezultātā dari – dari to, kas Tev nepatīk, paliec 

attiecībās, kuras Tevi neapmierina, uzliec uz šķīvja vairāk nekā Tev gribas apēst, … 

Kādas kontroles sistēmas mēs radām, lai būtu pārliecināti, ka pietiks? Ja mēs 

spējam atslābt, tad mēs spējam izmantot alternatīvos enerģijas veidus – saules, 

vēja. Enerģija, kura ir pietiekoši vienmēr. 
 

Bet, ja nu mēs sākam novērot ideju, ka “visiem nepietiks” ir lielie, treknie meli.  
Tas nozīmē – visiem viss ir pietiekoši. 



 
Pema piemin Čumaš indiāņu cilti, kuras locekļi dzīvo nelielās mājās, ikdienā 

pārtikā lieto 150 dažāda veida jūras produktus, melones, ciedru riekstus. Viņi 

izgatavo ādas segas, grozus. Katru dienu spēlē spēles, dejo, dzied un bauda 

dzīvi. 
 

Iespējams, šāds dzīves veids mums liktos nožēlojams. Taču šie indiāņi dzīvo 

pārpilnības ekonomijā. Viņiem vienmēr pietiek. Nav pārāk daudz, nav pārāk 

maz. Pietiekoši. Un svarīgākais, viņiem pietiek laika tam, kas ir svarīgs – 

attiecības, garšīgs ēdiens, māksla, spēles un atpūta. 
 

Iedomājies jebkuru no galda spēlēm, piemēram, cirku vai domino vai loto. 

Katrai no tām ir savi noteikumi. Bet tagad iedomājies, ka kāds Tev ir iedevis 

«Dzīves spēles» noteikumus. Kas ir teicis, ka jābūt tieši tā, kas Tavā vietā izdomāja 

Tavas dzīves noteikumus? 
 

Un tagad, iedomājies, ka Tu šos noteikumos ieliec papīra smalcinātājā un izkaisi 
gaisā kā konfeti salūtu! 
 

Metode 
 

Nākamās 48 stundas mēs būsim kopā ar labumiem un lieliskumu un 
skaistumu. Pieraksti laipnības. Piemēram, 

 
• Vīrs man uzsmaidīja no rīta un pateica komplimentu 

 
• Cilvēks uz ielas man uzsmaidīja 

 
• Man kolēģi darbā palīdzēja atrisināt kādu lietu 

 
• Mans draugs man iedeva jaunu ideju 

 
* Pema Grouta (Pam Grout) E2 Deviņi “izdari pats” enerģijas eksperimenti, kas 
pierāda – Tavas domas rada realitāti. Hay House inc. 2013 



 

 
Laboratorijas darba lapa 

 
 

 
Teorija: Visums ir bezgalīgs, pārpilns un dīvaini viesmīlīgs 

 
 

Jautājums: vai mana fokusēšanās uz negatīvo attur mani no 

realitātes ieraudzīšanas? 

 
Hipotēze: ja es mainīšu savu redzējumu un es piespiedīšu sevi raudzīties 

pēc laipnības, skaistuma un pārpilnības, tas viss man arī parādīsies lielā 

daudzumā. 

 
Laiks: 48 stundas 

 
Šodienas datums ____________________  Laiks_______________ 

 
 

Nostādne: es esmu dzirdējusi vecu teicienu «tas, kam Tu iedod vērtību, kļūst 
vērtīgs». Es to pārbaudīšu. Kas zina? Varbūt visas tās padarīšanas ar pateicību 
tomēr ir kaut kas vairāk kā tikai «Tā būtu pareizi Poliannas stilā». Ir cilvēki, kas 
ziņo, ka svētību uzskaitīšana, ir pilnībā mainījusi to dzīves. Labi, es pamēģināšu. 
Es konsekventi un aktīvi meklēšu labo! 

 
 

Pētījuma piezīmes: 


