
AJŪRVĒDA, JOGA, MEDITĀCIJA 

Nedaudz par Vēdu zināšanām 



 Hipokrāts teica, ka slimības 

nekrīt no debesīm, bet ir visu 

mūsu ik dienas pieļauto sīko 

kļūdu rezultāts. 

 Šodien mēs parunāsim par 

Ajūrvēdu, Jogu un Meditāciju, 

kas neļauj pieļaut šīs kļūdas. 

Daudzi ir dzirdējuši par 

Ajūrvēdu, citi to nedaudz 

iepazīs šodien. Bet, lai nu kā - 

 



Ajūrvēda šobrīd ātri integrējas veselības aprūpes galvenajos 

virzienos kā papildus medicīna. 

 Tai  ir patērētāju pieprasījums un, pamatojoties uz 

zinātniskiem pētījumiem, tā paplašina mūsu uzskatus par 

veselību un ārstēšanu .  



Lai gan tehnoloģiju attīstība 

deva jaunas, ļoti jaudīgas 

medicīnas diagnostikas 

iekārtas, ķirurģisko tehniku, 

medikamentus, tik un tā 

vislielākie panākumi sasniegti, 

pateicoties sanitāro apstākļu 

uzlabošanai.  

 Bet mums joprojām nedod 

mieru jaunas un bīstamas 

infekciju slimības, 

blakusparādības no zāļu un 

antibiotiku lietošanas, bet tādas 

vainas kā sirdsslimības un vēzis 

nemazinās. 



 Medicīna bieži vien pievērš galveno 

uzmanību nevis veselībai, bet gan 

slimībai.  

Tāpat ir zināms, ka tikai 15% 

ārstēšanas metodēm ir zinātniski 

efefektīvs pamats.  

Tiek uzskatīts, ka 70% slimību 

vienmēr var novērst. No Vēdu 

tekstiem, no visām reliģijām mēs 

zinām, ka katrā no mums ir trīs 

aspekti: apziņa, prāts un ķermenis.  

Tādēļ reālai pilnīgai medicīniskai 

palīdzībai jābūt vērstai uz visiem šiem 

trim aspektiem.  



Ja cilvēku salīdzināsim ar Aisbergu, tad Ķermenis – tā ir 

aisberga virsotne, prāts – tikai nedaudz iegremdētā daļa. 

Pamatdaļa – tā ir apziņa.  

Mēs diezgan daudz zinām par cilvēka ķermeni – par tā 

uzbūvi, par procesiem, zinām, ka – 
 
 



 Cilvēka ķermenī ir simtiem dažādu 

šūnu tipu, un šo šūnu skaits sastāda 

50-75 triljonus.  

Katra no jūsu šūnām zina, kas jūs 

esat un kāda vieta viņai jāieņem. Šī 

jūsu mikrodaļiņa ir spējīga 

mijiedarboties ar visām citām cilvēka 

šūnām.  

 Un šo mijiedarbību sauc par 

―iekšējo prātu‖.  

Šūnu pasaulē informācijai jāplūst 

brīvi.  



Un, ja  mūsu kļūdu dēļ kāds no kanāliem pārklājas un rodas 

iekšēja nelīdzsvarotība, tad dažreiz mēs to jūtam, dažreiz – 

nē. 

Cilvēks automātiski sāk uztvert kaut ko kaitīgu kā veselīgu. 

Tas viss noved pie slikta uztura, kaitīgiem ieradumiem, 

pārmērīgi lielām vēlmēm, nepareiza dienas režīma utt.  



Pakāpeniski sākas dažādi 

saasinājumi,  nespēks, 

slābanums. 

 It kā jūs ilgu laiku nebūtu 

mainījuši automobilim eļļu un 

tagad dzinējs vairs negrib labi 

darboties.  

Tad cilvēks var izjust slinkumu, 

apātiju, entuziasma trūkumu.  

Var rasties gremošanas 

traucējumu , vēdera uzpūšanās, 

aizcietējumi... 

 Tāpat var tikt novērots garīgs un 

fizisks nogurums. 

 



Prasme rīkoties ar nelīdzsvarotību tās sākuma  

stadijā un tās novēršana, izmantojot maigas, bet 

efektīvas metodes, ir Ajūrvēdas uzmanības centrā. 

Ikviens cilvēks, kurš izpēta sevi, savu dzīvi un 

attiecības tajā,  automātiski saskaras ar Ajūrvēdas 

principiem.  



Mēs visi zinām, ka laba veselība nozīmē dzīvot 

saskaņā ar Dabas likumiem. Jo Dabas likumi 

kontrolē cilvēka ķermeņa darbību.  

Kopš sendienām Ajūrvēda tika uzskatīta par 

dzīves priekšnoteikumiem (ieskaitot arī daudzus 

aizliegumus). 



Informācija par Ajūrvēdu un Vēdu Zināšanu pilnību 

slēptos veidos un izpausmēs tiek saglabāta visās tautās, 

dažādos kultūrmantojums.   

To vajag tikai iemācīties saskatīt.   

Nevajag censties uzreiz visu saprast. Pietiek ar nelielu 

zinātkāri un nedaudz pacietības. 

 



Ajūrvēda vai Ayur-Veda 

(sanskritā «āyus» «veda») — 

«dzīves vērtība vai zinātne 

(vēdas) (āyus)», «dzīves 

princips», «gara dzīve».  

Saskaņā ar leģendu, daudzus 

tūkstošus gadu atpakaļ, 

 Ajūrvēda bija daļa no svēto, 

apgaismoto gudro vīru 

atklāsmēm (Riši krājums). 

 Apgaismotie Riši  kopīgās 

meditācijas radītajā spēcīgas 

saskaņotības atmosfērā 

iepazina Ajūrvēdas būtību. 



Tas bija nepieciešams, lai izzinātu 

dziļākās patiesības par cilvēku 

fizioloģiju un veselību. 

 Tāpat, tas bija nepieciešams, lai 

novērstu saslimstības pieaugumu un 

atvieglotu ciešanas. 

Viens no viņiem bija – Bharadvadže. 

Viņš iepazina Ajūrvēdu kā kompleksu 

un izsmalcinātu zināšanu sistēmu.  

Un Senajā Ajūrvēdā cilvēka apziņas 

attīrīšanās nozīme, izmantojot 

meditāciju, spēlēja būtisku lomu.  

Mūsdienu medicīna tikai sāk par to 

runāt. 



Ajūrvēda tika apspiesta un zaudēta 

daudzu gadu koloniālās valdības gaitā 

Indijā.  

Valdība zināšanas neatbalstīja un 

bieži vien aktīvi tās apspieda. 

Dažādu Ajūrvēdas virzienu speciālisti 

zaudēja kontaktus cits ar citu un pat 

sāka konfliktēt savā starpā.  

Un kas ir pats svarīgākais, Apziņas, 

Meditācijas un citu prāta tehniku 

primārās lomas izpratne kļuva 

neskaidra un pakāpeniski zaudēja 

savu nozīmi.  



Taču Ajūrvēdas gars neizdzisa. 

Brīvajā Indijā no haotiska un 

pretrunīga stāvokļa tā sāka atdzimt.  

Būtiska loma šajā virzienā bija 

indiešu zinātniekam fiziķim Mahariši 

Maheš Jogi (Maharishi Mahesh Yogi).  

Tāpat viņš arī ieguva Vēdu zināšanas 

no sava skolotāja Svami Brahmananda 

Sarasvati Džagadguru Šankaračarja 

Džjotir Matha.  

Viņa īpašais nolūks Ajūrvēdā bija 

atgriezt apziņas centrālo lomu, kā 

teorētiski, tā arī ar praktiskām 

metodēm.  



80. gadu sākumā Mahariši 

piedāvāja vadošajiem vaidjiem 

(ajūrvēdas ārsti) sadarboties ar viņu 

pilnīga Ajūvēdas potenciāla 

atjaunošanas jomā.  

Par galvenajiem darbiniekiem 

kļuva ārsts B.D.Triguna – pulsa 

diagnostikas eksperts, ārsts 

I.M.Dvivedi – līderis augu izcelsmes 

ārstniecisko preparātu jomā 

―rasajāna‖ un ārsts Balradž Mahariši 

– farmakoloģija. 

 Viņiem pievienojās arī citi vaidji, 

kā arī citu valstu zinātnieki un 

pētnieki un arī rietumvalstu ārsti.  



Šīs sadarbības rezultāts tagad 

tiek izmantots visā pasaulē.  

Pēdējā Visindijas Ajūrvēdas 

Kongresā noteica, ka Mahariši 

Ajūrvēda atbilst vis augstākiem 

standartiem,  un tā ir īstenā 

klasiskā Ajūrvēdas forma.  

Tā pielieto tradicionālās 

ajūrvēdiskās zināšanas visā to 

pilnībā, kas mūsdienu Indijā ir 

diezgan reta parādība. 



Tika publicēti vairāk kā 600 zinātnisko pētījumu, kas tika 

veikti zinātniski pētnieciskajās iestādēs visā pasaulē un to 

tēma bija ar apziņu saistītās metodes (īpaši ar 

Transcendentālo meditāciju) un ar augu izcelsmes pārtikas 

piedevu izmantošanu.  

Tagad Ajūrvēdas praktiskā izmantošana daudzās pasaules 

klīnikās pierādīja savu efektivitāti. 



 Ajūrvēdas klīniku ir ļoti daudz. Vislielākā atrodas Vācijā – 

―Heckers Kurotel Bad Ems‖ – vienā no skaistākiem Lānas 

upes posmiem, Nassau dabas rezervāta centrā.  

Mahariši Ajūrvēdas telpas tajā aizņem vairāk kā 1000 

kvadrātmetru un atrodas šīs brīnišķīgās vēsturiskās ēkas 

Imperatoru spārnā.  



Var teikt, Ajūrvēda piedalās ikviena cilvēka dzīvē.  

Neviens negrib slimot un visi sapņo dzīvot ilgāk. Tādēļ 

mums vairāk jāzin par sevi un apkārtējo pasauli. 

Ajūrvēda piedāvā diezgan daudz metožu, kas palēnina 

novecošanas procesu un atjauno esošo nolietojumu. 



Šīs metodes iekļauj meditāciju, jogu, elpošanas 

vingrinājumus, māju būvniecību saskaņā ar dabu, labi 

sabalansētus vingrinājumus, piecu sajūtu terapiju, 

garšaugus un vairums diētisko pasākumu. 

Visas metodes ir adaptētas individuālajām prasībām.  



Mēs jau pamanām, ka praktizējošie ārsti tagad aizvien 

biežāk saviem pacientiem piedāvā dažādas Ajūrvēdas 

metodes.  

Norādījumi attīstīt savu apziņu un tai pat laikā gūt 

padziļināto atpūtu, t.i. nodarboties ar Transcendentālo 

meditāciju – daudzās attīstītajās valstīs ir ierasta parādība 

. Tas ir veselā saprāta zinātniskais un vēdiskais jautājums 

un to vienmēr var argumentēt.  

Transcendentālā Meditācija ir reālā saikne starp mūsu prātu 

un ķermeņi. Mēs arī agrāk pamanījām, ka -  

 



Vienmēr pastāv neredzama, bet 

labi jūtama saikne starp prātu un 

ķermeni.  

Un tagad mēs saprotam - šī 

saikne dziļā un stiprā veidā 

ietekmē veselību.  

Mahariši Ajūrvēda noteica 

saskares punktus starp ķermeni 

un prātu.  

Šīs saiknes ikvienam nosaka 

veselu kopu unikālu 

raksturojumu.  

Mēģināsim to izskaidrot.  



Mēs zinām, ka visām dabīgām 

sistēmām, lai arī kā tās viena no 

otras atšķirtos, ir vismaz trīs 

funkcijas: kustība, enerģijas izstrāde 

un struktūra.  

Tas ir vienkāršots.  

 

Mūsu ķermeņiem arī ir savas sistēmas:  

-Kustība: impulsi, kas virzās pa nerviem; 

asinsrite; barības virzība pa gremošanas 

traktu;  

-Enerģija: metaboliskie procesi; fermenti; 

ķīmiskās reakcijas audos;  

- Struktūra: kauli; saites, muskuļi, tauki. 



Saskaņā ar Ajūrvēdu arī 

cilvēkam ir trīs fizioloģiskie 

pamatprincipi, tā saucamās 

došas.  

Cauri saskares punktiem došas 

regulē tūkstošiem atsevišķu 

ķermeņa un prāta funkciju.  

Sānskritā trīs došas sauc: 

vatta, pitta, kapha.  

Vārda Doša burtiskais 

tulkojums ―tas, kas izsit no 

līdzsvara‖. 

No šī vienkāršā skaidrojuma mēs pāriesim uz 

smalko un sarežģīto jēdzienu Ajūrvēdā.- pie DOŠĀM.  



Šo triju došu stāvokli cilvēka ķermenī ietekmē: pārtika, 

apģērbs, krāsas, laika apstākļi, klimats, emocijas, 

nodarbošanās, ieradumi... var teikt arī  - viss, kas pastāv 

fiziskā un garīgā līmenī. 



Tāpat ikvienam cilvēkam kopš dzimšanas ir sava konstitūcija 

(gara auguma , apaļīgs, tievs, ...) un katrs ir individuāls un Došu 

stāvoklis katram kopš dzimšanas ir savādāks. (Tādu došu 

stāvokli sauc  - Prakriti). 

Ir arī izmainītais došu stāvoklis (Vikriti). Tie veidojas cilvēka 

dzīves apstākļu, stresu un ieradumu rezultātā.  

Bieži tas ir stāvoklis, kurā cilvēks slimo.  



Kā darbojas došas?  

Kā došas darbojas, var saprast ļoti 

vienkārši.  

Iedomājaties, ka mūsu ķermenis – 

slēgta telpa, kuru piepilda trīs 

enerģijas (došas): vatta(V), pitta (P) un 

kapha (K).  

Ja palielinās viena doša, tas vecina 

pārējo divu samazināšanos 

Lai samazinātu palielināto došu, 

nepieciešams palielināt īpašību ziņā 

pretējās došas.  
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Trīs                       Kapha-Pita             Pita-Vata         Kapha-Vata   

Kapha                     Vata                     Pita 

Katram cilvēkam kopš dzimšanas var dominēt kāda doša 

mazāk, kāda vairāk vai arī divas aizņem lielāku vietu, bet trešā 

mazāku, jeb arī visas vienādi.  

Zīmējumā var redzēt -   

Cilvēka konstitūciju pamat tipi:    

Ajūrvēdā katrai Došai ir savas īpašības - 

 

 



Vatta doša  

 

ir kustība un plūsma. 

Fizioloģiski tā ir elpošanas, 

asinsrites un neiro-muskuļu 

aktivitātes pamats. 

 

 Vattas nelīdzsvaros noved 

pie nervu sistēmas slimībām, 

hroniskām kolikām, sirds 

aritmijas, reimatiskajām 

sāpēm, aizcietējuma, 

trauksmēm un bezmiega.  

К 

P 
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Pitta doša vada visu  

 

metabolisko darbību, 

enerģijas apmaiņu un 

gremošanu.  

Pittas nelīdzsvars noved pie 

čūlas slimībām, hipertonijas, 

zarnu iekaisuma slimībām, 

ādas slimībām un alerģiskām 

reakcijām.  

 

Tāpat tā atbild par dusmām, 

skaudību un greizsirdību.  
К 
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Kapha doša 

 

 ir šķidruma struktūra, 

savienojumi un līdzsvars 

organismā. 

 Kaphas nelīdzsvars noved pie 

elpceļu saslimšanām, sinusītiem, 

diabētiem, aptaukošanās, 

aterosklerozes un audzējiem. 

 

 Tāpat tā atbild par pieķeršanās 

un alkatības jūtām.  
К 

P V 



Ir speciālie testi un katrs var noteikt kāda doša viņam dominē.  

Tas ļaus piemeklēt pareizu ārstēšanu, profilaksi, pārtiku un daudz ko 

citu.   

Ajūrvēda ļoti detalizēti piedāvā šīs zināšanas un likumus. 

 (Tests....)(apkārt pasaulei) http://meditation-portal.com/tag/doshi/      

Kā mēs redzam,  

Došas veidojas mijiedarbojoties dabas elementiem, no kuriem arī sastāv 

viss dzīvais uz planētas Zeme un arī visā Visumā.  

Šie elementi -  telpa, gaiss, uguns, ūdens un zeme.      

http://meditation-portal.com/tag/doshi/
http://meditation-portal.com/tag/doshi/
http://meditation-portal.com/tag/doshi/
http://meditation-portal.com/tag/doshi/
http://meditation-portal.com/tag/doshi/
http://meditation-portal.com/tag/doshi/
http://meditation-portal.com/tag/doshi/


Ajūrvēdas dziednieks jebkuras 

slimības ārstēšanas laikā nosaka kāda 

doša vai došu kombinācija zaudējusi 

līdzsvaru un veic pasākumus to 

normalizēšanai.  

Ar to tiek novērsts nākamo saslimšanu 

risks.  

Ajūrvēdas mērķis ir nevis kādas 

konkrētas slimības izārstēšana, bet 

katra pacienta dabīgās harmonijas 

atjaunošana.  

Tā rezultā tiek aizskarti visu slimību 

dziļākie mehānismi, kas rodas vienai vai 

otrai personai.  



Visu šo principu zināšana  ikvienam palīdz izprast jebkura 

nelīdzsvaro cēloņsakarību un rašanos ķermenī, prātā vai tā 

apkārtējā vidē.  

Ajūrvēda visā pilnībā mums pasaka priekšā kādu pārtiku 

lietot, kā atpūsties, kā ārstēties, kā būt veseliem. 



 Bieži slimība ir nepareizo 

ēšanas paradumu rezultāts. 

 Hipokrāts reiz teica: ―Atstājiet 

jūsu zāles aptiekā, ja nevariet 

izārstēt savu pacientu ar 

pārtikas palīdzību‖.  

Mūsdienu medicīna arī atzīst, 

ka diēta ir daudzu slimību gan 

veselības, gan riska faktors.  



Ajūrvēdā ir milzīga nodaļa – Diēta un gremošana, kur tiek 

izskatīti daudzi  ar uzturu saistītie jautājumi.                                                                             

Vienmēr jāņem vērā, ka dažādi cilvēki dažādi reaģē uz vienu 

un to pašu pārtiku un otrādi, dažāda pārtika ir piemērota 

dažādiem cilvēkiem.  

Tas pats attiecas arī uz medikamentiem.  

No šīs nodaļas mēs izdalīsim trīs pamatprincipus: 

 

                                                                                   



1.Diētai jābūt ārstnieciskai. 

 

Pārtika, tāpat kā mūsu ķermenis ir 

informācijas, enerģijas un prāta 

dinamisks apvienojums.  

Pareizi izvēlētā diēta veicina normālo 

līdzsvara stāvokli organismā.  



2. Pārtikas garša ir tās īstenās 

vērtības orientieris 

Dabiskajā vidē garša un oža 

aizved dzīvniekus pie tiem 

nepieciešamajām barības 

vielām.(precīzi)  

Arī mūsu pārtikas simpātijām un 

antipātijām ir dziļa saikne ar 

pārtikas uzturvērtību.   

Garša ir ļoti svarīga, un mums 

jābūt ļoti uzmanīgiem un modriem.  

 



 Ir sešas garšas: salda, skāba, sāļa, asa, rūgta, savelkoša. 

 Un noteikumi vēsta: katrā ēdienreizē izmantojiet kaut ko no 

kontrastgaršu grupas. 

 Cilvēka daba vienmēr tiecas uz dažādību, arī diētisko, tādēļ 

mums ir jābūt zināšanām par sevi un vispārējām zināšanām,  

nevis jāpaļaujas uz Reklāmu.  



Dominējošai funkcionālai Došai jānosaka, kāda pārtika ir 

vislabākā konkrētam cilvēkam.  

 

 

 

 

 

 

 

  3. Trešais princips - Tas, kā cilvēks ēd, pārstrādā pārtiku, ir 

tikpat svarīgi,  kā tas, ko viņš ēd. 

 Nepilnvērtīga pārtikas pārstrāde, pat, ja tā ir bagāta ar barības 

vielām, izraisa kaitīgo gremošanas galaproduktu uzkrāšanos un 

rada neērtības . 

 



Bet mums ir jājūt laime, 

vieglums un svaigums,  jāstiprina 

visi ķermeņa audi, jāpalielina 

imunitāte, lai visi kanāli būtu brīvi 

un darbotos. 

 Ajūrvēdā vēl ir daudz ieteikumu 

– kad, kā un kādā daudzumā  

lietot pārtiku, 

 

 receptes utt... 

Tagad - 

 

 



Nedaudz par medikamentiem. 

 

Visus medikamentus pēc to 

iedarbības uz cilvēka organismu 

var iedalīt divās lielās grupās —

attīrošie (caureju, vemšanu 

veicinošie u.c.) un nomierinošie.  

Bez tam, medikamentus iedala 

pēc to izgatavošanas un lietošanas 

veida.  



Ajūrvēda ārstnieciskos augus uzlūko kā kamertoņus, kuri 

―vibrē‖ saskaņā ar dažādiem fizioloģijas aspektiem un tos 

harmonizē.  

Pareizi izvēlēti augi atbilstoši ietekmē cilvēka ķermeņa un  

prāta impulsus.    
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Единое  Поле  Всех  Законов  Природы 

Mūsu ķermenis nosacīti sastāv 

no vibrāciju secības. 

Šīs secības nāk no tīrās 

apziņas līdz DNS, pēc tam līdz 

RNS, tālāk līdz olbaltumvielām un 

pēc tam līdz pilnīgai mūsu 

fizioloģijas izpausmei. 



Ja prāts un ķermenis zaudē 

līdzsvaru, pastāv traucējumi dabiskā 

secībā.  

Viena tāda secība ražo, piemēram, 

aknu šūnas, otra – sirds.  

Slimība var rasties tieši tajā 

organisma daļā, kur secība ir bojāta. 

ДНК 

Белки 

РНК 

Единое  Поле  Всех  Законов  Природы 



Tiek uzskatīts, ka augu 

izcelsmes Mahariši Ajūrvēdas 

medikamenti (MAV) nodrošina 

pareizu impulsu noteiktas 

secības atjaunošanu. 

Tie atjauno nepārtrauktos 

tiltus, kas ved no Tīrās Apziņas 

Vienotā Lauka, no DNS uz 

ķermeņa acīmredzamām ārējām 

izpausmēm....  

Var teikt – Prāts brīvi plūst un 

došas nonāk līdzsvarā. 



Daudziem jau sen ir 

pazīstams Mahariši 

Ajūrvēda produkts...  



Visvairāk izpētīts, 

pārbaudīts un 

ieteicams ir 

Mahariši Armit 

Kalaš MAK 

 (brīvie radikāļi). 



Bet pats svarīgākais Mahariši Ajūrvēdā (MAV) tiek 

pievērsts Apziņai.  

Ar to viņa arī atšķiras no citiem Ajūrvēdas virzieniem, 

kas šodien ir parādījušies. 

 



Ideja, kuru Mahariši no 

Vēdu tekstiem atjaunoja 

dzīvē, ir vienkārša – ķermeņa 

problēmas balstās uz Apziņas 

problēmām. 

Mūsu darbība, mūsu 

veselība, mūsu domāšana un 

emocijas ir atkarīgas no nervu 

sistēmas stāvokļa. 

Un Mēs zinām, ka vairumam 

slimību ir psihosomatiska 

daba. 



Tādējādi sanāk, ja mēs 

gribam atrisināt cilvēka psihes 

un fizioloģijas problēmas, 

mums jāatrisina cilvēka 

apziņas problēmas.  

Tātad – Veselības pamats – 

ir apziņa.  

Ko šeit saprot ar jēdzienu 

―apziņa‖? 



Šis termins mūsdienās tiek 

izmantots dažādi: ―politiskā 

pozīcija‖, ―informācijas apstrādes 

metode‖ vai ―kāda dzīves fakta 

atzīšana‖.  

МАV Apziņa – ir tas, uz kā 

balstās domas un jūtas.  

Vai arī pamata stāvoklis, uz kā 

balstoties, veidojas domāšana.  

Tā pati par sevi ir apzināšanās 

vai izzināšana.  



Ja jums vajadzētu atdot kādu 

no jūsu prāta spējām, tad tā 

būtu pēdējā, ko jūs būtu gatavi 

upurēt.  

Ja nav apziņas, jūs nevarat 

neko uztvert.  

Tas ir viens no fundamentālās 

zinātnes pamatnoslēpumiem.  

Tipiskajā pieredzē ―ES‖ 

uztverošais un klusējošais 

liecinieks ir apslēpts.  

Un tas mums ir ierasts 

stāvoklis.  



Mēs izjūtam domas, dažādas jūtas, 

izjūtas un uztveri, taču neizjūtam 

uztvērēju.  

Bet Vēdās šim klusējošajam 

lieciniekam – vienkāršam apziņas 

stāvoklim ir milzīga nozīme.  

Tā ir saikne ar visiem dabas 

likumiem, ar visu Visumu.  

Apziņa sevī ietver visas dzīves 

kopumu, tas ir bezgalīgs lauks – 

Abstraktā saprāta vienotais lauks 

Kvantu fizikā tas ir Vienotais lauks, 

kur rodas visi likumi. 



Savas personīgās dabas dēļ šī Tīrā apziņa (vai Vienotais 

lauks) ―nespēj sevi noturēt‖ no sevis paša izzināšanas. Mēs 

paši nepārtraukti sevi izzinām.  

Tīrā apziņa automātiski kļūst par trīskāršu daudzveidību. 

 Tā kļūst par izzinātāju, izziņas procesu un izzinošo. 



Šāds Vēdisks pasaules 

redzējums sakrīt ar fizikas 

sniegto dabas aprakstu.  

Mēs zinām, ka visi blīvie 

meteriālie objekti ir vienkārši 

viļņi vai svārstības.  

Šīs svārstības atrodas 

nemateriālā kvantu lauka 

pamatā.  

Un tālāk – dažādi kvantu 

lauki rodas no mazākā lauku 

daudzuma, kas atrodas to 

pamatā  



Praktiski, Kvantu fizika mūsdienās uzlūko visus dabas spēkus 

un daļiņas kā trīs ―superlauku‖ svārstības.  

Šodien meklējumu pamatpriekšmets fizikā ir viens 

―superapvienotais‖ lauks, kas ir triju superlauku pamatā.  

Tā jau ir ―superstīgas teorija‖ un tās detalizētais apraksts ir 

fizikas nākotnē  



Tādējādi sanāk, ka mūsu ķermeņa 

vibrāciju pamatā ir tīrās apziņas lauks.  

Bet Vēdu doma vienmēr aprakstīja 

visumu ar šādiem terminiem, tikai 

citiem nosaukumiem. 

Tagad mēs saprotam – Daļiņas 

būtībā ir IESPĒJAMĪBA, ka kaut kas 

notiks. Un tās arī ir ZINĀŠANAS. Tās arī 

ir VĒDAS.  

Vienmēr kaut kas notiek un mēs to 

uzzinām.  

Tātad, mēs sapratām, ka molekulas 

nav biljarda bumbu krājums, bet 

svārstību veids.  

Mēģināsim vēlreiz izprast - 



Iedomāsimies to šādi. Ja jūs iespraudīsiet avota 

dzelmē mietu, ūdens ap to izveidos sastingušu vilni 

un liekas, ka tam piemīt nemainīga forma.  

No attāluma liekas, ka ūdenī atrodas kaut kas 

ciets 

 Arī molekulas mums 

šķiet cietas un 

nemainīgas, taču faktiski 

tās ir visa pamatā esošā 

kvantu lauka svārstības. 

Mūsu ķermenis ir 

ārkārtīgi komplicēts vilnis, 

funkcionēšanas veids, 

nevis matērijas gabals.   



Tagad Vēdiskās zināšanas 

un mūsdienu fizika vienādi 

ietekmē mehānikas veidu, kā 

vienotība sevi atklāj 

daudzveidībā. (Hegelins 

1987). 

Mēs varam domāt par Vēdu 

saturu kā par dabas 

likumiem, kas izteikti nevis 

vienādojumos (kā fizikā), bet 

vibrācijās, himnās, 

deklamācijās.  



Vēdu tradīcija nosaka 40 

Vienotā Lauka vibrāciju 

pamattipus: pirmais no šiem 40 

pamattipiem – vienotība;  

pārējie 39 – šo vienoto 

īpašību strukturēšanas 

dinamikas.  

Tālāk seko šo īpašību sadaļas 

un apakšsadaļas.  

Un tas viss izklāstīts 

Vibrācijās, Skaņās, Himnās. 

 Ar rakstības rašanos, šīs 

himnas sāka pierakstīt. 



Interesants atklājums, Vēdām (Vēdu vibrācijām) ir neparasti 

detalizēta atbilstība ar cilvēka fizioloģijas un anatomijas 40 

aspektiem. (.Тоni Neider 1995, presē).  

Cilvēkam it kā ir 40 atzari vai plūsmas, vai pamatsistēmas vai 

funkcijas... kurām seko visas citas īpašības.  



Vai var arī teikt, ka katrai ķermeņa daļai ir iekšējā prāta 

īpašība, ar kuru tā ir saistīta.  

Un ja šī saikne zūd,  rodas slimības. 

Sanāk, ka Mēs paši, vai, precīzāk – mūsu prāts un ķermenis ir 

vibrācijas Laukā.  

Tā ir Tīrais prāts dinamikā.  



Zinātnieki tāpat ir pierādījuši, ka mūsu fizioloģija ir analoģiska 

mūsu Saules sistēmas fizioloģijai. 

 Mums iekšā arī ir saule, mēness, planētas un zvaigznes 

precīzi tāpat, kā saule, mēness un zvaigznes eksistē debesīs. 



Mahariši Vēdiskā Pieeja Veselības aprūpei uztur līdzsvaru 

starp individuālo un kolektīvo dzīvi un to Kosmisko Saskaņotību; 

starp cilvēka iekšējo prātu un sabiedrības kolektīvo apziņu; 

starp ķermeni un tā iekšējo prātu.  



Tas viss ir izteikt Vēdās.  

To apstiprina mūsdienu zinātnieki un mediķi.  

Tādu veselības aprūpes sistēmu baudīja senajā Vēdiskajā Civilizācijā. 

Līdzsvara uzturēšana mūsu fizioloģijā arī ir Ajūrvēdas princips.  

Pielietojot piedāvātās Ajūrvēdas pieejas, mēs it kā noskaņojam sevi, 

visas savas plūsmas, kanālus, funkcijas...  

Tas ir nepieciešams normālai dzīvei un mums tas ir jāzina.  

Mums ir skaidri jāapzinās, ka ir vienotība un daudzveidība, absolūtais 

un nosacītais. Ir dažādi Apziņas stāvokļi. 

 



Un cilvēka dabā ir tāds stāvoklis, kad prāts var nomierināties 

un tiešā veidā izzināt mierīgu visa sava organisma vienotības un 

saskaņas stāvokli.  

Prāts un ķermenis atradīsies saskaņotā stāvoklī.  

Cilvēks it kā nonāk Vienotā laukā. To var panākt ar vēdisko 

prāta tehniku palīdzību  



Ir daudz dažādu tehniku, bet Mahariši Transcendentālā 

Meditācija ir visvienkāršākā, vieglākā, ātrākā un 

kvalitatīvākā.                                    

 Transcendentālā Meditācija Mahariši Ajūrvēdā arī ir pirmā 

prāta tehnika un apziņas attīstības galvenais aspekts.  

Un kā mēs augstāk pieminējām – no Apziņas stāvokļa ir 

atkarīga mūsu veselība un var teikt pat visa dzīve. 



 Neviens nekad nebūs vienmēr un pilnīgi vesels tik ilgi, kamēr 

šo zināšanu trūkst medicīnas izglītībā.    

TM apmācība un pielietošana ir saistīta ar sakārtotu un 

mierīgu fizioloģisko stāvokli.  

Šis stāvoklis tika noteikts zinātniski un asociējas ar 

ievērojamu labumu veselībai. 



Лекция тм хегелин 23мин 



Transcendentālā Meditācija ir vienkārša un dabiska 

prāta tehnika, kas neprasa piepūli, ir viegli apgūstama, un 

ar kuru nodarbojas divreiz dienā 15-20 minūtes, sēžot 

ērtā pozā ar aizvērtām acīm.  

TM šodien ir visvairāk izpētīta un zinātniski pamatota 

meditācijas tehnika un apziņas attīstības tehnoloģija. 



TM nodarbību laikā cilvēks pārdzīvo unikālu 

stāvokli ―būt nomodā miera stāvoklī‖, kad 

ķermenis ir pilnībā atslābis, bet cilvēka prāts iziet 

ārpus savas aktivitātes robežām un sasniedz 

absolūti mierīgu, taču pilnīgi apzinātu stāvokli. 



Subjektīvi tas tiek izjusts kā pilnīgs miers un 

apmierinājums, un tieši tas ir domas, radošā 

potenciāla un enerģijas avots.  

Mahariši izskaidro šo stāvokli kā pieredzi, kurā 

cilvēka individuālā apziņa uztver kvantu fizikas 

Vienotā Lauka līmeni.  



Vienmēr gribas pajautāt: vai tā ir bēgšana no dzīves, bēgšana 

no realitātes, eremītisms, askētisms?  

 

 

 

 Taču nesteidzieties iekļūt šajā strupceļā. Daudzi, diemžēl, 

turp jau ir nokļuvuši.  

 

 

 

Izanalizēsim, uz kādiem pamatiem atrodas cilvēka progress.  

Vai tiešām tikai uz aktivitātes?  

 



Kādēļ mēs vakaros aizejam no aktivitātes un ejam gulēt?  

Vai tādēļ, ka esam noguruši no dzīves? un vairāk to nevēlamies? 

Protams, ka nē!  

Mēs ejam gulēt, lai no rīta pamostos svaigi un ar jauniem 

spēkiem atkal atgrieztos aktīvajā darbībā.  

Progress nevar būt bez atpūtas. (ir tāds teiciens, ka pirms ceļa 

uzsākšanas derētu piesēst).  



Mahariši saka: ―Progress sastāv 

no diviem vienlīdzīgiem aspektiem: 

atpūta un aktivitāte.  

Jo dziļāku atpūtu mēs iegūstam, 

jo produktīvāka ir mūsu aktivitāte‖.  

ТМ, kā uzrāda zinātniskie 

pētījumi, sniedz divreiz 

ievērojamāku atpūtu, nekā 

parastais miegs, un tas nozīmē, 

mēs varam iznest mūsu aktivitāti 

pavisam jaunā līmenī. 



Kas gan notiek ar prātu un ķermeni? 

 

Mūsu prāta impulsi – mūsu domas un 

emocijas – nepārtraukti tiek nodoti ķīmiskām 

vielām. Organismā nepārtraukti notiek dažādi 

ķīmiski procesi. 

Dažādās vielas izstrādā mūsu smadzenes 

un tās vada visus procesus mūsu organismā. 

Domas un jūtas, ko izraisīja prieks vai 

skumjas, harmonija vai konflikts, tiek 

projicētas uz visu ķermeni.  

Un mūsu nervu sistēma izveido attiecīgas 

regulatīvās molekulas. 

To saprotot, mums ir vieglāk būt saskaņā 

pašiem ar sevi un apkārtējo pasauli.  

 

Piemēram, visiem ir zināms kā stress 

ietekmē mūsu veselību. 



Ajūrvēda māca mums pareizu 

attieksmi pret sevi, nepieļaut 

kļūdas, rūpēties par sevi, saudzēt 

savu veselību un labu 

garastāvokli. Pateicoties šīm 

zināšanām, mēs dzīvē būsim 

daudz veiksmīgāki.  

Mūsdienu zinātnieku un ārstu 

darbs Ajūrvēdu tagad padarīja 

saprotamāku mūsdienu 

cilvēkam. 

 
 
 



Mahariši menedžmenta universitātē (ASV) var iegūt 

zināšanas par Pilnīgu veselības aprūpes sistēmu. 

Mahariši Ajūrvēdas specialitāte ir profilakse. Pastāv 20 

pieejas veselībai. (uz stenda -rakstiski). Vienmēr darbojas 

sens Vēdu aforisms – ―Novērst draudus pirms tie rodas.‖ 



 Tiek apgūts: 

Transcendentālā meditācija. 

Asanas Joga, lai nodrošinātu līdzsvaru, lokanību un koordināciju starp 

prātu un ķermeni. 

Pulsa diagnostika līdzsvara līmeņa mērīšanai.  

Augu izcelsmes zāļu formulas, kas sagatavotas stingrā saskaņā ar 

seniem tekstiem. 

Individuālās diētiskās zināšanas. 

Ikdienas rutīna un sezonalitāte – cilvēka un dabas ciklu izlīdzināšana. 

Vēdiskā organiskā lauksaimniecība. Pareiza pārtika. 

Vēdiskā arhitektūra, lai atdzīvinātu līdzsvaru un saskaņu starp daļām un 

vienu veselu, starp cilvēku un visumu, starp ārējo vidi un iekšējo pasauli. 

Attālo debess ķermeņu iedarbība (saule, mēness, planētas) uz 

fizioloģiskiem cikliem un veselību. 



Šobrīd pasaulē ir vairāk kā 

piecdesmit Mahariši Ajūrvēdas 

medicīnas centri, kas darbojas 

divdesmit piecās pasaules 

valstīs. 

Ir pierādīts, ka Mahariši 

Ajūrvēdai ir milzīga vērtība 

daudzu slimību ārstēšanā, 

ieskaitot arī hroniskās. 
 



Viens no daudzajiem pētījumiem tika veikts sadarbībā ar lielāko 

veselības apdrošināšanas kompāniju Holandē.  

Pētīja Mahariši Ajūrvēdas ārstniecības labvēlīgo ietekmi uz 126 

pacientiem ar 10 vienkāršām hroniskām slimībām: reimatoīdo 

artrītu, hipertoniju, astmu, bronhītu, sinusītu, galvassāpēm, ekzēmu, 

psoriāzi, aizcietējumiem un diabētu bez insulīna atkarības. Pēc trim 

ārstēšanās mēnešiem 79% pacientu uzrādīja būtiskus uzlabojumus 

veselības stāvoklī. (tabula) 



Veselības aprūpes izmaksas ir ļoti augstas.  

Un daudzu valstu veselības ministrijas saskata dabīgās 

profilaktiskās medicīnas labumu un bieži vēršas pēc padoma 

pie Mahariši Ajūrvēdas speciālistiem. 



Daudzas valdības (ASV, Anglija, Dānija) iedala valsts 

budžeta līdzekļus pētījumiem un Ajūrvēdas veidu veselības 

profilakses ieviešanai. 

 Tas nodrošina izdevumu samazināšanos, kas varētu būt 

izlietoti dažādu slimību ārstēšanā (īpaši tādu, kā hipertonija 

un citas psihosimatiskās slimības).  



Liels cilvēku daudzums, starp viņiem ir arī 

daudz slavenu personību, ievēro Ajūrvēdas 

ieteikumus. 



Pasaulē jau daudzās valsts skolās tiek pasniegtas 

zināšanas par Ajūrvēdu, par cilvēka Apziņu. 

 Sāk pielietot Transcendentālās Meditācijas tehniku. 

Mahariši privātskolas kļūst par valsts skolām (Anglija, ASV, 

Brazīlija...). 

Filma – Anglija, Meksika... 



Visiem gribētājiem ir sastādīts speciālais Ajūrvēdas kurss: 

―Ievads Mahariši Ajūrvēdā‖ – šis Kurss ir par to, kā saglabāt 

savu veselību un darbspēju jebkurā vecumā, jebkuros dzīves 

nosacījumos; kā izvēlēties pareizu individuālo diētu, saskaņā 

ar ķermeņa uzbūvi, ņemot vērā gadalaiku, klimata īpatnības, 

vecumu, dzīves gaitā iegūtās slimības; kā arī par to, kā savu 

organismu padarīt jaunāku, pilnveidot to un sasniegt 

augstākos apziņas un dzīves līmeņus, laimi un labklājību.  

http://ayur-

veda.ru/index.php?area=1&p=static&page=meditacia 

http://ayur-veda.ru/index.php?area=1&p=static&page=meditacia
http://ayur-veda.ru/index.php?area=1&p=static&page=meditacia
http://ayur-veda.ru/index.php?area=1&p=static&page=meditacia
http://ayur-veda.ru/index.php?area=1&p=static&page=meditacia
http://ayur-veda.ru/index.php?area=1&p=static&page=meditacia


Tagad nedaudz parunāsim par jēdzienu ―Joga‖ 

योग: चित्त-वतृ्त्त निरोध: 
yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ IAST 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0


Vārds ―joga‖ izveidojās no sānskrita 

saknes jodž vai judž un tam ir daudz 

nozīmju: ―pajūgs‖, ―vingrinājums‖, 

―iegrožošana‖, ―savienošanās‖, 

―vienotība‖, ―saikne‖, ―līdzsvars‖, 

―savienība‖ un tml. 

 Pirmo reizi par to tiek runāts ―Rig-

vēdā‖ — senākajā no vēdiskās indiešu 

literatūras pieminekļiem, kas 

saglabājušies līdz mūsdienām.  



Pēdējā laikā ar terminu ―JOGA‖ izprot 

vingrinājumu kopumu, kas ir lietderīgi fiziskās 

formas uzturēšanai un kā veids dažādu specifisku 

slimību un kaišu ārstēšanā.  



Taču, dažas tūkstošgades atpakaļ, kad parādījās Joga, kā 

viena no Ajūrvēdas sastāvdaļām, tās mērķis bija pavisam 

citāds.  

Joga bija māksla kā uzturēt laimīgu, veselu miesu un garu. 

Visas savas vēstures laika gaitā šis mērķis pārcieta dažādas 

izmaiņas. 



 Parādījās dažādi jogas novirzieni 

(skolas).  

 Tās noteica sev dažādus mērķus. 

Lūk, svarīgākie no tiem: 

 

Bhakti – joga (pašaizliedzības 

joga). 

 

Karma – joga (pienākuma un 

rīcības joga). 

 

Džnjana – joga (zināšanu joga). 

 

Hatka (Hatha) – joga (fizisko 

vingrinājumu joga) 



Starptautiskās preses konferences gaitā, 

kas notika 2007. gadā Mahariši Eiropas 

pētniecības universitātē Nīderlandē, Mahariši 

Maheš Jogi atbildēja uz kāda reportiera 

jautājumu par plaši izplatītajām jogas 

vingrinājumu nodarbībām, kas kļuva 

populāras visā pasaulē. Mahariši jautāja 

padomu cilvēkiem, kuri praktizē konkrēti Jogas 

fizisko formu. 



Viņš teica: 

 

 ―Joga nozīmē ―vienotību‖, tas nozīmē izdzīvot vienotu 

kopīgumu daudzveidības laukā‖, – 

– ―Mans padoms: turpināt nodarboties ar Jogu fiziskā 

līmenī, bet tāpat uzsākt un turpināt nodarboties ar Jogu 

visos citos līmeņos  

– prāta, intelekta un uz sevi vērstā, Transcendentālās 

apziņas līmenī. Visos līmeņos Joga jums palīdzēs attīstīties 

visos aspektos, jebkurā dzīves jomā‖. 



Mahariši skaidroja, ka Transcendentālā Meditācija – faktiski ir 

Joga. Viņš teica ―Man nācās dot tai jaunu nosaukumu – 

Transcendentālā Meditācija, jo es jutu, ka Jogu parasti izprata 

nepareizi – saprata tikai kā fizisko līmeni‖. 

 ―Joga ir augstākā darbība‖. ―Kad jums nepieciešama augstāka 

darbības kvalitāte, jums vajag nodarboties ar Jogu visos 

līmeņos‖. 



Hatha-Joga ir fiziskie vingrinājumi 

Joga-Asana Ajūrvēdā. Parastie 

vingrinājumi nostiprina muskuļus 

un sirds un asinsvadu sistēmu.  

Mahariši Joga-Asana ir visas 

fizioloģijas vispārējā iekšējā 

līdzsvara saglabāšana. 

 Tie tiek uzskatīti kā 

neatņemama sastāvdaļa 20 cits 

citu papildinošām pieejām 

perfektai veselībai. 

 Visas šīs pieejas nepieciešamas 

prāta un ķermeņa līdzsvarota 

stāvokļa nodrošināšanai. 



Vingrinājumi Ajūrvēdā darbojas trijos līmeņos: ķermenis, 

elpošana un prāts (t.i. no virspusējā uz daudz smalkākiem 

līmeņiem) – apkārtējā vide – ķermenis – elpošana – prāts – 

apziņa -  Tīrās apziņas lauks. 

Tātad:  

Ķermenis - ―Sveicieni Saulei‖, Asana – neiromuskulārā 

integrācija;  

Elpošana - Pranajāma -  neirorespiratorā integrācija; 

Transcendentālā meditācija – tehnika, kas ļauj prātam 

transcendentēt (pārspēt) apzināto domāšanu, ļaujot ķermenim 

iegūt dziļu fizisko relaksāciju, vienlaicīgi arī palielinot prāta 

atmošanos. 



Visi šie vingrinājumi veicina 

pakāpenisku stresu bloku novēršanu, 

kas daudzu gadu laikā krājās 

fizioloģijā kā fizisko vai emocionālo 

problēmu, uztraukumu un traumu 

rezultāts.   

Tiek uzskatīts, ka stress uzkrājas 

107 punktos, īpaši mugurkaulā un 

tam tuvākajos rajonos – kaklā, 

mugurā un plecos.  

Šie punkti tiek uzskatīti par 

sasaistes posmu starp prātu un 

ķermeni.  



Fiziskie un elpošanas 

vingrinājumi mīkstina stresu 

blokus, bet prāta tehnikas 

vērstas uz šī procesa 

nobeigšanos tā pirmsavotā – 

prāta un ķermeņa savienojuma 

punktā. 

Visi norādītie Ajūrvēdiskie 

vingrinājumi atdzīvina ķermenī 

107 dzīvei nepieciešamos 

punktus.  

Vingrinājumi sniedz 

atdzīvošanos, enerģijas plūsmu 

un vērsti uz prāta, ķermeņa un 

elpošanas integrācijas izveidi.  



(Joga-Asana Mahariši kursa reklāma, 

adrese internetā, publikācijās) 



 www.mum.edu/de 

de@mum.edu. 
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Nobeigumā vēlreiz par meditāciju 

 

Kādēļ tieši Transcendentālā 

Meditācija, nevis citas meditācijas, jo 

taču relaksāciju veidu ir ļoti daudz? 

 

No meditācijas vēstures mēs zinām, 

ka Meditācija ir gan indiešu jogā gan 

budismā (kā viena no reliģiozās 

atbrīvošanās sasniegumu 

pamatlīdzekļiem). 



Meditāciju var ieraudzīt arī antīkajā Platona ―filozofiskā 

ekstāzē‖ – kā nepieciešamo teorētiskās domāšanas 

priekšnoteikumu.   



 

 Meditāciju redzam jezuītu garīgajos vingrinājumos, ebreju 

Kabalā, musulmaņu- sūfiju mācībā par ―ceļu‖. 

Šodien meditācija dziļi iesakņojās daudzu valstu nacionālajā 

un reliģiozajā kultūrā, it īpaši Austrumu valstīs.  

Rietumos meditācija šodien ir modē. Ir tik daudz dažādu 

piedāvājumu, ka var apjukt.  

Arī mediķi piedāvā savas relaksācijas metodes. 



Literatūrā ir aprakstītas simtiem dažādu prakšu un 

metožu. Šāds iegremdēšanās transa stāvoklī elements ir 

dziļa koncentrēšanās uz monotoni atkārtotām darbībām. 

  



  
Tāda darbība var būt kā fiziska (piemēram, rituāla dejas 

Āfrikas ciltīs; vingrinājumi cīņas mākslā; rokukreļļu palpācija; 

skaļa mantras lasīšana; koncentrēšanās uz elpošanu u.c.), tā 

arī psiholoģiska, iedomāta (piemēram, koncentrēšanās uz 

čakru; koncentrēšanās uz ―astrālā ķermeņa‖ pulsāciju u.c.).  



Vienkāršoti, visas meditācijas dalās 3 

pamattipos: 

 

Koncentrācijas meditācija (t.i. 

meditācija ar patvaļīgas uzmanības 

koncentrācijas izmantošanu) 

 

Vērošanas meditācija (t.i. meditācija ar 

pasīvu realitātes uztveršanas 

izmantošanu)  

 

Transcendentālā meditācija. 



Vērošanas process un koncentrēšanās process vienmēr notur 

mūsu prātu apzinātās domāšanas līmenī (nodarbinot mūsu maņu 

orgānus vai noturot prāta līmeni). 

 Tai pat laikā Transcendentālā Meditācija sistemātiski pārnes 

prātu pie domas avota, vērošanas saprāta tīrā lauka. 



Tādēļ TM tagad sauc par tautas 

meditāciju (žurnāls...). 

 

 Tā nav atkarīga ne no cilvēka 

izglītības, ne reliģijas, ne pārliecības – 

vienkārši dziļās atpūtas tehnika, kas 

lietderīga veselībai un prāta spēju 

attīstībai. 

 

 Un jebkuras tehnikas un 

tehnoloģijas palīdz mums būt 

mobiliem, aktīviem, progresīviem 

mūsu vēlmju un dzīves tieksmju 

apmierināšanai. 



Un Tagad aizvien vairāk cilvēku 

saprot izglītības vērtību uz Apziņas 

bāzes un pēdējos gados TM tehnika 

– kā stresa samazināšanas un 

sekmības palielināšanas metodika – 

jau bieži tiek pielietota valsts un 

privātajās skolās, uzņēmumos, 

dažādu slimību ārstēšanā.  



  Nobeigumā man gribētos citēt Mahariši: 

 

―Bija nepieciešams zinātniskās ēras sākums, lai pasaule varētu 

pilnībā novērtēt Ajūrvēdas, kā vienotās, perfektās veselības 

aprūpes sistēmas vērtību. Tagad zinātnes pasaulei kļuva 

skaidrs, ka visa pamatā Visumā ir Vienotais Lauks, un ka no šīs 

jomas var veiksmīgi vadīt it visu. Tieši tas apstiprināja Ajūrvēdas 

pieejas kopumu, tam, kā sniegt perfektu veselību gan 

atsevišķam cilvēkam, gan sabiedrībai kopumā. Šodien Ajūrvēdai 

ir Vienotā Lauka tehnoloģijas statuss. Tā aicināta izveidot un 

uzturēt perfektu veselību gan indivīdam, valstij un pasaulei 

kopumā". 



Vēdas – ir cilvēces senākais 

fundamentālais mantojums, kas satur 

zināšanas par Visuma struktūru un 

cilvēka vietu tajā. 



Koks iegūst barības vielas no pazemes avota un ir skaidrs, ka 

saknes var būtiski ietekmēt koku. 

 Lūk kādēļ Mahariši Ajūrvēda liek tik ļoti spēcīgu akcentu uz 

transcendentālo meditāciju, uz izpratni un saskari ar visu 

dabas likumu Vienoto Lauku jeb ar Tīrās Apziņas lauku...  

MAV tiecas pilnībā atdzīvināt ķermeņa iekšējo prātu. 



Aplaistiet saknes un baudiet augļus. 



Olga Golubeva 

Transcendentālās meditācijas skolotāja 

tm-olga@inbox.lv 

 +37129497362       
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Печатный вариант 

Двадцать подходов Аюрведы Махариши к 

здравоохранению 

 
















