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Varam pārlēkt (ja apstākļi pilnīgam sapņojumam nelabvēlīgi) 
sapņojuma iztēli un no ievada pāriet uz konkrētu, tālāk manis 
sniegtu iesakņojumu, kas derīgs ikreiz, kad trūkst savas vērtības 
apziņas. Tātad - kad tuvojas vajadzīgā atslābe, izmēģiniet 
sekojošo:

Jūs esat iekārtojušies krēslā ērti, atbrīvoti visi muskuļi. Uz gal-
da deg svece. Uz brīdi koncentrējiet skatienu uz sveces liesmiņu. 
Apskatiet uzmanīgi, kā tā mierīgi šūpojas; tās augšgals ir gaišāks, 
zemāk liesma ir tumšāka. Raugoties sveces liesmā, jūsu acis kļūs 
valgākas, tās gribēsies biežāk mirkšķināt, un droši vien agrāk vai 
vēlāk plakstiņi kļūs gurdeni, un jūsu acis aizvērsies... Ļaujiet sev 
ieiet virspusējā vai dziļā atpūtā...

Un – nekavējoties pārejiet uz iecerētā iesuģestēšanu sevī:
Es esmu sevišķa. Patīku sev, kāda esmu, un jūtos labi. Visā 

pasaulē tiešām nav nevienas, kas ir gluži tāda kā es. Man patīk 
manas domas, manas jūtas, veids, kā uztveru pasauli. Es pieņemu 
sevi tādu, kāda esmu. Man ir talanti, spējas. Man ir pat talanti, 
par kuriem neko nezinu. Vienmēr atklāju jaunus. Esmu pozitīva. 
Paļāvīga. Man ir labs starojums. Esmu pilna dzīvības. Mīlu dzīvi. 
Esmu pilna enerģijas, sajūsmas. Ir jauki būt man pašai. Esmu nopi-
etna, godīga, darbīga. Esmu viss tas un daudz kas vēl. Tas viss 
pieder man. Patīku sev, kāda esmu. Esmu laimīga būt es pati.

Atkārtojiet šādus seansus tik bieži, līdz dažu nedēļu laikā 
sāksiet apzināties savu vērtību un atzīsiet, ka taisnība ģeniālajam 
psihologam Miltonam Ēriksonam: “Mūsu zemapziņa zina visu un 
spēj visu, tikai mēs nezinām, ka tas ir tā.”

 4.15. Pareiza komunikācija partneros 
Tas bija pirms diviem gadiem, ap Ziemassvētku laiku, kad 

man piezvanīja R. Nospiestā balsī paskaidroja: “Kopš vairākām 
nedēļām nerunājam viens ar otru. Mums nav nekā ko teikt. Bei-
gas.” Patiešām, viņa laulība desmit mēnešus vēlāk tika šķirta, lai 
gan bija ilgusi tikai trīs gadus. Viens no biežākajiem iemesliem, 
kura dēļ izjūk attiecības starp partneriem, ir neprasme sazināties, 
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tātad nespēja ieklausīties otrā, neļaut tam līdz galam izteikties un 
līdz ar to nespēja pieņemt otru nopietni. Iznākums: vientulība, pat 
divu cilvēku kopībā.

Tas, kas attiecību sākumā funkcionēja diezgan labi, bet ar lai-
ku vairs tik vienkārši neveicas, ir saruna. Netiek atrasts ne vien 
pareizais tonis, pareizais toņa stiprums, arī vārdu izvēle ir apla-
ma. Kad tas tā notiek, varam ar drošību teikt, ka mūsu attiecības 
ir kroplas. Pienācis brīdis izdarīt pagaidu bilanci un jautāt, kādā 
saskarsmē abi – sieviete un vīrietis – stāvam viens pret otru. 

Pareiza komunikācija partneros ir fundamentāla izteiksme tam, 
ko saprotam ar vārdu “mīla”. Pareiza komunikācija nozīmē maigu-
mu un patvēruma sajūtu. Nepareiza komunikācija jebkurās part-
neru attiecībās atnes neveiksmi un drīzas beigas. Mēdzam meklēt 
nepareizas komunikācijas iemeslus ārpus mums: laika trūkums, 
stress darbā un ceļā uz darbu, aizņemtība ar bērniem, slikts lai-
ks…Sev iestāstām, ka mūsu rīcībā esošajam laikam pastāvīgi jābūt 
piepildītam ar visām iespējamām aktivitātēm. Bieži pāris nodarbo-
jas ar atšķirīgām nodarbībām profesijā un ikdienā līdz ar to atrodas 
dažādās, jā, pat pretējās domu pasaulēs. 

Tā notiek, kad vīrs, nākot pusdienā vai vakarā mājās, domās 
vēl ir pie sava darba. Vīrieša ķermenis gan ir nodarbināts ar ēšanu, 
bet domas un jūtas vēl ir tālumā. Līdz ar to nevar būt runa par 
kopīgu komunikāciju. Jūtīga sieviete ar laiku jutīsies šīs sava part-
nera distances aizskarta un aizvainota. Protams, vīram jāgādā 
par savas ģimenes vajadzībām, kaut arī tās pārāk bieži saistītas 
ar nepatikšanām un īgnumu. Bet vai tas nevar notikt, nesagādājot 
otram ciešanas?

Partneri viens otru papildina
Partneru attiecībās vīrietim sieviete, un otrādi, sievietei vīrietis, 

nostādīti viens otram līdzās savas paša būtnes papildināšanai. 
Mīlētā cilvēka izvēlē tieši papildinošie vaibsti ir tie, kas pievelk. 
Abi ir labākie savstarpējie izpalīgi visā, ko viņi pasāk. Vienalga, 
vai abi ir fiziski kopā vai nē, dvēseliski viņi paliek vienoti. Tas, cik 
tālu vīrietis un sieviete ir dvēseliskā draudzībā, parādās līdzdalībā, 
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kuru viņi viens otram dāvā priekā un ciešanās. Tieši laikos, kas 
prasa lielāko nervu spriedzi sakarā ar spaidiem  arodā un mājturībā, 
jāmācās respektēt cilvēka jūtas un saprast viņa šībrīža omu. Abi 
partneri var viens otram palīdzēt, katram apzinoties savas stiprās 
puses un grūtās situācijās sniedzot otram atbalstu.

Kad vīrs dvēseliski un garīgi ir vienots ar savu sievu, viņam der 
ievērot tās padomus un tās spēju spriest. Zinātnieki konstatējuši, 
ka sievietēm ir labāka izjūta attiecībā uz cilvēkiem un sakarībām. 
Viņām arī ir lielāka spēja saprast iekšējās pasaules lietas. Tur-
pretim vīriešiem ir īpaša ārējās pasaules uztvere. Viņi saredz 
sakarības skaidrāk un attīsta līdz ar to spēkus vīziju realizācijā. 
Vīrietis un sieviete viens otram ir labākie padomdevēji šai dzīvē, 
neatkarīgi, protams, no viņu pašu balss, ko saucam par intuīciju. 
Laimīgs tātad ir tas, kas to tā spēj saredzēt un apzināti iesaista otru 
lēmumos.

Mēs eksistējam šinī dzīvē relativitātes pasaulē, kurā kāda 
lieta eksistē vienīgi tik, cik tā attiecas uz citu. Viss pretējais, kā, 
piemēram - “auksts” un “silts” -  sevi abpusēji nosaka, lai vispār 
varētu pastāvēt un tiktu uztverti. Arī vīrišķais un sievišķais sevi 
nosaka. Vīrietis, kas izvairās no sievietes ietekmes, ātrāk nolieto 
savus dvēseliskos un fiziskos spēkus. Turpretim sieviete zaudē sa-
vas vērtīgākās spējas, ja tā novēršas no vīrišķā un ieraujas savā 
iekšējā pasaulē.

Verbālā un mentālā komunikācija
Komunikācija var ritēt gan verbāli (kā saruna), gan mentāli 

(garīgi, dvēseliski). Īstai sarunai noteikums ir vēlme darīt zināmas 
savas izjūtas mīlā un savienotībā. No tā automātiski izriet:

veltām viens otram pietiekami laiku; dāvināt laiku • 
nozīmē dāvināt mīlu, radīt omulīgu gaisotni, izvairīties no 
traucējumiem;
ļaut otram izrunāties, ja tam, viņaprāt, ir kas vērtīgs • 
paziņojams;
klausīties otrā, koncentrējot visas domas uz teikto un • 
mēģinot dzīvot līdzi otra domu pasaulē. Zinām, ka katrs 
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sapņojuma seansa komponenti (relaksācija, sapņojums, atgriešanās 
nomodā) balstās uz pacienta spējām  iztēloties, pašsuģestēt. Mēs 
nespējam atslābt, ja neiztēlojamies sevi atslābuma stāvoklī, 
ja intensīvi neiztēlojamies sevī sapņojuma saturā sniegto ainu. 
Katrs no seansa posmiem balstās uz spējām iekļūt sevī un šo 
suģestiju aizvadīt pietiekami dziļi un spējām iedarbināt attiecīgos 
ķermeniskos un garīgos mehānismus. 

Ar speciālām metodēm mūsdienās ir nosakāma hipnouzņēmības 
jeb suģestējamības pakāpe katrā indivīdā. Ir vairāki testi, kuri palīdz 
ārstam darbā ar pacientu, pirms uzsākt nomoda sapņu terapiju. Pa-
cients nostājas ar muguru pret terapeitu.Terapeits liek vienu roku 
pacientam uz kakla, zem pakauša, otru  - pacientam uz pieres. Tera-
peits skaita no “viens” uz priekšu, saka: “Jūs jūtat, itin kā tiektos 
apakaļ! “ un, kad atskan skaitlis 4 vai 5, at-
velk rokas: pacients svārstīsies atgriezieniski 
viņam rokas. 

Pacients pats var izmēģināt vienkāršu testu: nostājas vertikāli, 
aizvērtām acīm, rokas viegli saliektas elkoņos. Skaita sevī no 1-5 un 
domās sev saka: ,,Manas abas plaukstas tuvinās viena otrai, pirksti 
saskaras, savijas: es nevaru atvienot vienu plaukstu no otras!” ( ja 
realitātē tas tā patiešām notiek, ir laba suģestējamības pakāpe). 

4.14. Es esmu skaista
Mēdz teikt, ka laba daudz nevajag. Pēc atsauksmēm, kas 

pienāk par manis sniegto nomoda sapņu terapiju, daudzi regulāri 
praktizē to un daudz kas viņu dzīvē patiešām ir mainījies uz labo 
pusi. Vēlētos iepazīstināt jūs ar pašsuģestijām, atgriežoties no no-
moda sapņojuma realitātē, kura steidzina, gaida.

Zinām taču, ka miega laikā nakts sapņojums ir tik reāls, ka 
viss tajā piedzīvotais šķiet īsts. Arī mūsu iztēle nomodā dienā spēj 
būt tikpat reāla, ja vien šo iztēli pasākam īstajā brīdī, kad, it kā 
laižoties snaudā, relaksācijā, kājas jau šķiet smagas, bet joprojām 
vēl dzirdam. Turklāt šāda brīža kontakts gan ar apziņu, gan ar 
zemapziņu ļauj iesakņot zemapziņā apzinīgi iecerēto. 

UDK  616.8
           Ro 332

© Ināra Roja, 2007
© Ilze Ramane, mākslinieciskais noformējums, 2007
© SIA “Drukātava”, 2007

ISBN  978-9984-798-29-5

Mākslinieks: Ilze Ramane

© Šī darba autortiesības ir aizsargātas. Bez autora rakstiskas 
atļaujas nevienu grāmatas sadaļu nedrīkst pārpublicēt vai pavairot 
(kopēt).



Autore izsaka pateicību: 
par atbalstu šīs grāmatas tapšanā medfirmas ”MEPHA” • 
vadībai Rīgā; 
par aktivitātēm, organizējot seminārus, supervīzijas un • 
veicinot iepazīšanos ar nomoda sapņu terapijas apgūšanu 
Latvijā - Ārstu hipnoterapeitu un seksologu seksopatologu 
biedrības valdei Rīgā, Neirožu klīnikas vadībai Dzintaros, 
žurnālu ”Zintnieks”, ”Dziednieks”, ”Saskarsme” izdevējiem 
– Terēzei Laubei, Guntim Feldmanim, žurnālistei Aivai 
Kaneponei, Marsela Bertholda skolniecēm, nomoda sapņu 
terapijas apguvējām-praktizētājām: Andai Gaitniecei-
Putānei, Elīnai Zariņai, Lilijai Borovkai. Daudziem jo 
daudziem M.Bertholda teorētiski – praktisko semināru 
dalībniekiem. 

Talantīgai asistentei Silvijai Kartonai – par neatlaidību un 
radošām ierosmēm, Jurim Lindem – par grāmatas datorsalikumu.

Dažāda vecuma un dzimuma pacientiem – par terapeitisku 
drosmi un pozitīvas pašietekmes praktizēšanu.

izdevniecība SIA “Drukātava”, Reģ. Nr. LV40003744728
Liliju iela 95/1, Mārupe, LV-2167
tel. 7286632, fax. 7286639 
e-mail: druka@lasiet.lv

iespiests SIA “Drukātava”, digitālā druka 

3

SaturS

IEVADS 10

SPECIĀLĀ TERMINOLOĢIJA UN DEFINĪCIJAS 18

1. SAPŅI ĀRSTĒ SAPŅOTĀJU 20
1.1. Ieskats vadāmās iztēles jeb aktīvās imaginācijas vēsturē:   21
1.2. M.Bertholda nomoda sapņu ārstnieciskās sesijas struktūra 23

2. NOMODA SAPŅU TERAPIJAS SAISTĪBA AR NERVU 
SISTĒMU UN PSIHI 29

3. NOMODA SAPŅU TERAPIJAS PAMATPRINCIPI 34

4. NOMODA SAPŅU SATURS 38
4.1. Jūrmalas aina 38
4.2. Sapnis Visumā 41
4.3. Ēģiptes aina 44
4.4. Mirkli, tu esi skaists!!! Jeb - kā nobremzēt laiku?.. 47
4.5. Kalnu patvēruma aina 48
4.6. Mūs ienīda burve 50
4.7. Rudens aina 52
4.8. Telpa ar spoguļiem 54
4.9. Tuneļa sapņojums 56
4.10. Kapri sala 59
4.11. Sapņojums par upi 62
4.12. Ieraugi sevi labākā gaismā 68
4.13. Sapnis par dārzu  71
4.14. Es esmu skaista 73
 4.15. Pareiza komunikācija partneros  74
4.16. Miega problēmas 78

5. DZIĻĀ ATSLĀBĒ ATTĪSTĀMĀS SPĒJAS  81
5.1. Shangri-la aina 82
 5.2. Spēja stiprināt atmiņu  84

6. IZVĒLE – NEDROŠĪBA VAI AKTĪVA DZĪVE? 85
6.1. Zemas pašvērtības pārvarēšanas ceļš 88

72

koku zarus. Uz zemes sabiruši. Apelsīnu saldā smarža caurstrāvo 
gaisu.

Pasniedzies. Noplūc apelsīnu. Izjūti mizas raupjo virsmu. No-
mizo augli. Sajūti mīksto, mitro augļa virsmu. Iekod apelsīnā. Saldā 
sula iešļācas tev mutē.

Tu turpini iet. Piepeši tu atrodies krustcelēs, kur divi ceļi at-
zarojas. Tu nogriezies pa labi, turpinot iešanu pa taciņu, kurai abās 
pusēs ir citronu koki. Paņem citronu. Nomizo to. Pasmaržo mizas 
citronīgi skābeno aromātu. Iekod citronā. Skābenā citronu sula iešļāc 
tev mutē. Tu sajūti, kā vaigi savelkas, siekalas satek mutē, sūcot 
skābeno citrona sulu.

Tu turpini iet. Tālāk nonāc pie augstām, baltām marmora 
kāpnēm, mēness gaismā mirdzošām. Tu sāc kāpt lejup. Ar katru 
nākošo kāpienu tu slīdi arvien dziļāk atslābuma stāvoklī. Sasnied-
zot trepju apakšējo pakāpi, tu būsi sasniedzis absolūtā atslābuma 
stāvokli.

Tagad tu esi kāpņu lejā. Priekšā ir masīvs marmora peldbaseins. 
Tam apkārt sarkanas, baltas, dzeltenas rozes, aprasotas, mēness 
gaismā samtaini maigas. Gaiss piesātināts ar rožu saldo smaržu...

Novelc drēbes. Ieslīdi peldbaseina vēsajā ūdenī. Ūdenī miljoniem 
rožu ziedlapu. Tu atgulies uz rožu ūdens virsmas, ļaujoties dūdojošai 
ūdens kustībai, raugoties augšup zvaigznēs.

Tu izkāp no ūdens. Vēsais nakts gaiss skar slapjo miesu, sajūti 
drebuļus uz muguras. Uzmetas zosāda.

Tu sasmaržo saldenus dūmus. Tu pagriezies virzienā, no kura 
plūst dūmi. Peldbaseina tālākajā galā redzi mirdzošu laukumu. Ej 
turp. Izej cauri kokiem.

Tur tavā priekšā ir kvēlojošs ugunskurs, kurā deg lapas. Smarža 
kā rudenī.

Tu atgulies sausās, siltās, kaudzēs sagrābtās lapās... Zem tevis 
salda zemes smarža, virs tevis nakts debesis. Tu virzies, tu peldi, tu 
sapņo... Tajā vasaras vidus naktī.

Reti ir gadījumi, kad psihoterapeits var paredzēt: būs vai nebūs 
pozitīvs rezultāts. . Laimīga kārtā mana terapija sniedz iespēju pašā 
sākumā spriest, vai metode sniegs vēlamo rezultātu. Visi 3 nomoda 
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dzīvojam savā paša domu pasaulē un neviens nespēj šo 
pasauli līdz galam izprast. Tādējādi mēs vienmēr esam 
vieni. Nekas nav grūtāk, kā izskaidrot citam savu domu 
pasauli, jo viņš savukārt dzīvo savā paša domu pasaulē 
un spēj visu saprast vienīgi no šī skatupunkta. Jo neviens 
nevar dalīties ar cita cilvēka apziņu.

Tādēļ ir svarīgi, ka vienmēr cenšamies nostādīt sevi otra 
cilvēka pozīcijā, lai tādējādi saprastu viņa viedokli. Vīram ir 
iespēja padomāt par sievas grūtībām mājturībā, piemēram, bērnu 
audzināšanā. Un otrādi, vīrietis jūtas stiprāks un savā darbā 
atbalstīts, ja sieva dalās viņa problēmās un viņu iedrošina. Daudzām 
sarunām partneru starpā pamatos ir frustrācija nevis laba griba.

 Ir parasti izsaucieni kā: “Ar tevi nevar runāt!” vai “Tu esi 
kā tava māte!”; dienas kārtībā ir arī apsūdzības un pārspīlējumi, 
un tad birst vārdi kā “nekad”, “vienmēr”, “jau tūkstoš reizes” 
vai “Tu negribi mani saprast”. Arī “jā, bet”, “nu atkal” bieži tiek 
lietots diskusijās,  un tas būtībā nenozīmē neko citu kā “Nē! 
Nepiekrītu!”. 

Tie ir frontāli uzbrukumi un ar tādiem ir programmēta 
konfrontācija, tātad strīds! Un uzbrukums otram rada vienmēr 
vainas apziņu. Savukārt vainas apziņa rada bailes no atriebības un 
pamestības un gādā par to, ka nākotne būs tāda pati kā pagātne.

Komunikācija ar sevi ir priekšnoteikums
Kad visi šie racionālie apsvērumi nav palīdzējuši atgūt spēju 

komunicēties un saprasties, pārim var līdzēt ārsts psihoterapeits. 
Reti var noteikt, kurš no pāra ir sācis vīt spirāli, kas nove-

dusi pie attālināšanās abu starpā. Tāpēc  abiem reizē ir jādodas 
pie speciālista un viņa vadībā jāpiedalās seansā, kas tos aizvedīs 
sapņojuma ceļojumā uz kādu brīnišķīgu vietu – uz Gaiziņkalnu 
vai uz Alauksta ezeru Latvijā , uz Vīnes mežu  Austrijā vai arī uz 
kādu izdomātu ainu.

Izdomāta bija aina pie strauta zem vītola, uz kura zara vītero 
zils putns. Netālu bija neliels mežiņš, kurā launagoja tūristi. Nekas 
vairāk. Nokļuvuši ne pārāk dziļa transa stāvoklī šajā ainā, katrs 
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no pāra atdevās savai fantāzijai un vēlāk atstāstīja piedzīvoto. 
Nupat ceptas maizes smarža bija kutinājusi viņam nāsis. Putns 
bija nolaidies viņas plaukstā, un putna sirds pukstēja vienā taktī 
ar viņas sirdi. Un vēl daudz cita izpaudās abos, un tas viss bija 
pārsteidzoši gan vienam, gan otram. Viņi saprata, ka nebūt nav 
tā, ka nespēj piedzīvot ko jaunu un jūtas  viņos ir izsīkušas,  ka 
viss jau ir pateikts un jādara gals savstarpējam apnikumam. 
Jau seansa laikā partneres roka, gan drusku nedroši, tuvojās 
blakus sēdošā partnera rokai. Ļoti iespējams, ka arī šis pāris pēc 
nedaudziem, gan atkārtotiem, gan jauniem ceļojumiem sapņu 
pasaulē nomoda sapņu speciālistam pateiks, ka psihoterapeits 
tiem vairs nav vajadzīgs vai – iespējams – pāris atnāks ciemos ar 
savu jaundzimušo...

4.16. Miega problēmas
Ir aplēsts, ka industrializētajās valstīs 20-30% iedzīvotāju 

sūdzas par biezmiegu. Trešajai daļai šo sūdzību pamatā ir psihis-
kas dabas problēmas, otrajai - organiskas dabas. Abos gadījumos 
galvenais ir ārstēt attiecīgo pamatcēloni. 

Terapijā tā saucamās primārās bezmiega formas balstās uz 
trim pīlāriem.

Miega higiēnas ievērošana.• 
Atslābes tehniku izmantošana.• 
Medikamentu lietošana.• 

Šeit nerunāsim par medikamentiem, jo to lietošana neizbēgami 
noved pie atkarības, izņemot gadījumus, kad tie tiek lietoti īslaicīgi. 
Apskatīsim tikai pirmos divus – galvenos pīlārus.

Miega higiēna. 
Tās pamatā ir miegu negatīvi ietekmējošo ieražu koriģēšana:

Miega ierobežošana. • Ja ir ilgs gulēšanas un īss miega pe-
riods, tad sākotnēji vajag saīsināt gultā pavadāmo laiku 
(apmēram par 6 stundām): iet vēlāk gulēt, celties agrāk. 
Tiklīdz miegs aptver 80% no šā laika, varam to pagarināt 
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īpašajām spējām un apdāvinātību... novērtējot, kādēļ Tu esi dzi-
mis...savā īpašajā veidā...savā īpašajā laikā...Izjūti mirkli, lai to 
pieredzētu ...viegli un ērti...ar tik lielu koncentrēšanos, cik vien 
vari izturēt (garāka pauze)...

Un tagad ..... ļoti maigi un ērti.... kad vien esi gatavs ..... novēlot 
šī ķermeņa apzināšanās sajūtai “uz redzēšanos”.... tā kā Tev šķiet 
pareizi (pauze)... vēl aizvien būdams piepildīts ar šo bagātīgo 
pieredzi... aizvien jūtot atvērto enerģiju tavā sirdī.... ļoti lēnām 
atgriezies atpakaļ savā personiskajā ķermenī...atkal to apdzīvojot 
visā pilnībā un viegli... elpojot tajā ar savu paša elpu...caur tavu paša 
muti un degunu...atpakaļ mājās...atkal saiknē ar savu ķermeni...
tavu noturīgāko kompanjonu un labāko draugu ...

Izslīdot laukā no maģiskā caurspīdīgā ekrāna, Tu atkal redzi 
sevi tavā drošajā un mierīgajā vidē... atkal atgriežoties tās skaistajās 
skaņās, smaržās un ainās …Tu redzi, kā ekrāns pakāpeniski izzūd 
... un sajūti sevi krēslā...elpojot ļoti ritmiski un viegli...ļoti maigi 
un ar aizvērtām acīm... ļauj sev atgriezties telpā, kad vien tu būsi 
gatavs ....zinot , ka dziļi būtībā Tu vari būt mierā ar sevi.

4.13. Sapnis par dārzu 
Esi ērtā stāvoklī. Atzveltnes krēslā vai citur. Ap tevi viss kluss. 

Pievakars. Atdodies kādai no iztēlēm, kas tevi tuvina dziļai atslābei. 
Kājas grūti ceļamas. Bet neguli gan (kaut aizvērtām acīm), dzirdi 
(ja klausies ieskaņojumā šo sapni) un iedomājies, iztēlojies, kas 
dzirdams.

Tu stāvi, neatlaidīgi raugoties spilgtajā saule, kura vilcinās pie 
horizonta. Tu aizver acis.

Tad tu redzi koši zaļas, mēness gaismā vizuļojošas lapas. Piepeši 
tu sajūti, ka atrodies bezgala plaša dārza vidū dienvidu zemē. Ir pus-
nakts. Ir pats vasaras vidus. Mēness ir pilns un sudrabots, debesis 
dzidras, pilnas zvaigžņu. Gaiss silts un maigs. 

Tu ej pa taku, kurai abās pusēs lieli apelsīnu koki, pilni ar augļiem. 
Mēnesnīcā apelsīni kvēlo kā fosfora piesātināti, koši oranžā krāsā, 
tumši zaļa ir lapotne. Apelsīni ir nogatavojušies. To smagums noliec 
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Marsels Bertholds ar savu asistenti Silviju Kartonu pārdomu brīdī pēc 
semināra Rīgā (I.Rojas foto)

Jautājumus par sapņu terapiju un savu sapņojumu pieraks-
tus, kā arī pieredzi par pašhipnozes izmantošanu iekšēja miera un 
labsajūtas atgūšanai varat adresēt: 

Dr. med. Marcel Bertholds, Via al Castello 12, CH-6948, 
PORZA, SWITZERLAND. (Vēstulei jāpievieno īsa autobiogrāfija 
un savas veselības problēmu risinājumi līdz šim).

Tālrunis 004191-9426172
Fakss 004191-9426957
 E-pasts: marcelbertholds@yahoo.it
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skaidrs visās dimensijās (garāka pauze)...
Un Tu vari ērti un viegli iekļūt ekrānā...Tu jūti, kā Tevi 

velk tuvāk tam, lai aplūkotu to labāk, bet tā, lai tas Tevi nepa-
mana... vari iekļūt ekrānā...droši un viegli... Tu esi spējīgs lēni 
un godbijīgi apiet tam apkārt...aplūkot to no katra stūrīša...sejas 
izteiksmi (pauze)... no priekšpuses un no aizmugures (pauze).... 
un sajust gaisu, kas virmo tam apkārt...to īpašo enerģiju, kas to 
apņem (pauze)....saklausīt elpu vai sadzirdēt balsi (pauze).... sajust 
smaržu, kas to apņem (pauze)... lēni kusties tam apkārt......priecīgs 
apzinoties pilnīgu maņu sajūtu kopumu, kas no turienes nāk...Un 
tagad... maģiskajā un drošajā ekrāna laukumā... kaut kādā veidā... 
burtiski uz īsu mirkli aizslīdot garām visām robežām, Tu ieslīdi 
šajā citā ķermenī.... ieslīdi šajā citā ķermenī, elpojot tā elpu... tikai 
uz īsu brīdi....

Ja Tu sajūti kaut kādu pretestību.. lai to varētu izdarīt... kaut 
tikai viegli samanāmu... ļaujies, lai tas tevi apņem....lai labāk iz-
prastu...lai mācītos to, kas tev ir jāzina...tikai eksperiments...Elpo 
tā elpu!..skaties lejup un tu redzi tā ķermeni...varbūt tā cita rokas 
vai kājas vai apģērbu...

Tu dziļi elpo šajā citā ķermenī...un izjūti dažādas sajūtas...lai arī 
kādas tās būtu (pauze)...varbūt tas ir siltums, miers vai klusums...
vai maiga paplašināšanās ap sirdi.... varbūt blīva un noturīga 
drošības sajūta, lai kādas arī būtu šīs izjūtas.....tikai izmēģini, 
ko Tu jūti krūšu apvidū un vēderā... muskuļos.... ādā... kaulos.... 
paliekot atvērtam un zinātkāram par to, kā tas ir - būt cita ķermeņa 
iekšienē... Un skatīties ar tā acīm.....kāda izskatās pasaule.... kā 
tā izklausās.....kāda tā ir izjūtās..... Tu elpo ar viņa elpu.....Tu jūti 
ar viņa sajūtām.... viegli un ērti......jūti viņa sirdi pukstam Tevī.... 
noturīgi un klusi (garāka pauze)...

Un Tu varbūt ieraugi tur pats sevi...ar šim citām acīm...kuras 
uz Tevi skatās...un redzi, kas Tu patiesībā esi... skatās zem Tevis... 
apkārt., caur Tevi...uz Tavu patieso būtību, kas Tu īstenībā esi...
un ierauga visu apslēpto mirdzumu...visu Tavu bezgalīgo būtības 
skaistumu...arī ēnas(garāka pauze)...

...Un Tu varbūt redzi, kas Tev šeit jādara... ar visām tavām 
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par 15 minūtēm. Tādā veidā turpinām tik ilgi, līdz sas-
niegts indivīdam piemērotais miega laiks. Par to liecina 
tas, ka no rīta pamostamies spirgti un atpūtušies, bet pa 
dienu - darbaspējīgi.
Rītos vienmēr celties vienā un tajā pašā laikā (pēc • 
modinātāja), neatkarīgi no nakts miega ilguma (šīs notei-
kums ir spēkā arī nedēļas nogalēs). 
Neļauties miegam pa dienu (pēc pusdienām) vai vakarā • 
(pie televizora).
Doties gultā tikai izteikti nogurušiem. • 
Kontrolēt rosinājumus: nekādu nodarbību gultā (TV • 
skatīšanās, lasīšana, ēšana u.tml.), izvairīties no garākām 
možuma fāzēm gultā. Ja neizdodas aizmigt vai, rodoties 
možuma fāzēm (apm. 15 min.) naktī, atstāt gultu un nodot-
ies kādai patīkamai nodarbei. Atgriezties gultā vienīgi tad, 
kad jūtaties patiesi noguruši. Vajadzības gadījumā šis solis 
atkārtojams.
Vakaros izvairīties no kofeīnu saturošiem dzērieniem un • 
alkohola; minimizēt smēķēšanu.
Nekādus smagus ēdienus vakaros! Samazināt šķidrumu • 
patēriņu, lai nebūtu atkārtoti jāiet uz tualeti.
Pa dienu (ne vēlāk kā 3 – 4 stundas pirms gulētiešanas) – • 
regulāra fiziska aktivitāte.
Pirms dodamies gulēt, pamazām reducējam garīgās un • 
fiziskās aktivitātes.
Ieviest zināmu personīgu gulēšanas rituālu.• 
Naktī nekad neskatīties pulkstenī, tādējādi veicinot zināmu • 
vienaldzību.

Relaksācija
Ar tās palīdzību, mēs mazinām iekšējo nemieru un bailes, 

reducējam gatavību uztraukties iepretim iekšējiem un ārējiem 
rosinājumiem.

Savā darba pieredzē vislabākos rezultātus esmu guvis, 
kombinējot divas tehnikas:

5
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progresīvu muskuļu relaksāciju (sistemātisks • 
sasprindzinājums ar sekojošu atslābumu atsevišķās 
muskuļus grupās, kas sniedz izteiktu relaksāciju ķermenī 
un sagatavo otrajam solim);
sapņojamās ainas iztēlošanos (aina var iznirt sasniegtajā • 
atslābuma stāvoklī no paša fantāzijas (abi soļi iegūstami 
kasetes atskaņojumā).

Pielietojot šo metodi sistemātiski, regulāri, ik vakaru, 6 – 8 
nedēļu laikā iemācāmies stabilizēt miegu, panākt tā uzlabošanos 
un pašu spēkiem pretoties neizbēgamiem traucējumiem. 
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šeit Tu jūties drošībā , pasargāts un mierīgs....
Izjūti visu, vienalga, vai esi sēdus vai guļus...Tu varbūt sajutīsi 

zem savām kājām zemes faktūru....vai tās būtu smiltis vai priežu 
skujas vai zāle...vai arī Tu vari atrasties ērtā klubkrēslā...vai sēdēt 
saulē uz jaukas, siltas klints...Un, jūtot gaisa plūsmas uz savas 
ādas...trauslas un sausas...maigas un mitras...varbūt Tu esi telpās, 
sajūtot patīkamas uguns siltumu uz savas sejas un rokām…bet 
varbūt esi brīvā dabā, kur ir viegla aromātiska vēja liegi glāsti...tā 
izbaudi šīs vietas burvību uz savas ādas...

Pasmaržo tās aromātu....vai tā būtu maigu ziedu smarža....vai 
arī ass, sāļš jūras gaiss...saldais pļavu aromāts... varbūt ass kūdras 
un sūnu aromāts mežā...

Nonākot arvien vairāk saskaņā ar šīs vietas drošību un skai-
stumu...izjūtot prieku un pateicību par to, ka Tu tur esi...Tu sāc 
sajust tādu kā džinkstēšanu...tādu kā patīkamu aktivizāciju, 
kas virmo gaisā tev apkārt...kaut ko līdzīgu uzbudinājumam, 
gaidām...sajūtām, kuras Tev liek iedomāties, ka jānotiek kaut kam 
brīnumainam...Lūkojoties sev taisni priekšā...Tu ieraugi tādu kā 
caurspīdīgu ekrānu, kas tur mirdz...Tev skatoties uz to, tas kļūst 
arvien necaurredzamāks un blīvāks...

Tu raugies uz šo ekrānu... ar tādu kā mierīgu ziņkāri...
pakāpeniski Tu sāc apzināties, ka uz ekrāna veidojas tāda kā for-
ma...tai kļūstot arvien skaidrākai...un tu saproti, ka šī forma pieder 
kādam, kas Tev ir ļoti īpašs, varbūt tas ir kāds, kas tevi pagātnē ir 
ļoti mīlējis...varbūt tas ir tavs  īpašais padomdevējs vai skolotājs, 
kāds no vecākiem vai vecvecākiem...kāds, kas Tevi reiz ir ļoti 
mīlējis...vai kāds, kas ir Tavā dzīvē šobrīd...

Tas var būt arī Sargeņģelis vai ar īpašu spēku apveltīts 
dzīvnieks....sfinksa...nav svarīgi...galvenais, ka tas ir kāds vai kaut 
kas, par kuru Tu zini, ka tas ir labs un gudrs, sirsnīgs un mīlošs...
kas spēj ar sirdi saskatīt lietu būtību ... dziļi un skaidri (pauze)...Un 
tā Tu raugies, kā šis īpašais kāds kļūst uz ekrāna arvien skaidrāk 
saredzams... līdz trīs-dimensionālais attēls ir kļuvis pavisam labi 
saredzams....lai kāda tam būtu raksturīga stāja, lai kādas drēbes 
tam būtu mugurā.... lai tas darītu ko darīdams... tas ir trausls un 
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lapiņu – no zaļā dzīvības un ceres koka!”… Rainis reiz pierakstīja 
itāļu rekrūšu dziesmu: “Ir soma sataisīta, man šautene rokās ir, un 
saule, no rīta lēcot - tā tevi un mani šķir…Bet nebūsi viena – tev 
paliks mans dēls!”…

Latviešiem ir leģionāru “Zilais lakatiņš”…Viss savijies uz 
Zemes!

R.Ā. 
Profesors Marsels Bertholds, psihoterapeits būdams, droši 

vien raksta grāmatu par savu terapijas metodi…

I.R. 
Jā ,tā ir oniroterapija jeb nomoda sapņu terapija, 

psihodinamiskās hipnoterapijas veids. Mūsu sapņos atklājas bieži 
tas, ko nomodā slēpjam vai no kā izvairāmies…Inducēts, suģestēts 
sapnis ļauj piedzīvot to, kas vēlāk reālajā dzīvē dara tevi brīvu, 
laimīgu. 

Bertholds saka: ” Tā pati fiore di maggio jeb maija puķe – 
tās tēls nomoda sapņu terapijas laikā atgriež personu saulainā 
maijpuķīšu lejā, kaut arī šī persona sen vairs nav bērns…Atmi-
nies, kā tu lasīji, kam dāvāji maijpuķīšu pušķi, kā tas smaržoja…
Caur smaržu, garšu, glāstu un pieskārienu var savaldīt visniknāko 
zvēru, cilvēku – tāpat… Mācot Mīlestības Dziesmu, var pasauli 
gaišāku darīt.”. 

Savus terapeitiskos seansus/sesijas Marsels Bertholds 
ierakstījis audiokasetēs, diskos. Viņam raksta vēstules un zva-
na pacientes, kuras ir izārstējušās no depresijas un neirotiskām 
slimībām, psihoterapeiti un psihologi, kuri praktizē nomoda sapņu 
terapiju. Ļoti daudzu šo vēstuļu ievadā ir gaiša uzruna: „Marsel, 
pasapņosim!”



142

- kaut tik sapnis nesāpētu! Sapnis klīda – kaut tik sāpes vēl pēc 
sapņa nepaliktu!”…

I.R. 
Jā, Raiņa Treji loki, burvīgais Addio bella! – Ardievu daiļā!.. 

“Vārdi uz mājām”…Dažas lapas Raiņa piezīmju burtnīcā izplēstas, 
norauti teikumi, un tomēr piezīmju burtnīcā elpo skices, Salvator-
es kalna Šveicē virsotnes zīmējumi. 

Ir lappuses bez dzejoļiem, vienīgi ieraksts: “Es nāku! Nāku! 
Nāku!”…

Kad pati staigāju pa Šveices pilsētiņu līkumotajām ielām, kur 
staigājuši dižgari – Paracelzs, Voltērs, Jungs , lieli un mazi dze-
jnieki, gleznotāji, diplomāti, valstsvīri – sajutu Šveices kā unikālas 
domas, savdabīga Panteona elpu. Kalnu sniegotās virsotnes, eze-
ros gulbju atspulgs, gotiņu rāmā elpa un lopiņu cilvēkam uzticīgās 
acis…Šveicē doma par jaunu karu šķiet neiespējama…

Ar Marselu Bertholdu esam pārrunājuši daudzas Latvijas 
pagātnei un šodienai būtiskas lietas. Viņam kopā ar nu jau aizsaulē 
mītošo profesoru Borisu Lubanu-Plocu, Askonas psihosomātiskā 
centra vadītāju Šveicē, pieder unikāli atklājumi par psihoterapi-
jas evolūciju, kas notikusi kopš Freida laikiem. Marsels Bertholds 
savās lekcijās un praktisko darba semināros māca cilvēkiem 
apgūt un ikdienā praktizēt holistiskas cilvēka psihofizioloģiskās 
reģenerācijas metodes.  Tās ir – Marsela Berttholda nomoda 
sapņu terapija, autogēnais treniņš, ārstnieciskā hipnoterapija, 
vizualizācija, arī meditācija un lūgšanu spēks. Visu šo garu un 
miesu relaksējošo regulāru nodarbību rezultātā pacientā attīstās 
dabiska atjaunošanās reakcija, nostiprinās ilgdzīvošanas veselīga 
programma.

 Marsels savā laikā vadīja latviešu ārstu un zobārstu apvienību 
Zviedrijā. Nu Latvija Šveicē rīko pasākumos, kur ir Kastaņola, 
Raiņa piemiņa, Marsela Bertholda ārsta mūžs Lugano .

 Bez Šveices nebūtu burvīgi smalkās Raiņa dzejas: ”Pa manu 
ceļu ķirsis ziedus kaisa…”,”Pa pļavu skraida baltas puķītes ar zili-
em tauriņiem”…”Mazmaza tava roka starp pirkstiem tura vienu 
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Divdesmit pirmā gadsimta cilvēks cieš no steigas, trauks-
maina dienas ritma, psihotraumām mājās un darbā. Ļoti bieži 
nepieciešamās informācijas apgūšanai un pienākumu izpildei tiek 
ziedotas arī nakts miega stundas. Saskaņā ar Eirobarometra aptau-
jas anketu statistikas datiem – patlaban 53 % Latvijas iedzīvotāju 
ir informējuši, ka viņu profesionālā darbība ir saistīta ar pārmērīgi 
lielu, negatīvu stresu, turpretim Somijā iedzīvotāji tikai 25% 
gadījumu cieš no darba stresa (www.diena.lv, 2007). Ne vienmēr 
cilvēks zin un saprot, kā pārvarēt stresa situācijas, relaksēties. 

Lai saglabātu darba spējas, vīrieši un sievietes Latvijā līdzīgi 
cilvēkiem citur pasaulē aizvien vairāk mēģina lietot nervu sistēmu 
harmonizējošus medikamentus, pārslēgties uz sporta un izklaides 
aktivitātēm, taču jūtas ”aizvien vairāk izdeguši”. 

Pasliktinās cilvēka garīgā un fiziskā jauda, mazinās 
dzīvesprieks, attīstās neirozes. Tāds indivīds netiek galā ar 
uzbudinātību, slikti pārvalda savu ķermeni, iztukšojas viņa 
bioenerģētiskais potenciāls. Ir traucēti sociālie refleksi, cilvēki 
piedzīvo konfliktsituācijas attiecībās ar citiem cilvēkiem. Attīstās 
psihosomatiskas slimības, bezmiegs, domāšanas un uzvedības 
traucējumi, seksuāla neveselība, depresija. 

Par iespējām palīdzēt šiem cilvēkiem ir domājis Šveicē 
dzīvojošais un strādājošais ārsts, psihoterapeits un zinātnieks, 
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Varam praktizēt pa dienu nomoda sapņu pašterapiju. Šī • 
metode neattālinās no ķermeniski uztveramā un visu laiku 
ir sevis paša vadāma. Vadāma vai nu no kasetē ieskaņotas 
manas ārsta balss vai no paša atmiņas, pēc tam kad esat 
attiecīgo tekstu - kaut vai šai grāmatā - vairākas reizes 
pārlasījuši. 

Lūk, piemērs.

4.12. Ieraugi sevi labākā gaismā
Sāksim ar to, ka Tu apsēdīsies, cik ērti vien iespējams, atbal-

stot visu savu ķermeņa svaru. Galva,kakls,mugurkaulājs iztaisno-
ti...Pāris reižu dziļi ieelpo, tik pilnīgi, cik vien vari.....nosūti savas 
elpas sildošo enerģiju uz to vietu savā ķermenī, kura ir saspring-
ta, uzbudināta, atbrīvojies no diskomforta... tā, lai tu jūti, kā elpa 
nonāk visās šajās saspringtajās, blīvajās vietās.......tās atbrīvojot un 
mīkstinot.....tādējādi visu saspringumu sakopojot......un to izelpo-
jot.... tā, lai Tu aizvien vairāk un vairāk vari justies drošībā, ērti, 
atbrīvojies un viegls, noraugoties elpas attīrošajā darbībā.... ar 
draudzīgu, bet objektīvu apziņu...

Veic dziļu, pilnīgu, attīrošu elpas vilcienu.......ieelpojot tik 
dziļi, cik vien vari...elpojot dziļi ar vēderu, ja Tu to vari......un visu 
to izelpojot... tā lai tu iekšēji būtu tik mierīgs un kluss... kā ezers 
bez vilnīšiem.... Ieraugi sevi labākā gaismā.

Un tagad iedomājies vietu, kur Tu jūties drošībā, mierīgs un 
atbrīvojies....... vietu, kura reāli eksistē vai ir izdomāta...vietu no 
tavas pagātnes...vai tādu vietu, kur Tu vienmēr esi vēlējies nokļūt...
nav svarīgi...galvenais, lai tā būtu vieta, kurā Tu jūties labi, droši 
un mierīgi (garāka pauze)...

Ļauj, lai šī vieta Tev kļūst reāla...paskaties apkārt...ar acīm 
novērtē šo vietu...baudi krāsas...ainavu...paskaties pa labi...paska-
ties pa kreisi...Ieklausies šīs vietas skaņās...lai arī kādas tās būtu...
vējš vai ūdens...putni vai sienāži.... nakts klusās skaņas.... varbūt 
lietus vienmērīga bungošana uz jumta...nav svarīgi...galvenais, lai 
Tavas ausis sadzirdētu un baudītu šīs vietas patīkamās skaņas....ka 
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5. DZIĻĀ ATSLĀBĒ ATTĪSTĀMĀS 
SPĒJAS 

Tu esi izgājusi garā pastaigā gar jūru. Netālu tu pamani 
akmeņu valni, kas atdala pļavu no jūras: tā vidū ir šaura smilšu 
siena. Tu esi viena, ir vēls pavasaris, saule spīd, ir silts un debesis 
ir koši zilas. Saule vēl ir augstu. Tu atlaidies baltajās smiltīs. 
Tu esi patīkami atslābinājusies smiltīs, kuras tu jūti mīkstas un 
siltas zem sava ķermeņa: zem skausta, zem pleciem, zem mu-
guras, zem gurniem, zem kājām; smiltis pieņem tava ķermeņa 
apjomu, it kā tās būtu speciāli tev izgatavota forma. Tā tu pilnībā 
izjūti katru sava ķermeņa daļu: tu domās apskati savu ķermeni, 
izjūti tā siltumu un mīkstumu: pleci un mugura pilnībā ir piekļauti 
siltajai virsmai, gurniem ir silti un ērti, kājas ir iegrimušas smiltīs. 
Mirdzošie smilšu graudi ir izveidojuši uz tavas ādas arabeskas, kas 
mainās pie katras tavas kustības. Tava galva ir pacelta uz dabas 
veidota spilvena. Tavā priekšā paveras brīnišķīgs skats: pa kreisi 
tālumā tu redzi dabīgu jūras līci ar tālumā tikko pamanāmām 
baltām mājiņām un dažām buru laivām, bet labajā pusē platu 
nebeidzamu smilšu joslu, kas atdala zilo jūru no zaļās pļavas. 
Tev priekšā ir jūra, kas stiepjas līdz apvārsnim. Tu klausies viļņu 
ritmiskajās skaņās, tikpat regulārās kā tava elpa šajā brīdī. Tu 
klausies un vēro.

Tieši uz apvāršņa līnijas starp gaiši zilo jūru un gaišajām, 
gandrīz baltajām debesīm tu redzi mazu baltu kuģi...  kas šķiet 
nekustīgs, iegrimis miglas mākonī... liekas, ka tā ir mirāža.

Kur gan dodas šis kuģis? Tu esi iegrimusi šajās fantastiskajās 
pārdomās...tu iedomājies tālas, eksotiskas zemes, kuras tu vēlētos 
apceļot... kad pēkšņi tavas nāsis ik pa brīdim sajūt maigu, bet 
spēcīgu smaržu: tu aizver acis un dziļi to ieelpo... tā ir... aromātiskā 
jasmīna smarža... delikāta, atpazīstama, spēcīga... bet salda... brīžiem 
vējš to aiznes citā virzienā... tu gaidi nākamo smaržas vilni... tikmēr 
tu atsauc atmiņā citus savas dzīves brīžus... laimīgus, mierīgus 
brīžus... tu atceries tādu pašu pastaigu pilnīgā harmonijā ar dabu... 
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kā šajā pašā brīdī... kad visi tavi jutekļi darbojas, lai izjustu visu šo 
dzīvi ap tevi: smaržu, krāsu, jūras šalkoņu, mīkstās smiltis, kas plūst 
tev starp pirkstiem.

Tu noplūc no sienas sev aiz muguras mazu šī zieda zariņu 
un to apskati... lapiņas ir mazas, garenas, gaiši zaļā krāsā, 
piestiprinātas pie trausla, gaiši brūna zariņa... tu apskati ziedus: 
tie ir mazi, piestiprināti pie lapu sazarojuma kā ķekari. Tie ir balti, 
viegli iekrāsoti rozā viducī. Tos veido piecas mazas ovālas zied-
lapas ar baltām maliņām, iekrāsotas rozā krāsā... tās ir samtainas, 
samtainas kā zīda samts, visdelikātākais un vismīkstākais samts, 
tā smarža ir svaiga, tu to dziļi ieelpo. Tu pieliec zariņu pie savas 
sejas, tu pārlaid ziedus pār saviem vaigiem, muti. Ziedlapas ir 
mīkstas, samtainas, maigas, delikātas...

5.1. Shangri-la aina
Tu esi augstu, plašā pļavā. Ir pavasaris. Tālumā tu redzi 

kalnus, tādus kā Alpi vai Himalaji. Tu vēlies uzkāpt kalnu 
virsotnēs. 

Iztēlē - paņem sūkni ar gumijas šļūteni un ieliec to mutē. Sāc 
uzpumpēt sevi ar gaisu, kļūstot arvien vieglākam un vieglākam. 
Jūti, kā viegls, sauss gaiss pieplūst tavam ķermenim. Tavas pēdas 
atraujas no zemes. Tu pacelies gaisā kā balons, lidojot virzienā uz 
kalnu smailēm.

Tad, kad tu tiec līdz sniegotajām virsotnēm, aukstums liek 
tavam ķermenim sarauties. Tu piezemējies. Nolaidies uz šauras 
kalnu kores, plāna klints tev aiz muguras. Tuvojas sniega vētra. 
Mēro savu ceļu pa klints malu. Nonāc līdz ejai. Ieej ejā.

Acumirklī ir atkal pavasaris. Tu redzi sevi persiku dārzā. 
Dodies cauri augļu dārzam, ejot garām dzirkstošām strūklakām. 
Tu nonāc pie liela akmens tempļa. Kāp augšā pa tempļa kāpnēm. 
Ieej masīvā akmens istabā. Tev priekšā uz melnkoka galdiņa, 
ir šķīvis, līdz augšai piepildīts ar pankūkām, un krūka ar pienu. 
Ēd pankūkas, noskalojot tās ar pienu. Tās ir smagas un mitras 
tava ķermeņa centrā, velkot tevi pie zemes. Tu apvēlies otrādi kā 
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atpūstos, lēnām, ļoti lēnām, un jebkurš saspringums atslābst.
Ik dienu, kura paiet, ar katru savu elpas vilcienu, Tava • 
atbrīvotība kļūs arvien patīkamāka, tu jutīsies mazāk sa-
traukta, mazāk saspringta, mazāk bikla, un kļūsi mierīgāka, 
pacietīgāka un saprotošāka, tolerantāka, vienaldzīga pret 
stresa situācijām. Kļūsti arvien mierīgāka un uzticies sev, 
pārliecināti, ka varēsi stāties pretī visām grūtībām, kuras 
iepriekš likās neiespējami pārvarēt: tagad Tu tās atzīsti, 
bet vēl vairāk uzskati par iespējamām pārvarēt.
Tu nejūties  nervoza, Tev nevajag smēķēt daudz cigarešu, • 
Tu tās ignorē  bez grūtībām, bez samākslotības. Tev tas 
vairs nav vajadzīgas. Tu pati esi miers un spēks.
Tagad vēlos Tevi atgriezt nomoda stāvoklī; lai to izdarītu, • 
es skaitīšu no 20 līdz 1. 

Un, kad Tu atmodīsies, Tu jutīsies ļoti labi, atpūtusies, 
atbrīvojusies, pilnīgi labi. 20,19,18...abas rokas un kājas jūtas moži, 
viss ir savās vietās, taču – pa jaunam, veselīgāk...3,2...1. pieres 
apvidū patīkams vēsums, mutes kaktiņos rotājas smaids...

Ļoti labi, 
  dziļi ieelpo un 
    atver savas acis! 

Marsels Bertholds atbild „sapņotājiem”.
Viens otrs pacients, ieradies uz konsultāciju pie manis, saka, 

ka baidās doties manis ieteiktā ārstnieciskā sapņojumā. Baidās, 
ka, ainai izgaistot un turpinoties dziļai atslābei, varētu atdzīvoties 
kaut kas sāpīgs, mežonīgs, kas ir dusējis zemos apziņas slāņos. 
Varot kaut kas slikts notikt... Kāds esot mans , ārsta , padoms? 

Lūk, mani padomi un vairākas iespējas.
Nepiekopsim sapņu seansus agrā rītā vai vēlā vakarā, • 
kad vēl esam vai jau tuvu esam miegam un  kad patiešām 
varam piedzīvot kaut ko nevajadzīgi dziļu. 
Varam izvēlēties sapņojuma ainu, kas ir tuvāka ikdie-• 
nai un nenoved mūs pārāk dziļi, piemēram: ziedu izvēle 
dāvināšanai. 
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profesors Marsels Bertholds. Viņš ir izstrādājis unikālu īstermiņa 
terapiju - nomoda sapņu terapiju, un divdesmit gadu laikā aktīvi 
pielieto šo ārstēšanu dažāda vecuma un dzimuma pacientiem. 

Marsels Bertholds ir dzimis 1922.gada 10.jūlijā Rīgā, dzimtas 
kokam ir lībiešu saknes. Latviešu valoda ir viņa dzimtā valoda. 
Ārsta izglītību ieguvis Argentīnā, kā habilitētais medicīnas zinātņu 
doktors strādājis klīniskās patoloģijas un klīniskās farmakoloģijas 
jomās dažādās valstīs, vadījis pētniecības darbus neirožu 
bioloģiskā ārstēšanā. Vienlaicīgi ieguvis psihoterapeita, hipnot-
erapeita izglītību. Darbojas Šveices Askonas psihosomatiskās un 
sociālās medicīnas centrā, strādā par docētāju Tautas universitātē. 
Kopš Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas Marsels Bertholds 
aktīvi piedalījies neirožu klīnikas, kardioloģijas centra izveidošanā 
dzimtenē, atvēris Rīgā pirmo Šveices farmaceitiskās rūpniecības 
”MEPHA” pārstāvniecību Baltijā. Ir Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Goda doktors, Ārstu hipnoterapeitu un seksologu, seksopatologu 
biedrības Latvijā Goda biedrs. 

Marsela Bertholda daudzu gadu praktiskā pieredze ir ļāvusi 
viņam paplašināt Eiropas katathīmās imaginācijas psihoterapeitu 
kopš K.G.Junga un H.Leinera laikiem iedibināto tradīciju: inducēt 
pacientam nomoda stāvoklī terapeitisku sapņojumu. Simtiem pa-
cientu ar mentālas un psihosomatiskas veselības traucējumiem pro-
fesora Bertholda terapijas rezultātā ir piedzīvojuši iespēju pārvarēt 
psihotraumējošus biogrāfijas notikumus, nostiprinājuši savu „Es” 
terapijas kursa laikā. Nomoda sapņi ir rosinājusi cilvēkus izpaust 
sevi zīmējumos, mūzikā, dzejā un citos jaunrades veidos. 

Marsela Bertholda psihoterapiju ir apguvuši hipnoterapeiti, 
autogēnā treniņa meistari, psihologi un pedagogi dažādās valstīs, 
arī Latvijā. Profesors Bertholds kā vieslektors, teorētiski-praktisku 
semināru vadītājs, supervīzors ar savu pieredzi ir iepazīstinājis 
Rīgā un citās pilsētās praktizējošus garīgās veselības speciālistus. 

Marsels Bertholds jau daudzus gadus dzīvo un strādā Šveicē. 
Kādā no savām atbildēm intervijā žurnālistam viņš saka: „Cilvēki 
it kā zina, kālab dzīvo, bet bieži nezina, kādam mērķim veltīt 
savu dzīvi. Mērķis ir vajadzīgs, turklāt ne jau kaut kāds. Mērķim 

141

personības, kas mīlēja mūziku, dzeju. Viņu mājās viesojās tādas 
slavenības kā Pauls Sakss, Malvīne Vīgnere Grīnberga, kom-
ponists Jāzeps Vītols, tēlnieki Gustavs Šķilters, Kārlis Zemdega, 
daudzi rakstnieki. 

Vēl ģimnāzists būdams, Marsels agri apguva grieķu, latīņu 
valodu, klasisko kultūru, pats muzicēja, rakstīja dzejas. Profesora 
māsa Silvija Bertholde pirms kara bija koncertpianiste. Šodien pi-
anists ar pasaules vārdu ir viņas dēls Artūrs Ozoliņš . 2002. gadā 
Rīgā izdota grāmata “Mūzikas maigais spēks”, kurā gaiši vārdi 
veltīti arī Marselam. 

1941. gadā Marsels kopā ar vecākiem pamet Latviju, dzīves 
laikā apgūst daudzu pasaules tautu valodas, kultūru, jo , psiho-
terapeitiski ārstējot argentīnieti – nākas runāt jeb komunicēt šī 
cilvēka tēva un mātes mēlē, ārstējot zviedru , angli, amerikānieti, 
itālieti – tas pats… Beidzis Argentīnas Buenosairesas Universitātes 
Medicīnas fakultāti, strādājis klīniskās farmakoloģijas jomā, 
veidojis Argentīnas pirmo kodolmedicīnas diagnostikas labo-
ratoriju. Tikpat unikāli ir viņa pētījumi Šveicē un Skandināvijā, 
sadarbība ar izciilem zinātniekiem, ārstiem un psihoterapeitiem 
- Borisu Lubanu-Plocu, Filipu Cindeli un citām pasaulslavenām 
personībām cilvēka garīgās un pshosomatiskās veselības jomā. 
Taču nekad neapsīka interese par Latviju.. 

 Arī tagad, kad Marsels ir deviņiem mazbērniem vectēvs un 
ierodas Dzimtenē kopā ar viņiem, lai viņi iepazītu Latviju..

R. Ā.
Šveice kļuva par otru mājvietu un radošās domas rosinātāju 

mūsu dižgariem Rainim un Aspazijai. Kastaņola, Brē kalns. Itāļu 
Šveices ierosā radusies Raiņa ”mēnessmeitiņa”, “mīla uz Olīviju”, 
“čūsku vārdi”, pravietiski redzējumi no Dagdas skiču burtnīcas . 
Un tai pat laikā Pirmais Pasaules karš, izpostītā un tad elpu atgūt 
varošā Latvija…Sīksts gars, smalka dvēsele, mūzika . Latviešu 
valoda.... Tad Otrais Pasaules karš…Iespējams Rainis to visu 
paredzēja, kad sacerēja vārsmas: “ Dzīve – sapnis, sapnis klīst, 
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12. RADIOŽURNĀLISTA REIŅA 
ĀDMĪDIŅA SARUNA 2002.GADĀ 

AR ĀRSTI UN DZEJNIECI INĀRU 
ROJU

R. Ā . 
Drīz atkal būs vasara. Pie mums ciemos, arī - uz palikšanu 

Dzimtenē - brauc klaidā dzīvojošie latvieši. Tie ir ārsti, 
mākslinieki, zinātnieki, vienā gaišā vārdā – Latvijas cilvēki 
pasaulē. Notiek Dziesmu un Deju svētki, Pasaules latviešu ārstu 
kongresi, zinātnieku forumi. Arī mēs varam braukt, dalīties 
pieredzē, apgūt pieredzi. Tev ārstei – neiroloģei, hipno -  terapeit-
ei, dzejniecei noteikti ir sava doma par latviskās gara un dvēseles 
pārmantojamības nozīmi - nu jau XXI gadsimtā.

I.R. 
Psihoterapijā ir tāds jēdziens kā pašrealizācija jeb individuācija. 

Tā ir universāla enerģija, katras uz Zemes dzīvojošas būtnes 
tieksme īstenot savu sūtību un būtību. Saskaņā ar izcilā Šveices 
domātāja un psihoanalītiķa Karla Gustava Junga teikto : “ Katrā 
indivīdā psihes enerģijā pulsē kolektīvā bezapziņa. Mūsu prātam 
jau ir iedzimta spēja caur arhetipiem, vissenāko cilvēces , savas 
nācijas pieredzi : droši  būvēt tagadni un nākotni”. 

Gaidot vasaru, gribas pastāstīt par unikālu personību, ārstu 
un psihoterapeitu, smalku kultūras pazinēju Marselu Bertholdu, 
kurš nu jau var atskatīties uz „8x10” darbīga mūža gadu virsotnēm. 
Savā dzīves vietā Šveicē Lugano ezera krastā profesors Bertholds 
turpina lasīt lekcijas, ārstē cilvēkus . Raksta atmiņas par visu, kas 
vērā ņemams viņa dzimtā un tautā. Kad ierodas Rīgā, apmeklē 
savu skolu – Rīgas 1. ģimnāziju, senču vietas: tie ir lībieši, lībiešu 
svētki Mazirbē, Dundagas puses lību kapi. Kupli sazarojušajā 
dzimtas kokā Marsela tēvs Oskars un māte Emīlija bija unikālas 
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jāatbilst cilvēka potenciālam un jāattīsta viņā radošā pašizpausme. 
Apskaužamā lomā ir tie, kas piekopj māksliniecisku, zinātnisku, 
rakstniecisku vai citas dabas neizsīkstošu darbību – tāda uzturēs 
motivāciju visu dzīvi. Galvenais ir nepārstāt būt personībai. Kā to 
panākt? Es nezinu – mēs esam pārāk dažādi. Vienam svarīgākais 
būs tikt galā ar vājībām sevī, atrast sevī pazaudēto spēku, citam 
– nepārstrādāties un neļauties izdegšanai (burn-out angliski). 
Jāatceras: katrs no mums kādā konkrētā mūža pagriezienā vai arī 
virsotnē var uzdrīkstēties atkal sākt visu no jauna”.

Šogad, savas dzīves jubilejas nozīmīgā gadā, profesors ir 
uzticējis man izveidot nelielu (lasītājam parocīgu) grāmatu latviešu 
valodā, kurā kā draudzīgi ceļa rādītāji būtu viņa terapeitiskās 
pieredzes, filozofisko pārdomu, presē un žurnālos publicēto vēstuļu 
izvilkumi . 

Šī grāmata nu ir uzsākusi ceļu pie lasītāja.  

Medicīnas zinātņu doktore 
Ināra Roja
sertificēta ārste neiroloģe, starptautiski diplomēta 
ārste hipnoterapeite, Francijas ārstu hipnoterapeitu 
asociācijas Parīzē Goda biedre, Ārstu hipnotera-
peitu un seksologu, seksopatologu biedrības Latvijā 

priekšsēdētāja
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augšup, un labsajūta kļūst arvien dziļāka, arvien dziļāka, 
un labā roka ir kļuvusi vēl vieglāka. 

It kā Tavas rokas augšpusē būtu piestiprināti baloniņi, kas ceļ 
gaisā roku, bez īpašas piepūles.

Arī plecs tiek pacelts uz augšu, plecs ceļas augšup kā spalviņa, 
kā zariņš, arī roka turpina celties kā spalviņa, kā zariņš, kā lapiņa. 
Viss plecs ir viegls, arī roka ir viegla, un ceļas augšup kā lapas, kā 
zariņi, kā baloniņi uz priekšu. 

Roka ceļas augšup uz pieri, plecs ceļas augšup uz pieri;  kad • 
roka tiksies ar pieri, tā pielips kā metāla gabals pie magnēta, 
un kad roka pielips pierei, Tu iegrimsi vēl dziļākā mierā , vēl 
jaukākā, vēl maigākā, vēl mierīgākā, vēl nepieciešamākā 
mērķim, uz kuru mēs esam koncentrējušies. 

Kad roka pieskarsies pierei, Tu jutīsies ļoti labi, jutīsies 
mierīga, jutīsies brīva.

Roka turpina celties augšup un tuvojas pierei. Kad tā tiks • 
līdz pierei, tā pielips pierei kā metāla gabals pie magnēta. 
Atbrīvojies un ne par ko nedomā.
Tava roka pieskaras pierei, un šajā brīdī, tavs miers  kļūst • 
pilnīgs un absolūts. Tagad Tava roka ir pielipusi, un tā 
paliek nekustīga, nekustīga kā statuja, roka pielipusi 
pierei.
Tagad koncentrējies uz savām kājām, arī kājas ir kļuvušas • 
smagas, tik smagas kā svins, un, ja arī Tu tās mēģināsi 
pakustināt, tas būs ļoti grūti, ir labāk tās atstāt, kā 
ir,patīkami smagas,  kā svins. Labāk atpūtināt acis. 
Arī roku nevar atraut no pieres, jebkura piepūle, roku ne-• 
var atraut no pieres.
Un tagad koncentrējies uz savu kreiso roku. Iedomājies, • 
ka Tavs kreisais plecs ir kāda riteņa daļa, velosipēda riteņa 
daļa. Iedomājies, ka ritenis sāk kustēties, un Tavs plecs 
seko riteņa kustībai.

Tieši tā. Ļoti labi. Un ar katru riteņa kustību šī atbrīvošanās 
kļūst arvien dziļāka, arvien pilnīgāka, arvien maigāka, arvien 
ērtāka, arvien patīkamāka. Un tagad arī Tavs plecs apstājas, lai 
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bruņurupucis uz savām bruņām. Pēkšņi ieskanas gongs. Atveras 
akmens plātne. Parādās vecs vīrs ar garu baltu bārdu. Viņš nes 
mirgojošu rozā rauga dzērienu. Viņš dod to tev. Dzer. Jūti vie-
glumu un mitrus burbulīšus. Vieglums un mitrums viscaur tavam 
ķermenim.

Tu piecelies. Slīdi pa tempļa grīdu, lejup pa kāpnēm, cauri 
augļu dārzam, uz upi. Peldi tā, it kā tu būtu kāda iekšēja caurule 
lejup pa upi un ārā pa eju, pa kuru tu iegāji. Pēkšņi tu sajūti 
augošu smagumu savos kaulos. Atgulies uz kalnu kores. Muskuļi 
pārvēršas putekļos, izkaisoties vējā. Kauli sastingst, smagi un sau-
si, tā guļot uz kalnu kores.

Un jūtot gaisa plūsmas uz savas ādas..... trausla un sausa..... 
maiga un mitra..... varbūt tu esi telpās, sajūtot patīkamas uguns 
siltumu uz savas sejas un rokām..... bet varbūt tu esi brīvā dabā, 
kur ir viegla aromātiska vēja liegi glāsti..... tā izbaudi vietas burvību 
uz savas ādas.....

Pasmaržo tās aromātu..... lai tā būtu maigu ziedu smarža..... 
vai arī ass, sāļš jūras gaiss..... saldais pļavu aromāts..... varbūt ass 
kūdras un sūnu aromāts mežā.....

Ļaujies tam pilnībā, uzņem sevī visu šo pārpilnību, ar visām 
savām sajūtām, nonākot arvien vairāk un vairāk saskaņā ar savu 
drošo un skaisto īpašo vietu.... jūtot pateicību un laimi par to, ka 
vari tur atrasties.

Ļauj savam ķermenim gremdēties vietas vibrācijā, ļauj tās 
bagātīgumam iekļūt tevī....

Ļauj - lai vietas skaistums tevi lolo, uzsūcot to ar ikvienu 
pilnīgu dziļu elpas vilcienu..... lejup iekšā vēderā..... lejup uz 
pirkstgaliem..... sajūtot caururbjošu siltumu un vietas spēku..... 
iesūcoties tavā ķermenī..... cauri muskuļiem un kauliem..... uz 
katru un ikvienu no šūniņām..... sasniedzot tava centra mierīgo 
klusumu.....

(garāka pauze)
Un tā...... zinot, ka tu vari izsaukt iztēlē..... šo vietu, kad 

vien vēlies..... atkal sēžot krēslā vai guļot..... tikai ieelpojot un 
izelpojot, ļoti ritmiski un viegli..... un ļoti maigi un ar atslābinātām 
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acīm, ļauj sev atgriezties istabā, kad vien tu esi tam gatavs..... 
zinot, kaut kur dziļā vietā tu esi tam labāks.....Un tāds tu arī 
esi.....

 5.2. Spēja stiprināt atmiņu 
Tā ir

spēja koncentrēties• 
spēja pārvarēt iekšējo nemieru• 
spēja atslābt jebkurā situācijā• 
spēja pārvarēt bezmiegu• 
spēja atrisināt problēmas• 
spēja pārvarēt nedrošību• 
spēja rosināt enerģiju sevī• 
spēja pārvarēt problēmas ar redzi• 
spēja pārvarēt problēmas ar dzirdi• 
spēja kontrolēt emocijas• 
spēja sasniegt iecerēto profesionālo mērķi• 
spēja attīstīt izlēmību• 
spēja attīstīt sevī prestiža izjūtu (pašvērtējumu)• 
spēja aktivēt sevī erotiku• 
spēja pārvarēt bailes runājot publikas priekšā (sniedzot lek-• 
ciju)
spēja stiprināt pašpaļāvību• 
spēja atbrīvoties no nemotivētas vainas apziņas• 
spēja piedzīvot katarsi• 
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tiem - pat turot tos kopā - izvēlās savu virzienu.
Dod iespēju izjūtām pieņemties spēkā.

Tā turpini. Ļoti labi. Šī pieredze padziļina atbrīvotības • 
sajūtu,  un ar katru Tavu elpas vilcienu šī atbrīvotība kļūst 
arvien dziļāka;  ar katru elpas vilcienu jutīsi palielināmies 
šo patīkamo sajūtu, un tava atbrīvošanās kļūst arvien 
dziļāka. Turpini elpot lēni un dziļi.
Ieelpo caur nāsīm, tad vienmērīgi izelpo, lēnam, mēģinot • 
atslābināt mutes muskulatūru, žokļa muskulatūru. Tagad 
dziļi ieelpo un mēģini paturēt gaisu plaušās, tad - lēnām 
izelpo.
Un ikreiz , kad Tu ļauj gaisam izelpoties, -  atbrīvojies • 
arvien vairāk; visi muskuļi atslābinās:   mutes muskuļi,  
vaigu muskuļi,  plakstiņu muskuļi, un kļūst ...patīkami 
smagi...
Acis ir smagas, it kā būtu no svina, patīkami smagas ( • 
nedomā ne par ko, un tajā pat laikā ar katru savu elpas 
vilcienu atbrīvotības sajūta tevī kļūst arvien dziļāka un 
dziļāka). Acis ir aizvērušās pašas, plakstiņi liekas it kā 
salīmējušies, salipināti kopā, vari mēģināt atvērt savas 
acis, bet tas prasa tik lielu piepūli... Un visu laiku elpa ir 
arvien lēnāka, arvien mierīgāka, arvien vienmērīgāka, ar-
vien atbrīvotāka. 
Ir patīkams miers, kurš kļūst arvien dziļāks, arvien • 
dziļāks, arvien dziļāks.

Es vēlētos, lai Tu tagad sakoncentrējies uz savu labo roku. Ja 
Tu pievērsīsi uzmanību, tad sapratīsi, ka Tava labā roka kļūst ar-
vien vieglāka, arvien vieglāka. Var gadīties, ka uz Tavas labās ro-
kas sajutīsi patīkamu tirpumu un jutīsi, kā Tava labā roka mēģina 
pacelties un kļūst arvien vieglāka, arvien vieglāka, tik viegla kā 
papīra lapa, kā vēja pūsta lapiņa. 

Un tagad Tava labā roka sāk celties kā vēja pūsta lapa, kā 
zariņš maigā vēja plūsmā.

Sāk kustēties pirksti, tagad plauksta mēģina atdalīties • 
un ceļas augšup, augšup, arvien augstāk. Visa roka ceļas 
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IEVaDS

Savā ārsta praksē psihoterapijas jomā profesors Marsels 
Bertholds ik mēnesi saņem daudzu dažāda vecuma Latvijā 
dzīvojošu vīriešu un sieviešu vēstules, kā arī e-pasta informāciju. 
Vēstulēs cilvēki lūdz atbildēt uz jautājumu, kā atgūt garīgo un 
miesisko līdzsvaru, kā uzvarēt cīņā ar hronisku stresu. Viņi vēlas 
dabūt grāmatu ar Bertholda psihoterapijas izklāstu, semināru au-
dio- un videoierakstus. 

Šie indivīdi cieš no konfliktsituācijām, sāpēm un bezmiega, 
neirozēm un seksuālās veselības problēmām. Daudziem no viņiem 
ir viena vai vairākas augstākās izglītības, viņi vēl strādā. Viņi un 
viņas ir vispusīgi izmeklēti pie dažādiem ārstiem speciālistiem, 
veiktas galvas smadzeņu darbības pārbaudes, laboratoriskas un 
citas analīzes: šo cilvēku ķermenī organiskas dabas bojājumi nav 
konstatēti. Tai pat laikā katram no šiem ļoti individuāliem un 
unikāliem cilvēkiem ir konkrētas veselības problēmas saistībā ar 
psihogēnas dabas, bērnībā vai vēlākā dzīves posmā nepārstrādātām 
psihotraumām. Nozīme ir arī iedzimtai nosliecei uz trauksmainu 
vai depresīvu sevis un āpkārtējās vides uztveri, vainas meklēšanu 
citos. 

Nesen izlasīju Latvijas Delfu portālā publicēto ļoti vērtīgo 
Reklāmas aģentūras „Euro RSCG Riga” direktora Ģ. Ozoliņa 
kunga analīzi par aģentūras veiktajiem pētījumiem komunikatīvās 
kompetences jomā iedzīvotāju vidē. Šai pētījumā piedalījušies 500 
respondentu no visas Latvijas vecumā no 15 – 50 gadiem. Pētījuma 
rezultāti:

ģimenes koncepta loma komunikācijā mazinās; • 
60 % iedzīvotāju, ģimenes cilvēkus ieskaitot, pieļauj • 
gadījuma attiecības;
mēneša laikā vairāk nekā puse no izglītotiem vīriešiem • 
ar vidēji lieliem un lieliem ienākumiem ir skatījušies ero-
tiskas vai pornogrāfiskas filmas, meklējuši tāda veida 
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Grūtības, 
kaitējumi

Sapnis 
(ainava)

Ietekmes veids

Nabadzīga 
seksualitāte

Patvertne 
kalnos

Iztēlojamies ainavu, kad esam kamīna priekšā, 
un... uguns silda.

Pie jūras. 
Džungļi.

Jūs atbrīvosieties no sasprindzinājuma, 
maigums plūdīs... maihgumumaigumu...baudu. 
sisiltumu,baudu.sisvētlaimisvētlami baud-
baudukas mēdz kompletēt ar baudu.




