
Pasakas un 
pusaudži

Apavi un 
veselība

Gunta Siliņa-Jasjukeviča 
stāsta par pasaku lomu 
pusaudžu vecumā

Ortopēds Agris Briedis 
komentē bērnu un 
pieaugušo apavu izvēli

Vecākiem
Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais 
pielikums skolas vecuma bērnu vecākiem

• Vai tiešām labās „multenes” 
   arī ir sliktas? 
• Kāpēc skolēns netiek galā
   ar emocijām?
• Vīrs neiesaistās bērna   
   audzināšanā. Ko darīt?

Speciālisti 
atbild uz vecāku 
jautājumiem:
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Stāsts par 
dzīvību un nāvi
Psiholoģes Elvitas Rudzātes 
radītais stāsts, kas speciāli 
veidots kā iespēja bērniem 
saprotamā formā izskaidrot nāvi
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Zanda Rubene, 
mediju eksperte

Es uzskatu, ka bērniem domātās multfilmas nevar pa-
šas par sevi nodarīt kādu lielu ļaunumu, taču atbilde uz 
jautājumu tomēr nav tik vienkārša. Jautātāja nenorāda 
bērna vecumu. Taču no bērna vecuma ir atkarīgs, cik ilgi 
un ko bērnam būtu jāskatās, kādu mediju materiālu jā-
patērē. Mans padoms būtu šāds: vecākiem jāatbild pa-
šiem sev uz jautājumu, kāda iemesla dēļ mēs ļaujam vai 
pat veicinām to, ka bērns skatās multfilmas. Vai mēs vē-
lamies, lai ar konkrētās multfilmas palīdzību viņš kaut 
ko iemācās (kādu informāciju iegūst, kādu uzvedības 
paraugu vai vērtību orientāciju apzina)? Vai ļaujam ska-
tīties bērnam multfilmas, lai viņu vienkārši nodarbinātu 
un paši iegūtu laiku sev? Ja atbilde ir saistīta ar bērna 

mācīšanos, tad viss kārtībā. Īpaši tad, ja mēs kopīgi pār-
runājam redzēto. Ja otrā, tad ir skaidrs, ka mūsu bērns 
būtībā skatās multfilmas nevis tādēļ, lai kaut ko gūtu, bet 
tādēļ, lai mēs varētu atpūsties. Un šajā gadījumā mult-
filmu skatīšanās nav attīstoša. Tā var arī nebūt kaitīga, 
bet atcerēsimies, ka savai attīstībai pirmsskolas vecuma 
bērns daudz vairāk gūst, aktīvi kustoties, nevis pasīvi 
sēžot ekrāna priekšā. 

1. Vai tiešām labu multfilmu skatīšanās arī ir slikta? 

Speciālisti atbild uz 
    vecāku jautājumiem

FOTO: no personīgā arhīva
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Tā var arī nebūt  kaitīga, 
bet atcerēsimies, ka sa-
vai attīstībai pirmssko-
las vecuma bērns daudz 
vairāk gūst, aktīvi kus-
toties, nevis pasīvi sēžot 
ekrāna priekšā. 
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2. Kādu ietekmi uz puiku var atstāt realitāte, ka lielākoties ar viņu nodarbojas tikai mam-
ma? Tēvs ir, mēs dzīvojam visa ģimene kopā, bet viņš vai nu sēž pie datora, vai spēlē spē-
les mobilajā telefonā. Puikam arī ir pārāk liela tieksme uz datorspēlēm. Ja man nesanāk ar 
labu sarunāt, lai beidz spēlēt spēles, puika mēdz kļūt agresīvs. 

Asijata Maija Zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko 
risinājumu konsultante

Aprakstītajā situācijā es redzu problēmu nevis tajā, ka 
ar dēlu nodarbojas tikai māte, bet gan tajā, ka ģimenē nav 
kontaktēšanās un ar bērnu neviens īsti nenodarbojas. Šeit 
savstarpējā kontakta nav nevienam: māte nekontaktējas ar 
tēvu un otrādi, tēvs neinteresējas par bērnu – un droši vien 
otrādi, māte cenšas aizliegt bērnam spēlēt datoru, bet viņš 
dusmojas – kontakta nekur nav. To es arī uzskatu par gal-
veno problēmu. 

Beidziet domāt par to, kā situācija ietekmē puiku, un sā-
ciet rūpēties par sevi un savu vietu pašas ģimenē. Un tikai 
tad domājiet par to, kā dēlu ietekmē tas, ka tēvs par viņu 
neinteresējas. Bērna labklājība ir atkarīga no vecāku labklā-
jības. Ja jūs labi jutīsieties kā sieva, māte, jūsu mājas saim-
niece, tad jūs varēsiet arī risināt problēmas savā ģimenē. 

Īstenībā jums būtu jāsāk ar attiecībām ar vīru. Un es 
saprotu, ka tas šķiet sarežģītāk izdarāms par attiecību ar 
bērnu uzlabošanu. Vecāki bieži domā, ka gūt varu pār 
bērnu ir vieglāk nekā uzlabot attiecības ar partneri un ka 
tas kaut ko atrisina. Bet īstenībā vara pār bērnu situāci-
ju neuzlabo (jo, kā jau sacīju, bērna labklājība ir atkarīga 
no labām vecāku attiecībām), turklāt bērns tiek nepelnī-
ti traumēts bez jebkādas vajadzības. Pirmkārt, atrisiniet 
savas personīgās problēmas un savas problēmas ar vīru. 
Aizņemiet sievas un mātes vietu, ļaujiet vīram vīra un 
tēva vietu, bet bērnam – bērna vietu ģimenē. Tikai tad 
par bērnu uztraukties vairs nevajadzēs. 

Īstenībā jums būtu jāsāk 
ar attiecībām ar vīru. 
Un es saprotu, ka tas 
šķiet sarežģītāk izdarāms 
par attiecību ar bērnu 
uzlabošanu.
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FOTO: Andris Bērziņš
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citādi dara pāri. Tomēr, spriežot pēc situācijas apraksta, 
vecākiem jau ir savs skaidrojums, kādēļ bērns ir tik emo-
cionāls, un ļoti iespējams, ka tas ir pamatots. Pirmklas-
nieka vai otrklasnieka diena dažkārt ir visai gara, īpaši, ja 
bērns dodas mājās pagarinātās dienas grupas beigās. Ne 
visiem bērniem šāds dienas režīms ir piemērots. Bērni ir 
ļoti dažādi – dažiem arī astoņu gadu vecumā ir nepiecie-
šams dienas miegs. Dažkārt vecāki, rūpējoties par bērna 
interešu un spēju attīstību, jau no pirmās klases sākuma 
piesaka bērnu vairākos pulciņos, kas var radīt bērnam 
pārslodzi. Tad ir jāizvērtē, kas ir patiešām nepieciešams 
un bez kā vismaz uz laiku var iztikt.  

Svarīgi ir saprast, cik ilgstoši bērns ir tik emocionāls, 
varbūt ģimenē ir bijuši kādi notikumi, kas radījuši bēr-
nam pārdzīvojumus? Viennozīmīgi – bērna uzvedība lie-
cina, ka viņam ir nepieciešama palīdzība. Vecāku reakcija 
uz bērna emociju izvirdumiem ir ļoti svarīga – jāsaprot, 
ka tas ir veids, kā bērns atbrīvojas no uzkrātā sasprindzi-
nājuma un emocijām, un to nevajadzētu liegt vai nosodīt. 
Var bērnu samīļot, palīdzēt viņam ietērpt vārdos viņa jū-
tas, pajautājot: „Tu esi bēdīgs? Dusmīgs? Priecīgs? Nosku-
mis?”, „Par ko tu bēdājies?” utt. Tā bērns iemācīsies runāt 
par savām emocijām un arī izstāstīt, kas viņu satrauc. Ve-
cākiem ir jāatrod laiks, lai bērnu šādā veidā atbalstītu, un 
tas palīdzēs bērnam „atreaģēt” jūtas un emocijas. 

Ja tomēr joprojām nav īsti skaidrs cēlonis šādām mai-
nīgām un sakāpinātām emocijām, iesaku aprunāties ar 
klases audzinātāju un skolas psihologu. Klases audzinātā-
jai var būt savi novērojumi, kas var palīdzēt vecākiem sa-
prast situāciju. Psihologs var pētīt bērna emocionālo sfēru 
un arī sniegt vecākiem savus ieteikumus. 

jautā

Sanita Mende,  
Rīgas 25. vidusskolas 
psiholoģe

 Vispirms es ieteiktu runāt ar bērnu – par ko viņš raud, 
kas viņu sarūgtina. Astoņu gadu vecumā bērns visdrīzāk 
jau spēs paskaidrot, vai raud tādēļ, ka ir noguris, vai nepa-
dodas matemātikas uzdevumi, vai sastrīdējies ar draugu, 
vai sabārusi skolotāja, vai arī kāds klasē apsaukā vai kā 

3. Skolēns (tikko kļuvis astoņus gadus 
vecs) netiek galā ar emocijām: te raud, 
te smejas. It kā uz skolu iet priecīgs, bet 
nereti mājās atnāk raudam... Iespējams, 
ka diena par garu (skola sākas no plkst. 
8.30, pagarinātā grupa – no plkst. 13.00–
18.00). Bērns ir izteikti emocionāls, un 
es nezinu, kā reaģēt un saprast, kas ar 
viņu notiek.

FOTO: Andris Bērziņš

FOTO: http://quibly.files.wordpress.com/2012/11/mother-talking-to-her-son.jpg

Vecāku reakcija uz bērna 
emociju izvirdumiem ir 
ļoti svarīga – jāsaprot, ka 
tas ir veids, kā bērns at-
brīvojas no uzkrātā sa-
sprindzinājuma un emo-
cijām, un to nevajadzētu 
liegt vai nosodīt.
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Par apaviem un stāju mēs varam runāt divos „virzienos”. Pirmais – lai cil-
vēks justos brīvi un dabiski, apavi vispār nav vajadzīgi. Ja cilvēka dzīvesveids 
nosaka nepieciešamību adaptēties pie nelīdzenām virsmām, tad basa kāja to 
ļauj izdarīt! Otrais – ir daudz nosacījumu, kāpēc tomēr apavi ir vajadzīgi. Jo 
ikdienā mēs lielākoties dzīvojam un ejam pa līdzenām, asfaltētām virsmām. 
Iznāk tā, ka mūsu spēja adaptēties pie nelīdzenām virsmām pakāpeniski ir 
zudusi. Tas pakāpeniski ir mazinājis pēdas spēju veikt amortizatora funkciju. 
Tāpēc apavi tiek lietoti, lai šo funkciju aizvietotu, īpaši visur tur, kur ir cieta un 
plakana virsma. 

Ja pēda ir nestabila, kas bieži raksturīgs bērniem un pusaudžiem, tad uzreiz 
skatāmies, kāda ir apava kapes stingrība. Apavi var stabilizēt pēdu, neļaujot 
izveidoties pārmērīgi izstieptām locītavu saitēm un locītavu deformācijām. 
Arī ja nav problēmu, atceramies, ka apava svarīgākā funkcija ir aizsargāt un 
stabilizēt pēdu. Tā kā apava viena no pamatfunkcijām ir pasargāt no traumām, 
tad svarīga ir arī apava pazole. Tai jābūt optimāli mīkstai, cietai, stabilai un 
vienlaikus atsperīgai. To nav viegli panākt. Jebkuras pazoles ir veidotas no ķī-
misku pulverīšu sajaukumiem, un atkarībā no pulverīšu proporcijām izveido-
jas viens vai otrs gumijas izstrādājums. Tad, kad ražotājam ir mērķis radīt kaut 
ko kvalitatīvu, parasti ķīmiskās proporcijas veido tā, lai pazoles būtu atsperīgas 
un mīkstas. To nav vienkārši izdarīt, jo jāpanāk divu savstarpēji pretrunīgu 
īpašību savienojums. 

No paša novērojumiem jāsecina, ka bērnu stājas ir vājas, tāpēc jau tajā mir-
klī, kad bērns sāk staigāt, vajadzētu domāt par labu, stabilu apavu nēsāšanu. 
Stabilitāte ir pirmais, par ko vajag padomāt. Tā dēvēto supinatoru nepiecieša-
mība ir stereotips – profilaktiski tos lietot es neieteiktu. Turklāt, ja arī šādus 
apavus izvēlas, tad jāsaprot, ka polsterīši patiesībā nepilda supinatora funkci-
jas, tas ir tikai nosaukums. Tas vienkārši rada mānīgu sajūtu, ka viss ar pēdām 
būs kārtībā. 

Apavu izvēle ir sarežģīta, jo Latvijā un citur pasaulē apavu piedāvājums vei-
kalos ir atkarīgs no veikalu īpašnieku ekonomiskās spējas ieguldīt sortimentā. 
Lai cilvēks atrastu tieši sev vispiemērotākos apavus, tiešām paiet ilgs laiks – vai 
arī tāds mirklis nepienāk nekad. Taču nav tā, ka pasaulē netiktu ražoti kva-
litatīvi un daudzveidīgi apavi – to vienkārši veikalu īpašnieki nevar atļauties 
īstenot! Tāpēc bieži vien, sākot meklēt un analizēt apavus, nākas secināt, ka jau 
pats apava pamats ir nepareizs un mēs mēģinām „savākt” to nepareizo pamatu 
no jauna ar sīkumiem (supinatoriem, dažādiem apavu ieliktņiem).

Tehniskais ortopēds Agris Briedis komentē bērnu 
un pieaugušo apavu izvēli

Apavi un
veselība

Agris Briedis,
tehniskais ortopēds

Ja pēda ir nestabila, 
kas bieži raksturīgs 
bērniem un pusau-
džiem, tad uzreiz 
skatāmies, kāda ir 
apava kapes stin-
grība. 
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Fotogrāfiju autors – Andris Bērziņš

 Ortopēdiskās, profilaktiskās zolītes, ko var nopirkt ortopēdijas veikalos, var uzlabot stabilitāti un aizsardzību.
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Kroki 
Ja kroki ir oriģinālie, tad apavi var 

būt kvalitatīvi. Tādā gadījumā šie 
apavi nemaz nebūs tik gaisīgi un ne-
stabili, jo ražotājs būs īstenojis domu 
aizsargāt pēdu no virsmas, pa kuru 
staigājam, nelīdzenumiem. Tāpēc va-
rētu teikt, ka kvalitatīvs kroks ir diez-
gan aizsargājošs. Taču tāds pats apavs 
pēc skata var būt daudzreiz vieglāks, 
bet triecieni uz pēdu iet cauri – un 
aizsardzības nekādas. Kā jau iepriekš 
minēju, zoles gumija var būt dažādas 
kvalitātes. 

Sandales
Šeit var uzskatāmi redzēt, ka ir bi-

jusi doma veidot aizsargājošu pazoli. 
Ārpuse parasti tiek veidota no cietāka 
materiāla, savukārt vidus – no mīk-
stāka. Pēda, uzspiežot uz pazoles, tā 
kā iegrimst, bet ne visur, un tas dod 
stabilitāti. Tāpēc ne tikai kapes spēj 

dot stabilitāti, bet arī zoles. Taču pēda 
gūs labumu tikai tad, ja būs padomāts 
par materiālu un izgatavošanas kva-
litāti. Mēs preču tirgū varam redzēt 
ļoti daudz produktu ar vienādu ide-
ju, taču dažādā kvalitātē izgatavotus, 
tāpēc par apaviem arī jāsaka – doma 
varbūt ir laba, bet vērtējiet kvalitāti. 

Pastalas 
Ja dzīvesveids ir tāds kā senajiem 

latviešiem – bez cietām, asfaltētām 
virsmām un laminētām grīdām –, tad 
pēda ir jau basa adaptējusies pie nelī-
dzenām virsmām un ikdienā pastala 
vien pasargā no netīrumiem un brū-
cēm. Mūsdienās pastalas kā ikdienas 
nēsāšanas apavi ir jāizvēlas atbilstoši 
savai dzīves filozofijai un ieradumiem. 
Bet tad jāmaina ikdiena radikāli. 

Iespējams, vecāki, pamanot stājas 
problēmas, gribētu izvēlēties šāda vei-
da apavus vai – gluži pretēji – perfekti 
pagatavotus ortopēdiskus apavus. Taču 
es automātiski ieteiktu visiem, kam ir 
stājas problēmas, doties pie fiziotera-
peita uz ārstniecisko vingrošanu. Pēda 
ir tikai tas posms, ko mēs fiziski pama-
nām, ja ir deformēta stāja, tāpēc, uzvel-
kot ortopēdiski pareizus apavus, stāja 
netiks labota. Ar apavu var dot pēdai 
stabilitāti, bet ne labot stāju.

Uggi 
Šiem apaviem ir ļoti maza stabili-

tāte un pēdas aizsardzība. Ikdienā tos 
neieteiktu nēsāt.

Augstpapēžu zābaki, 
sašņorējami
Par apavu papēžu augstumu patu-

ram atmiņā, ka pieaugušajiem papē-
žu augstumam apaviem, ko ikdienā 
velkam, nevajadzētu pārsniegt 3–4 
cm. Savukārt bērniem līdz 9. klasei 
papēdim jābūt 1 cm – tātad pazoles 
augstums plus 1 cm papēža augs-
tums. Profilaktiski, ja ar pēdām nav 
problēmu, zābaku augstums „mierī-
gi” var beigties ar kapes augstumu. 
Jo augstāki zābaki un sasienami ar 
auklām, jo stabilāka iešana. Bet, kā 
jau teicu, ja problēmu kājām nav, tad 
apavu izvēle ir gaumes jautājums, at-
ceroties, ka apaviem vienmēr ir jāpil-
da pēdu stabilitātes un aizsardzības 
funkcija. 

piedalies

No paša novērojumiem jāsecina, ka bērnu stājas ir vājas, tāpēc jau tajā mirklī, kad bērns sāk staigāt, vajadzētu do-
māt par labu, stabilu apavu nēsāšanu. 
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Fotogrāfiju autors – Andris Bērziņš
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Iešļūcenes, vasaras kurpes
Skatieties, vai pazole ir kvalita-

tīva un aizsargājoša! Ortopēdiskās, 
profilaktiskās zolītes, ko var nopirkt 
ortopēdijas veikalos, var uzlabot sta-
bilitāti un aizsardzību laiviņkurpēs. 
Atgādināšu, ka uzlabojumi būs pēdas 
komforta līmenī, taču pasaulē nav 
pietiekami daudz pētījumu, kas ap-
stiprinātu, ka konkrētu zolīšu nēsāša-
na varētu arī koriģēt pēdu.

 Vecumā līdz 13, 14 gadiem jaunie-
šu pēda vēl nav noformējusies, locī-
tavu saites ir vaļīgas, tāpēc vajadzētu 
domāt par stabiliem apaviem, kur 
pēda „nebraukā” no vienas puses pa-
zolei uz otru. 

Zābaki ar pildīto zoli
Iespējams, šeit pēdai tiek atņemta 

iespēja veikt pārvēlienu ap metatarso-
falangeālo locītavu (pēdas pārvēliena 
punkts ir zem pēdas pirkstu spilventi-
ņiem). Uz pārvēliena punkta veidojas 
atspēriens. Lai to varētu veikt, valkājot 
šādus apavus, būtu jānoapaļo zābaku 
purngals, kas mazliet jau ir darīts, un 
arī papēdis. Tad pārējām locītavām 
– celim, gūžām – nebūtu „lauziena”. 
Šādi apavi, ilglaicīgi nēsāti, samazina 
pēdas spēju veikt atspērienu.

Kedas un botes
Šie nekādā gadījumā nav sporta 

apavi, tiem ir tikai sportisks dizains. 
Jebkuram apavu valkātājam jārēķi-
nās ar to, ka liela daļa apavu, kas ir 
specializētajos sporta preču veikalos, 
nav sporta apavi. Pirmkārt, sporta 
apaviem ir biezas un īpaši atsperīgas 

zoles, lai nelaistu cauri triecienus. Jo 
sportā triecieni uz ķermeni palieli-
nās par trīs reizēm vairāk nekā ik-
dienā, vienkārši ejot pa ielu vai stā-
vot uz vietas. 

Augstpapēžu laiviņkurpes
Klasiski lietišķā dzīvesveida apavi, 

taču šiem apaviem pazole nepilda aiz-
sargājošo funkciju. Papēža augstums 
it kā labs. Te noteikti vajadzīga orto-
pēdiskā zolīte – būs ērtāk un vairāk 
atslogojoši, īpaši tām dāmām, kas visu 
dienu staigā šādos apavos un stāv kā-
jās, piemēram, skolotājām. 

Augstpapēžu kurpes 
ar platformu 
Savā ziņā šis modelis pat ir labāks 

par augstpapēžu laiviņkurpi, jo plat-
forma kurpes purngalā zināmā mērā 
pasargā no virsmas nelīdzenuma. 

1http://ultigifts.com/wp-content/uploads/2010/01/crocs.jpg; 
2http://www.bonprix.lv/matkarihmikud.html; 
3http://san4ez.livejournal.com/227408.html; 
4http://www.uspeshnaja.ru/wp-content/uploads/2011/03/uggi.jpeg; 
5www.stilago.lv; 
6http://klab.lv/community/pa_leeto/2007/07/26/; 
7http://www.svetkulaiks.lv/lv/articles/view/57/62; 
8http://stilettopiezimes.blogspot.com/2011/08/prese-press-cosmopolitan-82011.html;  
9http://www.starstyle.lv/lv/Violeti-z%C4%81baki; 
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Gunta Siliņa-Jasjukeviča, 
Dr. paed. 

Droši vien nebūs daudz tādu vecā-
ku, kas apšaubīs pasaku nozīmi bērnu 
audzināšanā pirmsskolas un jaunā-
kajā skolas vecumā, bet – pusaudža 
gados? Vai esat domājuši par to, kur 
gan slēpjas pasakas vērtība? Kāpēc 
tā savā tīrajā un pirmatnējā burvībā 
joprojām valdzina racionālo, intelek-
tuālo un prātīgo XXI gs. cilvēku? Lai 
atbildētu uz šo jautājumu, papētīsim 
pasaku fenomenu mazliet tuvāk.

Pasakas palīdz apjēgt
Pasakas ir tradicionālā kultūras 

mantojuma daļa, viena no vissenāka-
jām kultūras parādībām, kas no paau-
dzes paaudzē kalpojusi par cilvēciskās 
pieredzes nodošanas instrumentu, 
vērtību un normu tālākizplatītāju. 
Bērns, nonākot saskarsmē ar pasakās 
ietvertajiem simboliem, arhetipiem, 
sižetu formulām, visos laikos pārstei-
dzošā kārtā ir spējis saņemt atbildi uz 
eksistenciāli svarīgiem dzīves jautā-
jumiem, tostarp – ko tas nozīmē „būt 
par cilvēku”? Kā realizēt sevi cilvēka 
cienīgi šajā pasaulē? Kā norāda pēt-
nieki (G. Jungs, F. Lenca, V. Toporovs 
u. c.), pasakas sarunājas ar cilvēku 
viņa „dvēseles valodā”, palīdz izprast 
cilvēkam viņa dzīves jēgu: garīgās iz-
augsmes nepieciešamību un sava uni-
kālā potenciāla realizēšanu sabiedrī-
bai lietderīgā veidā. Pasakas vienkārši 
un viegli palīdz apjēgt tādas vispārcil-
vēciskas vērtības kā mīlestība, ticība, 
patiesība, sadarbība, pašdisciplīna, 
pašcieņa, vienotība u. c. 

Cilvēka mūžu tēlaini var salīdzināt 
ar kāpnēm. Lai nokļūtu jaunā kāpņu 

laukumiņā, secīgi ir jāveic iepriekšējie 
pakāpieni. Mazbērna periodā soli pa 
solim šos dzīves pakāpienus ļauj pār-
varēt tādas pasakas, kas palīdz pārdzī-
vot ar dzimšanu saistītās neapzinātās 
traumatiskās atmiņas, veicina „Es” 
pamošanos („Pasaka par Rausīti”); 
pusaudžu vecumā – tādas pasakas, 
kas sniedz iespēju pusaudzim „pielai-
kot” varoņa lomu, veikt sava pieaugo-
šā spēka, sava „Es” apzināšanos („Pa-
saka par garo pupu”, „Eža kažociņš”, 
„Neredzīgā tēva āboli” u. c.). 

Par brīnumpasakām kā iniciācijas 
instrumentu un personības iekšējās 
transformācijas atklājējlīdzekli savos 
pētījumos savulaik ir rakstījis arī izci-
lais rumāņu folkloras pētnieks Mirča 
Eliade. Lai pārtaptu, pieaugtu, inici-
ācija nav obligāti jāīsteno ārēju, kon-
krētam laikmetam atbilstošu rituālu 
veidā, kaut gan arī ārējām izpausmēm 
ir sava nozīme, jo tās pašam pusau-
dzim un sabiedrībai nepārprotami 
dara zināmas notikušās pārmaiņas. 

Bet pieaugt, nobriest un sastapt savu 
„Es” ir svarīgi tieši iekšēji. 

Sāksim ar savējo vai 
citas tautas pasaku?
Pasaku formulas dažādām tautām 

ir līdzīgas, arī tēli un notikumi atkār-
tojas, tiesa – gan savā unikālā, etnosa 
mentalitātei raksturīgā veidā. Te arī 
atbilde – vai sāksim ar savējo vai citas 
tautas pasaku?

 Latviešu pasakās ir labi saglabāju-
šās pubertātes iniciācijas liecības. Kā 
pazīt šīs pusaudzim derīgās pasakas? 
Personības pārtapšanas vēstījumiem 
ir vairāki savstarpēji saistīti posmi: 
vispirms pasakās tiek rādīta varoņa 
piedzimšana, pēc tam tai seko šķir-
šanās no pazīstamās vides – dzimtās 
mājas un ģimenes –, notiek dzīves 
mērķa – ceļa – izraudzīšanās, atspo-
guļota cīņa ar šaubām, iekšēju nedro-
šību, kas ir šī perioda neatņemama 
sastāvdaļa arī reālajā dzīvē. Pēc tam 
ir palīgu sastapšana, cīņa ar šķietami 

Pasakas un
pusaudži
Dažas pārdomas par pasakām un bērnu audzināšanu
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nepārvaramiem ārējiem šķēršļiem un iekšējo ienaidnieku 
– bailēm, uzvaras gūšana, grūtību pilnā atgriešanās un at-
algojums – kļūšana par „ķēniņu” jeb jauna sociālā statusa 
iegūšana vai kāzu dzeršana jeb vīrišķā/sievišķā līdzsva-
ra sasniegšana. Tādas pasakas kā „Pasaka par ķēves dēlu 
Kurbadu”, „Sērdienīte un mātes meita”, „Baltais sunītis”, 
„Īkšķītis” un daudzas citas (skatīt tautas pasaku izdevu-
mus ar šādu pasaku sižeta uzbūvi) atbilst pārejas idejai un 
ir ļoti vajadzīgas, pat dziedinošas pusaudžiem viņu pār-
tapšanas laikā. 

Kāpēc tautas pasakas ir labākas par Holivudas grāvēj-
filmām vai mūsdienu rakstnieku sacerējumiem fantāzijas 
žanrā (piemēram, „Krēslas” triloģiju, Poteru vai neskaitā-
majām filmu variācijām par Sarkangalvīti, Sniegbaltīti u. 
c.)? Pavisam īsi – šajos „ražojumos” pasakas sižets ir ie-
guvis tādus vaibstus, kas bieži vien izmainījis vēstījuma 
formulu līdz nepazīšanai un padarījis par karikatūru svē-
to, tīro, piešķirdams tam atriebības un ļaunuma vaibstus 
(piemēram, viena no jaunākajām Sniegbaltītes versijām ar 
K. Stjuarti Sniegbaltītes lomā). 

Katra pasaka ir maza drāma, kas tiek nospēlēta uz mūsu 
iekšējās – dvēseles – skatuves. Pasakās esošie cilvēciskie 
tēli – tie ir mūsu dvēseles spēki jeb personības īpašību at-
tēlojumi, dzīvnieku tēli – mūsu iekšējo vēlmju, instinktu 
spoguļi. Saprast šos tēlus nozīmē saprast sevi, savu dieviš-
ķo dabu, savu izaugšanu, savu dzīvi.

Pasaka nostiprina pusaudzī
pārbaudītas vērtības un idejas
Gētes vārdiem runājot: „Cilvēks savā individuālajā at-

tīstībā atkārto visas civilizācijas attīstības gaitu.” Līdz 
apmēram astoņu gadu vecumam bērns izdzīvo „cilvēces 
mītisko laikmetu”. Šajā periodā bērnam nepieciešamas 
klasiskas tautas pasakas, kas palīdz viņam iepazīt pasauli 
un sevi tajā ar daudzveidīgu tēlu, iepriekšējo paaudžu rū-
pīgi pārbaudītu formulu palīdzību. Pusaudža gados, kad 

priekšplānā izvirzās vajadzība gan pēc savas iekšējās, gan 
ārējās pasaules izskaidrošanas un saprašanas, aktuālas 
kļūst varoņu jeb iniciācijas pasakas, senās leģendas un sā-
gas. Ārējā pasaule šajā vecumposmā tiek apjēgta, runājot 
„tiešu valodu”, savukārt iekšējo pārdzīvojumu izteikšanai 
palīdz tēli (arhetipi), kas aizgūti pasaku un citu folkloras 
žanru pārdzīvojuma un saprašanas rezultātā. Šie teksti cil-
vēkam ļauj „pieskarties mūžībai”, jo to semantiskie slāņi ir 
tik veci, cik veca ir pati pasaule. Kā gan darbojas tēls (ar-
hetips)? Arhetipi nodrošina pasaulē lietu kārtību. Arhetipi 
darbojas kā mūsu radošā potenciāla atraisītāji, destruktīvo 
izpausmju iegrožotāji, savaldītāji. Piemēram, izprotot ceļa 
arhetipu, cilvēkam ir vieglāk ekonomēt savu dzīves spēku, 
veltīt to sava radošā potenciāla (dievišķās dabas) mērķtie-
cīgai īstenošanai, netērēt to nenozīmīgu egoistisku, pat-
mīlīgu un savtīgu vajadzību apmierināšanai. Uzdrošinos 
apgalvot – mēs, vecāki, par zemu vērtējam pasakas spēju 
veikt šo „neiespējamo misiju”. Pat ja mazotnē izlasām kādu 
pasaku, tas notiek kā garāmejot, nerēķinoties ar bērnu va-
jadzību dzirdēto klausīties atkal un atkal, lai pa īstam sa-
prastu izteikto. Izrādās, tikai tad, kad cilvēks savā attīstībā 
ir sasniedzis briedumu, aktuāla kļūst vajadzība pēc tāda 
pasaules skaidrojuma, ko veicis konkrēts cilvēks – rakst-
nieks. Pēc pasaku pētnieces Frīdeles Lencas domām, tikai 
pieaudzis cilvēks spēj tā pa īstam saprast literatūru. Litera-
tūru, kuras „vecmāmiņa” ir pasaka, tautasdziesma, teika... 
Literārie darbi atspoguļo noteiktas personības pasaules 
sapratni, dzīves scenārija variantu, problēmu risinājumus, 
kas reizēm ir kļūdaini, neviennozīmīgi vērtējami. 

Protams, ir naivi cerēt, ka pubertāti sasniedzis jaunie-
tis reaģēs atbilstoši vecāku gaidām un cerībām, ja pasaku 
grāmatu viņam pirmo reizi atvērsim tikai pusaudžu ga-

dos. Pasakas vajag un drīkst stāstīt, lasīt, izspēlēt, zīmēt, 
apspriest, pārrunāt krietni vien agrāk, laikus „atceroties” 
to pedagoģisko potenciālu, jo, kā saka tautā, ragavas taisa 
vasarā, bet ratus – ziemā. Šāda rīcība dos vecākiem drošī-
bas sajūtu, ka viņu pusaudžu rīcībā ir pietiekama simbolis-
ka „dzīves situāciju banka”, gadsimtiem pārbaudītas idejas 
un vērtības, kas noderēs dzīves posmā, kad zēns top par 
jaunu vīrieti un meitene top par jaunu sievieti. 

Pasaku stāstīšana ir tradīcija. Tradīciju lietderīgumu 
katra paaudze pārbauda praksē no jauna. Lai izdodas at-
rast laiku pasakām, jo katra pasaka kaut ko pasaka!
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Elvita Rudzāte, 
psiholoģe

Reiz kāda maza meitene, 
vārdā Laura, jautāja savai mātei: 
„Māmiņ, kāpēc tu un tētis 
piedzimāt Latvijā? Kāpēc jūs 
nepiedzimāt Vācijā vai Anglijā?” 
Laurai neradās jautājums, kāpēc 
viņa piedzima Latvijā, jo pats 
par sevi bija saprotams, ka viņai 
var būt tikai šie vecāki. Lauras 
mamma apjuka, jo nekad sev nebija 
šādu jautājumu uzdevusi. Laura 
turpināja jautāt: „Māmiņ, kas ir 
nāve? Vai es kādreiz nomiršu? Vai 
man tad būs sāpīgi? Es negribu, 
ka tu un tētis nomirstat, es no tā 
tik ļoti baidos. Ko es darīšu, ja jūs 
nomirsiet? Kā es bez jums dzīvošu?” 
Te pēkšņi Lauras mamma atplauka 
smaidā un teica: „Lauriņ, cik labi, 
ka tu man atgādināji stāstu, kuru 
pienācis laiks tev pastāstīt. Mana 
mamma šo stāstu stāstīja man, kad 
es biju maza meitene, bet manai 
mammai šo stāstu stāstīja viņas 
māte, savukārt manai vecaimātei šo 
stāstu stāstīja viņas māte. Cik man 
zināms, šis stāsts kā milzīga bagātība 
tiek nodots no paaudzes paaudzē. 
Cik jauki, ka varēšu turpināt dzimtas 
tradīcijas un nodot šo bagātību 
tālāk! Kad izaugsi liela un tev būs 
meita vai dēls, noteikti neaizmirsti 
izstāstīt šo mūsu dzimtā glabāto 
stāstu.” 

Dzimta glabatais
stasts
Un māte sāka Laurai stāstīt 

dzimtā glabāto stāstu: „Reiz sen-
senos laikos bija valsts Atlantīda. 
Valstī dzīvoja gara auguma cilvē-

ki, kuri bija ļoti gudri. Viņi prata 
Dabas mātei palūgt lietu, kad bija 
nepieciešams apliet labības laukus 
un sakņu dārzus, vai lūgt Sauli, 
kad augiem un cilvēkiem bija ne-
pieciešama mīlestības un siltuma 
enerģija. Viņi prata uzbūvēt ļoti 
skaistas pilis, lidmašīnas, kuģus un 
radīt visu nepieciešamo, kas bija 
vajadzīgs cilvēku labklājībai. Viņi 
dzīvoja veselīgu dzīvesveidu, tāpēc 
slimības bija reta parādība viņu 
valstībā. Ja kāds saslima, tad tam 
palīdzību sniedza Viedais, kurš zi-
nāja visu slimību cēloņus un prata 
cilvēku atbrīvot no ciešanām. Visi 
cilvēki dzīvoja pārticībā, nepazīs-
tot ikdienas bailes un raizes par 
nākotni. Viņi vienkārši dzīvoja, 
juzdami viens pret otru mīlestību, 
taču tā bija pavisam citāda mīles-
tība nekā tā, ko mēs pazīstam šo-
dien. Viņu ikdiena bija darbs citu 
labā. Viņi nestrādāja sev, visu, ko 
viņi darīja, viņi veica, lai palīdzētu 
citiem. Tā kā visi palīdzēja citiem, 
tad neviens nepalika bešā. Visi 
saņēma tik daudz mīlestības un 
rūpju no apkārtējiem, ka viņiem 
pat prātā neienāca, kā tas ir – sa-
ņemt, neko nedodot pretī. Viņi ti-
kai deva, deva un nedomāja par to, 
ko viņi saņem, jo prieku sagādāja 
pati došana. Katrs darīja to, kas vi-
ņam vislabāk padevās un sagādāja 
prieku. Darbi netika salīdzināti. 
Visi darbi tika uzskatīti par Dieva 
dāvanām. Visi cilvēki tika uzska-
tīti par Dieva dāvanām. Neviens 
cilvēks sevi neuzskatīja par labāku 
vai sliktāku attiecībā pret citiem 
cilvēkiem. Viņi nezināja, ko nozī-
mē savstarpēja cilvēku salīdzinā-
šana. Katrs apzinājās savu un citu 
cilvēku unikalitāti.

Kad Atlantīdas kuģi un lidmašī-
nas devās ceļojumos apkārt pasau-

lei, viņi satika uz Zemes citas cil-
vēku civilizācijas, kuras bija ļoti 
zemu attīstītas, dzīvoja milzīgā 
nabadzībā un savstarpējā naidā. 
Atlantīdi apzinājās savu dievišķo 
uzdevumu palīdzēt citu civilizā-
ciju cilvēkiem garīgi un materiā-
li attīstīties, un viņi to nesavtīgi 
darīja. Tomēr viņus pārsteidza 
citu civilizāciju cilvēku skopums, 
skaudība un naids. Viņi līdz šim 
nepazina šīs īpašības, bet, kontak-
tējoties ar citu civilizāciju cilvē-
kiem, viņi tās iepazina un nespēja 
vien brīnīties par to, kā tās ietek-
mēja cilvēku dzīvi. Lai kur atlan-
tīdi devās, viņu īpašo spēju dēļ 
viņus visi slavināja, „cēla uz pje-
destāla”, krita viņiem pie kājām, 
lūdza palīdzību un sāka pielūgt 
kā Dievus. Sākumā atlantīdus tas 
uzjautrināja, bet viņiem tik ļoti 
iepatikās šī īpašā uzmanība, ka 
viņi nemanīja, kā paši sevī pār-
ņem vēlmi pēc varas un slavas. 

Atgriežoties no ceļojumiem mā-
jās, atlantīdi izjuta neapmierinā-
tību. Tā bija viņiem sveša izjūta, 
kaut kas, ko viņi līdz tam nebija ie-
pazinuši. Tikai Viedais saprata, ka 
Atlantīdas ceļotāji ir iekrituši ilū-
ziju tīklā. Ilūziju tīklā iekrita tie, 
kuriem bija vēlmes pēc varas un 
slavas, kuri vēlējās būt pārāki par 
citiem. Viedais centās izskaidrot 
Atlantīdas ceļotājiem viņu iekšē-
jās pārmaiņas, bet tad Atlantīdas 
ceļotāji sajutās dumjāki par Viedo 
un pirmo reizi izjuta skaudību pret 
šo vīru. Viņi saprata, ka Atlantīdā 
Viedajam bija milzīga teikšana, un 
tas viņiem vairs nepatika. Viņi gri-
bēja ieņemt Viedā lomu un nolēma 
Viedo nogalināt – līdzīgi, kā to bija 
redzējuši savos ceļojumos citu cil-
vēku savstarpējos karos. Tikai viņi 
neņēma vērā to, ka Viedais nolasīja 

Stāsts, kas speciāli veidots kā iespēja bērniem 
saprotamā formā izskaidrot nāvi

Stasts par dzivi un navi- - -
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viņu domas. 
Viedais neko neteica, sapraz-

dams, ka Atlantīdas ceļotāji viņu 
nesapratīs savu jauniegūto īpa-
šību – skaudības, lepnuma un 
naida – dēļ. Viedais sāka lūgt pa-
līdzību Dievam: „Mīļais Dievs! 
Atlantīdu ir piemeklējusi sērga. 
Atlantīdas ceļotāji no citām Ze-
mes civilizācijām ir aplipuši ar 
sērgu – vēlmēm, skaudību, lepnī-
bu, naidu un citām negatīvām ie-
zīmēm. Piedod man, ka es pirmo 
reizi nepratu izārstēt viņus no šīs 
sērgas! Lūdzu, dod man padomu: 
ko darīt, lai es varētu glābt vese-
los Atlantīdas cilvēkus?” Viedais 
izdzirdēja Dieva balsi: „Mīļais 
Viedais! Es tev piedodu tavu ne-
prasmi izārstēt Atlantīdas ceļo-

tājus no sērgas. Nav tava vaina, 
ka tā ir noticis. Tā ir Mana griba, 
jo cilvēcei ir nepieciešama šāda 
pieredze. Tomēr, lai Zemi pilnībā 
nepārņemtu naids, Es tev uzticē-
šu veikt dievišķo misiju. Šonakt 
laikā no pulksten diviem līdz 
trijiem tev ir jāsapulcina visi tie 
atlantīdi, kuri vēl nav saslimuši 
ar jauno sērgu. Aicini viņus sev 
līdzi uz Svēto zemi, un turpiniet 
palīdzēt citām Zemes civilizāci-
jām garīgi un materiāli attīstīties. 
Es tev rādīšu ceļu, tev tikai viņi 
ir jāved sev līdzi. Kalpojot citu 
cilvēku civilizācijām, jūs sastap-

sieties ar daudzām grūtībām, bet 
Es vienmēr palīdzēšu jums tās 
pārvarēt.”

Viedais paklausīja Dievu un 
naktī kopā ar veselajiem atlan-
tīdiem devās ceļā uz Svēto zemi. 
No rīta, kad pamodās Atlantīdas 
ceļotāji, redzot, ka Atlantīdu ir 
pametis Viedais un vēl citi at-
lantīdi, viņi par to ļoti nopriecā-
jās, jo beidzot viņi varēs dzīvot 
Atlantīdā tā, kā viņi uzskata par 
pareizāku, un nebūs „jāsmērē ro-
kas”, nogalinot Viedo, jo viņi lie-
liski apzinājās Viedā ietekmi uz 
Atlantīdas sabiedrību.

Atlantīdā sākās jauna dzīve. 
Tika pieņemti jauni likumi un 
ievēlēts Atlantīdas karalis. Tā 
kā Atlantīdā bija palikuši tikai 

Atlantīdas ceļotāji, tad viņiem 
šīs jaunās pārmaiņas bija pieņe-
mamas, jo viņi lieliski apzinājās, 
kāpēc šādas pārmaiņas ir nepie-
ciešamas. Ceļojumu laikā viņi 
uz Zemes bija redzējuši daudzas 
zemu attīstītas cilvēku civilizāci-
jas, un tāpēc viņi nolēma visas šīs 
civilizācijas pakļaut sev. Lai visi 
gūtu kādu labumu, viņi sadalī-
jās grupās un katra devās iekarot 
savu Zemes cilvēku civilizāciju, 
atgriežoties Atlantīdā ar lielām 
bagātībām un vergiem. Viņi iz-
veidoja baudu dzīvi. Apreibinā-
šanās, trokšņaina mūzika, sekss, 

fiziskā un garīgā spēka demons-
trēšana kļuva par viņu ikdienu. 
Savas spējas viņi izmantoja tikai 
tādēļ, lai pakļautu citu civilizāci-
ju cilvēkus. Ritēja laiks, un jau-
nais dzīvesveids atlantīdus tik 
ļoti iepriecināja, ka viņi nejuta, 
ka Dievs no viņiem ir novērsies. 
Viņi turpināja izmantot savas 
maģijas spējas, bet nemanīja, ka 
būtiskākās spējas ir zudušas, jo 
tās ikdienā vairs viņiem nebija 
nepieciešamas. Viņi bija pazau-
dējuši mīlestības enerģiju un sen 
vairs nelūdza palīdzību Dievam, 
jo paši sevi uzskatīja par die-
viem. 

Tomēr starp viņiem bija atlan-
tīdi, kas, izbaudījuši jaunās dzī-
ves priekus, nostalģijā kavējās at-
miņās par veco Atlantīdas dzīvi. 
Viņi sāka lūgt Dievam palīdzību: 
„Mīļais Dievs! Lūdzu, atpestī 
mūs no šīs baudu dzīves. Lūdzu, 
piedod mums mūsu nepareizo 
domu, vārdu un rīcības sekas. 
Mēs ļoti nožēlojam savas pieļau-
tās kļūdas. Lūdzu, palīdzi mums 
nonākt tur, kur ir devušies mūsu 
brāļi un māsas Viedā pavadībā.” 
Dievs atbildēja: „Man prieks, ka 
jūs sapratāt un nožēlojāt savas 
kļūdas. Es jums visu piedodu! Es 
jūs nevaru aizvest tūlīt uz Svēto 
zemi, kur šobrīd atrodas Viedais 
ar saviem līdzgaitniekiem, bet jūs 
tur noteikti nonāksiet nākamās 
dzīves laikā. Tā kā jūs esat no-
žēlojuši savas kļūdas, Es atļaušu 
jums piedzīvot skaistu šīs dzīves 
nāvi. Jūsu uzdevums, kamēr vēl 
esat dzīvi, ir pēc iespējas vairāk 
atlantīdus vest pie prāta un attu-
rēt viņus no baudu dzīves. Dariet 
to ar mīlestību. Dariet visu, ko 
varat izdarīt, lai pēc iespējas vai-
rāk atlantīdu saprastu savas pie-
ļautās kļūdas un mainītos uz labo 
pusi.”

Tā Atlantīdā starp baudu pie-
kritējiem parādījās atlantīdi, kas 
mēģināja veikt pārmaiņas. Viņi 
to darīja ļoti klusu un gudri. At-
lantīdas karalis ar galminiekiem 
to nemanīja. Tomēr viņu aktivitā-
tes nebija pietiekamas. Atlantīdu 
pārņēma arvien lielākas baudas, 
jo Atlantīdas karalis un galminie-
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ki savu radošo potenciālu izman-
toja tikai jaunu baudu radīšanai, 
kas vēl vairāk radīja atšķirību 
starp atlantīdiem un citu Zemes 
civilizāciju cilvēkiem.

Kādu dienu Dievs uzrunā-
ja savus uzticamos kalpotājus, 
kuri darīja visu, lai vestu atlan-
tīdus pie prāta: „Šonakt Es izpil-
dīšu savu solījumu. Jūs atstāsiet 
šo dzīvi, iepazīstot skaistu nāvi. 
Nebaidieties ne no kā. Tas būs 
ļoti patīkami, ļaujieties tam. Ne-
ņemiet vērā to, kas vakarā notiks 
Atlantīdā, ejiet mierīgi gulēt, un 
rītdien mēs jau tiksimies smal-
kajā plānā Manā valstībā. Es 
jūs tur sagaidīšu.” Vairāk Dievs 
neko neteica. 

Pagāja diena, un vakarā Atlan-
tīdā sāka strauji ieplūst ūdens. 
Ūdens pārņēma visu Atlantīdas 
zemi. Sākās panika. Atlantīdas 
karalis deva pavēli sasēsties ku-
ģos un lidmašīnās, lai bēgtu no 
plūdiem. Visi panikā skrēja uz 
kuģiem un lidmašīnām, cits ci-
tam kāpdami pāri, pagrūzdami 
malā, samīdot dzīvos. Lidma-
šīnas pacēlās gaisā, bet dīvains 
ūdens pievilkšanas spēks kā at-
vars ievilka tās ūdenī. Kuģi sa-
svērās uz vieniem sāniem un no-
slīka. Atlantīdi šausmās kliedza 
un piedzīvoja baiļu pārņemtu 
nāvi.

Savukārt atlantīdi, kuri kal-
poja Dievam, ar smaidu noskatī-
jās uz notiekošo paniku un mie-
rīgi devās gulēt. Apguļoties viņi 
dzirdēja skaistu, ieaijājošu mūzi-
ku. Viņus apņēma dievišķā mī-
lestības enerģija, jo bija atnākusi 
nāve. Beidzot viņi izjuta svētlai-
mi. Miegā viņi nejuta ūdens pār-
ņemto telpu. Miegs bija ļoti, ļoti 
dziļš. Viņi redzēja skaistu sapni, 

un sapnī nāve palīdzēja viņu ga-
ram atstāt fizisko ķermeni, kuru 
lēnām apņēma ūdens. Viņi ne-
juta ūdeni, viņi nejuta savu ķer-
meni. Viņi tikai redzēja, kā viņu 
gars paceļas virs ūdens arvien 
augstāk un augstāk. Viņi neju-
ta sāpes. Viņi juta tikai svētlai-
mi, un to izjust palīdzēja nāve. 
Viņi tuvojās Dieva valstībai, par 
kuru Dievs viņiem bija stāstījis. 
Un beidzot viņi ieradās Dieva 
valstībā, kur pie vārtiem viņus 
sagaidīja Dievs. Dieva valstībā 
viņi sajuta brīnišķīgas smaržas, 
dzirdēja brīnumskaistu mūziku 
un redzēja brīnumskaistu dabu. 
Dieva valstībā viss bija skaists 
un mīlestības enerģijas apņemts. 
To nav iespējams aprakstīt vār-
dos. To var tikai izjust.

Atlantīdi, kuri kalpoja Die-
vam, redzēja, ka iezemiešu, kuri 
dzīvoja baudu dzīvi un nāves brī-
dī noslīka, gari arī vēlējās nokļūt 
Dieva valstībā, bet viņus nelaida 
pa vārtiem iekšā. Viņiem bija jā-
paliek aiz vārtiem, jo, dzīvi esot, 
viņi bija darījuši daudz ļauna. 
Tomēr arī viņiem Dievs piede-
va un teica: „Jums tagad būs ļoti 
daudz jāmācas un jāstrādā, lai 
dzēstu savas iepriekšējā dzīvē 
pieļautās kļūdas. Tikai tad, kad 
jūs būsiet dzēsuši savu parādu 
smalkajā plānā, Es atkal jums 
atļaušu iemiesoties uz Zemes, lai 
jūs varētu pilnībā savu parādu 
izpirkt ar Zemes dzīvē piedzī-
votajām grūtībām. Iepriekšējā 
Zemes dzīvē jūs baudījāt dzīvi 
bezrūpīgi, bet nākamajā Zemes 
dzīvē jūs dzīvosiet ļoti nabadzī-
gi un jums darīs pāri. Tikai tad, 
kad jūs ar mīlestību būsiet iztu-
rējuši Zemes dzīves grūtos pār-
baudījumus, Es jums atļaušu at-

griezties pie Manis un aicināšu 
Savā valstībā, lai arī jūs varētu 
izjust svētlaimi.” 

Atlantīdi, kuri kalpoja Die-
vam un bija uzaicināti Dieva 
valstībā, kā arī atlantīdi, kuri 
bija atstājuši Atlantīdu, dodoties 
uz Svēto zemi, pēc savas nāves 
laiku pa laikam atgriezās uz Ze-
mes, lai veiktu dievišķo misiju, 
palīdzot zemu attīstītiem uz Ze-
mes dzīvojošiem cilvēkiem iet 
garīgās attīstības ceļu. Cilvēki 
viņus sauca par svētajiem. Tāds 
bija Buda, Jēzus, Māte Marija, 
Muhameds un citi svētie cilvēki. 
Viņi nebaidījās grūtību, jo zinā-
ja, ka Dievs vienmēr ir līdzās un 
atbalsta viņu aktivitātes. Grūtos 
brīžos viņi lūdza Dieva palīdzī-
bu un vienmēr to saņēma. Dievs 
nekad šos cilvēkus nepameta, jo 
Dievs viņus ļoti mīlēja un uzti-
cēja arvien grūtākus kalpošanas 
uzdevumus.” 

Laura, noklausījusies mātes 
stāstu, jautāja: „Māmiņ, vai es 
pareizi sapratu – ja es būšu laba 
meitene, palīdzēšu visiem, strā-
dāšu ar mīlestību, mīlēšu visu 
dzīvo radību un par to negaidī-
šu uzslavas un pateicību, tad arī 
es nāves laikā izjutīšu svētlaimi 
un nokļūšu Dieva valstībā, lai 
pēc laika, atkal atgriežoties uz 
Zemes, es varētu kalpot cilvēcei, 
dzīvībai un Dievam?” Lauras 
māte atbildēja: „Jā, mīļais bērns. 
Tā dzīvoju es un tavs tētis, mūsu 
mātes un tēvi. Tā dzīvoja mūsu 
vecāsmātes un vecietēvi, un viņi 
tiešām nomira miegā, nejūtot 
bailes un sāpes. Tā nomira arī 
viņu vecāki. Tāpēc šis stāsts arī 
ir mūsu ģimenes dārgums, kuru 
nepieciešams nodot tālāk nāka-
majām paaudzēm.”
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