
 
 
 
 
 
 
 

PAVASARA retrīts “ReSTARTS labsajūtai 2022” 
no 22. līdz 24. aprīlim atpūtas vietā “Tūbeļi”, Durbē  

PROGRAMMAS projekts 
 
 

Piektdiena, 22. aprīlis 
Laiks Aktivitāte 

No 16.00 

 

Ierašanās, iekārtošanās 

Uzkodas, tēja / kafija 

17.00 

 

Atklāšanas pasākums 

Iepazīšanās aplis  

17.30-19.00 

 

Seminārs “Ekoloģiskā domāšana privātajā dzīvē” 
Sarmīte Strautmane, psiholoģe, personīgās izaugsmes trenere, pirtniece, terapeitiskās 

pirts aizsācēja Latvijā. 
 

Par eko produktiem un dabas aizsardzību nupat jau ikviens ir labi informēts, tomēr – cik 

daudz mēs pievēršamies un piedomājam pie savas domāšanas ekoloģijas? Kā mūsu domu 

tīrība vai gluži otrādi – tīrības neesamība, spēj ietekmēt un mainīt mūsu privāto dzīvi. 

Nerimstošās domas, tūkstošiem, miljoniem mirkļu, kas skrien cauri mūsu prātiem – kā 

tikt ar tiem galā? Kā būt savu domu pavēlniekam?  

19.00-19.30 Pārtraukums 
Uzkodas, tēja / kafija 

19.30-21.00 Seminārs “Vīrietis-Sieviete: papildinājums pilnvērtīgai dzīvei”  
Sarmīte Strautmane 
 

Tiek apgalvots, ka sievietes un vīrieši esot no dažādām planētām. Daudz tiek runāts par 

atšķirīgo…  Tomēr cik ļoti esam spējīgi izprast, ka tieši vīrišķais – sievišķais ir kā 

papildinājums pilnvērtīgai dzīvei, nevis atšķirīgais, nesaprotamais? Iepazīsti sevi un 

ļaujies attiecību izpratnei un pilnveidošanai! 

21.30 -22.30 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 
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No 22.30 Vakara sarunas sveču gaismā  
Arturs Šulcs, seksologs, pārmaiņu treneris 

Visa pasākuma laikā pieejamas individuālās konsultācijas bez papildu maksas. 

No 24.00 Naktsmiers 

 

 

Sestdiena, 23. aprīlis 
Laiks Aktivitāte 

8.00 ReSTARTS ķermenim 

Rīta izkustēšanās. Līdzi ņemam paklājiņu! 

No 9.00 Brokastis 
 

10.00-11.30 

 

Seminārs “Būt Cilvēkam uz Zemes – pieredzēt sevi autentiski” 
Artūrs Ķirps, Dabas draugs un Veseluma pētnieks, fizioterapeits, viscerālo un 

rekonektīvo frekvenču terapeits 

 

Viss ir vienots, viss ir plūstošs un savā starpā saistošs. Ieklausoties savā labākajā draugā 

uz šīs planētas – Ķermenī, mūsu rīcībā ir visas nepieciešamās atbildes un resursi. Izprotot, 

izjūtot un paļaujoties uz savu ķermeni, ieklausoties tā sniegtajos signālos, mēs varētu kļūt 

par labāko terapeitu paši sev.  

Taču realitātē cilvēki bieži neieklausās ķermeņa signālos, skrienot allaž steidzīgo dzīves 

virpuli. Nereti ir pat vēl bīstamāk – ne tikai netiek izprasta ķermeņa valoda, bet cilvēks 

pats sevi nepieņem, nemīl un neciena, un izvēlas palikt upura lomā. Bieži vien pat 

neapzināti, zemapziņas līmenī.  

Kas to izraisa? Kā emocijas un domas ietekmē mūsu šūnu bioķīmiju, mūsu izvēles un 

ikdienas paradumus? Kādas sekas tam mēdz būt, kā no tā izvairīties, kā vairot sevis 

pieņemšanu, mīlēšanu un spēju sadzirdēt savu iekšējo balsi? Kā mīlēt un pateicībā 

pieņemt savu šīs dzīves nezūdošo mājvietu – savu ķermeni un sevi tajā? Kā ar elpas 

palīdzību mēs varam attīrīt, nomierināt, kontrolēt un pozitīvi ietekmēt mūsu būšanu šeit? 

Ir laiks pacelt savu galvu un sākt rīkoties, uzdrīkstēties un paņemt kuģa stūri savās rokās! 

11.30-12.00 Pārtraukums 
Uzkodas, tēja / kafija 

12.00-13.30 Seminārs “Būt Cilvēkam uz Zemes – pieredzēt sevi autentiski” 
Turpinājums 

14.00 Pusdienas (veģetāras)  
 

15.00-16.30 

 

Seminārs “Psiholoģiskais un bioloģiskais līdzsvars – dvēseles, prāta un 

ķermeņa paradīze” 
Agnese Tretjakova, neiroloģe  
 

Lai būtu laimīgi, mums nav sevi nedz jālauž, nedz jāmaina, bet gan pirmām kārtām 

jāizprot un jāpieņem pilnībā – ar visiem plusiem un mīnusiem. Tomēr pieņemt var tikai 

to, kas pirms tam ir apzināts. Tik vienkārši un reizē sarežģīti! 

Kas kavē sasniegt vēlamo? Tie ir pārmantotie un dzīves laikā iegūtie uztveres filtri, 

ticības un pārliecības, kuri mājo dziļi zemapziņā un tā sauktajā šūnu atmiņā. Tā katra 

mūsu smadzenēs rodas sava interpretācija par tēmu “realitāte”. Ja uzstādījumi ir 

veiksmīgi, tad ar savu realitāti esam apmierināti, tomēr visbiežāk apmierinājums iztrūkst 

vai ir nepilnīgs. 
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Kādēļ mums patīk sarežģīt vienkāršo? Kādēļ tik viegli uzburam drāmu savās galvās un 

dzīvēs? Kas ir šie psiholoģiski – bioloģiskie aspekti, kas ierauj mūs atkal un atkal 

automātisku domu, pārliecību un emociju virpulī? 

Iespējams, tieši šis laiks ir kā radīts, lai atkal satiktos ar savu patieso Būtību. Laikā, kad 

nākotne ir miglā tīta, varam pārvirzīt fokusu uz šodienu – priekpilnu sevis un ikdienas 

izbaudīšanu, cenšoties saglabāt balansu dzīves līdzsvara šūpolēs! Vienmēr var atklāt sevī 

ko jaunu – lai izdodas!  

16.30-17.00 Pārtraukums 
Uzkodas, tēja / kafija 

17.00-18.30 Seminārs “Psiholoģiskais un bioloģiskais līdzsvars – dvēseles, prāta un 

ķermeņa paradīze” 
Turpinājums 

19.00 

 

Vakariņas (veģetāras) 
 

20.00-21.30 Skaņu meditācija: lidojums brīvībā 
Līga Evaldsone, postfolk grupas “Saule i tuvāk” dibinātāja un vadītāja, mūziķe, Tibetas 

skaņu bļodu vibrējošo masāžu speciāliste 

22.00 Pirtī mana dvēselīte ar Dieviņu runājās… 
 

No 24.00 Naktsmiers 
 

 

Svētdiena, 24. aprīlis 
Laiks Aktivitāte 

8.00 ReSTARTS ķermenim 

Rīta izkustēšanās. Līdzi ņemam paklājiņu! 

No 9.00 Brokastis 
 

10.00-11.30 

 

Seminārs “Atmosties no maldu miega un atceries sevi” 
Aleksandrs Mantess, psihologs, koučs, treneris, “Holistiskās Veselības Centra” 

izveidotājs 
 

Ilgi un smagi nāk apziņa, ka visas vēlēšanās piepildās, bet ne visas vēlmes nes laimi. Bieži 

nāksies krist vēl un vēl, lai beidzot noticētu, ka klupienus dari sev pats. Nepieciešams 

cītīgi ravēt un kopt savas apziņas dārzu, jo tas ietekmē visu mūsu dzīvi, realitāti, kurā 

pašreiz atrodamies un ar kuru ne vienmēr esam pilnīgā mierā. 

Lai novērtētu un apzinātos gaismas un krāsu spēles, jāiepazīst ir statiska tumsa. Lai zinātu 

pasacīt, ka ir silti un labi, jāzina, kā ir, kad salst. Pilnvērtīgi dzīvot spējam vien tad, kad 

apzināmies nāvi. No tās nav jābaidās un tā arī nav jāpielūdz. Pret to nav jāizturas pavirši 

un nav jāignorē. Tā tikai ir jāpatur savā apziņā kā dzīves pretmets. Kad vairums no mums 

spēsim nāvi paturēt savā skaidrajā apziņā salīdzinājumam, tās fiziskā izpaušanās vairs 

nebūs nepieciešama. Tā ir viena no Visuma līdzsvara likuma izpausmēm. Tad patiešām 

spēsim novērtēt pilnās krāsās šo Dieva Dāvanu – dzīvi! 

11.30-12.00 Pārtraukums 
Uzkodas, tēja / kafija 

12.00-13.30 Seminārs “Atmosties no maldu miega un atceries sevi” 

Turpinājums 
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14.00 Noslēguma pasākums 

Noslēguma aplis 

Aptaujas anketa 

Apliecība par dalību semināros  

Našķošanās 

15.00 Ceļš mājup 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Programma var tikt mainīta no organizatoriem neatkarīgu apstākļu dēļ. 

 
Pasākumu organizē Profesionālās tālākizglītības iestāde “PURE Academy” 

www.pureacademy.lv 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


