
 
 
   •    Skatās video fonā. 
• Skatās video, lai nomierinātos, savāktos, atslēgtu domas, savāktu 
domas, sakārtotu domas, pieturētu dzīves skrējienu, haosu, domu maisītāja 
nomierināšanai, pārslēgtos uz citām enerģijām, atpūstos, relaksētos, 
atslēgtos, aizietu pie sevis, atgrieztos pie sevis, nomainītu vidi un telpu, izjustu 
citas sajūtas, enerģijas, nolīdzsvarotos, nomierinātos, noņemtu spriedzi, 
noņemtu negatīvo no sirsniņas, iegūtu spēku, enerģiju, iegūtu dzīves 
skaidrību, ieklausītos sevī, mazinātu trauksmes stāvokli, uzlādētos, izjustu 
mieru, sagatavotos nākamās dienas cēlienam, atrastu un saglabātu līdzsvaru, 
mundrumam, možam garam. 
• Skatās video + pateicība, lūgšana, mantra.  
• Skatās un kavējās pateicībā Dievam.  
• Skaita lūgšanu “Dievs, lūdzu, ienāc manī. Piepildi mani ar Dievišķo 
gaismu un mīlestību”.  
• Skatās un skaita kādu mantru pēc sajūtas tā mirkļa un Dvēseles 
vajadzības.  
• “Paldies Dievs par visu, kas ar mani ir noticis, paldies par visu, kas ar 
mani notiek un paldies par to, kas ar mani notiksies. Es to pieņemu kā savu 
dzīves skolu ar mīlestību, pazemību un pateicību.”   
• Kā arī dažreiz es pie sevis domāju: “Paldies Dievs. Viss ir kārtībā.” 
• Skatās video un pēc tam pastrādā ar sevi. 
• Skatās, lai varētu atslābināties, nomierināties, atslēgt prātu, ieklausītos 
sevī  un tad ieklausās savos mērķos – rodas domas, vēlmes, mērķi 
skaidrojas.  
• Skatās video labam miegam. 
• Skatās, lai iegūtu enerģiju darīt lietas. Ir mērķis neliels. Piemēram, māju 
sakārtot. Bet nevar saņemties darīt, nav enerģijas, spēka, motivācijas. 
Noskatās video un rodas iedvesma, motivācija un izdara vajadzīgo. Mērķis + 
video = mērķi sasniedz. Pašmotivācijas instruments, apskaidrību dod un 
iespēju būt labā garastāvoklī 
• Nepilnu gadu ir aktīvi skatījies video. Jau padsmit gadus ir gribējis 
atmest kaitīgus ieradumus – smēķēšanu, alkoholu. Uz laiku izdodas, tad atkal 
atsāk. Pēc gada video skatīšanās kaitīgie ieradumi ir pazuduši. Nevar to 
izskaidrot citādi, kā tikai, ka ir skatījies video.  
• Bija vēlme pēc attiecībām. Video skatoties uz to konkrēti 
nekoncentrējās, bet tā doma bija apziņā. Video skatīšanās ir palīdzējusi 
izveidot attiecības.  
• Skatās video, lai ieklausītos sevī, izjustu izjūtas, video rada izjūtas, var 
iepazīt sevi, saprast sevi, saprast savu dzīvi, kur kļūdas pieļautas, kas 
jāpamaina dzīvē un attieksmē. 



• Video ir risinājumus bezspēkam, kad esi saslimis, noguris, piekusis. 
Dažkārt sakarā ar lielu slodzi nav enerģijas, lai veiktu sarežģītākus 
vingrinājumus vai meditācijas, kas prasa koncentrēšanos, taču noskatīties 
video var jebkurš. Tas palīdz nonākt “izejas pounktā” grūtākajā bezspēka un 
tad var darīt arī kādas citas prakses. 
• Skatās, kad jūt, ka ar ikdienas darbībām ir "iebraukts auzās". 
• Video, kas domāts 1.čakrai, klausās ar mērķi, ka tas raisīs enerģiju 
1.čakrā. 
• Video ir palīdzējis sākties mēnešreizēm, kas kavējās. Ar apzinātību 
klausījās jau iekšēji esot noskaņota, ka palīdzēs un mēnešreizes sāksies. 
Skaitīja lūgšanu “ Paldies Dievs pr visu …” 
• Skatās video, kad ir galvassāpes. 
• Skatās video + notikumu ieliek video un domā par šo notikumu. Video 
vibrācijas šo notikumu piepilda ar pozitīvo enerģiju, attīra, atrisina. Tas rada 
ticību, ka notikums atrisināsies harmoniski, mazināsies dishamonija. Tic, ka 
viss būs kārtībā. Pat ja nenotiks tā, kā vēlēts, tic, ka nelabvēlīgais rezultāts ir 
tāpat visharmoniskākais risinājums.  
• Kad ir jāatrisina konkrēts jautājums, skatās video “Izjūtas”. Vienmēr 
palīdz rast risinājumu.  
• Skatās video un vienlaicīgi seko līdzi ieelpai un izelpai, iestājas ļoti liels 
miers.  
• Video skatās ar mērķi iemācīties kaut ko jaunu, saprast utt. Ja saprotu, 
tad to atceros uz kādu laiku. 
• Kad bija “sasists” Dvēseles stāvoklis, ticēja, ka video palīdzēs, ka tas ir 
tā vērts. Uzreiz efekta nebija, jo ir jādod laiks darbam ar šo. Ticēja un beigās – 
šobrīd ir jau daudz mierīgākā stāvoklī. Skatīties un paļauties tikai uz video ir 
ne tik efektīvi, jābūt pacietībai un ticībai ar visu sirdi. Vajadzīga sadarbība – 
domu un video.  
• Ja ir konkrēta lieta – uztraukums, stress, vajag atrisināt kādu jautājumu, 
izvēlas svecītes video “Izjūtas”, tas palīdz vienmēr. 
• Skatās video un ļaujas izjūtām un no malas skatās, kā video veido viņā 
dažādas krāsu gleznas.  
 

   Pie Jums nokļuvu, meklējot risinājumus drausmīgajam bezspēkam. Video 
(un arī mūzika) man ir fantastiskas metodes, jo tās var izmantot arī, kad esi 
saslimis, noguris, piekusis. Dažkārt, sakarā ar lielu slodzi, man nav bijis 
pietiekami mentālās enerģijas, lai veiktu sarežģītākus vingrinājumus vai 
meditācijas, kas prasa lielu koncentrēšanos, taču noskatīties video vai 
noklausīties mūziku var jebkurš. Tas man ir ļoti palīdzējis arī tādā ziņā, ka pie 
grūtākā bezspēka pamazām ir sanācis nokļūt "izejas punktā", kad var darīt arī 
kādas citas prakses. 
 
   Tieši tāpēc video uzskatu par ļoti vērtīgiem, jo ar tiem strādāt var jebkurš. 
Taču neesmu vēl mēģinājusi strādāt ar video ar kādu konkrētu mērķi. Esmu 
vienkārši mēģinājusi atbrīvoties un uzmanību vērst tikai uz video.  



      
   *Skatās fonā no rīta, tad dod pozitīvu ievirzi dienai. 
*Ja ir konkrēta lieta – uztraukums, stress, vajag atrisināt kādu jautājumu, 
izvēlas svecītes video “Izjūtas”, tas palīdz vienmēr. 
*Skatās video + notikumu ieliek video un domā par šo notikumu. Video 
vibrācijas šo notikumu piepilda ar pozitīvo enerģiju, attīra, atrisina. Tas rada 
ticību, ka notikums atrisināsies harmoniski, mazināsies dishamonija. Tic, ka 
viss būs kārtībā. Pat ja nenotiks tā, kā vēlēts, tic, ka nelabvēlīgais rezultāts ir 
tāpat visharmoniskākais risinājums.  
*Skatās video un vienlaicīgi seko līdzi ieelpai un izelpai, iestājas ļoti liels 
miers.  
*Skatās video un ļaujās izjūtām un no malas skatās, kā video veido viņā 
dažādas krāsu gleznas. Vēro, kas notiek.  
    Video izvēlas pēc izjūtām. Bieži ar prātu izdomā, kuru video skatīsies, bet 
sāk skatīties un saprot, ka jāskatās cits video. Kāds pasaka priekšā.  
 

   *Klausās fonā. 
*Skatās, lai nomierinātos, apturētu haosu, dzīves skrējienu, sakārtotos, 
sakārtotu domas. 
*Skatās un kavējās pateicībā Dievam. Skatās un skaita lūgšanu “Dievs, lūdzu, 
ienāc manī. Piepildi mani ar Dievišķo gaismu un mīlestību”. Skatās un skaita 
kādu mantru pēc sajūtas tā mirkļa un Dvēseles vajadzības. 
*Bija vēlme pēc attiecībām. Video skatoties uz to konkrēti nekoncentrējās, bet 
kopumā ir video skatīšanās noteikti ir palīdzējusi izveidot arī attiecības.  
 
   Pēc video skatīšanās ir dzīvesprieks un gandarījums, ka ir bijis laiks sev.  
Uzreiz izmaiņas nejuta, skatoties video, bet ilgākā posmā.  
Izvēlās video pēc sajūtām. 
      
   Parasti, kad klausos kādu no skaņdarbiem vai skatos video, es pie sevis 
skaitu:” Paldies Dievs par visu, kas ar mani ir noticis, paldies par visu, kas ar 
mani notiek un paldies par to, kas ar mani notiksies. Es to pieņemu kā savu 
dzīves skolu ar mīlestību, pazemību un pateicību.”  Kā arī dažreiz es pie sevis 
domāju: “Paldies Dievs. Viss ir kārtībā“. 
    Protams, kad klausos “guided meditation”, tad sekoju līdzi tām vadlīnijām 
un papildus neko nedomāju. Vismaz cenšos :)  
    Runājot par mērķiem.. visbiežāk es klaus/skatos skaņdarbus ar 
nepieciešamību pēc miera. Kad visā sakrājies daudz un par daudz... tā es 
atgūstu kaut kripatiņu sajūtu pie sevis. Man ir tāda sajūta, ka pēc meditācijas 
"viss saliksies pa plauktiņiem". Un tā arī ir manās iekšējās sajūtās. Un 
apkārtējās tad arī ir izrietošs no tā.  
   It īpaši man palīdz atgūt mieru "Lūgšana ar mūziku veiksmei". Ir bijušas 
dienas, kad esmu šo skaņdarbu klausījusies kādas 7 reizes pēc kārtas.  
 



   Runājot par mēnešreizu sākšanos ar viena no video palīdzībām. Toreiz gan 
es ar apzinātību klausījos jau iekšēji esot noskaņota, ka man palīdzēs un 
mēnešreizes sāksies. Atceros, ka tāpat kā vienmēr skaitīju “Paldies Dievs pr 
visu...... “, taču papildus es pie sevis domās ņēmu baltu gaismas staru un 
virzīju to dzemdes virzienā... un staram lūdzu tur ieiet it kā tīrot. Tā gan nav 
metode, ko Jūs man esat mācījusi, bet gan kāda cita cilvēka, kas arī māca par 
enerģijām, čakrām un pasaules/dievišķā kārtību. Šo baltā stara metodi es 
izmantoju, kad man ir galvassāpes, kopā ar kādu no Lawio mūzikas darbiem. 
Dažreiz, protams, nenostrādā, bet dažreiz strādā.  
   Neesmu gan mēģinājusi nevienu no video/mūzikas darbiem klausīties ar 
kādu vēl ļoti konkrētu mērķi, kā vien augstāk minētos.  
    Protams, video, kas domāts 1.čakrai, es klausos ar mērķi, ka tas raisīs 
enerģiju manā 1.čakrā...  
       
   *Skatās, lai varētu atslābināties, nomierināties, atslēgt prātu, ieklausītos sevī  
* Skatās, lai varētu atslābināties, nomierināties, atslēgt prātu, ieklausītos sevī  
un tad ieklausās savos mērķos – rodas domas, vēlmes, mērķi skaidrojas.  
*Skatās labam miegam 
*Skatās, lai iegūtu enerģiju darīt lietas. Ir mērķis neliels. Piemēram, māju 
sakārtot. Bet nevar saņemties darīt, nav enerģijas, spēka, motivācijas. 
Noskatās video un rodas iedvesma, motivācija un izdara vajadzīgo. Mērķis + 
video = mērķi sasniedz 
* Pašmotivācijas instruments, apskaidrību dod un iespēju būt labā 
garastāvoklī 
* Nepilnu gadu ir aktīvi skatījies video. Jau padsmit gadus ir gribējis atmest 
kaitīgus ieradumus – smēķēšana, alkohols, uz laiku izdodas, tad atkal atsāk. 
Pēc gada video skatīšanās ir ievērojis, ka kaitīgie ieradumi krasi samazinās, 
to negribās. Nevar to izskaidrot citādi, kā tikai, ka ir skatījies video smalkās 
enerģijās.  
   Video darbojas momentāni, jo augsta līmeņa vibrācijas, rada sajūtas video 
Izvēlas pēc sajūtām. 
      
   Video es neskatos, es vienmēr dodu priekšroku guļošā stāvoklī klausīties 
mūziku (arī tos, kas ir video). Tā es varu labāk atslābināties. Protams, es 
apzinos, ka ja katru dienu ilgus mēnešus no vietas tos darbus klausās, tad 
rezultāts noteikti ir. 
 
   Mana draudzene (tā, kura 20 gadus nodarbojas ar jogu, kura regulāri sevi 
enerģētiski tīra, kura vēl 1992. gadā ir aizsākusi šo ceļu pie Šivas Rīgā un 
kura ir enerģētiski ļoti, ļoti spēcīga un jūt enerģijas, dažkārt arī auras ) uz 
uzdoto jautājumu atbildēja, ka viņa Aktivio Lioss mūziku klausoties regulārāk 
un pēcāk viņu pārņemot miers, prāts nomierinoties un esot laba sajūta. Bet 
nekādus konkrētus uzstādījumus pirms klausīšanās viņa neveic. Viņa arī bieži 
izmanto to tīrīšanas līdzekli, un tādējādi viņa no sava dzīvokļa ir dabūjusi 
laukā visus mošķus, kas viņai tur bija iemitinājušies un kurus viņa ar savu 
perifēro redzi dažkārt sajuta vai saskatīja. 



    Turklāt, kā jau mēs reiz spriedām, Aktivio Lioss mūzika ir ļoti specifiska, un 
ne kuram katram ir pa spēkam to klausīties un pacelt, jo enerģētiski tā var 
izraisīt zināmus procesus, kā tas var notikt ar jebkuru, un ja tam cilvēkam nav 
blakus attiecīgā padomdevēja, kas pakonsultē, kā rīkoties un ja cilvēks, kā 
ejot jebkurā meditācijā, nav nodrošinājies ar zināmu ezotērisko aizsardzību 
(ceru, ka saproti, par ko es te runāju), tad var būt visādi. Esmu pārliecināta, ka 
šo mūziku atrod tie, kuriem tā ir jāatrod, tie, kuriem ar to ir jāstrādā un kuriem 
tā var palīdzēt. 
      
Nomierināties, savākties, savākt domas.  
      
   *Klausās fonā 
*Skatās, lai nomierinātos, atpūstos, izjustu citas enerģijas 
Izvēlās video pēc sajūtām 
      
   *Klausās fonā 
*Skatās, lai relaksētos, atbrīvotu prātu, pārslēgtos uz citām enerģijām 
Izvēlās video pēc sajūtām 
      
Skrējienā. Nepatīk sēdēt un skatīties. Neskatās.  
      

*Skatās, lai atslēgtos, aizietu pie sevis, atslēgtu domas, nomainītu vidi un 
telpu, izjustu citas enerģijas, nolīdzsvarotos, nomierinātos, aizietu dziļā 
relaksācijā, atslēgtos no visa, izjustu citas sajūtas, iegūtu dzīves skaidrību.
*Pāris reizes skatījās ar konkrētu īstermiņa mērķi. 
Izvēlās video pēc sajūtām 

   *Fonā klausās – kad gatavo ēst, kad dara mājas darbus, jo mūzika darbojās 
uz telpu, pa smadzenēm, patīk, ka var savienot ar darbošanos  
*Skatās tupi, tukša galva 
*Skatās apzināti, domā kādu domu 
* Skatos, lai relaksētos, noņemtu spriedzi, negatīvo noņemtu no sirsniņas, 
iegūtu spēku, enerģiju 
Vairāk patīk mūzika, piemērotāka dzīves ritmam, to klausās darba dienās, 
brīvdienās pieslēdzās video.  
Visvairāk patīk dabas skaņu mūzika.  
Uzlabojās noskaņojums.Izvēlas mūziku un video atkarībā no Dvēseles 
stāvokļa.  

 
   Skatās video, lai atpūtos, sakārtotos, ieklausītos sevī, izjustu izjūtas, video 
rada izjūtas, var iepazīt sevi, saprast sevi, saprast savu dzīvi, kur kļūdas 
pieļautas, kas jāpamaina 
Izvēlās pēc sajūtām. 



   Video “Touch” izmanto vakaros, gulēt ejot, var saldi iemigt, tas škietami 
palīdz.  
Ideja ir tieši tāda, ka relax+domu sakārtošana + miera iegūšana + 
sagatavošānās mākamās dienas cēlienam. 
       
   Tagad ar video (un audio) darbojos periodiski (ne katru dienu). Galvenie 
iemesli: nolīdzsvaroties, mazināt trauksmes stāvokli, apvaldit domu maisītaju, 
uzlādēties.  
 Vai vienkarši, kad jūtu, ka ar ikdienas darbibam esmu "iebraukusi auzās".  
Skaņu darbus cenšos pamainīt, atbilstoši mērķiem, bet ir savi izteiktie favorīti, 
kā “Ticība Debesīm”, “Svētku Diena Visumā”, un no pedējiem – “Touch”.  
Vislabāk sanāk strādāt ar video/audio majās vakara stundās, bet ir darīts arī 
darbā un ceļojuma laikā (piem. lidmašīnā, bet tas labāk sanāk ar audio 
ierakstiem). Ar video laikam tomēr vairāk skatos un pēc tam pastrādāju, ar 
audio sanāk labāk apvienot.  

 
   Video skatos pēc sajūtas, kuru šobrīd vēlas dzirdēt, redzēt. Tā ir vairāk 
relaksācija.  
       
   Neskatās. Nav mirklis pieslēgties. No fleša uz TV nav bildes.  
       
   Noskatījās video 1-2 reizes, uzlabojumus nesajuta un neskatās.  
       
   Video aktivizē pieķeršanās, katru reizi kaut kādas citas sajūtas paceļ, 
dažkārt pat sāpīgi.  
       
   Ar Video man ir ļoti vienkārši, ejot gulēt paskatos, nevedod acis no ekrāna, 
cenšos ar visu sirdi laist iekšā melodiju, saku paldies, pēc video pielieku kādu 
pacilajosaku emociju! Elpoju dziļi! Sajūtas mainās protams, tāds dievišķš 
pieskariens, attiecos pret šo līdzekli ar cieņu, ar pilnu atdevi laižu pozitīvo 
iekšā! Pagājušo ziemu bija ļoti sasits stāvoklis dvēselē, ticēju kā tas palīdzēs, 
ka tas ir tā vērts! Joprojām esmu pārliecināta ka uzreiz efekta nebija jo ir jādod 
laiks darbam ar šo visu, ticēju un beigās šobrīd esmu tur kur esmu, daudz vai 
maz jau mierīgākā stāvoklī! Uzskatu ka skatīties un paļauties tikai uz video ir 
ne tik efiktivi, jo ir jābūt pacietībai un ticībai ar visu sirdi! Varbūt skanēs 
smieklīgi, bet ir vajadzīga sadarbība, domu un video! Brīnišķīgs veids kā 
nomierinaties! Mana personiskā pieredze! Jātic! Ir jādara un jatic! 
Un vēl efekts bija pars reizes ka raudāju! 
      
   Sākumā skatījās, vairs neskatās, haoss dzīvē, visur skrien, visu grābj.
      
   Fantastiska lieta, bet vairāk klausās mūziku, laika nesanāk video.  

   Es skatos, cik interesants ir video. Pārsvarā mani video ne īpaši uzrunā. 
Vairāk jau izlasītais.   



Ja nu ir kāds video, kas pievērš man uzmanību, tad info paliek atmiņā un kādu 
laiku. Es video skatos ar mērķi iemācīties kaut ko jaunu, saprast utt. Ja 
saprotu,tad to atceros uz kādu laiku. 
      
    Ar video biju mēģinajusi tik divas reizes, pirmo reizi es vienkarši noskatījos, 
lai nomierinātos un otru mēiģināju vairāk koncentrēties uz pateicību un to ko 
vēlos,  otrajā dienā bija maza nervozitāte, bet varbūt saistīts ar kādiem saviem 
apstakļiem, dotajā momentā vairāk man personīgi patīk mūzika, jo mūziku es 
klausos gan ceļā uz darbu,gan majās, tāpēc par video īpaši daudz nevaru 
pateikt, bet kopsumā, jā man patīk, un mēģināšu darboties vēl!  
Man ir 3 video. Nosaukumus varu nosaukt neprecīzi, bet Krāsas, video, kur 
pienenes ar ūdens lāsītēm un “Touch”. Par pēdējo varu teikt vismazāk, jo to 
skatos nesen. Pirmos divus visbiežāk ir sanācis uzlikt fonā, kad esmu turpat 
pie datora, bet, piemēram veidoju matus, citreiz ēst gatavojot, citreiz, kad jūtu 
nepieciešamību pēc impulsa mundrumam, tad skatos to zvaniņu video ar 
pienenēm. Tas gan es mērķtiecīgi to vairāk klausos. To pašu video vairāk 
skatos un ļaujos brīžos, kad nepieciešams nomainīt domas, tad es skatos 
bildē un redzu tikai to rāda video un esmu tajā. “Touch” esmu skatījusies un 
klausījusies pirms miega. Izvēlējos tajā momentā, jo bija vispiemērotākais, ko 
darīt, kad kaimiņi skaļi televizoru klausījās. Lai gan mūzika nav super 
sleeping, tā vienalga man lika pieslēgties saviem procesiem. Vienu vakaru 
jutu enerĝijas izsīkumu, paklausījos video un rīta pusē agri pamodos ar možu 
garu. 
      
    Tā kā līdz šim nebiju atradusi piemērotu mirkli,lai noskatītos video 
“Touch”,tad tagad to izdarīju,lai aprakstītu Tev savas pirmās mirkļa 
izjūtas.Tiešām bija brīdis,kad neviens mani netraucēja,Valdis nebija 
mājās,Ieva prom,Rihards savā istabā.Ja godīgi,baidījos pat atvērt,jo pats 
Nosaukums Pieskāriens patreizējā manā sajūtu un izjūtu bardakā,likās 
biedējošs,kaut gan ir ļoti maigs un patīkamu sajūtu izraisošs vārds!:))Kā vari 
noprast, ar mani nav pavisam labi,bet jātiek galā pašai. Daudz maz.Bet 
sakoncentrēties un ieiet sevī varēju gandrīz momentāli. Tas pat nobiedēja. 
Skaņas ir patīkamas, liegas, līganas, meditējošas-ja tā drīkst teikt. Varētu 
vienkārši relaksēties, atpūsties.. bet uzmanību piesaista attēli, bildes kā lai to 
nosauc-jo īsti bilde tā nav, bet liekas dzīva daba! Tā kustās, vibrē, ievelk tevi 
un tu it kā saplūsti ar to, un ļaujies to vērot it kā padziļināti. Varbūt tam ir kāda 
nozīme, kā es to redzu, kā katrs to redz.. kā sajūt un vispār ko redz? Nezinu. 
Ko jutu-dzīvu siltu pavasari, kas tiešām mostas, ūdens tekošs, pat liegu vēju 
sajutu. Vasaru-pilnbriedā par ko liecinā lilijas un to smarža... Kādreiz patika 
izteikti viss dzeltenais arī ziedos, tagad izjutu, ka balta lilija liekas tuvāk ar 
savu krāsaino vidiņu, putekšņiem. Zemeni-nekad nebiju izjutusi tik sulīgu, 
garšīgu, pat gaļīgu:))) Drusku traucējoši kādu brīdi likās, ka ir šis dimensijas, 
ka uz ziediem vai priekšā vai apakšā ir kāds ogu ķekars, bet tas rosināja uz 
iztēli ,ka kaut kas sekos... Kontrasti krāsām ir spēcīgi. Spēcīgi liek tev saprast, 
ka ieskatoties dabā, ieklausoties dabā var redzēt CIK TĀ IR SKAISTA,TĪRA... 
Jā, sajūtas ir ieaijājošas, līganas... Kas pamodināja-kukainīši! Skudriņa, kas 



rāpoja pa koku:))) It kā skaties uz ziedu, ķiršu vai ievu ziediem, pat neatpazinu 
kā uz bildi-bet te -dzīvas radība-tad tik atkal saproti, tas ir video! Varu teikt, ka 
jā-iedarbība ir stipra! Vismaz uz mani. Ja,dotajā brīdī gribētu tiešām ļauties 
atvērt dvēseli uz mīlestību un sapratni, tad būtu jāstrādā un video varētu būt 
garāks!!!:))) Bet es pati nezinu vai gribu sapratni ar konkrēto cilvēku...kur nu 
vēl Mīlestību... īsāk sakot pilnīga putra man ir... Cenšos aizņemt sevi ar ko 
citu, lai par šo putru nebūtu jādomā....Tā kaut kā...ceru, ka manās ātrās izjūtas 
tev noderēs...Procesus domāju vajag tālāk attīstīt... Man patika.Jautājums- vai 
man vajag pašai strādāt ar to? Ko es griu panākt -uz ko eju...kā tunelis.. 

   Par video, uzskatu, ka tās vibrācijas, kas nāk no video un mūzikas, ir ļoti 
pozitīvas, pēc pieredzes, ļoti bieži atslēdzos no realitātes un nokļūstu tur, kur 
domu/prāta nav. 
Ja ir jautājums par rezultātu, grūti spriest, jo nezinu, kā būtu bez video un 
mūzikas pieredzes, bet, mans uzskats, ka jebkurš darbs, kas saistīts ar garīgo 
attīstību, neatkarīgi no tehnikas, ir ļoti apsveicams, sniedz pozitīvu influenci, 
mūs dara labākus un laimīgākus. Absolūti varu apgalvot, ka sākotnēji šīs 
vibrācijas no mūzikas un video nodarbībām mani ļoti pozitīvi iespaidoja, 
palīdzēja iet manu garīgo attīstības ceļu, un uzskatu, ka tas bija ļoti stiprs 
pamats tam, kur es atrodos šobrīd. Mūzika un video ir ļoti spēcīgi instrumenti, 
man tikai citreiz pietrūkst laika vai sazin kā cita, lai biežāk pie šīm lietām 
atgrieztos. Visefektīvākais, kā visās praksēs, regularitāte :)” 

Man ir 3 video - "Vasaras mirkļi", "Krāsu mirklis" un "Pieskāriens".  
• Par pēdējo varu teikt vismazāk, jo to skatos nesen. Pirmos divus 

visbiežāk ir sanācis uzlikt fonā, kad atrodos turpat pie datora, 
piemēram, veidojot matus vai maltītes gatavošanas laikā. 

• Citreiz jūtu nepieciešamību pēc impulsa mundrumam, tad uzlieku 
zvaniņu video ar pienenēm - "Vasaras mirkļi". Šo video skatos 
mērķtiecīgi. Ļaujos brīžos, kad nepieciešams nomainīt domas. Tad es 
skatos bildē un redzu tikai to, ko rāda video, un esmu tajā. 

• "Pieskāriens" video skatos un klausos austiņās pirms miega. Izvēlos 
tajos vakaros, kad ir nepieciešami raitāki ritmi, lai nedzirdētu kaimiņa 
televizoru. Pārslēdzos uz mūzikas frekvencēm un darbojos. Mūzika 
pirms miega ir gana dinamiska, bet neskatoties uz to, guļu labi. Vienu 
vakaru jutu enerģijas izsīkumu, paklausījos video un rīta pusē pamodos 
agri ar možu garu. 

•  

• Skatos video fonā, kad parādās tāda vēlme. 
• Skatos video, lai  līdzsvarotos, nomierinātos, nonāktu izjūtu līdzsvarā. 

Klausoties, izjūtu patīkamas vibrācijas vai ļauju saplūst ar mūzikas un 
video vibrācijām, atslābinot ķermeni un cenšoties ne par ko nedomāt. 
Kad cilvēks ir līdzsvarā, tad arī mērķis pietuvojās pats, atnāk 
nepieciešamā atbilde vai arī pakārtojas lietas vēlāmā virzienā. Strādajot 



pie sevis, savām izjūtām, izjūtot līdzsvaru arī ikdienā, cenšoties izjust 
līdzsvarotu stāvokli, pateicību, prieku.  

• Darbojos arī ar pagātni ar video palīdzību, kad parādas kāds notikums, 
kas palika aktīvs un rada diskomfortu, kas jāmaina sevī. Saslēdzos ar 
pagātni, ļauju tam pagātnes notikumam saslēgties ar video vibrācijām. 
Tad arī izdodās izmainīt izjūtas - situāciju pieņemt un piedod vai arī 
ieraudzīt savas kļūdas.  

• Ir gadījies, kad ar video skatīšanos noskatos padaudz. Tad stipri sajūk 
izjūtās un stāvokļi uz laiku nojūk.Tāda gadījumā kadas dienas vairs 
neskatos, kamēr izlīdzinās un līdzsvarojas, līdz atnāk vēlme paskatīties 
atkal. 

• Ir cilvēki, ar kuriem darbojos, un kuri savukārt arī darbojās ar video 
meditācijām. Tie, kuri ilgstoši un regulāri darbojās ar video un mūziku, 
viņiem dzīvē parādās stabilitāte, līdzsvars, mērķtiecība,mazinās 
disharmonija, uzlabojās veselība un savstarpējas attiecības.  

• Gadās arī citiem cilvēkiem pārklausīties mūziku un video, tad  arī notiek 
nojukumi, nesapratne.  

Tas pārsvarā notiek, ja pamaza pieredze darbā ar sevi un mūziku. Tādā 
gadījumā mēģinam sazināties un paskaidrot, lai situācija izlīdzinās, pēc tam 
var turpināt.  

• Gadās arī tā, ka cilvēks sajūt pozitīvas enerģijas, izmaiņas un grib 
ātrāku rezultātu, ātrāk sasniegt mērki, atbrīvoties no negatīvā, kas 
traucē un nenofiksē robežu, kad jau padaudz,jo pēc mūzikas vai video 
skatišanas jāmacās un jāļauj sakārtoties mūsu izjūtām, iekšējām 
struktūrā, tik līdz atnāks miera sajūta,tad var turpināt.�”	

 

• No rītiem es skatos video “Krāsu mirklis”, lai būtu iedvesma dienai, lai 
sakārtotos dienas ritms.Tas palīdz arī sakārtot domas, ko darīt. 

• Ļoti patīk mūzikas albums “Dzīves krāsas”. To klausos vairāk vakaros 
pirms miega – mieram un harmonizācijai. Klausoties parasti arī 
aizmiegu. To klausos arī dienas laikā, tad prāts paliek dzidrāks, paliek 
siltākas un mierīgākas izjūtas.Kad skatos video un klausos mūziku, klāt 
nelieku ne vēlmes, ne mērķus. Vēlos saharmonizēt sevi. Un kad nonāku 
harmonijā, tad atnāk arī risinājums mērķiem, jo zemapziņā tie ir.  

• Galvenais video meditācijas mērķis ir sakārtot savu Dvēseli un 
atgriezties pie sevis. 

 
 


