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4. LAPPUSE

Kā rudenī nekļūt par Jāni Nūģi vai Zentu Sēni?

Lai uzzinātu, kā saglabāt dzī-
ves spēku arī tumšajā rudens 
un ziemas periodā, uz tikšanos 
ar ģimenes psihoterapeiti Ainu 
Poišu pagājušās ceturtdienas va-
karā Talsu tautas nama Tornīša 
zālē ieradās tik daudz cilvēku, 
ka pirmās rindas nācās pārvietot 
krietnu gabalu lektores virzienā, 
lai varētu iekārtot papildu vie-
tas. Viņai tas nebija iemesls, lai 
atkāptos. Gluži pretēji — viešņa 
paspēra vēl soli jau tāpat tik tu-
vajai publikai pretī.

«Lai mēs justos dzīvi, kaut kas ir 
jājūt un jāpieņem tas, ko jūtam. Ne-
varam tikai priecāties, reizēm vajag 
arī pabēdāties, padusmoties. Varbūt 
tas ne vienmēr ir ērti, jo emocijas 
maina mūsu uzvedību, izskatu, bet 
dzīvīguma izjūtu dod tas, ka spēj pie-
ņemt visu to, ko jūti. Tas nav viegli, 
vai ne? Bet es dzīvoju, ja kaut ko 
jūtu! Tad esi dzīvs ne tikai fiziski, bet 
arī emocionāli.

Ļoti svarīgi ir, lai mēs kaut ko gri-
bam — lai ir tāda nemiera izjūta, lai 
neatkarīgi no pases datiem visu laiku 
kaut ko gribu un nekautrējos no tā. Ja 
neko negrib, tad cilvēkam tā vertikāle, 
kas tur gribu, vienkārši nošļūk. Pie-
zemētā veidā, protams, brīnišķīgi var 
funkcionēt un darīt rituālās lietas: no 
rīta tas, tad tas un tas, pa soļiem, un 
rats griežas, bet nav tā paša piedalī-
šanās, kas ir vertikāles vajadzība. Ho-
rizontāle — tas ir stāvēt ar kājām pie 
zemes un pildīt minimālās darbības, 
lai pamatdarbības būtu apmierinātas, 
lai mēs būtu paēduši, lai mums ir kaut 
kas mugurā velkams (ja vēl tas ir kaut 
kas smuks, pavisam labi!), lai mums 
kaut cik ir drošība, komforta izjūta… 
Dzīve jau nav pilnīga, to jūs visi zināt, 
un, jo ātrāk šīs ilūzijas spējam apgla-
bāt, jo reālāk stāvam ar divām kājām 
pie zemes. Un tad tā laiva ir ūdenī. Ja 
laiva ir ūdenī, viss ir kārtībā. Ziepes 
sākas, ja laivā ir ūdens! Lielākas ziepes 
ir, ja cilvēki dzīvo ģimenē vai strādā 
kopā, daži laivā taisa caurumus, bet 
citi smeļ ūdeni! Braucot ar laivu, ļoti 
svarīgi ir arī noturēt līdzsvaru, nevar 
izdarīt daudz spēcīgu kustību, citādi ir 
— plunkšķ! — ūdenī. Līdzsvara izjū-
ta varbūt būs mūsu šīsdienas galvenā 
tēma, ko mēģināšu skrubināt — kā no 
kliņģera lasīt ārā rozīnes, lai likt uz 
zoba un nogaršot,» ievirzi kopīgajām 
pārdomām deva A. Poiša.
«Kad bērniņš piedzimst,
ir ļoti poētiski iedomāties, ka parādās 
jauna zvaigznīte pie debesīm. Tur ir 
tik daudz cerību, sapņu un nezinā-
mā, ka varam vien iztēloties, kas no 
tā visa sanāks. Tā zvaigznītes izjūta ir 
tā unikalitāte. Lai cik mēs varam būt 
līdzīgas, frīdiskas, dullas un tamlīdzī-
gi (vēršas pie Sabiles kultūras nama 
vadītājas Gerdas Zeberiņas — E. L.), 
tomēr ir kaut kas īpašs un subjektīvs, 
kas mūs citu no cita atšķir. Tas ir in-
teresantākais — satikties atšķirīgiem 
cilvēkiem, dažādām zvaigznītēm da-
žādos zvaigznājos un piedzīvot kop-
sakarību, ka visi savā starpā esam 
saistīti. Lai Visumu noturētu, mums 

Vēl kāda drusciņa  
Ainas Poišas atziņu
 Justies labi savā ādā — visi 

to grib. Ne vienmēr sanāk tieši tā, 
kā mēs to gribam un tieši tādos 
daudzumos, bet, kā laika apstāk-
ļi mainās, arī dvēseles gadalaiki 
mainās. Jo ilgāk dzīvojam, jo sva-
rīgāks ir šis kustīgums, lai neies-
trēgtu attieksmē, ka visu zinām un 
nekas nespēj pārsteigt.

 Pēc 30 gadu vecuma laiks 
sāk skriet ātrāk. Pēc 40 — vēl āt-
rāk. Pēc 50 gadu vecuma vari būt 
drošs, ka puse mūža nodzīvota, 
mācoties dzīvot, bet nu beidzot ir 
jāsāk dzīvot! Kad tad vēl?!

 Sieva ar suni runā mīlīgāk 
nekā ar vīru? Loģiski — suns uz 
viņu nekliedz!

 Revīzija — atbrīvoties no 
liekā, kas neder, un vairāk uzma-
nības pievērst tam, kas der, — ir 
viens no iekšējā spēka momen-
tiem. Jāmāk atšķirt, paprasot pa-
domu «čujam, ņuham un poņai», 
trīsvienībai, kurai vienmēr jāstāv 
zāļu skapītī.

 Latviešiem ļoti daudz laika 
vajag, lai iesildītos. Kad viss bei-
dzas, beidzot visi ir gatavi sākt!

 Mēs dodam godu savai pa-
gātnei, bet mēs nevaram dzīvot 
pagātni šodienā.

Aina Poiša ar Sabiles kultūras nama vadī-
tājas Gerdas Zeberiņas dāvāto galvas rotu.
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ir jārūpējas, lai kaut 
kas no mums staro, 
lai mūsos būtu kāda 
enerģija, lai mēs 
kā cilvēki nebūtu 
apdzisuši. Citādi ar 
mums var manipu-
lēt, mūs var stumdīt 
un bīdīt, mēs nolai-
žam acis, kļūstam 
paklausīgi… Uz to 
mēs, latvieši, esam 
trenēti. Tie arhe-
tipi, kas dzīvo tik 
dziļi iekšā, nav tā kā 
mantota māja. Tā 
ir mantota māja ar 
apgrūtinājumu! Un 
šis apgrūtinājums ir 
mazvērtības izjūta, 
ļoti daudz baiļu, ļoti 
daudz neticības sev 
un akla paļaušanās 
uz citiem, gaidīša-
na, kad kaut kas 
notiks, pašam neko 
nedarot,» sprieda 
psihoterapeite.

«Ja es jums uz-
dotu tādu jautāju-
mu: vai jūs no sirds jūtat atbildību 
par savu vienīgo dzīvi? Ir viegli pa-
teikt: jā. Tāpat, ja kāds jautā, vai tu 
sevi mīli. Jā! Bet nākamais jautājums 
ir: kā to var redzēt? Tad iestājās ap-
jukums, bet mīlestība vienmēr ir arī 
praktizēšana. Atbildības uzņemša-
nās arī ir praktizēšana.

Lieta jau teorētiski ir vienkārša 
— kad jūtos slikti, esmu upes vienā 
krastā, kur ir kreņķi, raizes, nepatik-
šanas, problēmas. Pa vidu ir upe, bet 
tai ir arī otrs krasts. Vai kāds varē-
tu man sagādāt materiālus, lai varu 
uzbūvēt plostu vai laivu un tikt otrā 
krastā? Jo varbūt es nemāku peldēt! 
Bet varbūt man ir jāiemācās peldēt 
vai pašai jāiet pēc materiāliem? Ja 
par katru cenu gribu tikt otrā kras-
tā, kur varētu justies labāk, šajā brīdī 
uzņemos atbildību par savu dzīvi un 
sāku kaut ko risināt. Ne viss izdodas 
uzreiz! Kad kļūst sliktāk, viss, ko 
varam darīt, ir noturēt kontroli pār 
kaut kādu lauku, ko spējam kontro-
lēt, un necepties tur, kur neko neva-
ram mainīt. Šo teicienu jau visi zina 
no galvas! «Dievs, dod man veselo 
saprātu…» Cepties par to, kur es 
varu kaut ko mainīt, bet to, kur ne, 
pieņemt kā dzīves nepilnību, cerot, 
ka reiz, kaut kad, varbūt… Nozīme ir 
tam, kā tu spēj pārceļot no negatīvā 
uz pozitīvo,» sprieda A. Poiša.
Ne jau tas ir pozitīvs cilvēks,
kurš smaida vienmēr un visur! Psiho-
terapeite norādīja — ja jūti ko vienu, 
bet dari citu, tad taču tu neesi īsts! 
Tomēr esot vērts pieņemt, ka labvē-
līga attieksme ir pirmais solis. «Ko 
tu cilvēkiem vari dot? Savu nīgro 
garastāvokli? Vai viņi to ir pelnīju-
ši? Kā tu sauc, tā atsauksies, un tad 
ir skaidrs, kāpēc sabiedrība ir nīgra, 
vienaldzīga,» atgādināja viešņa.

Lai tam stātos pretī, A. Poiša aici-
nāja ieviest korekcijas katras dienas 
sākumā, apzināti izvēloties attieksmi 
pret gaidāmo. «Citādi var sev atļaut 
ieciklēties vienā — sliktajā — krastā 
gadiem ilgi! Jānis Nūģis. Vai Zenta 
Sēne. (Smejas.) Ja cilvēks pats neko 
nemaina, tad var gadīties šādi nodzī-
vot gadiem!

Runa ir par impulsu, ko sev do-
dam. Ir rīts, un tas sākas ar radīšanu. 
Pamošanās ir piedzimšana, ja runā-
jam simboliski. Miegā mēs paejam 
nost no dzīves, tas ir miera posms, 
kurā esam pasīvi. Ir labi, ja no rīta 
varam kā tādi kašperovski dot sev 
uzstanovku iekšējā spēka saglabāša-

nai,» rosināja viešņa. Vajagot nevis 
drūmi konstatēt, ka atkal zvana mo-
dinātājs, un priekšā ir pienākumi un 
atbildība, bet izvēlēties citu atskaites 
punktu, kas ļauj pamosties ar patei-
cību sirdī par to, ka esi no jauna pie-
dzimis. «No rīta, atverot acis, jāatrod 
tas slēdzītis šeit, krūšu rajonā, kas at-
bildīgs par to, lai manī ienāk gaisma 
un siltums. No šī centra mēs raidām. 
Ja to ieslēdzam, tad mums ir ko dot; 
ja ne, tad ņemam no citiem, kļūstot 
par resursu zagļiem, kas barojas no 
otra gaismas,» pamanījusi A. Poiša.

Katram pašam jāsaprot, kas viņu 
no rīta vislabāk tonizētu. Varbūt ka-
fijas dzeršana — nevis steigā, bet lēni 
un no mīļākās krūzes, varbūt duša 
kā priecīgs rituāls, veselīgas brokas-
tis, pūkains halātiņš vai murrājoša 
kaķa glāstīšana. «Lai rīts pamodina 
sajūtas, lai tas garšo, smaržo, dara 
mūs jutekliskus! Un, ejot ārā, jābūt 
izjūtai, ka tev ir ko piedāvāt citiem. 
Nevis — ka iešu kā preču izplatītājs 
un visiem kaut ko piedāvāšu, bet gan, 
saglabājot izjūtu, ka man ir, ko dot, ja 
vajadzēs,» skaidroja psihoterapeite.

A. Poiša runāja arī par pašcieņu, 
uzsverot, ka tā nav automātiska. Sie-
vietes esot ļoti daudz gatavas darīt 
citu labā, jo tā virzīta viņu audzinā-
šana, tomēr viņām nevajag tikai ap-
liecināt sevi, bet arī vienkārši būt! 
Tāpat arī vīriešiem kopš bērnības 
mācīts: jo vairāk dari, jo vērtīgāks 
esi. Bet vēl taču ir sirds vajadzības… 
Rezultātā vecāki bieži vien saviem 
bērniem cenšas dot to, kā bērnībā 
patiesībā pietrūcis pašiem.
«Iekšējam spēkam vajadzīgs,
lai esam kā putni kāsī. Šeit, esot 
kopā, mēs jau palīdzam cits citam,» 
vērtēja psihoterapeite. Tomēr, vei-
dojot sociālās saites, svarīgi ir arī 
nepazaudēt pašam sevi. «Esmu ie-
mācījusies vairāk necensties — man 
nav jābūt labai visiem. Cilvēkiem ir 
dažādi priekšstati par to, ko otrs var 
vai nevar atļauties. Bet kā vārdā man 
vajadzētu pazaudēt pašai sevi? Atbil-
de nav patīkama, tur nav nekādas lai-
mīgās zemes solījumi! Pamatizjūtai 
jābūt, ka man ir tiesības pašsaglabā-
ties! Nevis provocēt un izaicināt, bet 
mierā darīt lietas, kas patīk, būt pašai 
un pieņemt, ka visi mani nemīlēs.

Ja bērns nav saņēmis pietiekami 
daudz mīlestības, viņš sāk izpatikt. Tas 
nav iekšējais spēks — tad citi ir spēcī-
gāki, ja viņu kritika, domas, viedoklis 
spēj izveidot tavu attieksmi pret sevi! 

Tu esi oriģināls, kopiju nav, un oriģi-
nālam ir tiesības arī oriģinālā veidā 
izpausties, vien ar nosacījumu: sociālo 
saikņu vārdā nedarīt to, kas citiem 
varētu kaitēt. Ievērot pieklājības nor-
mas, satiksmes noteikumus tiešā un 
pārnestā nozīmē,» sacīja A. Poiša.

Viņa iedrošināja paturēt prātā, ka 
pie rūpēm par sevi pieder arī tiesī-
bas izvēlēties cilvēkus, ar kuriem būt 
kopā. «Ar visiem nevar bīdīt lietas. Ja 
tu sevi cieni, tad izvērtē: ko es ar ku-
riem cilvēkiem kopā darīšu? Ar ku-
riem varu vienoties par kopīgu vēr-
tību sistēmu? Otru tu nevari mainīt, 
bet vari mainīt attieksmi — lai viņš 
paliek tālāk, mums ir tiesības nesa-
darboties. Mēs pieņemam cilvēkus 
tādus, kādi viņi ir, tomēr personīgās 
attiecībās vajadzīgas zināmas kvali-
tātes. Cilvēks negrib strādāt, bet man 
viņš jāpieņem tāds, kāds viņš ir, un 
visu laiku jāstrādā viņa vietā?! Vienā 
brīdī jāsaka: stop! Sadarbība nesa-
nāk. Arī uz draugiem to attiecinām: 
ir draugi, kas der vienām nodarbēm 
un kas der citām. Tas nav grēks — iz-
vairīties no tiem, kuri neder! Kādreiz 
tie ir radinieki — pat pavisam tuvi… 
Ne kopīgas vērtības, ne intereses — 
vien kopīgs kredīts!» skaudro situā-
ciju atklāja psihoterapeite.
Daļa tikšanās bija veltīta
pārdomām par stresa uzveikšanas 
mehānismiem. «Temperamentīgie 
spriedzes situācijā iet pāri malām kā 
tāds katliņš. Es to salīdzinu ar paaug-
stinātu asinsspiedienu. Galējā stā-
voklī šie cilvēki var novest sevi līdz 
afekta stāvoklim. Tāda uguns iekšā! 
Mierīgie spriedzē sastingst, kļūst kā 
lēmēti, iestājas apātija. Patiesība, kā 
vienmēr, ir pa vidu. Pirmajiem jātre-
nē kāja, ar ko spiest uz bremžu pe-
dāļa, bet otrajiem vajag turēt kāju uz 
gāzes pedāļa, jo palikt kā lēmētam 
arī ir draņķīgi!» atgādināja A. Poiša.

Zinot, ka grūtības un veiksmes ik-
dienā ne vienmēr ir līdzsvarā, toties 
pirmās vienmēr mūs atrod pašas, viņa 
ieteica pašiem ieguldīt pozitīvajā sva-
ru kausā, noenkurojoties izjūtā, ka ir 

Elīna Lāce

vērts dzīvot. «Stresu, mīļie, neviens 
nenoņems! Atbrauks kāds no Ameri-
kas vai Ķīnas, ņems lielu naudu, solot, 
ka to izdarīs… Neticu! Tas nav iespē-
jams! Jo, paldies Dievam, ka mums ir 
stresiņš! Tas arī tonizē mūsu enerģiju. 
Ja mums nemaz nav stresa, tad mēs 
esam beigti! Guļam un klausāmies, kā 
citi par mums skaisti vītero. Žēl tik, 
ka to vairs nedzirdam! Stress ir katrs 
gribas akts: pamosties, piecelties, pār-
varēt savu «nē» un tikt uz «jā». Negri-
bu — gribu, nevaru — varu, nepatīk 
— patīk!» pretstatīja viešņa.

A. Poiša izmantoja ilustrāciju par 
to, kā ikdienā piepeši pie durvīm kāds 
klauvē. «Kas tu esi?» cilvēks jautā. 
«Tavs gruzons,» atskan atbilde. Vari to 
paļāvīgi ielaist (neder!), vari cīnīties 
pretī (arī nekas labs nesanāks!) vai 
nolikt to malā un risināt piemērotākā 
laikā, kad būsi sevi līdzsvarojis, citādi 
uz neapmierinātības fona esi nespēcī-
gāks, impulsīvāks un citādi emocionā-
lāks. «Gruzoni atnāk paši. Tie ir tie īr-
nieki, kuri negrib maksāt īri, bet grib 
dzīvot pie mums. Ja esam ar tik plašu 
sirdi, ka mums pietiek vietas gan la-
bām, gan sliktām lietām, tad rullējam! 
Bet, ja mums sava sirsniņa ir jātaupa, 
tad ir laiks nodalīt: nekur nepazudīs, 
es spēšu risināt grūtas situācijas, bet 
darīšu to tad, kad savus resursus būšu 
papildinājusi,» ieteica psihoterapeite.
Sevi labi pazīstot,
esot lielāka iespēja iekšēja bankrota 
brīdī atrast slēdzīti, kas ļauj vairot 
labo un izkustināt sevi no statiskā 
stāvokļa. «Varbūt es sakārtoju vienu 
plauktiņu virtuvē, bet ar to izkustinu 
sevi no stāvokļa, kurā esi nekāds, 
uzveicu situatīvo depresiju. Ar to 
sākas domino princips uz labo pusi. 
Ir brīži, kad vajag pačučēt, palutināt 
sevi, bet tad dodam sev legālu dozu 
un pēc tam paņemam atbildību atpa-
kaļ, lai apstiprinātu, ka esmu rīkoties 
spējīgi. Var likties, kas tas par mērķi 
— sakārtot virtuves plauktiņu? Mēr-
ķis varētu būt, ka jāiet uz angļu va-
lodas kursiem! Bet sadzīviski viena 
kustība ir mērķis psiholoģiskā me-
hānismā: izkustini sevi no tās vietas, 
kur esi iestrēdzis, lai nekalpotu slik-
tajām izjūtām, kuras vairojas, liekot 
sevi žēlot un justies nelaimīgākajai 
visā Eiropā,» ieteica A. Poiša.

Viņa rosināja arī defektus pārvērst 
efektos, piemēram, pieņemt savas 
dusmas kā enerģiju, kas ražo spēku, 
dodot iespēju pateikt stingru vārdu 
vai piešķirt sev vadības grožus. Tāpat 
viešņa ieteica akceptēt savu iekšējo 
bērnu (protams, kaut cik samērojoties 
ar pases datiem!), nezaudējot rotaļī-
gumu. «Ja būs jāstrādā nopietni, mēs 
būsim nopietni! Bet tā, lai nopietnības 
nav par daudz, ka nevīžojam vairs ne 
smaidīt, ne smieties, ne ķiķināt, ne 
dīdīties krēslos, ne iziet ārā, ja gribas 
— dot sev kādu brīvību. Nekam nevar 
būt tik liela nozīme, ka tev jāpaliek sa-
stingušam! Bet tas vieglums nāk caur 
sviedriem — kā baletā. Caur sūru dar-
bu un sāpēm,» vērtēja psihoterapeite.

«Mums pietrūkst smieklu, gaišu-
ma, saules. Mēs nedzīvojam Itālijā 
vai Spānijā, kur saules ir daudz 
vairāk, un arī cilvēki ir citādāki, jo 
saules priekšā viss tā kā atslābst, 
kļūst auglīgāks. Ja mums tas nav 
dots, tad šis defekts atkal jāpārvērš 
par efektu! Varam ieslēgt saulīti 
iekšēji un saglabāt rotaļīgumu un 
vieglumu. Priekšnieks vai mēteļu  
izsniedzējs — kāda starpība?  
Primāri tu esi cilvēks! Un  
cilvēks grib satikt cilvēku,  
nevis amatu vai vizītkarti,»  
atgādināja Aina  
Poiša.


