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Mērķis
Materiāli

Sagatavošana

TELPAS APZINĀŠANA
• Apzinātība
• Intuīcijas trenēšana
• Koncentrēšanās uz tagadni un apkārtējo vidi

• Pieraksti
• rākstāmais

izvēlies punktu no kura tu sāksi, bet neizlem maršrutu. Sākuma punkts var būt gan pilsētā, gan 
dabā. Sākuma punkts var būt tavas mājas durvis vai meža takas sākums. 
Paņem līdzi talismanu. Talismans šoreiz būs kaut kas tāds, kam ir pievienotā vērtība vai nozīme 
tev. Tas var tev nest veiksmi, kā arī palīdzēt izbaudīt vēl vairāk uzdevumu. Talismans var būt gan, 
kas dabīgs (lapa, puķe, zars) vai kāds nedzīvs objekts (grāmata, gredzens, dāvana)

Klejotājs
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Ievads
Klejot, nozīmē neplānoti un bezmērķīgi staigāt, 
blandīties ar pilnīgi atvērtu prātu nezināmajam.
Kad klejojam, mēs fokusējamies tikai uz tagadni, 
pievēršam uzmanību tam, kas ir apkārt un 
pievēršam uzmanību savām sajūtām. Tas beigu 

beigās arī ir brīdis ar mums pašiem ar sevi. Visi šie ir svarīgi aspekti labbūtībai un tās celšanai. Kā 
arī klaiņošana var veicināt radošo domāšanu- daudzi mākslinieki ir profesionāli klejotāji 
(Valts Vitmans, Virgīnija Vulfa, Fernando Pessoa, Ģertrūde Šteina)
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“Es vienkārši izgāju pastaigāties,
Bet beigu beigās mājās atgriezos ap pusnakti,
Izejot pastaigāties ārā, es īstenībā biju pastaigā sevī iekšā ”
Džons Muirs, neizdots raksts



Darbības
1. Pastaigas sākšana a.) Sāc ieelpojot un izelpojot trīs reizes b.) Aizver 
acis un apgriezies lēnām, līdz tu jūti, ka zini uz kuru pusi gribēsi iet. c.) 
Atver acis un sāc staigāt bez mērķa un ar atvērtu prātu, domā par to, 
ko tu vari atklāt. Seko savam ķermenim un intuīcijai, ļauj tiem pateikt uz 
kurieni jūs šodien dosieties. 
2. Pastaigas laikā a.) Pievērs uzmanību zemei pa kuru tu staigā un 
tam, ko sajūt visas tavas maņas (redze, dzirde, tauste, smarža, 
garša) b.) Ņem līdzi kādus priekšmetus (ne privātīpašumus), 
kurus atrodi pa ceļam un tie pievērš tavu uzmanību. Tu vari 
vākt atmiņas par pastaigu ņemot līdzi suvenīrus uz mājām, 
fotografējot tos, vai pēc pastaigas uzzīmējot. c.) Piefiksē 
idejas un domas, kuras tev radās pastaigas laikā.  Ļauj 
savam prātam būt radošam un iegrimt sapņos.
3. Pastaigas beigas a.) Tad, kad tu sajūti, ka tava pastaiga 
iet uz beigām, atrodi jauku vietu, kur tu vēlētos beigt šo uzdevumu.
 b.) Apsēdies un ļauj atmiņām par pastaigu klaiņot pa tavu 
prātu, sirdi, ķermeni un dvēseli. c.) Tagad apskati visu, ko esi 
savācis pa ceļam un uzrakstījis. Pārdomā, kāds varēja būt 
iemesls, kādēļ tieši šis pie tevis atnāca pastaigas laikā. 

Refleksija

Komentāri

• Kā tu juties katrā uzdevuma daļā?
• Ko tu iemācījies jaunu par sevi, par citiem un vidi pa kuru klejoji?
• Kā Tev šķiet, kā šis uzdevums palīdz ar labbūtību?

Šo uzdevumu vari pildīt arī katru dienu, kad ej uz vai no darba.
Šo uzdevumu var pildīt arī grupā, vienojoties par kopēju sākuma un beigu punktu, 
laiku, kuru pavadīs pastaigā un beigās pārrunāt katra pieredzi.
Sākumā, klejošana varētu likties, kā uzdevums bez nekāda mērķa, bet klejošana 
pati par sevi ir mērķis. Klejojot var uzlabot koncentrēšanās spējas, savas vērotāja spējas, 
savu kontaktu ar apkārtējo vidi un pašiem ar sevi. Klejošanu var uztvert kā meditāciju.
Šo aktivitāti iedvesmoja grāmata “The wander society” autore Keri Smith.
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