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MIERĪGA DZĪVE TRAKĀ PASAULĒ
Uzņēmumu, organizāciju vadītājiem un speciālistiem, privātās un profesionālās dzīves kvalitātes 
uzlabošanai, izzinot un apgūstot apzinātības prakses pielietošanu ikdienā.

KURSA IEGUVUMI
Vebināru cikla četru nodarbību laikā caur apzinātības prizmu tiks aplūkotas tādas tēmas, kā:
• Ārējā un iekšējā pasaule — mehānismi, caur kuriem pasaulē notiekošais ietekmē mūsu iekšējo 

pašsajūtu. Kļūdas šo mehānismu izpratnē un šo kļūdu sekas. 
• Miera dinamika — kā pazaudējam mieru, kā miera vietā nāk nemiers.
• Kas nestrādā — darbības, kuras mēģinām, bet kuras nepalīdz atrast mieru.
• Kas strādā — darbības, kuras dod mieru, ļauj to atrast, attīstīt un saglabāt neatkarīgi no tā, kas 

notiek pasaulē.

Ansis Jurģis 
Stabingis

PAR TRENERI
• Apzinātības skolotājs, treneris, pasniedzējs.
• Lekcijas, seminārī uzņēmumiem un individuālas konsultācijas par apzinātībā 

balstītām tēmām: stresa vadība un izdegšanas profilakse, gribasspēks, laime, 
mentālā higiēna. Meditācijas pamati.

• Pamata izglītība: psihoterapija (eksistenciālā psihoterapija, psihoorganiskā analīze 
u.c.), psiholoģija (LU).

• Pēdējo gadu laikā lasījis lekcijas Statoil, Bērnu Klīniskā Universitātes slimnīcā, LMT, 
Tele2, Lattelecom, Swedbank, SEB bank, mācījis Latvijas Tiesnešu Mācību centrā, 
viesojies vairākās Latvijas skolās.

DATUMS:
Turpinās 

pieteikšanās

LAIKS:
18:30 - 20:00

DALĪBAS MAKSA:
150 EUR + PVN

PROGRAMMA
4 attālinātās mācību sesijas | 6 stundas

VIETA:
Mācības
tiešsaistē

Apzinātība. Divas pasaules - iekšējā un ārējā. 
To savstarpējā saistība. Situācija, reakcija un 
interpretācija. Apzinātība kā spēja, prasme un 
stāvoklis. Apzinātība kā rīks/instruments. Tēmas: 
Miers ķermenī - ķermeņa prakses nozīmes 
miera uzturēšanai un saglabāšanai. Tēmas: Prāta 
miers - domu un emociju dinamika. Metodes 
un tehnikas prāta miera iegūšanai, saglabāšanai 
un nostiprināšanai. Tēmas: Prakses integrācija 
ikdienā Prakses un vingrinājumu turpināšana. 
Prakses attīstīšana.

Mājas darbs:
Individuāli ikdienas veicami 
vienkārši vingrinājumi nodarbībā 
gūto atziņu praktiskai apguvei un 
nostiprināšanai.

Vingrinājumu turpinājums 
atbilstoši nodarbības tēmai. 
Prakses padziļināšana.

IEKŠĒJĀ UN ĀRĒJĀ PASAULE

APZINĀTĪBA

FIZISKĀ PASAULE

PRĀTA PASAULE

MIERA PASAULE

4 sesijas, 6 stundas


