
Darbs ar zemapziņas dzīlēm. Neirografika. 
 

Inga Lukašinska ir neirografikas instruktore, sociālā darba speciāliste, neirodinamisko 
zīmēšanas tehniku praktiķe. Savā mājas lapā viņa atzīst, ka neirodinamiskās zīmēšanas 
tehnikas ir viņas aizraušanās. Tā ir iespēja izpaust zemapziņā notiekošos procesus caur formu 
un līniju, un tas spēj ienest pozitīvas pārmaiņas visdažādākajās dzīves jomās. Tā ir ļoti 
iedarbīga metode dažādu emocionālo stāvokļu – dusmu, baiļu, aizkaitinājuma, stresa utt. 
harmonizēšanai, bet tā var būt arī nākotnes modelēšanas metode.  

Neirodinamiskā zīmēšana ietver arī mandalu, fraktāļu, zentaglu (vai zentanglu), debesu koku 
un 12 kvadrātu zīmēšanu. Šīs tehnikas vieno ne tikai apbrīnojama rezultativitāte, bet arī tas, 
ka tās ir ikvienam pieejamas – individuāli, patstāvīgi lietojamas, apgūstamas pāris nodarbību 
laikā, neprasa nekādus sarežģītus instrumentus. 

Inga savā pasaules redzējumā pieturas pie koncepta, ka viss, kas pasaulē ap mums notiek ir 
mūsu domu, jūtu, rīcības un uztveres atspoguļojums. Šādi lūkojoties uz pasauli tā ir ļoti 
aizraujoša vieta kur būt. Nekas nav nejaušs, visam ir kāds iemesls, visam ir kāds vēstījums.   

Neirodinamiskās zīmēšanas tehnikas ir tās, kas palīdz mums kļūt vērīgākiem pret pasauli.  
Kļūstot par vērotāju, atklājas, ka pasaule ar mums runā ļoti dažādās valodās – caur krāsām, 
skaitļiem, zīmēm, simboliem un skaņām…… Pajautājiet savam eņģelim kādu sev svarīgu 
jautājumu – viņš vienmēr atbildēs, tikai esiet vērīgi – atbilde var būt  uzraksts uz ielas vai sienu 
zīmējums; grāmatas un laikrakstu virsraksts; taureņi, kas uzrodas pārsteidzošās vietās; 
krāsaina vai balta  pūka, kas nolaižas it kā ne no kurienes;  pēkšņas sajūtas, kas rodas ne no 
kā; domas, īpaši pirmā, kas ienāk prātā, kad uzdodam jautājumu;  atbilde var  atnākt arī kā 
kāda cilvēka teiktais sarunā. Tie var būt mākoņu un lidmašīnu raksti debesīs, kurus tu izjūti kā 
domātus tieši tev, tās var būt situācijas un sarunas, kas notiek ap tevi un pēkšņi iegūst citu 
jēgu, monētas, zīmes un skaitļi uz tām, zīme var būt arī varavīksne, eņģeļu kārtis, kuras vari 
pats sev uzzīmēt...  

Mēs dzīvojam brīnumainā pasaulē un neirodinamiskās zīmēšanas tehnikas palīdz šo skaistumu 
ieraudzīt, vispirms atklājot katram pašam savu iekšējo potenciālu un radošumu un tad 
atstarojot to pasaulē. 

Ar vārdu sakot, Inga Lukašinska interesējas par visu, kas vairo prieku un laimes sajūtu cilvēka 
dzīvē, bet šajā rakstā viņa apskata tuvāk neirografiskos zīmējumus. Iesim kopā ar Ingu 
pašizziņas un pašattīstības ceļu, kurā viņa mūs aicina!  

Šis raksts nav par bailēm, trauksmi un citām emocijām. Tas neskaidro dažādu 
emocionālo stāvokļu un problēmsituāciju cēloņus. Tas tikai piedāvā, kā ar to visu var strādāt. 
Turklāt strādāt pats - bez citu palīdzības, ar ļoti pieejamiem un vienkāršiem instrumentiem. 
Jums būs nepieciešamas tikai pāris stundas laika, balta lapa, melns marķieris un krāsainie 
zīmuļi.  

Šis būs koncentrēts ieskats mūsdienīgā, unikālā autortehnikā, kas dos priekšstatu gan 
par metodes ideju, gan iespēju pašam pamēģināt, kā tā darbojas. Dziļākai šīs metodes apguvei 
noteikti rekomendēju to darīt kopā ar neirografikas instruktoru. 

Kad domāju par šo publikāciju, centos iztēloties, kas ir tas, ko gribu nodot, pateikt 
citiem cilvēkiem. Manuprāt, svarīgākais, ko es gribētu – iedvesmot zīmēšanai, mēģināt uzzīmēt 
savu pirmo zīmējumu. Kad pie manis uz neirografikas nodarbībām cilvēks atnāk pirmo reizi, 



es vienmēr uzsveru – jums nav jānotic tam, ko es vai kāds cits zīmētājs stāsta par neirografikas 
brīnumiem, jums pašiem ir jāpamēģina, jāpiedzīvo, kā tas darbojas tieši jūsu dzīvē. Esmu 
pārliecinājusies, ka gandrīz ikviens, kas saskaras ar neirografiku, piedzīvo tās acīmredzamos 
un jūtamos efektus un kļūst par aizrautīgu zīmētāju. Nemaz nerunājot par tādu „blakusefektu” 
kā cilvēka radošās izpausmes uzplaukums. 

Neirografika, manuprāt, nav vienkārši tehnika vai metode, tas ir fenomens (izcila 
parādība), kas ir radies tieši šajā laikā - kad pasaule ir gatava tā izmantošanai. Nezinu kā jūs, 
bet es esmu pamanījusi, ka manā apkārtējā vidē daudzi cilvēki, kuriem iepriekš nav bijis 
nekādas (vismaz acīmredzamas) saiknes ar mākslu, pēkšņi sāk krāsot, zīmēt, gleznot, veidot – 
radīt apbrīnojami skaistus darbus. Un tā vien liekas, ka brīnos ne tikai es, bet arī pats cilvēks ir 
pārsteigts par to, kā izpaudusies viņa dvēsele. Un, kad tas notiek, process vairs nav apturams. 
Iespējams, šis ir laiks, kad arvien biežāk cilvēki sev uzdod jautājumu – ko es patiesi vēlos savā 
dzīvē, kā lai izpaužu /īstenoju visu savu potenciālu. Neirografika vienmēr atver mūsos šīs 
„mazās durtiņas”, aiz kurām glabājas vēsts par skaisto un estētisko.  

Vēl viens iemesls, kāpēc neirografikai ir pienācis laiks – cilvēki šobrīd uzņēmuši un 
turpina uzņemt tik daudz informācijas, ka integrēt šo informāciju labāk var caur vizuālu 
mākslu, jo tā atspoguļojam un sakārtojam neierobežotu informācijas daudzumu. 

Neirografikas metodes autors ir Pāvels Piskarevs (Krievija) – ļoti talantīga, unikāla un 
harizmātiska personība. Cilvēks, kurš mīl to, ko dara. Neirografika radusies no vēlmes padarīt 
pasauli labāku. Šajā unikālajā autortehnikā viņš caur savu pieredzi ir apvienojis psiholoģijas, 
mākslas, arhitektūras, socioloģijas, austrumu garīgo mācību u.c. zināšanas. Visi viņa 
autortehnikas atklājumi ir vērsti uz cilvēka attīstību un apziņas paplašināšanu. Publiskajā 
informatīvajā telpā ir pieejama ļoti plaša informācija par neirografiku, jo autors dāsni dalās ar 
to. Kā viņš pats saka - vēlos visu pasauli padarīt par zīmējošu. Noteikti iesaku paskatīties 
internetā pieejamās autora video nodarbības, lai iepazītu metodes autoru, iedvesmotos un 
dziļāk ielūkotos neirografikas principos. 

 

Vispirms ķersimies pie praktiskā darba – pie zīmēšanas. Iziesim tai cauri un pēc tam neskaidros 
jautājumus aplūkosim teorētiskajā sadaļā. 

Zīmējam savu pirmo neirografisko zīmējumu! 

Ir laiks paņemt baltu lapu un melnu marķieri. Tieši melnais marķieris, kuru parasti izmanto 
grafikas zīmējumos, un kurš atstāj gludu, skaidru līniju, ir neirografikas pamatinstruments. 

Tikai piedzīvojot zīmēšanas procesu, sajutīsiet, par ko tad īsti te runāju! 

Vispopulārākais un universālākais neirografikā ir, tā sauktais, „Ierobežojumu 
noņemšanas algoritms.” Tas ir arī algoritms, kuru apgūst neirografikas bāzes kursā ar 
nosaukumu „Lietotājs”. Ar šī algoritma palīdzību varat „izzīmēt” jebkuru tēmu, jautājumu, 
situāciju, kas jūs šobrīd satrauc.   

1.solis. Tēmas izvēle. Neirografisko zīmējumu vienmēr zīmē par sev aktuālu tēmu, tāpēc 
izvēlieties kādu tēmu, jautājumu, problēmu vai situāciju, kura jūs satrauc, neliek mieru, kaitina, 
traucē vai apgrūtina. Tas var būt saistīts ar jebkuru dzīves jomu – cilvēciskajām attiecībām, 
veselību, emocijām, karjeru, finansēm utt. Parasti aktuālā tēma mums ienāk prātā pati pirmā – 
tā arī ir īstā! Nelauzīsim galvu par tēmas formulējumu, jo tas varbūt tikai viens vārds –, bet 
tāds, kas ietver visu jūsu tēmas un pārdzīvojuma dziļumu. Jebkura tēma, ko sajūtam kā 



problēmu, satur noteiktu spriedzi un tieši spriedze ir tā, kas neļauj mums iegūt vēlamo rezultātu 
un tieši ar šo spriedzi mēs tālāk strādāsim neirografiskajā zīmējumā. 

2.solis. Izsviedums jeb mūsu zīmējuma kompozīcijas uzskicēšana. Kā tas notiek? Jūs paņemat 
melnu marķieri un, neatraujot roku no papīra, 3-4 sekunžu laikā veicat jūsu emociju 
izsviedumu. Centieties pēc iespējas sakoncentrēt savu spriedzi/trauksmi/neapmierinātību, kas 
saistīta ar izvēlēto tēmu, izjust to, un caur roku „atbrīvot” uz papīra. Tas izskatīsies kā haotisks 
švīkājums, kurā noteikti būs arī asi stūri (skat. zīmējumu 1). Šis švīkājums ir jūsu patreizējās 
problēmas/tēmas projekcija uz lapas. Dažkārt emocionālais izsviedums var būt tiks spēcīgs, ka 
pat salūzt marķieris, vai arī marķieris kādos posmos neraksta un atstāj tikai nospiedumu uz 
lapas. Neuztraucieties par to, pārzīmējiet vēlreiz vai vienkārši atjaunojiet līnijas nospiedumu 
uz lapas. 

Zīm. nr.1  

3.solis. Noapaļošana jeb apvienošana. Šajā solī izmantosim apļa dziedinošo spēku, par ko 
sīkāk stāstīšu mazliet vēlāk. Šis algoritma punkts prasīs no jums pacietību, jo būs jānoapaļo 
katrs stūris un līniju krustojums, kas izveidojies jūsu izsviedumā. Soli pa solim jūs noapaļojat, 
vienlaicīgi ieklausoties savās sajūtās, domās un emocijās. Noapaļošanu veiciet rūpīgi, dariet to 
pārliecināti, centieties, lai savienojumu vietas ir gludas, bez asumiem. Tādā veidā jūsu 
izsvieduma rezultātā radītais „durstīgais” zīmējums lēnām pārtaps gludā, maigā un harmoniskā 
figūrā (skat. zīmējumu 2). Šo zīmēšanas posmu noteikti ir jāpabeidz! Pat tad, ja tālāk izdomājat 
nezīmēt. Ja esat veicis izsviedumu, tad saņemiet visu savu gribasspēku un pabeidziet zīmējuma 
aso stūru noapaļošanu. Tas ir svarīgi! Noapaļošanas posmā mēs strādājam ar mūsu individuālo 
apziņas sfēru. Noapaļošana ir cīņa ar saviem priekšstatiem, tāpēc tas dažkārt ir grūts posms. 
Šajā procesā bieži var piedzīvot pretestību. Lai arī mēs it kā deklarējam, ka vēlamies kādu 
situāciju atrisināt, īstenība bieži vien rāda pretējo. Mēs ilgojamies pēc cita rezultāta, bet 
turpinām darīt lietas tāpat kā iepriekš, domāt kā līdz šim, rīkoties kā ierasts. Noapaļošana ir 
došanās pārmaiņu virzienā, tas var būt ļoti neierasti un mūsu Ego (it kā sargājot mūs), var tam 
pretoties – jo šķiet, ka jaunais, nezināmais, var mūs apdraudēt. Te svarīgi atcerēties, ka 
pretestība ir normāla reakcija un pat liecina par to, ka slēptie psihes procesi ir aktivizēti. Parasti, 
kad viss ir noapaļots, iestājas apmierinātības sajūta, jo mēs esam strādājuši ar savu personību, 
ar savu raksturu. 

 

 



Zīm. nr.2 

 
4.solis. Integrācija. Mūsu problēma jeb sarežģītā dzīves situācija nekad neeksistē atrauti no 
pārējās pasaules, mūs ietverošās vides un citiem cilvēkiem, tāpēc ir svarīgi šo savu situāciju 
harmoniski „ierakstīt” apkārtējā telpā. Ja sākotnējais izsviedums atspoguļo mūs pašus, mūsu 
iekšējo spriedzi un sajūtas attiecībā uz tēmu, tad integrācijas posmā mēs it kā izejam ārpusē un 
dalāmies ar šo jauno, harmonisko un noapaļoto figūru, integrējam to apkārtējā pasaulē. Tēlaini 
izsakoties, mūsu uzdevums šajā posmā ir izšķīdināt sevi apkārtējā pasaulē, lai mūsu sākotnējais 
izsviedums kļūtu praktiski nemanāms. Lai to izdarītu, sākam vilkt papildus neirografiskās 
līnijas (izlasi vairāk par neirografisko līniju raksta otrā daļā), sākumā izvelkot līdz lapas malām 
visus tos asos stūrus un atvērtās līnijas, kas ir mūsu izsviedumā (skat. zīmējums 3).  

Zīmējums nr.3 

 
Tālāk turpinām vilkt papildus līnijas fonā, kā arī nedaudz neirografēt  pašu izsviedumu (dažkārt 
izsvieduma līnija, kas atspoguļo mūsu ierobežojumus un satur spriedzi, ir ļoti taisnas un tāpēc 
ir labi tām pa virsu zīmēt neirografisko, apzināto līniju, tādā veidā ejot prom no ierastiem, 
stereotipiem reaģēšanas veidiem), līdz visa lapa ir vienmērīgi aizpildīta un mūsu sākotnējā 
figūra vairs nav pamanāma – tā it kā izšķīst fonā. Pēc tam turpinām noapaļot visus no jauna 
izveidojušos līniju krustpunktus. (skat.zīmējums 4) Esiet gatavi arī šajā posmā sastapties ar 
pretestību, jo šis posms ir simboliski saistīts ar sava sociālā nozīmīguma samazināšanu. 
Raksturīgi, ka mūsdienās mēs lielā mērā esam tieši pretēji orientēti – mēs cīnāmies par savu 
viedokli, par to, lai mūs ievēro, rēķinās ar mums, mēģinām izcelt savu svarīgumu. Bet 
integrācijas posmā, kad izsvieduma figūru mēģinām izšķīdināt fonā, mēs it kā atzīstam, ka 



esam vienoti ar visu pasauli, esam daļa no kaut kā lielāka, daļa no šīs situācijas, jo viss ir 
savstarpēji saistīts. Mēs sevi noliekam vienādās pozīcijās ar visu pasauli, ar līdzcilvēkiem. Un 
te var būt katram sava pieredze – kādam tas var būt viegli, bet cits katru līniju fonā velk ar lielu 
pretestību. Galvenais ir vērot, – kā tas notiek. 

Zīmējums  nr.4 

 
 

Otrs integrācijas posms ir lielo figūru izdalīšana jeb arhetipēšana. Šajā brīdī ķeramies pie 
krāsainajiem zīmuļiem un, lūkojoties uz savu darbu, spontāni meklējam ar acīm un intuīciju 
vietas, kuras gribam apvienot caur krāsu. Tā veidojam jaunas figūras savā zīmējumā! Svarīgi, 
lai mēs nekrāsotu atsevišķus laukumiņus, bet gan ar krāsu apvienotu vairākus zīmējuma 
fragmentus, apvienotu kaut ko, kas iepriekš bijis sadrumstalots (skat. zīmējumu 5). Uzticieties 
savai rokai! Caur lielo figūru krāsošanu piekļūstam saviem resursiem, jauniem risinājumiem 
un pieejām. Parasti šajā zīmēšanas posmā atnāk iedvesma, jūtam enerģijas pieplūdumu. 
Izmantojiet dažādas krāsas, tās, kuras jūs visvairāk uzrunā. Lūkojieties pēc estētiskā 
baudījuma. 

Zīmējums nr.5 

  
 



 5.solis: Lauka līnijas. Tās ir neirografiskas līnijas, kuras virzās cauri visam zīmējumam – no 
vienas lapas malas līdz otrai. Tās var iet gan vertikāli, gan horizontāli, gan pa diagonāli. Lauka 
līnijas var virzīties gan pa jūsu zīmējumā eksistējošām līnijām, gan var būt ievilktas no jauna 
un tikai vietām sakrist ar esošajām līnijām. Tāpat kā visas citas līnijas, arī lauka līnijas tiek 
integrētas zīmējumā izmantojot noapaļošanu, un to skaits ir jūsu ziņā – tās var būt 2 - 4, tieši 
tik, cik sajūtat nepieciešamību (skat. zīmējumu 6). Lauka līnijas konceptuāli saistās ar dabas 
spēku, ar garīgiem, augstākiem spēkiem. Lauka līnija – tas ir par uzticēšanos pasaulei! Dažkārt 
liekas, ka mums ir viss jākontrolē. Zīmējot lauka līniju, mēs parādam, ka uzticamies dzīvei, 
ļaujam kaut kam lielākam ienākt mūsu dzīvē. Un tas mūsos atbrīvo daudz enerģijas, jo vairs 
necenšamies visu „noturēt”, atlaižam. Pateicoties šīm līnijām, mēs iedarbinām, tā saucamo, 
sinhronitātes efektu, kas nozīmē dzīvi, kurā „es iedomājos – un tas notika”, „es uzzīmēju - un 
tas notika”. Lauka līnijas pastiprina mūsu zīmējumu, rada paļāvības sajūtu, ka viss atrisināsies, 
viss izdosies. Bet atcerieties, ka lauka līnija nav spontāna līnija – tā ir neirografiska līnija, kuru 
jūs velkat apzināti, veidojot jaunu maršrutu jūsu zīmējumā. Ieklausieties sajūtās, uzticieties 
savai rokai un ļaujiet tai atrast šo līniju jūsu zīmējumā. Parasti tā ir biezāka par citām līnijām, 
tāpēc izceliet to ar biezāku marķieri. 

Zīmējums nr. 6 

 
 

6.solis. Fiksācija. Šis ir noslēdzošais solis, bet tas dažkārt var aizņemt tikpat daudz laika, cik 
visa iepriekšējā zīmējuma radīšana. Fiksācija nozīmē, ka savā zīmējumā meklējam kaut ko, 
kas, mūsuprāt, ir pats svarīgākais, ko mēs gribētu izcelt. Fiksāciju var veikt dažādi, piemēram, 
varam iezīmēt kādu jaunu figūru un izcelt to, bet varam arī ar krāsu vai biezāku līniju palīdzību 
izcelt kādu jau eksistējošu figūru vai līnijas (skat. zīmējumu 7). Tagad, tuvojoties darba 
noslēgumam, vērojam savas sajūtas – ir ļoti svarīgi, lai zīmējums mums patīk. Jo tā ir tieši šī 
gandarījuma sajūta, šī vibrācija, kas saka – „ jā, man patīk”, „jā, tas ir tas īstais”, „jā, tas ir 
labāk, nekā cerēju”, tas ir posms, kas mūs aizved pie rezultāta. Estētiskais risinājums 
neirografikā ir viens no fundamentālajiem principiem. Kompozīcija, kas ir skaista (pēc jūsu 
sajūtām), ģeometriski harmoniski veidota, ir tuva ideālam risinājumam. Fiksācija ir gluži kā 
lēmuma pieņemšana – darīšu to, rīkošos šādi utt. 

Zīmējums ir pabeigts, kad tas mūs sajūtu līmenī „atlaiž”. Parasti tad ķermenī jūtam 
atvieglojumu, zīmējums mums patīk, rada prieka un gandarījuma sajūtu. Vienmēr saviem 
studentiem saku – nepadodieties, turpiniet zīmēt līdz atrisinājumam! 



Zīmējums nr.7 

 
 7.solis. Atgriešanās pie tēmas. Kad zīmējums pabeigts, ir labi sev uzdot jautājumu – ko es 
tagad jūtu, domājot par savu tēmu? Kas ir mainījies? Kāds būs mans nākamais solis? 

Neuztraucieties, ja zīmējot pirmos zīmējumus, neizdodas gūt cerēto gandarījumu. Īpaši, ja esat 
izvēlējušies kādu jau ieilgušu, smagu problēmu. Šajos gadījumos jārēķinās, ka nāksies uzzīmēt 
ne vienu vien zīmējumu, lai sasniegtu rezultātu.  

Kad zīmējat neirografiskos zīmējumus, esiet vērīgi pret to, kas notiek ap jums, kā mainās 
pasaule, notikumi. Kā attīstās tēma, ar kuru strādājat. Visbiežāk tie ir interesanti piedzīvojumi. 
Neirografika palīdz ieraudzīt, ka pasaule ap mums runā, ka mēs paši esam viedi un gudri, mūsos 
slēpjas milzīgs potenciāls un visas atbildes ir mums pieejamas. 

 

Nu pienācis laiks rezumēt, apkopot un apjēgt to, ko darījām. 

Kur slēpjas neirografikas fenomens? Kā, pavisam vienkāršs zīmējums spēj radīt 
pozitīvas pārmaiņas cilvēka dzīvē? 

Neirografikas fenomens slēpjas, tā saucamajos, trīs neirografikas „aktīvos” jeb instrumentos. 

Pirmkārt, tā ir neirografiskā līnija. Tā ir īpaša līnija, kuru atklājis neirografikas autors. 
Neirografiskā līnija nav spontāni novilkta līnija. Spontāni novilkta līnija visbiežāk atspoguļo 
mūsu iesakņojušos domāšanas un reakciju modeļus. Neirografiskā līnija ir apzināti vilkta līnija. 
Neirografiskajai līnijai raksturīgi, ka tā virzās turp, kur to negaidu ieraudzīt un tā novilkta tā, 
lai neatkārtotu sevi katrā nākamajā posmā (skat. zīmējumu nr.8). Vienkāršāk šo neirografiskās 
līnijas ideju saprast, kad domājam par līnijām dabā – tās nekad nav taisnas, tās ir dzīvas un 
skaistas savā neparedzamībā – kā koku zari, debesu mala vai jūras krasts. Šī līnija slēpj sevī arī 
dziļu psiholoģisku nozīmi. Iespējams, esat kādreiz ievērojuši, cik nemainīgs dzīves laikā ir 
cilvēka rokraksts. Izrādās, caur to, kā velkam līniju un to, kas raksturīgs mūsu līnijai, - 
atspoguļojas mūsos dziļi mītoši, nostiprinājušies priekšstati, uzskati un rīcības modeļi. Tieši 
šie mūsu dzīves laikā iegūtie, ierastie uzvedības un reakciju modeļi un stereotipi bieži mūs 
ierobežo, traucē būt patiesi brīviem, reaģēt uz notikumiem atvērti, ar paļāvību, uzticēšanos, 
ļaušanos un brīnīšanos. Un bieži vien šo ierobežojumu dēļ spējam raudzīties uz lietām, 
cilvēkiem un notikumiem tikai no šaura skatu punkta, tā atkal un atkal kāpjot uz tiem pašiem 
„grābekļiem”. Kad izmantojam neirografisko līniju, mēs sākam virzīties prom no šiem mūsu 



ierastajiem modeļiem un mums paveras daudz iespēju piedzīvot kaut ko jaunu. Mēs kļūstam 
arī drosmīgāki un atvērtāki pasaulei. Un interesanti ir tas, ka zīmējot neirografisko līniju, virzot 
roku mazliet citā virzienā, nekā to gribētos, nekā tas ir ierasts, mēs radam jaunus neironu ceļus, 
jaunas pieredzes. Sākumā tas ir uz papīra, bet fenomens, ko nodrošina rokas smalkā motorika 
ir tāds, ka pārmaiņas sāk atspoguļoties arī dzīvē – iegūstam spēju rīkoties citādi - brīvāk, esam 
gatavāki citiem rīcības variantiem, citām izvēlēm. 

Otrkārt, tā ir noapaļošana jeb apvienošana. Apļa dziedinošais spēks caurvij visu 
neirografiku. Aplis ir tā figūra, simbols, kuru cilvēks uztver kā kaut ko ļoti harmonisku, drošu, 
aizsargājošu. Aplis ir veseluma, spēka, pabeigtības simbols. Pretstatā formām ar asiem stūriem, 
kuras uztveram kā draudīgas, - apaļas formas rada drošības sajūtu. Neirografikas tehnika 
paredz, ka līniju krustpunktos, kur veidojas stūri, tie tiek noapaļoti. (skat.zīmējumā nr.8) Līniju 
krustpunkti simbolizē konfliktu, pretrunas. Izmantojot noapaļošanu, iespējams nomierināt, 
sabalansēt, noņemt spriedzi saspringtā situācijā vai mazināt emocionālo uzbudinājumu. 
Noapaļošanas otrs efekts ir apvienošana – caur to mūsu apziņā ir iespējams apvienot šķietami 
pretrunīgas lietas. Problēmas neeksistē pašas par sevi, tās ir prāta radītas. Un tajā brīdī, kad 
mūsu prāts saskata kādu pretrunu, dualitāti, un nespēj savienot šīs divas lietas, dzīvē to izjūtam 
kā problēmu. Neirografika palīdz caur noapaļošanu harmoniski apvienot/savienot it kā 
pretrunīgas lietas. Piemēram, es varu būt laba mamma, bet arī laba darbiniece, es varu būt gan 
jautra, gan skumja, es varu nebūt perfekta, bet mani var mīlēt utt. Nav jāizdara izvēles, jāieņem 
kāda viena pozīcija, neirografika ļauj sajust vienotību, akceptēt un īstenot dzīvē mūsu 
potenciālu visās tā izpausmēs. 

Zīmējums nr.8 

 
Treškāt, tas ir neirografikas bāzes algoritms.  

Bāzes algoritms ir neirografikas pamats, tas ir nemainīgs un uz tā balstīti visi neirografikas 
algoritmi un tehnikas. Algoritms apraksta zīmēšanas procesu un izveidots tā, lai zīmētājs soli 
pa solim virzītos pretim savas situācijas risinājumam. Algoritmam ir septiņi soļi un to mēs 
šodien piedzīvojām, zīmējot „Ierobežojumu noņemšanas algoritmu”. 

Vēl ir svarīgi saprast, ka neirografika ir apzināta zīmēšana (izņemot izmetuma veikšanu 
ierobežojuma noņemšanas algoritmā, kas ir spontāns), procesā ir jābūt ļoti vērīgam. Tā 
ir uzmanības un arī iztēles prakse. 

Kad zīmējam neirografisko zīmējumu, cenšamies vērot sevi. Ko mēs vērojam ? 

Pirmkārt, vērojam to, ko mēs redzam uz lapas (vizuālais objekts, forma, ko zīmējam). 
Pamanām kādas domas mums ienāk prātā. 



Otrkārt, vērojam kādas jūtas un emocijas pamostas zīmējot. 

Treškārt, vērojam ķermeni – sensorās, taktilās sajūtas ķermenī. (Varbūt paliek silti vai auksti, 
kaut kas iesāpas, uznāk drebuļi, saspringst pleci utt.) .Vērojam sevi visā zīmēšanas procesā. 

Nesatraucaties, ja praktizējot neirografiku sākotnēji nepamanāt sajūtas ķermenī vai kādas 
emocijas. Šī prasme pamanīt arī ir jātrenē. Zīmējot biežāk, kļūsiet vērīgāki. Zīmēšanas procesā 
varat pat speciāli apstāties un ieklausīties sevī.  

No pieredzes varu teikt, ka sajūtas neietekmē neirografikas efektivitāti, tomēr izdzīvojot 
procesu, esot vērīgi, varam piedzīvot daudz atklāsmju un iegūt jaunas atziņas. 

Nenoliedzami, neirografika ir prakse, kuras laikā satiekamies ar dažādām pretestībām. 
Zīmēšanas procesā varam piedzīvot arī nepatīkamas sajūtas, kuras norāda, ka esam 
pieskārušies kaut kam, kas ir ļoti statisks, nostiprinājies mūsos un traucē virzīties uz priekšu, 
pretojas pārmaiņām (visbiežāk kādi uzskati vai stereotipi). Jau velkot neirografisko līniju vien, 
nonākam diskomforta zonā – jūtam iekšēju pretestību. Esiet tam gatavi! 

Es ceru, tagad tu jau esi gandrīz pievienojies neirografistu pulkam !  

Kur apgūt neirografiku? 

Lai gan neirografikas metode ir ļoti jauna, tai ir tikai 6 gadi, to apguvuši jau tūkstošiem cilvēku 
visā pasaulē. Domāju, ka tehnikas popularitāte slēpjas tās pārsteidzošajā rezultativitātē. 
Neirografika var kļūt gan par jūsu jauno profesiju, gan var būt vēl viens instruments jūsu jau 
esošajā profesijā, gan var būt arī lielisks pašpalīdzības un pašattīstības veids – jūsu personiskais 
drošais pavadonis dažādos dzīves līkločos. Tāpēc neirografiku iespējams apgūt dažādos 
līmeņos, tas atkarīgs no tā kādam nolūkam to izlemjat apgūt: lai sasniegtu personīgos 
rezultātus, lai palīdzētu citiem, lai mācītu citus. 

 Metodes autors un arī neirografikas instruktori ļoti dāsni dalās ar bezmaksas nodarbībām 
sociālajos tīklos. Iespējams, ka pirmo iespaidu jums palīdzēs iegūt dažādie bezmaksas video, 
kas par šo metodi pieejami internetā. Bet tad, kad sajutīsiet, ka tā jūs aizrauj un gribas 
iedziļināties šai metodē, zīmēt pareizi pēc algoritma un izprast metodes dziļumu, laipni aicināti 
apmeklēt Neirografikas bāzes kursu ‘’Lietotājs’’ pie kāda no Latvijas instruktoriem vai online 
nodarbībās pie paša metodes autora. Kad pamats būs apgūts, iespējas ir visdažādākās – gan 
kļūt par neirografikas speciālistu, ja vēlaties tehniku izmantot savā jau esošajā praksē, gan 
apmeklēt dažādas radošas meistarklases, gan apgūt visdažādākos algoritmus sertificētos 
kursos, kas atbilst jūsu interesēm.  

 Strādājot ar šo metodi, cilvēku dzīves  mainās pozitīvā veidā, un iespējams, ka neirografika 
palīdzēs arī jums iegūt vēl lielāku brīvību, atklāt visu savu potenciālu un virzīs uz jauniem 
sasniegumiem, lai to realizētu. Iespējams tieši jūs kļūsiet par neirografikas instruktoru un 
radīsiet jaunus algoritmus un virzienus neirografikas pasaulē. 

Plašu informāciju par metodes autora Pāvela Piskareva  darbību un viņa dibinātā Radošuma 
psiholoģijas institūta aktivitātēm atradīsiet lapā www.neurograff.com   

Informāciju par manu darbību vairāk uzziniet lapā www.centrsharizma.lv   

Pārvērtiet savu dzīvi radošā procesā! 

 

  

http://www.neurograff.com/
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