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 – Jau labu laiku man bija grūts pe-
riods jūtu ziņā. Pašķīros ar meitas tēvu, 
nācās būt gan par mammu, gan tēti. Il-
gus gadus nebija atbalsta dzīvē. Likās, 
ka biju atradusi savu dvēseles pusīti, bet 
viņš mani atgrūda. Jutos kā no laivas 
izmesta.

Dažbrīd aizdomājos – meita izaugusi, 
jau piecpadsmit gadi, taču ko pozitīvu 
varu viņai dot, ja pati esmu bez spēka?! 
Sāku saprast, ka beidzot jāvelta laiks sev. 
Biodeja izrādījās viens no veidiem, kā 
varu sevi stiprināt. 

Izkustēties man vienmēr paticis, mājās 
nereti uzgriezu rādžiņu un izdejojos no 
sirds. Ģimenē gan neviens nav dejotājs 
vai mūziķis, brīnījos, no kurienes man šī 
vēlme. Izrādījās, ka šāda personības nots 
ierakstīta horoskopā. To pateica astrolo-
ģe, pie kuras aizgāju uz konsultāciju. 

Kad devos uz pirmo nodarbību, mazliet 
baiļojos, kā būs dejot kopā ar svešiem 
cilvēkiem. Taču atsvešinātība ātri vien 
zuda. Vispirms aprunājāmies, tas ļāva 
atbrīvoties. Pēc tam dejojām – brīžam pa 
vienam, citreiz pāros. Tāpat kā cilvēki 
virzās pa dzīvi – satiek otru pusīti, turpina 
iet kopā. Labi jūtas mazākā vai lielākā 
savējo pulkā – tā mēs dejojām dažādos 
apļos. 

Mācījos saliedēties ar svešākiem cilvē-
kiem, jo tas ļautu ar ikvienu dzīvē satikto 
justies kā ar savējo. 

Biodejas nodarbībā ir noteikta sistēma, 
taču vienlaikus – brīvība. Man patika, ka 
neviens nebija spiests dejot pēc priekš-
rakstiem. Kusties mūzikā, kā māki, un tik, 
cik spēj. Tas atbrīvoja. Biodejā gan pagai-
dām līdz galam neatvēros, taču mācījos 
dejot kopā ar citiem. 

Iemācījos nenovērsties, ja kāds skatās 
man acīs. Tā ir svarīga prasme, pirms tam 
parasti vairījos no tieša acu kontakta. 

Priecājos, ka biodejā ir apskāvieni, 
tajos veldzējos. Ikvienam ir ļoti vajadzīgi 
sajust apskāvienus. 

Sāku apgūt prasmi ļauties. Bija tāds 
vingrinājums – salikām kopā pirkstus un 
aizvērām acis, kustējāmies, ļaujoties, lai 
otrs vada. Esmu ilgstoši atbildējusi par 

mājas dzīvi, daudz kas jāveic pašai, nav 
bijis stipra pleca, uz kā balstīties. Tā izrā-
dījās laba sajūta – ļauties. Reizēm sagadī-
jos pārī ar vīrieti, tad bija vēl īpašāk. 

Nodarbību apmeklēšanā radās pār-
traukums, jo saslimu – darbā bija pārslo-
dze un grūti gāja personīgajā dzīvē, vēl 
apaukstējos… Pēc tam savilka muguru. 
Dakteris ieteica ārstniecisko vingro-
šanu. Tomēr decembrī atsāku iet uz bio-
deju. Nolēmu – lai ir vingrošana, bet 
biodeju nepametīšu, jo man tā nepiecie-
šama.

Ja darbā vai sadzīvē samilza problē-
mas, uzreiz jutu sāpes mugurā. Biodejā 
atbrīvojos, pēc tam biju pacilāta, pozi-
tīva, un arī mugura vairs nesāpēja. Ja 
labi jūtos psiholoģiski, arī fiziski – 
labāk. 

Es iztēlojos – ir tāda planēta Biodeja, 
pavisam citādāka nekā mūsu Zeme. Pēc 
biodejas nodarbības patiesi pārņēma 
sajūta, ka pabiju citā planētā, atšķirīgā 
pasaulē. Problēmas aizmirsās, visi smai-
dījām, jutāmies atbrīvoti un līksmi. 
Reizēm ālējāmies kā bērni, rokās sadevu-
šies, izskrējāmies aplī vai čūskiņā.

Ja mēģinu formulēt šo dvēseles sajūtu – 
tie ir kā nebeidzami Ziemassvētki, atro-
dos savējo vidū, sirdī ir miers un reizē 
prieks.

Nodarbības notika pirmdienā, tā man 
allaž bijusi grūta diena – ka tik ātrāk 
mājās pie televizora. Tagad pavisam citā-
di – kas var būt labāks par pirmdienu! Pēc 
nodarbības ap deviņiem izbirām uz ielas, 
visi tādi laimīgi, smaidīgi. Citi laikam 
domāja, ka nākam no ballītes. 

Solvitas ieguvumi 
 Esmu kļuvusi pārliecinātāka par 

sevi, varu atklātāk runāt, brīvāk kontak-
tēties.
 Mazinājās muguras sāpes. 
 Jo vairāk nodarbībās piedalos, jo 

pacilātāk jūtos. Vairākas dienas pēc tam 
esmu pozitīvi noskaņota, ir tāda viegla un 
laba sajūta, dzīvoju kā mākonītī.
 Esmu sākusi citādi ģērbties, gribas 

vairāk sievišķīgo elementu. Fo
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Priecīga par jauno planētu
“Biodeja izrādījās vairāk garīga nekā fi ziska nodarbe. Tā ļāva pacelties mazliet 
virs ikdienas, deva spēku,” atzīst arhīviste Solvita	Šmīdenberga.

Eksperimentu pieskatīja 
Gunta Tabore

Iegāju kādā kafejnīcā, tur skanēja ģitāras 
spēle. Apsēdos, lēni malkoju tēju. Pēc tam 
iegāju vēl citā kafejnīcā. Sāku rakstīt – es 
mēdzu piefiksēt dzejoļus, kas acumirklī rodas. 
Aptvēru, cik skaists un piepildīts ir katrs 
vakars, ikviena diena, ja tikai spējam to 
saskatīt. Tas notika, pateicoties biodejai, jo tā 
māca – esi klāt tieši šajā mirklī, ar visām izjū-
tām un domām, par visiem simt procentiem. 

Ceru, ka atsākšu arī gleznot. Tajā noteikti 
atspoguļosies biodejas ietekme. Jo gleznot ir 
tas pats, kas dejot, tikai ar krāsām. Dejošana 
ir arī kā saruna, tikai ar kustībām, ķermeni. 
Gribu izpaust sevi visos šajos veidos. 

Man patika, ka viss notika ļoti labestīgi. 
Tika izslēgts vērtējošais, kritizējošais prāts.

Katras nodarbības sākumā izstāstījām cits 
citam par ieguvumiem. Viens bija izjutis 
lielāku mieru. Cits ar sapratni uztvēris to, kas 
agrāk izveda no pacietības. Vēl kāds priecā-
jās – sāpes pārgājušas. 

Man radās drosme sakārtot attiecības ar 
pagātni. Visu izvētīt un salikt pa plaukti-
ņiem. Sāku apkopot dzimtas vēsturi, esmu 
savākusi ģimenei vērtīgo, izglābusi no izme-
šanas ļoti daudzas lietas un dokumentālās 
liecības. 

Prātā kārtojas stāstiņi par bērnību, gribu 
tos pierakstīt. Atmiņas uzplaiksnī spilgtas, 
ar smaržām, skaņām un krāsām. Varu aiziet 
atpakaļ laikā un redzēt visu līdz pēdējam 
sīkumam. 

Biodeja rada gluži vai neticamu mieru. 
Mazāk ļaujos stresam, esmu drošāka. Reiz 
aci pret aci sastapos ar apzadzēju. Nevis 
nodevu viņu policijai, kā agrāk būtu darījusi, 
bet apskāvu garnadzi un teicu – nekas, es jau 
tāpat esmu bagāta. 

Pati biju par sevi pārsteigta. Notikušo pa 
īstam izsvēru tikai nākamajā biodejas nodar-
bībā, kad šķetinājām sākuma sarunu. Laikam 
jau viss attīstās zemapziņas līmenī un tad 
piepeši izlaužas konkrētā rīcībā. 

Jūtu, ka biodeja nomazgā dvēseli. 

Zinaīdas ieguvumi
 Pamazām nokļūstu pie sevis, iemācos 

strādāt ar savu zemapziņu, biodeja palīdz 
to izdarīt ļoti pieņemamā veidā.
 Attiecības kļuvušas emocionālākas. 
 Priecājos, redzot, kā biodejā noārdās 

barjeras starp cilvēkiem. Kā pirtī – visi vienā-
di. Bez maskas, klišejas un statusa sabiedrībā.

Vērtē Kristiāna Kalniņa

 Pēc divām reizēm Solvita sasli-
ma un nodarbības vairs nevarēja 
apmeklēt. Tāpēc, kad viņa atsāka, 
norunājām, ka būs saudzīga pret 
sevi, ieklausīsies ķermenī, lai ne-
izraisītu sāpju pastiprināšanos. Ta-
gad ar prieku vēroju viņas pakā-
penisko emocionālo un fi zisko 
atvēršanos. Redzu, ka beidza-
majās nodarbībās Solvita burtiski 
staro. 
 Janvāra beigās apvaicājos par 
viņas veselību, bet Solvita pār-
steigti atbildēja – par to pat aiz-
mirsusi. Novēlu Solvitai turpināt 
sevis pilnveidošanu un piepildīt sa-
vus sapņus! ❙


