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Tas, ka mūsdienās bieži ciešam no pa-
stiprināta uztraukuma, nepavisam nav 
jaunums. Tomēr atkal un atkal aktualizējas 
jautājums – ko iesākt un kā stresu mazināt, 
lai tas neizsistu no līdzsvara emocionālo 
stabilitāti un nesagandētu veselību? 

BAIBA ARĀJA – alternatīvo terapiju 
prakses vadītāja un NEIRO centra vadošā 
speciāliste – zina, ka stresam vispirms jā-
ieskatās acīs, tas jāiepazīst un jāizprot. Lai 
gan stresa pārvarēšanas un vadīšanas me-
todes pieejamas visai dažādas, Baiba savus 
pacientus dziedina, strādājot kā stresa 
analītiķe un pielietojot SCENAR terapiju. 
Kāpēc tieši šīs alternatīvās metodes un kā 
tās izpaužas praksē – uzzināsim!

– Biju parasts bērns, kuram ļoti interesēja me-
dicīna. Manas rotaļlietas bija špricītes, stobriņi, 
knaiblītes. Pirku un lasīju grāmatas par medicīnu. 
Kavēju skolu un gāju uz Dabas muzeju skatīties em-
brijus. Dakterēju suņus, kaķus un kāmjus, apmek-
lēju jauno mediķu, kara medicīnas un bioloģijas 
pulciņus. Man nebija ne mazāko šaubu, ka kļūšu par 
dakteri. Pēc vidusskolas iestājos medicīnas skolā un 
ar interesi apguvu medicīnas priekšmetus, taču sa-
darbība ar ķīmijas skolotāju bija visai neveiksmīga. 
Pēc 16 nenoliktām ieskaitēm ķīmijā no medskolas 
dezertēju, lai gan doma par medicīnu mani nebūt 
nepameta. Tikai tagad apzinos, ka viss, kas notika, 
bija uz labu – pateicoties šiem notikumiem sāku 
pievērsties savam dzīves aicinājumam – alternatī-
vajai, nevis klasiskajai medicīnai.

Stress ir jāanalizē

Dagnija Millere-Balandīna
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Savā ziņā esmu kā emulators (persona ar dau-
dzām profesijām un īpašībām), jo darba pieredze 
man ir diezgan krāšņa. Esmu strādājusi aptiekā un 
gatavojusi zāles, strādājusi par zobārsta asistenti, 
sanitāri, grāmatvedi, kasieri, ekspeditori, arī aero-
bikas treneri. Esmu pat dienējusi iekšlietu struk-
tūrās. Izveidoju uzņēmumu, kas nodarbojas ar 
skaistumkopšanu un kur strādāju arī pati – par sejas 
kopšanas speciālisti. Tāpat laimi rodu ģimenē – man 
ir lielisks vīrs un superīgi bērni, 2 milzu suņupuikas 
un mājas, mīļās mājas.

– Kā nonācāt līdz interesei par alternatīvo 
medicīnu?

– Man ir nepabeigta medicīniskā un augstākā 
juridiskā izglītība. Arī dažādi pilnveides kursi ir ie-
ņēmuši būtisku lomu manā ceļā uz to, kas esmu 
un ko daru šobrīd. Taču nevaru noliegt – viss ne-
tradicionālais mani ir vilinājis vienmēr. Sākumā 
centos apzināti no tā visa distancēties, jo baidījos 
no sabiedrības nosodījuma. Nevēlējos, ka uz mani 
skatās ar šķību skatienu. Taču no savas būtības ne-
aizbēgt. Nojausma par to, ka lietas notiek ne tā, kā  
skolā māca, man bija jau agrā jaunībā. Tikai nebija 
iespējas par to lasīt, runāt vai, nedod Dievs, kādam 
prasīt, jo tajos laikos mēs visi (atšķirīgie) diemžēl 
atrastos Tvaika ielā. Enerģijas, dažādas zīmes – tas 
viss pastāv, tikai – vai mēs to redzam un ievērojam? 
Vai spējam pieņemt? Arī domu par citplanētiešiem. 
Reizēm prātoju – kādiem gan cilvēkiem jābūt ego-
istiem, lai uzskatītu, ka viņi ir vienīgie visā Visumā?! 
Manī mīt pārliecība, ka citplanētieši ir. Tāpat zinu, 
ka augstākie spēki mums agrāk vai vēlāk liks saprast 
to, kas patiesībā esam un kas vienmēr esam bijuši. 
Man ir ļoti attīstīta intuīcija, daudzas lietas vienkārši 
zinu, lai gan ar prātu šīs pārliecības nav īsti aptve-
ramas. Ceļš, kurš tika izgaismots manā priekšā, ir 
alternatīvā medicīna, dziedniecība. Tāpēc esmu 
tagad te, kur esmu, laužot tradicionālos stereotipus 
par dziedniekiem, jo neesmu sirma māmuļa ar pe-
lašķu pušķi rokā, bet gan mūsdienīgi domājoša, 
veiksmīga sieviete, tā saucamā jauno laiku ragana.

– No kurienes tāda pārliecība, ka citpla-
nētieši pastāv?

– Zinu, ka bērnībā (apmēram 10 gadu vecumā) 
man ar viņiem bija kontakts. No dzīves esmu pazau-
dējusi minūtes trīsdesmit. Žēl, ka neatceros neko no 
notikušā, atminos tikai sākuma un beigu mirkļus. 
Ar draudzeni, kura arī neko neatceras, gulējām uz 
šķūņa jumta – kādus 4 m no zemes, uz lielas segas. 
Pēc notikuma gulējām uz tās pašas segas, tikai uz 
zemes, pretējā virzienā un uz muguras.

– Kāpēc jūsu dibinātajam NEIRO centram 
šāds nosaukums?

– Patiesībā šo nosaukumu izdomāja mans vīrs. 
„Neiro” ir atvasināts no vārda „neirons” – nervu 
šūna. Nervu šūna ir nervu sistēmas pamatvienība, 
kas vada nervu impulsus. Tās ir elektriski kairināmas 
šūnas, kas apstrādā un nodod informāciju tālāk. Cil-
vēkam un visiem mugurkaulniekiem neironi ir sma-
dzeņu un muguras smadzeņu galvenā sastāvdaļa. 
No kā mums rodas lielākā daļa slimību? No nerviem! 
Tādējādi šis nosaukums šķita ļoti piemērots, jo tieši 
uz nerviem, impulsiem, stresiem un enerģijām ir 
balstītas mūsu centra terapijas metodes. Man patīk 
nervi. Mēs visi savā būtībā esam kā tādi mazi bioro-
botiņi, kuri darbojas no elektrības. Impulss impulsa 
galā, un mēs kustamies uz priekšu. Ražojam, izman-
tojam un piesaistām enerģijas.

Ņemot vērā, ka stresa līmenis ikdienas dzīvē pē-
dējos gados tikai pieaug, interesentu nav mazums – 
ir tādi, kuri vēlas saņemt dziedināšanu, uzrunā arī tie, 
kuri labprāt sadarbotos, toties vēl daļa grib mācīties 
un iegūt zināšanas. Pagaidām centrā strādājam tikai 
es un mans vīrs (solidarizējoties). Taču plānā ir pie-
saistīt vēl dažus speciālistus, tādējādi paplašinoties. 
Piemēram, kādu ezoteriķi vai garīgās attīstības speciā-
listu. Iespējams, arī orgona terapeitu. Orgonīts ir jeb-
kura lieluma un formas mākslīgi veidots priekšmets, 
kas harmonizē apkārtējās vides enerģētiskos laukus. 
Līdz ar to notiek gan � zisko, gan smalko līmeņu sakār-
tošana. Arī man pašai mājās ir 3 orgonīti, viens darbā. 
Iedarbīgs un vizuāli ļoti skaists priekšmets.

– Vai alternatīvā medicīna skata slimību 
citādāk nekā tradicionālā?

– Manuprāt, slimība ir sekas, ko radījusi mūsu 
rīcība vai, tieši otrādi, bezdarbība. Slimība ir or-
ganisma ilgstoša disbalansa sekas. Mūsdienu 
tradicionālās medicīnas problēma ir tā, ka reti 
kurš ārsts cilvēka organismu skata kopumā kā 
veselumu. Konsultēšana un ārstēšana notiek pēc 
principa: sirds – kardiologs; aknas – hepatologs; 
nieres – nefrologs utt. Izmisušais cilvēks staigā no 
kabineta uz kabinetu, tērē laiku un naudu, bet ne-
paliek ne par gramu veselāks. Bieži vien kļūst tikai 
sliktāk! Pirmkārt, dēļ pastiprināta stresa ( jo netiek 
saņemtas atbildes), otrkārt – katrs speciālists iz-
raksta savai specializācijai atbilstošas zāles, un 
nereti tās savā starpā nesader. Cilvēks ir sazāļots 
un kļūst bezspēcīgs mediķu vidē. Te ir atbilstošs 
teiciens – jābūt ļoti labai veselībai, lai ārstētos.

Klasiskā medicīna ārstē slimības sekas, nomācot 
simptomus. Alternatīvā medicīna meklē slimības 
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cēloni un ārstē to; meklē cēloņus veselības prob-
lēmām un traucējumiem organismā, kas noved 
pie slimībām. Alternatīvās medicīnas filozofija ir 
apvienot garīgo un fizisko ķermeni ar apkārtējo pa-
sauli, radot harmoniju. Tur neietilpst ķīmiskie medi-
kamenti un nav ķirurģijas.

– Šķiet, ka termins „stresa analītiķis” Lat-
vijā ir jaunums. Kāpēc izvēlējāties tieši šo 
specializāciju?

– Šobrīd šādu profesiju Latvijā apgūt nav iespē-
jams. Galvenokārt tāpēc, ka „stresa analītiķa” dar-
bības metodika ir mans autordarbs. Tās pamatā ir 
saruna ar klientu un enerģētika. Es izmantoju ener-
ģiju plūsmu caur sevi, intuīciju, vajadzības gadījumā 
pieskārienus, kā arī balsi, jo balss tembrs rezonē 
un iekustina enerģijas. Reizēm to apvienoju arī ar 
Scenar terapiju. Stresa pētīšanu sāku praktizēt, strā-
dājot par kosmētiķi. Bija daudz cilvēku, kuri nāca 
pie manis uz vizīti galvenokārt tāpēc, lai parunātos, 
nevis saņemtu kosmetologa pakalpojumus. Daži 
pat lūdza, lai vienkārši paturu roku uz viņu pieres 
un galvas. Tas atraisīja mieru un deva aizsargātības 
sajūtu. Šāds efekts man šķita interesants, tāpēc 
sāku to pētīt. Konsultējos ar citiem alternatīvās 
nozares pārstāvjiem un lasīju atbilstošu literatūru. 
Apmeklēju lekcijas par enerģētiku, komunikāciju, 
stresa ietekmi utt. Visbeidzot izstrādāju veiksmīgu 
metodiku, kuru pielietojot, cilvēks iegūst labizjūtu – 
garīgi un emocionāli, pēc tam sajūtot pat tādu kā 
atkarību – atnākt un izrunāties. Dzīvo komunikāciju 
mūsdienās lielākoties aizstāj elektroniskās sakaru 
ierīces, tāpēc, lai notiktu veselīga enerģiju apmaiņa, 
sarunas ir vitāli nepieciešamas. Izvairoties no sa-
runām, pamazām rodas enerģiju sastrēgumi, kas 
var rezultēties slimībās. Arī pati esmu saskārusies ar 
stresa radīto kaitējumu. Bija manā dzīvē posms, kad 
pārstrādājos un iedzīvojos depresijā. Taču tagad, 
atskatoties uz notikušo, uztveru to kā dāvanu, jo 
šī pieredze ļoti labi noder manā darbā – es daudz 
labāk izprotu stresa skartos, jo pati esmu gājusi tam 
cauri.

– Kā stress tiek analizēts?
– Tā ir saruna un uzklausīšana kopā, kas palīdz 

atbrīvot emocijas, atraisa enerģiju blokus, no-
mierina un līdzsvaro enerģiju plūsmu organismā. 
Būtiskākais faktors šajā procesā ir uzticēšanās un 
savstarpējā cieņa. Klients zina, ka saruna ir pilnībā 
konfidenciāla. Pat ja uz sesiju nāk pāris, tikai stresa 
analītiķis zina, ko runā viens vai otrs. Viņš analizē 
abu cilvēku mijiedarbību kopumā un izsecina stresa 
cēloņus. Stresa analītiķa sesija ir salīdzinoši jauna 

un savā ziņā elitāra alternatīvā metode, taču tai ir 
visai plašs pielietojums, tāpat kā stresam. Stress 
ir visur – sākot no mājas nebūšanām, problēmām 
darbā, eksāmeniem skolā, līdz pat sporta sacen-
sībām, došanās pie zobārsta utt.

– Jūs teicāt, ka stresa analīzi apvienojat 
arī ar Scenar terapiju. Pastāstiet par to ko 
vairāk!

– Scenar terapija patiesībā nav nekas jauns, tā 
tika radīta PSRS laikos un eksistē jau kopš 70. ga-
diem – ar mērķi, lai tālajos kosmosa ceļojumos 
kosmonautiem būtu iespēja ārstēties, neizman-
tojot medikamentus, kuriem, kā zināms, ir biežas 
blakusparādības. Zinātnieki apzinājās, ka Kosmosa 
telpa ir visai dārgs projekts un jebkura kļūme un 
cilvēciskais faktors var būtiski ietekmēt Kosmosa 
apgūšanas programmu. Tāpat Scenar lietoja arī ar-
mijas vajadzībām. 1970. gadā izcila zinātnieku un 
ārstu komanda radīja pirmsākumu Scenar metodei. 
Vēlāk, papildinot tehnoloģijas un pamatojoties 
pētījumos, 1986. gadā Scenar patentēja Krievijas 
PFSR Veselības ministrija klīniskai lietošanai. Šobrīd 
tā vairs nav eksperimentāla, bet gan medicīniska 
un pilnveidota (profesora A. Ravenko autorizēta) 
ārstniecības metode. Scenar pēta un lieto ne tikai 
Krievijā, bet arī tādās valstīs kā Austrālija, Dānija, 
Norvēģija, Jaunzēlande, Amerika, Kanāda, Vācija u. c.

Šī terapija balstās Ķīnas medicīnas pamatos, aku-
punktūrā, zonālajā masāžā un modernajā elektro-
terapijā. Pēc savas būtības tā ir adaptīvo sistēmu 
atjaunošanas programma. Ja pieņemam, ka sli-
mības rodas no homeostāzes (organisma spēja no-
drošināt relatīvi nemainīgu iekšējo vides sastāvu) 
traucējumiem, top skaidrs, ka ārstēšana tiek vērsta 
uz adaptīvo funkciju atjaunošanu un normalizē-
šanu. Scenar terapija ir bezmedikamentoza medi-
cīniska tehnoloģija. Terapijā tiek izmantota neliela, 
bet unikāla ierīce – SCENAR. Nosaukums radies no 
terapiju raksturojoša termina pirmajiem burtiem. 
Latviski tas skanētu šādi: paškontrolējoša energo 
neiro adaptīva regulācija. Tātad – organisms pats, 
pateicoties Scenar ārstnieciski imformatīvajam im-
pulsam, atgūst spēju atjaunot savas funkcijas un 
novērst traucējumus. Scenar impulss vienlaicīgi 
darbojas gan lokāli (stimulē ādu un asinsvadus), 
gan vispārēji (iedarbojoties uz nervu un hormonālo 
sistēmu). Scenar impulss ķermenim (tas tiek sūtīts 
caur ādu, un to uztver galvas smadzenes) norāda 
vietu, virzienu un veidu, kādā nepieciešamas veikt 
izmaiņas organismā (piemēram, koriģēt dažādu 
audu un orgānu aktiviāti), bet izmaiņu procesu 
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nodrošina paša ķermeņa adaptīvās un regulatorās 
sistēmas. Šī tehnoloģija nodrošina iespēju veidot 
dialogu ar organismu, jo ierīces impulss ir līdzīgs 
ķermeņa dabiskajam neiroimpulsam. Turklāt – at-
šķirībā no daudzām citām tehnoloģijām – ierīces 
efekts nerada pieradumu.

– Vai Latvijā šo terapiju izmanto arī medi-
cīnas iestādēs?

– Jā un nē. Scenar vairāk tomēr izmanto ārsti, 
kuriem ir netradicionāls skatījums, proti, tādi, kuri 
piekopj gan tradicionālās, gan alternatīvās ārstē-
šanas metodes. Vairumā gadījumu Scenar tera-
pija tiek pielietota kā papildinošā. Ir pat valstis, 
piemēram, Austrālija, kur Scenar lieto profesio-
nālajā sportā, arī olimpiskajā izlasē – lai sniegtu 
medicīnisko rehabilitāciju. Arī es savā praksē sa-
skaros ar pacientiem, kuriem ir sporta un ikdienas 
traumas, piemēram, ceļa un pleca locītavu sāpes, 
dažādi sastiepumi un sasitumi. Scenar terapija 
var ievērojami samazināt atlabšanas laiku pēc 
negadījumiem, traumām un operācijām, tostarp 
apdegumiem un lūzumiem. Faktiski – izņemot 
ārstēšanos slimnīcā ar ģipša pārsējiem un rekons-
truktīvo ķirurģiju – ir maz tādu terapiju, kas būtu 
tikpat efektīvas kā Scenar. Tās pozitīvā efektivitāte 
ir ļoti augsta – apmēram 90%. No tiem 60% tiek 
virzīti uz pilnīgu izveseļošanos, bet 30% sasniedz 
labvēlīgu dinamiku. Lūk, medicīnas nozares un 
organisma sistēmas, kas visai veiksmīgi pakļaujas 
Scenar terapijai: oftalmoloģija, gastroenteroloģija, 
stomatoloģija, urīnizvadsistēma, otorinolaringo-
loģija, pulmonoloģija, sirds-asinsvadu sistēma, 
neiroloģija (CNS traucējumi), skeleta-muskuļu sis-
tēma, ginekoloģija un dermatoloģija.

– Izklausās iedvesmojoši!
– Jā, tomēr jāatceras, ka ne visas kaites var un 

vajag izdziedināt, jo reizēm tās kalpo kā STOP 
zīmes cilvēka rīcībai – lai viņš attaptos. Ir bijuši 
gadījumi, kad pie manis atnāk cilvēks ar muguras 
sāpēm. Sarunas laikā top skaidrs, ka viņam ir sē-
došs darbs – 12 stundas pie datora katru dienu. 
Protams, var noņemt sāpes, bet jāiemācās arī sa-
klausīt organisma saucienu pēc palīdzības – es 
esmu noguris no tās sēdēšanas! Tādējādi bieži vien 
pareizais risinājums ir tieši dzīvesveida maiņa. 
Tāpat mēdz būt situācijas, kad ārstēšana ir ne-
veiksmīga, jo starp dziedinātāju un slimnieku ne-
rodas īstais kontakts. Dziedinātājs un slimnieks ir 
kā iņ un jan. Tikai kopā, pastāvot enerģijas pievilk-
šanās likumam, šī kombinācija spēj ko radīt! Tāpēc 
katram no mums jāatrod savs speciālists. t

Baibas Arājas dzīvesprieka avoti
♦ Ģimene. Visa harmonija cilvēkā sākas ar ģimeni 
un mājām. Kurš gan nav dzirdējis teicienu – mājas 
kā miera osta?! Jo lielāks miers mājās, jo lielāka 
harmonija cilvēkā. Tu vari iet uz jogu, skriet, 
cilāt svarus, meditēt, staigāt gar jūru – tas 
viss būs pareizi un labi. Bet – ja, atgriežoties 
mājās, tevi pārņems nemiers, diskomforts un 
stress, tad viss iepriekš uzskaitītais būs kaķim 
zem astes. Tāpēc ir svarīgi veltīt laiku savas ģi-
meniskās vides sakopšanai. Savām attiecībām 
mājās. Runāsimies savā starpā, mācīsim to 
saviem bērniem. Vismaz vienu reizi dienā sa-
nāksim kopā kaut vai pie vakariņu galda un 
pārrunāsim dienas notikumus. Tas ir tik maz, 
bet vienlaikus arī tik daudz…
♦ Veselīgs dzīvesveids. Manuprāt, dzīves-
veidu par veselīgu var dēvēt tad, ja tas cil-
vēkam rada prieku. Protams, var grauzt salātus 
un dienām cīnīties sporta zālē, ja tas vairo 
prieku, bet – ja to darām tikai tāpēc, lai no-
mestu kilogramus un labi izskatītos pludmalē, 
tad tas nav prieks, tā drīzāk ir neapmierinātība 
ar sevi. Jā, arī es esmu tikai un vienīgi cilvēks, 
arī man ir dienas, kad viss krāsojas melnās 
krāsās, bet tad pārnāku mājās, kur mani sa-
gaida ģimene. Ģimene ir mans prieks un mans 
veselīgais dzīvesveids!


