
 
 
 
 
 
 

RUDENS retrīts “ReSTARTS labsajūtai 2022” 
no 30. septembra līdz 2. oktobrim “Tūbeļos”, Durbes pagastā 

PROGRAMMAS PROJEKTS 
 
 
 

Piektdiena, 30. septembris 
LAIKS AKTIVITĀTE 
NO 15.00 

 

Ierašanās, iekārtošanās 

Rauši, tēja / kafija 

Atpūta, apkārtnes iepazīšana 

16.30 

 

Atklāšanas pasākums 

Iepazīšanās aplis  

Enerģijas uzņemšanas rituāls 

17.30-19.00 

19.30-21.00 

Seminārs “Esība burvīgi ziedošā apskaidrības dārzā” 
Aleksandrs Mantess, psihologs, koučs, “Holistiskās Veselības Centra” izveidotājs 
 
Cilvēks ir tāds, kādu veidojis sevi pats. Radītājs viņam ir devis pilnīgi visu šim nolūkam 
nepieciešamo, pats galvenais – izvēles brīvību. Lai cik neaprakstāmi burvīgi ziedošs 
dārzs būtu mūsu priekšā, to nekad nespēsim novērtēt, ja koncentrēsim visu uzmanību 
uz vienu pašu netīruma „iezīmi” dārza nostūrī. Nespēsim novērtēt, ja par to runāsim 
un visas savas domas nodarbināsim tikai ar šo vienu faktu. Ja to vien darīsim kā 
analizēsim un pētīsim to, ar laiku mūsu apziņa pilnīgi izslēgs faktu, ka riņķī ir skaists 
dārzs, un ar šo brīdi mēs paši sevi būsim izmetuši ārā no paradīzes. Un tas arī būs 
vienīgais, ko spēsim radīt paši un par ko mācīsim citiem.  
 
Kā noturēt savā redzes lokā skaisto dārzu? Pamanīt acīmredzamo, taču būt pateicībā 
par visu redzes un apziņas lokā esošo? Kādēļ tik bieži cilvēkiem skatiens koncentrējas 
uz lietām un vietām, kuras veido netaisnas pārliecības? Vai upura lomas vadīti? Ak vai, 
cik ātri notiek šī acu skatiena ieraušana “nefokusā”!? Un kurš tieši ir ieguvējs no tā?!  
Sava patiesā ES iepazīšana, pieņemšana, atvēršana, tīrības bagātināšana, esības 
iemīlēšana, dzīvības sajušana – tas ir mūža darbs! Taču, ja darba auglis ir apskaidrība, 
kas ir viskrāšņākais, kas ar cilvēku var notikt dzīves laikā, tad ik mirklis mūsu dzīves 
ir tā vērts! 
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22.00-23.00 Sarunas sveču gaismā “Rotaļīgas receptes seksuālai veselībai” 

Arturs Šulcs, seksologs, pārmaiņu treneris 

Visas nometnes laikā iespēja pieteikties individuālai sarunai / konsultācijai ar Artūru 

Šulcu. 

NO 24.00 Naktsmiers 

 
 

 

Sestdiena, 1. oktobris 
LAIKS AKTIVITĀTE 
8.00 ReSTARTS ķermenim 

Kopīga rīta izkustēšanās. Līdzi ņemam paklājiņu! 

9.00 Brokastis 

 

10.00-11.30 

12.00-13.30 

Seminārs “Labbūtības aptieciņa – darbs ar emocijām” 
Gita Neilande, sertificēta psiholoģe darbam ar bērniem un pieaugušajiem, pāru 
attiecību konsultante, pasaku terapeite, autore dažādu pašizzinošu semināru cikliem 
 
Stress un trauksmainas emocijas sašaurina gan prāta, gan ķermeņa adekvātu rīcības 
spēju. Stress rada iekšējus ierobežojumus, kas pastiprina bezspēcības izjūtu.  
Ķermenis neapzināti izveido “blokus”. Taču lieti der zināt, ka pat tikai  
neliela atslābuma rezultātā uztverē un ķermenī mainās spēja atbildēt uz situāciju. 
Piemēram, tikai par 2% vairāk iekšējā viegluma sajūtas sniedz iespēju uztvert  
situāciju plašāk, ieraudzīt vairāk iespēju, paver pieeju saviem  
resursiem un iekšējam spēkam. Lai savlaicīgi izvairītos no šādu “bloku”  
izveidošanās, ir svarīgi izpētīt un izprast sava ķermeņa reakcijas, emocijas. 
Noskaidrot, kāda profilakse mani var sagatavot stabilākai reaģēšanai un ko varu darīt 
trauksmes situācijā, lai palīdzētu sev un saviem mīļajiem. Praktizējot šīs zināšanas,  
mēs uzlabojam neskaitāmas mūsu esības sfēras – veselību, attiecības,  
pašizaugsmi, profesionālo attīstību, miega kvalitāti, fizisko spēku u.c. 
Runāsim par to, kā plānojam savu laiku un ko ņemt vērā, lai neizdegtu. 
Tēmas: 
 emociju ietekme uz cilvēka personību, darba vidi un attiecībām 
 galvenais emocionālās inteliģences mērķis 
 emociju atpazīšana, izdzīvošana un pašregulācija 
 emociju  izmantošana ikdienas darbā rezultāta sasniegšanai un kvalitatīvu 

attiecību uzturēšanai 
 stratēģijas stresa līmeņa mazināšanai (fiziskās un emocionālās stratēģijas) 
 personīgā un darba laika plānošana, rēķinoties ar savām vajadzībām 
 labās un neveiksmīgās prakses piemēri 
 

14.00 

 

Pusdienas  

15.00-16.30 

17.00-18.30 

Seminārs “Netipiskie veselības jautājumi un atbildes” 
Gundars Kuklis, ģimenes ārsts un pediatrs, pārmaiņu treneris, dzīves pavedienu 
likumsakarību izzinātājs 
 



 

 

3 

 

Veselība ir kā dārgakmens un katrā tā šķautnē atmirdz  jautājumi un atbildes , kas 
reizēm pārsteidzoši atklāj cilvēka spējas un iespējas, varēšanu un nespēku (nav ko 
sevi mānīt!), ilūzijas pašiem par sevi. Dzīves jēga ir pati dzīve. Ir vērts izdarīt 
pareizas izvēles ! Un saruna ar savu veselību reizēm ir labs risinājums. 
 

19.00 

 

Vakariņas  

 

20.00-21.30 

 

Sapņu ķērāju meistarklase  
Noķersim savus sapnīšus aiz astes… :) 

20.00-24.00 Pirts 

 

22.00-23.00 Pie Dieviņa gari galdi... Vakars dziesmās un skaņās  
Līga Evaldsone, postfolk grupas “Saule i tuvāk” dibinātāja un vadītāja, mūziķe, 
tibetas skaņu bļodu vibrējošo masāžu speciāliste, pirtniece 
 

NO 24.00 Naktsmiers 

 

 

Svētdiena, 2. oktobris 
LAIKS AKTIVITĀTE 
8.00 ReSTARTS ķermenim 

Kopīga rīta izkustēšanās. Līdzi ņemam paklājiņu! 

9.00 Brokastis 

 

10.00-11.30 

12.00-13.30 

Seminārs “Dzīve pēc piedzimšanas? Dzīve pēc nāves?” 
Zanda Erbss, teoloģe, astroloģe, ezotēriķe 
 
Nav svarīgi, kāds cilvēkam ir nodoms, motīvs, virzība, sapnis, fantāzija, darbība, tiecība 
– viņam ir viens vienīgs iekšējais mērķis – būt laimīgam! Tad kāpēc tik reti var sastapt 
cilvēku, kurš to ir patiesi iemantojis? Vai tie ir ārēji šķēršļi, kuri traucē, vai cilvēka 
iekšējā pretestība, vai arī nevērība, pasteidzoties tam garām. Varbūt tas ir dzīves 
noslēpums, kas cilvēkam ir jāatklāj... 
Tēmas: 
 manas personas seja šajā matricā 
 iekšējās laimes sajūtas meklējumi 
 manas dvēseles vērtību sistēma 
 3 nāves sejas 
 pirmā piedzimšana un iespējamā otrā piedzimšana 
 

14.00 Noslēguma pasākums 

Noslēguma aplis 

Pa kafijai, našķim un dziesmai 

Aptaujas anketa 

Apliecība par dalību semināros  

15.00 Ceļš mājup 
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* Programma var tikt mainīta no organizatoriem neatkarīgu apstākļu dēļ. 

 
Pasākumu organizē Profesionālās tālākizglītības iestāde “PURE Academy” 

www.pureacademy.lv 

 
 
 


