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  36,6 °C eksperiments

 Nodarbībai ir noteikta struktūra, taču neviena 
neatkārtojas – ir līdzīgas, tomēr ik reizi citādas. Ikvienu 
sāk ar sarunu un kopīgu deju aplī. Arī beigās ir šāda 
deja. Turpmākie vingrinājumi parasti ir atšķirīgi.

Nodarbība veidojas kā kopīgs piedzīvojums vai 
ceļojums, kurā grupa dodas kopā ar skolotāju. Tas ir 
bagātīgs ar pārsteiguma sajūtām un reizēm pavisam 
negaidītām atziņām pašam sev. 
 Skolotājs rūpējas par pozitīvu vidi, lai visi jus-

tos labi un droši. Jo tikai jauna pozitīva pieredze var 
mainīt iepriekšējo negatīvo. 

“Ikdienā daudzi jūtas nelaimīgi, jo nepārtraukti 
kurbulē sevi – ko neesmu izdarījis pareizi, kas būs 
tālāk, kā to paveikšu... Aizmirstot par savu ķermeni, 
kas taču reaģē uz to visu. Mūsu ķermenis vienmēr 
dzīvo šeit un tagad. Biodeja palīdz iemācīties ieklau-
sīties savā organismā, kā arī pieņemt sevi. 
 Nodarbības notiek reizi nedēļā. Ir pierādīts, ka 

biodejas iedarbība saglabājas trīs līdz piecas dienas. 
 Nav nepieciešamas priekšzināšanas vai īpašas 

spējas, nav jāmācās deju vingrinājumi, jo vissvarīgā-
kais ir personīgais pārdzīvojums, saskarsme ar sevi 
un citiem grupā. Katrs esam savādāks. Kā jūti, tā arī 
dari – uzticies savam ķermenim, tas zinās, kāda kus-
tību intensitāte tam nepieciešama.
 Šī metode palīdz attīstīt spēju brīvi kustēties 

arī tad, ja nav muzikālās vai ritma izjūtas. Ja dejot 
netīk, varbūt jāizvēlas kas cits. 
 Dalībnieku skaits nav ierobežots. Festivālos, 

kas notiek lielos stadionos, vienlaikus dejo pat sim-
tiem cilvēku. 
 Iesācēju grupa darbojas vienu gadu, un tā 

netiek slēgta, tas nozīmē, ka var pievienoties jebkurā 
nodarbībā, nav svarīgi, cik ilgi jau darbojušies citi.

Otrā un trešā gada grupām bez pieredzes pievie-
noties vairs nevar. 

Latvijā pašlaik darbojas vairākas grupas iesācē-
jiem – Rīgā, Jelgavā, Siguldā, Limbažos un Burt- 
nieku novadā. 

Ko dod regulāra biodejas 
praktizēšana
 Spēju dzīvot radoši, ar izdomu un prieku – 

tāpat kā radīt savu deju. 
 Sniedz izjūtu, ka dzīvot ir labi un droši, tā 

dēvēto mammas un bērna pieredzi, ko vajadzētu 
saņemt bērnībā. Ja tā nav noticis, dzīvot ir grūti. 
 Ļauj iegūt iekšējo brīvību, mieru un harmoni-

ju. Pārliecību par sevi – pieņemu sevi, tāpat arī citus 
šajā pasaulē.
 Palīdz uzlabot attiecības ar līdzcilvēkiem.
 Sniedz prasmi tikt galā ar ikdienas stresu. 
 Uzlabo fizisko un emocionālo veselību. Bio- 

deju dēvē arī par pašregulācijas metodi. 
 Pārliecību, ka patiešām pats veido attiecības ar 

savu dzīvi.Fo
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“Prieks par dzīvi, kustību, spēju būt radošam un 
skaista mūzika. Tu dejo gan viens, gan kopā ar 
citiem un saproti, cik brīnišķīgi ir būt starp cilvē-
kiem un dalīties – ar enerģiju, skatieniem, pieskārie-
niem… Pētījumos pierādīts, ka nepieciešami trīs 
mēneši regulāru nodarbību, lai saglabātos fiziskās 
un emocionālās izmaiņas, ko sniedz šī metode. Taču 
tās ir jūtamas jau pēc pirmajām reizēm,” uzsver bio-
dejas skolotāja Kristiāna Kalniņa. 

Biodeja balstās uz iekšēju emocionālu pārdzīvojumu, 
kas rodas no apzinātām atkārtotām kustībām, mūzikas, 
dejas un kopābūšanas ar citiem grupas dalībniekiem. 

Čīles psihoterapeits, antropologs un mākslinieks 

Rolando Toro radījis šo metodi, vairāk nekā četrdesmit 
gadus pētot apziņas paplašināšanas veidus, meklējot 
dziļāku un universālāku garīgās veselības ideju. Par 
savu darbu bijis pat nominēts Nobela miera prēmijai.

Ko svarīgi zināt par biodeju
 Nodarbībās nemāca konkrētas dejas vai īpašus 

soļus. Pirms katras dejas skolotājs izstāsta tās būtī-
bu, atskaņo mūziku un nodejo fragmentu. Tas dod 
iespēju piemēroties dejošanas vingrinājumam caur 
sajūtām, ļauties mūzikai un sava ķermeņa kustībām. 
Citu jēgu sniedz deja ar partneri. Viss process kopā 
rada iekšēja pārdzīvojuma pieredzi. 

Izdejot dzīvi. Tā 
skaidro savdabīgo 
nosaukumu – 
biodeja. Ar šo 
metodi varot 
panākt būtiskas 
izmaiņas	
psiholoģiskajā	
un	fiziskajā	
veselībā.
Dejo un sāk dzīvot 
labāk? Kā tas 
iespējams?

arbiodeju
Justies labāk


