Adventes kalendārs iekšējam bērnam
#1 Atceries skaistus brīžus no savas bērnības, kuros

juties labi – spēles, nodarbes, sapņus. Vienai/-am vai kopā
ar citiem. Pieraksti šīs atmiņas.
Ja Tevi pārņem vēlme raudāt, atceries, ka skaistais un
sāpīgais bieži atrodas viens otram līdzās, un ir iespējams,
ka Tev jāraud tāpēc, ka ilgojies pēc šādiem brīžiem, vai arī
tāpēc, ka līdzās šīm atmiņām atnāk tādas, kas atgādina
ciešanas. Ļauj sev paraudāt, ja jūti, ka tas ir vajadzīgs, taču
mudini sevi atkal atgriezties pie patīkamajām atmiņām.
Pavisam apzināti un pavisam maigi vienlaikus. Apraksti
notikumus tā, kā toreiz varēji tos piedzīvot. Kādas bija
krāsas, skaņas, sajūtas?

#3

#2

Atceries, kādā veidā Tu kā bērns biji radošs/-a? Ļauj
savos priekšstatos šīm situācijām atkal kļūt dzīvām.
Kāds bija kreppapīrs, kad tu no tā veidoji? Kā tas bija
turēt rokā kastaņus, vērt no tiem krelles vai ar
sērkociņiem gatavot mazus zvēriņus? Kā smaržoja
margrietiņas, no kurām Tu pini sev vainadziņu? Un
kā tās košās kļavu lapas, kuras kaltēji grāmatas lapās
un tad līmēji uz papīra? Ļauj nākt visām šīm
atmiņām, pieraksti tās. Skaties uz mazo bērnu savā
priekšā un saki viņam, cik skaistas lietas viņš ir
izveidojis. Saki, ka priecājies par viņu. Ko viņš Tev
atbild? Klausies un pieraksti to visu.

Mēģini sajust savu ķermeni un atpazīt, ko ar to izdara pozitīvās atmiņas. Noliec rakstāmo
un atslābinies. Kā tagad jūtas Tavs ķermenis? Atsauc pie sevis kādu konkrētu atmiņu.
Kurā ķermeņa vietā Tu to tieši sajūti? Uzliec roku tai savai ķermeņa vietai, lai ar tās
siltumu sajūtu vēl pastiprinātu, un atceries šo vietu. Neej līdzi negatīvajām atmiņām, bet
koncentrējies uz pozitīvajām. Ja sajūti spēcīgas negatīvas ķermeņa sajūtas, tad pārtrauc
šo uzdevumu. Atver acis, apskaties apkārt, pastaigā mazliet pa telpu, dziļi elpo.
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#5
#4

Atmiņas par cilvēkiem, kas bija Tev emocionāli
pieejami un atbalstoši Tavā bērnībā, var atvērt Tavu
sirdi. Mēģini atsaukt atmiņā tos, ar kuriem juties pa
īstam pieņemts/-a. Kādu, kurš tieši Tev veltīja laiku,
kādu vārdu vai veselus stāstus. Kāds, kas Tevi mīlēja
tādu, kāds/-a esi. Bet, ja neizdodas atcerēties
cilvēkus, kas Tevi tā mīlējuši vai pieņēmuši, mēģini
atcerēties, vai ir kāds dzīvnieks, kam Tu biji īpašs/-a?
Dzīvnieki parasti pauž savu mīlestību bez vērtējuma
un nosacījumiem. Varbūt Tu piedzīvoji ko tādu?
Pieraksti visu, kas Tev nāk prātā. Pieraksti arī savas
sajūtas, kādas pārņem, pildot šo uzdevumu.

#6

Ieņem ērtu pozu, vislabāk guļus vai arī sēdus ar atslietu muguru.
Atslābini ķermeni. Lēnām pietuvojies savai iekšējai pasaulei, savam
iekšējam dārzam. Ar katru soli, ko ej dziļāk dārzā, Tu pietuvojies vairāk
sev. Lomas, ko spēlē ikdienā, pamazām tiek noliktas. Tu skaties uz sava
iekšējā dārza augiem, smaržo saldos aromātus, jūti vieglu vēju un siltus
saulesstarus uz savas ādas. Tu ej pa celiņu, kas nonāk krustojumā, kur
atrodas ceļa zīme “Spēka vieta pieaugušajiem”.
Dodoties uz šo vietu, Tu ej garām tekošam ūdenim. Tu izvēlies tajā
iegrimt, lai noskalotu ikdienas spriedzi. Tu piedzīvo, ka šī avota vai upes
ūdenim ir īpaša attīroša un spēcinoša iedarbība. Spēka vietu Tu ieraugi
vispirms no ārpuses un tad ej tajā iekšā. Kā tur izskatās? Kas tur
atrodas? Kas tur ir tāds, kas Tev palīdz atjaunot spēkus? Iegrimsti tajā un
ļauj sev uzlādēties, cik vien ilgi vēlies.
Pirms Tu aizej, iestādi sēklu savā spēka vietā. Tā augs. Kāds augs no tās
izaugs? Aplaisti to vietu un atgriezies pie vārtiem.

Atslābinies un ej pa to pašu ceļu atkal uz spēka vietu. Esi tur kādu brīdi. Pēc
kāda laika parādīsies kāds tēls. Tas var būt cilvēka, dzīvnieka vai eņģeļa tēls.
Apskati to rūpīgi un mēģini sajust tā starojumu. Šis padomdevējs palīdzēs Tev
saglabāt un attīstīt savu spēku. Viņš uz Tevi un Tavu dzīvi skatās ar mīlošu
skatienu. Sasveicinies ar viņu. Parunājies ar viņu. Kas ir viņa šīs dienas
vēstījums Tev? Klausies uzmanīgi un pieraksti. Pamēģini šo tēlu vai nu
uzzīmēt vai izgriezt no kāda žurnāla vai izveidot no plastilīna/plastikas.
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#7

Uzskaiti visu, kas Tev Tavā dzīvē dara
labu, iepriecina, atslābina, bagātina,
dara laimīgu nomierina, iedvesmo,
spārno, atmaidzina, izkustina,
ierosina, palīdz nonākt kontaktā
pašam/-ai ar sevi un ar citiem, silda
Tavu sirdi, sniedz Tavam ķermenim
labsajūtu, palīdz būt pašai sev. Ienirsti
tai visā un uzraksti arī sīkumus,
piemēram: “Kad saule iespīd manā
istabā un es varu to nesteidzīgi vērot.”

#9

#8

Iekšējo dusmīgo Bērnu bieži ir pieņemt
visgrūtāk, taču aprūpējošais vecāks to spēj.
Sakontaktējoties ar savu Iekšējo aprūpējošo
Vecāku, kļūst vieglāk pieņemt Iekšējo Bērnu
visdažādākajās viņa izpausmēs. Raksti
dialogus, kuros Tu interesējies par savu
Iekšējo dusmīgo Bērnu no aprūpējošā
Iekšējā Vecāka pozīcijas. Pieņem viņu.
Uzklausi viņu. Ļauj viņam būt pašam. Dari
to, cik vien jūti nepieciešamību.

Kāds dzīvnieks varētu paust Tavas dusmas vai atbalstīt Tevi tajā? Meklē attēlus vai figūriņas, ja
neatrodi, veido to pats/-i. Ļauj šim dzīvniekam runāt, pierakstot to, ko viņš Tev saka. Tu vari arī
savā iztēlē iztēloties, ka sarunājies ar šo dzīvnieku un pēc tam pierakstīt jūsu abu dialogu.
Centies saskatīt viņa spēku un rast iespēju ar viņu sadarboties. Ikdienas situācijas, kad Tev
vajadzīgs skaidrs, konfrontējošs spēks, Tu vari pasaukt šo dzīvnieku un
lūgt pēc atbalsta.
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#10

Šim uzdevumam atkal būs vajadzīgs kāds nesteidzīgs un
netraucēts brīdis pašam/-ai ar sevi, kad vari atslābināties un
sajust savu ķermeni – it kā iejusties sevī iekšā. Kā Tavs
ķermenis šobrīd jūtas? Kas tajā jūtas labi? Patīkami, silti
atbrīvoti, pozitīvi saspringti, patīkami mīksti... vai kā Tu vēl to
aprakstītu?
Vai šobrīd ir kādas nepatīkamas ķermeņa sajūtas? Pavisam īsi
mēģini tās piefiksēt, īpaši pie tām nekavējoties. Vai Tu vari ko
darīt, lai šī nepatīkamā sajūta mainās? Kļūst mazāka vai pazūd?
Varbūt kāda cita poza? Varbūt izstaipīšanās? Varbūt neliela
izkustēšanās? Vai Tev varbūt var palīdzēt spilvens, sega vai
uzsildīts spilvens?
Seko savai elpai, nemēģinot to kaut kā izmainīt. Seko savam
noskaņojumam, emocijām, domām. Mēģini to visu vienkārši
piefiksēt, nekādi nevērtējot un neanalizējot. Ja Tu tagad būtu
sava vismīļākā draudzene, kā Tu ar sevi sarunātos? Kādu mīļu
teikumu Tu vari pati sev pateikt tad, ja esi vislabvēlīgāk pret
sevi noskaņota?
Daži piemēri:
“Tu esi brīnišķīgs cilvēks. Tu tiksi galā.”
“Es Tevi saprotu.”
“Viss ir labi.”
“Tu visu dari labi.”
“Tu drīksti kļūdīties.”
...
Vai pie šī teikuma piederas kāds žests? Vai Tu vari kaut kur uz
sava ķermeņa uzlikt roku, lai tas būtu tikpat iedrošinoši? Ja
iespējams, dienas gaitā atkārto šo teikumu un pieskārienu sev.

#11

Atceries savu mīļāko pasaku vai stāstu no bērnības. Izlasi to vēlreiz vai arī
izstāsti sev. Kādi tēli tajā tevi īpaši uzrunāja? Vai tie uzrunā joprojām? Vai tur ir
kāds pozitīvs tēls, kas varētu būt kā aizsargājoša būtne Tavam iekšējam
bērnam?

#12

Paņem krāsas un ļauj savam iekšējam bērnam zīmēt
ar savu nevadošo roku. Zīmējot ļaujies, neizdomā
iepriekš, kas tiks zīmēts. Ļauj, lai bērns runā caur
krāsām. Kad zīmējums pabeigts, mēģini sajust, par ko
tas ir, un iedod tam nosaukumu. Tu vari arī vienkārši
uzlikt roku uz zīmējuma un sajust, kāda tam ir
enerģija, ko iekšējais bērns ar to ir mēģinājis pateikt.
Kā atbildi vari ar savu vadošo roku uzzīmēt pieaugušā
zīmējumu, runāt vai uzrakstīt vēstuli.
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#13

Atrodi akmeni, pusdārgakmeni, piekariņu, gliemežvāku
vai ko līdzīgu sava Iekšējā Bērna simbolizēšanai, ko
nēsāt sev vienmēr līdzi kabatā vai somā. Pieskaries šim
priekšmetam ik pa laikam, lai būtu kontaktā ar savu
Iekšējo Bērnu. Varbūt pasaki arī dažus mierinošus,
iejūtīgus un mīļus vārdus tai laikā. Varbūt Tu vari
piemeklēt vai pagatavot šim īpašajam priekšmetam
īpašu mazu somiņu, kurā tas dzīvos, esot Tavā kabatā
vai somiņā?

#15

#14

Pirms aizmigšanas vakarā velti vismaz 10
minūtes, lai apdomātu, par ko šai dienā vari
justies pateicīga. Pat tad, ja sākumā neizdodas
noķert pateicības sajūtu, tomēr mēģini. Jo vairāk
izdosies atrast, kas dienā bija skaists un par ko
būt pateicīgai, jo vairāk šī brīnišķīgā sajūta Tevi
piepildīs un stiprinās nākamajai dienai. Ja
iespējams pārrunā šo ar kādu. Nākamajā dienā
pieraksti, kā Tev ar to veicās un ko piedzīvoji.

Mēģini atcerēties vietas no savas bērnības, kurās juties labi un komfortā. Vari arī mēģināt
iztēloties, ka turi rokās fotoalbumu ar nosaukumu “Manas bērnības skaistās vietas” un,
pāršķirot lapas, mierīgi izpēti vienu fotogrāfiju pēc otras. Vai tās ir vietas mājā, laukā, pie
vecvecākiem, citiem radiem, ceļojumā? Apraksti šīs vietas tik precīzi, cik vien to spēj vai arī
iztēlojies, kā tur varēja būt: Kā tur smaržoja? Kādas tur bija krāsas? Kāda temperatūra? Kādi
gadalaiki?
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#16

Iztēlojies savā priekšā skaņas iekārtu ar diviem skaļuma regulētājiem. Pie
viena rakstīts “Mīlošā balss”, pie otra “Kritiskā balss”. Iztēlojies tik precīzi, cik
vien iespējams, mēģinot pat sajust ar pirkstu galiem, kā pagriez “Kritiskās
balss” kloķīti klusāk un “Mīlošās balss” kloķīti skaļāk. Dari to vienmēr savā
ikdienā tad, kad dzirdi daudz kritisko balsu, un tās nav atstājušas vietu
mīlošajai balsij.

#17

Izej laukā, aizver acis un tad, kad tās atver, skaties ar ziņkārīgu, atklātu,
fantāzijas pilnu bērna skatienu.

#18

Kādas skaistas vietas esi iepazinis/-usi kā pieaugušais? Un kuras varētu patikt
Tavai mazajai iekšējai meitenei/zēnam? Atceries, aprakstot to vietu, uzzīmējot
vai atrodot fotogrāfiju.
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#19

Dzejoļi, koši papīri, zeltītas zvaigznes, spīdīgi akmentiņi, košas pērļu virtenes,
zaldātiņi, izgriezti attēli, spēles... utt.

#20

#21

Ieņem ērtu pozu un jautā sev: “Ja manam iekšējam
bērnam ir vieta manā ķermenī, tad kur tā ir?”
Intuitīvi pieliec roku klāt tai vietai. Ļauj plūst
enerģijai un siltumam pie sava iekšējā bērna. Tu
sajutīsi kaut ko savā ķermenī, iespējams kādas
pārmaiņas, ko izsauks šis pieskāriens. Pajautā sev:
“Ja mana roka varētu runāt, ko viņa teiktu iekšējam
bērnam, kas atrodas šajā vietā?” Ļauj atnākt
kādam mīlestības pilnam teikumam un atkārto to
atkal un atkal.

Izbrīvē savā dienā 15 minūtes un apsēdies
ērti, neviena netraucēts/-a. Saberzē rokas
vienu pret otru tā, lai tās kļūtu patīkami
siltas. Tad noglāsti vairākas reizes savu seju
no augšas uz apakšu tā, it kā Tu to mazgātu.
Tad mierīgi kādu brīdi paturi rokas uz acīm.
Sīkām apļveida kustībām masē sev pieri,
degunu, vaigus, zodu. Tu sajutīsi, kur Tavai
sejai ir vajadzīgs pieskāriens, un vai tam ir
jābūt maigam vai spēcīgam. Pēc tam vēl
kādu brīdi paliec mierīgi sēžam, apzinoties,
ka tikko sev izdarīji ko tīkamu.
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#22

Iespējams, ka Tavam iekšējam bērnam patīk dejot,
dauzīties, lēkāt un skaļi dziedāt. Iespējams vari to
realizēt kādā pastaigā dabā vai mājās, klausoties
mūziku.

#24

#23

Sameklē vienu vai pat vairākas dāvanas
savam iekšējam bērnam. Novieto tās
sev redzamā vietā.

Sameklē savas bērnības fotogrāfijas (vai arī attēlus no žurnāliem, kur ir
redzami bērni). Izvēlies vienu no attēliem. Iztēlojies, ka Tu kā pieaugušais
pieej pie bērna attēlā, uzrunā viņu un jautā, kā viņam iet, ar ko viņš
nodarbojas. Klausies viņa atbildēs. Pastāsti viņam, kas Tev viņā patīk, stiprini
viņu viņa izpausmēs.

