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Sava potenciāla attīstība un 
tā saistība ar smadzeņu 

darbību 
 

Pēteris Urtāns, ergoterapeits, RigaBrain® smadzeņu treniņu centra vadītājs 
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Iepazīšanās kartiņa 
•RSU  

 
•Valsts garīgās veselības aģentūra 

 
•Centrs pret vardarbību Dardedze 

 

•ASV 
 
•RigaBrain 

 



 EEG (elektroencefologrāfa) mērījumi ar mērķi 
noteikt smadzeņu sinerģijas (efektivitātes, 
dinamikas, pašregulācijas) līmeni. 
 Individuāli RigaBrain® seansi, kuru laikā tiek 
izmantots EEG, smadzeņu potenciāla 
kāpināšanai.  
 Smadzeņu higiēnas ieteikumi. 
 Individuāls un personisks atbalsts. 

 

Palīdzam ignorēt to, kas nav svarīgs! 

www.RigaBrain.com 
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RigaBrain® smadzeņu treniņš 

Emocionālu pārdzīvojumu un stresa seku mazināšanai, kā arī sava 
potenciāla kāpināšanai! 

 



Smadzeņu sinerģijas mērījumi. Vairāk kā 2 000 cilvēki.  
 

www.RigaBrain.com 



 Atbalsta programma 
 Informējam cilvēkus par iespējām uzlabot 

smadzeņu darbību www.smadzenes.lv 
 Lekcijas 

Palīdzam ignorēt to, kas nav svarīgs! 

www.RigaBrain.com 



Pētniecība: darbību kopums, kas palīdz vai kavē virzīšanos  
uz optimālu (kritisku) smadzeņu darbību.  

Homeostāze – pašregulācija! 
 

www.RigaBrain.com 
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- 6 gadu praktiskā pieredze 

- Vairāk kā 2 000 cilvēku 

- Ilgtermiņa novērojumi 
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Zinātnes sfēras: 
- Neiroloģija 
- Elektromagnētisms 
- Matemātika 
- Dinamiski haotisku un 

pašregulējošu sistēmu 
darbība 

- Informācija 
- Datorzinātnes 
- Kvantu fizika 
- Psiholoģija 
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A. Informācija 

B. Praktiskā pieredze 
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Lekcijas plāns 
• Kādas ir divu dažādu produktīvu cilvēku 

smadzeņu darbības atšķirības un tās 
īpatnības? 

• Ko nozīmē optimāla smadzeņu 
darbība? 

• Kādi faktori raksturo optimālu 
smadzeņu darbību? 

• 6 neaizstājamas darbības sevis 
attīstībai! 
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Atslēgas vārdi!  
• Potenciāls 

• Produktivitāte 

• Produktīva cilvēka smadzeņu 
darbība 

• Gribasspēks 

• Optimāla smadzeņu darbība 

• Darbības, kas attīsta 
produktivitāti 

• Smadzeņu darbība 
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Produktivitāte :  

Attiecība starp 
- radītā kvalitāti, 

- laiku, 

- resursiem, kas tikuši 

izlietoti, lai to radītu!  
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Personas potenciāls 

- Iespēja, ko cilvēks vēl 
varētu sasniegt, sevis 

pilnveidošanā, lai būtu 
produktīvāks. 

- Laika un resursu 
ekonomija! 
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Klasiskie produktivitātes 
ieteikumi: 

- lielos darbus sadala mazajos, 

- saraksts, ko gribi šodien/rīt 
izdarīt, 

- padarītā darba uzskaite, 

- fināla datums/laiks, 

- 90min darbs, tad 15-20min 
atpūta, 

- gribasspēks Vs disciplīna, 

- U.c. 

 

 



www.RigaBrain.com 

Divi produktīvi un veiksmīgi cilvēki 
- Vienam, tas prasa piepūli un enerģiju 
 (patērē papildus enerģiju). 

- Otram, tas ir viegli un bez piepūles 
 (mazāk enerģijas jāpatērē). 



www.RigaBrain.com  

 Neirons vada elektrisko uzbudinājumu impulsa veidā ar ātrumu 100 m/s 

Smadzeņu r i tmi  



www.RigaBrain.com 

• Pirms 50 gadiem Turning 
pirmais pieminēja: 

• Lai smadzenes spētu optimāli 
funkcionēt, tām ir nepieciešams 
šo superkritisko un subkritisko 
balansu noturēt, ir 
nepieciešams kritiskais režīms, 
kurā šie pretējie/galējie spēki 
spētu būt balansā. 

Turing AM. Computing machines and intelligence. Mind 59, 236 (1957). 
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Per Bak pirmais šos procesus ar kolēģiem skatīja, 
kā pašorganizējošu kritiskumu. 

 
-Stassinopoulos D, & Bak P. Democratic reinforcement. A principle for brain 

function Phys Rev D 51 5033 (1995). 
-Ceccatto A, Navone H, Waelbroeck H. Stable criticality in a feedforward neural 
network Revista Mexicana de Fsica 42 5, 810–825 (1996). 
-Chialvo DR & Bak P. Learning from mistakes. Neuroscience 90, 1137 (1999). 
-Bak P & Chialvo DR. Adaptive learning by extremal dynamics and negative 
feedback. Phys Rev E 63, 031912 (2001). 
-Wakeling J & Bak P. Phys Rev E 64, 051920 (2001). 
-Bak P, Tang C, Wiesenfeld K. Self-organized criticality: An explanation of the 
1/f noise. Phys Rev Lett 59, 381 (1987). 
-Jensen HJ. Self-Organized Criticality. Cambridge University Press (1998) 
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Jo tuvāk smadzenes ir šim 
kritiskajam stāvoklim, jo 

efektīvāk tās spēj 
pašorganizēties – 
uzturēt balansu. 
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Regulācija: 
• Kavētāj un ierosmes 

neironi. 
• Simpātiskā un 

parasimpātiskā nervu 
sistēma. 

• Smadzeņu pusložu 
darbība. 
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Par noteiktām darbībām 
smadzenēs atbild ne tikai 

noteikta lokalizācija, bet arī 
noteikta smadzeņu viļņu 

aktivitātes secību 
svārstības no vienas 

smadzeņu puses uz otru.  
(KU Leuven, 2013) 
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 Kad piedzīvojam traumu vai 
stresa situāciju  

(sevišķi ilgstošā laika posmā), 
smadzeņu puslodes vairs 

nestrādā savstarpējā 
saskaņā un mūsu spēja 
risināt problēmas tiek 
vājināta vai bloķēta. 

 



www.RigaBrain.com  
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• Alerģijas  
• Trauksme un depresija 
• Gremošanas traucējumi 
• Galvassāpes un migrēna 
• Sirds slimības  
• Augsts asinsspiediens 
• Impotence un priekšlaicīga 

ejakulācija vīriešiem  
• Bezmiegs  
• Kairināts urīnpūslis 
• Kairināto zarnu sindroms 

•Menstruālā cikla problēmas 
sievietēm  
•Mutes u.c. čūlas  
•Muskuļu sāpes  
•Sirdsklauves  
•Panikas lēkmes  
•Ekzēma  
•Čūlainais kolīts 
•Multiplā  skleroze 
•Diabēts   
•  Herpess 
• u.c.. . 

Stresa izraisītās slimības (mūsu attieksme) 
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Cilvēks var justies 
mierīgi un relaksēti, 
lai gan viņa smadzeņu 
aktivitāte uzrāda 
pavisam citu ainu! 



www.RigaBrain.com 
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Optimāla smadzeņu darbība 
mums nodrošina to, ka 

• Pieņemam daudz 
atbilstošākus lēmumus 

• Saredzam jaunas iespējas 
• Izprotam situācijas 
• Mācāmies no piedzīvotā 
• Ātrāk atjaunojās resursi 
• Dzīves plūdums – dzīves 

kvalitāte 

 



Optimāla smadzeņu darbība ir saistīta ar: 
 - Domu skaidrību 
 - Miega kvalitāti 
 - Koncentrēšanās spējām 
 - Noturību pret stresu un tā seku mazināšanu 
-  Enerģijas un noguruma balansu 
-  Atcerēšanās spējām 
-  Komunikācijas prasmēm 
- Trauksmes mazināšanu 
- Emocionālo stabilitāti 
- Informācijas efektīvāku uztverei un apstrādi 
- Iekšēja stabilitātes sajūtu un miera sajūtu 
- Pārliecība par savām spējām 
- Motivāciju 
 

www.RigaBrain.com 
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Kas kavē smadzenēm būt 
optimālā stāvoklī? 

 
 Lielais sešinieks:  
• Ievainojumi; 
• Medikamenti un alkohols; 
• Nogurums; 
• Emocionālais disstress; 
• Sāpes; 
• Stress. 
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Kā arī: 
- Ģenētiski mantotais 
- Pēdējie trīs grūtniecības 

mēneši 
- Piedzimšanas process 
- Tuvu esošas personas līdz 4. 

līdz 5. g.v. 
- Hormonu darbība 
- Asinsrite un sirds darbība 
- Saslimšanas, sakodiens, redze, 

elpošanas sist. 
- Neziņa 

- Kontrolēšana (gribasspēks) 
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Kas ir gribasspēks? 
Gribasspēka definīcija: 

Spēja kontrolēt sevi 

 un noteikt savu 
rīcību. 

 

Gribasspēks, kā kavējošais 
faktors! 
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Gribasspēks mums ir 
nepieciešams! 

• Gribasspēks labāk kā intelekta 
koeficients ļauj prognozēt cilvēka 
akadēmiskos sasniegumus. 

• Labāk kā empātijas spēja ļauj 
prognozēt spēju nodibināt 
veiksmīgas attiecības. 

• Labāk kā harizma dod iespēju būt 
līderim un vadīt citus cilvēkus. 
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Ieteicamā gribasspēka definīcija: 

Spēja saprast sevi 

 un noteikt savu rīcību! 

 

 



www.RigaBrain.com 

1. Miegs, enerģija 
2. Koncentrēšanās 
3. Domu skaidrība 
4. Atmiņa 
5. Galvas sāpes 
6. Noturība pret stresu 
7. Noskaņojums, emocijas 
8. Komunikācija, agresija, 

dusmas, neiecietība 
9. Iekšējs miers un stabilitāte 
10.Jaunas informācijas apgūšana  

Ieliec 
sev 
10 
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Instrumenti 
1. Apzinātība 
2. Domas 
3. Ķermenis 
4. Uzturs 
5. Miegs 
6. Darbība, plānošana, ieradumi 
7. Attieksme 
8. Otra dzīva būtne 
9. Daba 
10. Zināšanas, izzināšana 
11. Rakstīšana par sevi 
12. Sajūtu verbalizācija  
13. Vibrācija, mūzika 
14. Radoša izpausme 
15. Komunikācija 
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RigaBrain zelta sešinieks 
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Ierobežojošie 
faktori: 

• iekšējie, 
• ārējie, 
• bezdarbība. 
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1. Miegs 
rigabrain.com/blog 

“Kā mērīt miega ciklus” 
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2. Fiziskās 
aktivitātes 

Aktīvas muskuļu šķiedras sintezē 
smadzeņu neirotropo faktoru 

BDNF, proti, vielas, kas palīdz augt 
un attīstīties nerviem. 

Ilionoisas un Kolumbijas Universitātēs, 
pētījumi 90 gadu beigās:  veikt 
aerobās slodzes vingrinājumu –
vismaz trīs reizes nedēļā doties 
stundu ilgā pastaigā. Pēc sešiem 

mēnešiem tika konstatēts, ka 
ievērojami ir uzlabojusies šo 
cilvēku atmiņa. Hipokampus 

jaunas šūnas veidojas. 
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3. Uzturs 
rigabrain.com/blog 

“Pārtika, kas uzlabo 
smadzeņu darbību” 

1. Dzērvenes 

2. Mellenes 

3. Bietes un kāposti 

4. Treknas zivis 

5. Spināti 

6. + sabalansēts uzturs 
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4. Izzināšana 
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5. Komunikācija 
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6. Apziņas 
higiēna un 

sevis 
apzināšanās 
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RigaBrain zelta sešinieks 

1. Miegs 

2. Fiziskās aktivitātes 

3. Uzturs 

4. Izzināšana 

5. Komunikācija 

6. Apziņas paaugstināšana 

 

 



www.RigaBrain.com 

Pazīmes, ka smadzenes ir ceļā uz 
Optimālu smadzeņu darbību 

• Iekšēja vajadzība attīstīties. Vēlme un 
motivācija sportot, vingrot, veselīgs 
uzturs utt. 

• Izteikta aizsargmehānimsu 
aktivizēšanās. Pieprasa bezierunu 
pakļaušanos (gulēt, dzert ūdeni u.c.). 

• Gribas rosīties, ieviest kārtību ap sevi. 
• Gribas sakārtot domas. 

 



Ideālā diena: 
- ceļos 5.00, 
- uzsmaidām sev spogulī, 
- fiziskās aktivitātes, 
- apzinātība, 
- izzināšana, 
- plānošana, 
- dienas darbi, 
- māksla, radošums, 
- mani mīļotie cilvēki, 
- lasīšana. 

www.RigaBrain.com 
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Metodes, kas palīdz mainīt 
ieradumus! 
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„Līdzsvarotas smadzenes 
 rada mūsu unikālajai 

individualitātei atbilstīgas 
 domas, idejas, iztēli 
un sajūtas, kas dod 

 mums spēku sasniegt tādus 
mērķus, kas agrāk 

 šķita nereāli.“ 
 Lī Gerdess 
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Mēs runājām par: 
• Kādas ir divu dažādu produktīvu cilvēku 

smadzeņu darbības atšķirības un tās 
īpatnības? 

• Ko nozīmē optimāla smadzeņu 
darbība? 

• Kādi faktori raksturo optimālu 
smadzeņu darbību? 

• 6 neaizstājamas darbības sevis 
attīstībai! 
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Būtiskākais 
- Ilgtermiņa produktīva cilvēka smadzeņu 

darbību nosaka optimāli smadzeņu ritmi, kas 
nodrošina efektīvu enerģijas patēriņu un spēj 
atbrīvot, kā arī neuzkrāt kavējošos faktorus. 

- Gribasspēks, kas izpaužas kā kontroles 
mehānisms, var būt ilgtermiņa produktivitātes 
mazinātājs. Jūs varat zaudēt šo darbinieku / 
savu produktivitāti. 

- Viss ir mūsu pašu rokās, meklē atbildi, kāpēc 
mēs to nedarām? Izpētiet ieradumu maiņas 
metodes. 

 

 

 



 
Pēteris Urtāns  

RigaBrain.com 
(www.smadzenes.lv) 

 

Twitter.com/RigaBrain  
     FaceBook.com/RigaBrain  

Draugiem.lv/RigaBrain2 
 

             ej.uz/RigaBrainAplikacija 
 

 
 
 

 
+371 27771821   

ino@RigaBrain.com 
 

RigaBrain® smadzeņu treniņš: 
Domu skaidrībai | Kvalitatīvam miegam | Koncentrēšanās spēju uzlabošanai | 

Noturībai pret stresu | Stresa seku mazināšanai | Enerģijai | Atmiņai | Komunikācijas 
uzlabošanai | Trauksmes mazināšanai | Emocionālajai stabilitātei |Informācijas 

efektīvākai uztverei un apstrādei | Iekšējai stabilitātei | Miera sajūtai 



RigaBrain seansu unikalitāte  
1. 70 līdz 80 procenti ziņo apzinātus un pozitīvus rezultātus. 
2. 6 gadu pieredze Latvijā. 
3. Vairāk kā 2 000 cilvēku ir apmeklējuši šos seansus. 
4. Nepārtraukti uzlabojam kvalitāti. 
5. Individuāla rekomendāciju par procesa piemērotību. 
6. Sarežģītākos gadījumos pietiek pat ar vienu reizi mēnesī, 

lai virzītos uz rezultātu. 
7. Vieglākos gadījumos pietiek ar vienu seansu. 
8.  Pēc viena izmēģinājuma seansa: 

A. Ir pozitīvi rezultāti. 
B. Ir pozitīvi rezultāti, bet sāk samazināties! 
C. Nav apzinātu rezultātu.   
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1. Stresa seku mazināšanai un noturībai pret stresu 
2. Trauksmes mazināšanai, iekšējai stabilitātei, miera sajūtai 
3. Kvalitatīvam miegam 
4. Koncentrēšanās spēju uzlabošanai 
5. Atmiņai  
6. Domu skaidrībai 
7. Enerģijai, motivācijai 
8. Komunikācijas uzlabošanai 
9. Emocionālajai stabilitātei  
10. Informācijas efektīvākai uztverei un apstrādei 

www.RigaBrain.com 
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• ADD 
• ADHD 
• PTSD 
• Touretta sindroms 
• Krākšana 
• Miegs 
• Redze 
• Insults 
• Šizofrēnija 
• Fibromiaļģija 
• Trauksme 
• Depresija 
• Stresa mazināšana 
• Noturība pret stresu 
 

• Emocionālā stabilitāte 
• Cerebrālā trieka 
• Multiplā skleroze  
• Atkarības 
• Bulimia/ Anorexia Nervosa 
• Citas ēšanas problēmas 
• Novecošana 
• Smadzeņu traumas 
• Hipertensija 
• Mācīšanās grūtības 
• Uzmācīgas domas 
• Stostīšanās 
• Nemierīgo kāju sindroms 
• u.c. 
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RigaBrain pamat rezultāti: 

- palielinās noturība pret stresu, 

- samazinās trauksmainība, 

- uzlabojas miega kvalitāte, 

- uzlabojas koncentrēšanās spējas, 

- skaidrāks domu plūdums, 

- uzlabojas atmiņa, 

- stabilāka CNS, 

- U.c. 
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Uzlabojas: miegs, smadzeņu darbība, 

atmiņa, koncentrēšanās spējas, uzmanības 
noturība, lēmumu pieņemšana, koordinācijas 
spējas, matemātiskā domāšana, emociju 
sabalansētība, intuīcija, meditācijas spējas, 
sporta rezultāti (golfs, triatlons, svarcelšana, 
dejošana, peldēšana, skriešana, basketbols 
u.c.), cilvēku savstarpējās attiecības, prāta un 
ķermeņa sadarbība, imūnsistēma, 
kreativitāte, noturība pret stresu, personības 
attīstība, spējas saskatīt citus risinājumus un 
potenciālus utt. 
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Mazinās un izzūd: agresija, 
niknums, dusmas, depresija, miega 
problēmas, asinsspiediena 
problēmas, sāpes, uzvedības 
problēmas, mācību procesa 
traucējumi, vieglu slēgta tipa 
galvas traumu simptomi, migrēnas, 
trauksmes, demence, ēšanas 
problēmas, bailes, nedrošība utt. 
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Palīdz atmest kaitīgos ieradumus: 
smēķēšanu, alkohola un narkotiku lietošanu, 
azartspēles utt. 

 
Uzlabojas darbības potenciāls: 
uzņēmējiem, augstākā līmeņa vadītājiem, 
CEO, māksliniekiem, gleznotājiem, mūziķiem, 
dejotājiem utt. 
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RigaBrain pieeja 
• CNS tiek uzskatīts kā nelineāra dinamiska 

sistēma (NDS) 

• Tiek pielietots Joint Time-Frequency Analysis  
(JTFA) un NDS kontroles teorija 

• Balstīta uz matemātiskām transformācijām 
nevis anatomiskām vai fizioloģiskām izmaiņām 

• Uztveres balstīta informācijas apstrāde 

• Neinvazīvs 

• CNS pašorganizēšanās 

 

 


