
iemaņu. Sāku meklēt Rīgā 
iespēju, kur var gūt šādas 
iemaņas. Es ļoti priecājos, 
kad  uzzināju par RGI . 
Mani patīkami pārsteidza 
gaisotne institūtā: laipni 
darbinieki, mājīgas telpas 
darbam, laba programma, 
ērts apmācības grafiks. 
Domāju, ka atradu tieši 
to, ko vajag». 
Agnese Podniece, 26 gadi 

14. jūnijā RGI 
pārvācās jaunajā birojā un 
jau 16.-17. jūlijā RGI 
notika Atvērto durvju 
dienas 
Atsauksmes: 

«Lai strukturētu savas 
zināsanas  par personības 
izaugsmi, es apmeklēju 
RGI Atvērto durvju 
dienas. Mani iespaidoja 
mācību institūta 
programmas pamatīgums 
un tā speciālistu 
sagatavošanas nopietnība. 
Patīkams iespaids palika 
arī pēc saskarsmes ar 
institūta darbiniekiem. Es 
secināju, ka par spīti 
savam vecumam, man un 
maniem domubiedriem 
būtu ārkārtīgi interesanti 
piedalīties RGI 
terapeitiskos projektos. 

Liels lūgums - piedāvājiet 
kursu neprofesionāļiem, 
tiem, kam  ir interesants 
paša personības attīstības 
process. Geštaltterapijai 
ir jākļūt pieejamākai 
plašākam cilvēku lokam, 
kas grib paaugstināt savu 
pašapziņu ». 

Olga Sereda, 72 gadi, 

NLP instruktore, jogas un 

cigun meistare  

«2 gadus atpakaļ es 
beidzu institūtu un 
guvusociālo zinātņu 
maģistra gradu, 
tagad strādāju 
par psihologu. 
Darbā saskaros 
ar to, ka man 
trūkst 
profesionālo 

Pārvākšanās jaunajā birojā 
un Atvērto durvju dienas 

5. jūnijā 13.15 ”LR4” radio ēterā notika raidījums ar Artūru Dombrovsku un 
Tatyanu Velenta «Par ko nedrīkst teikt sievietēm?..» 

 
Pamattēzes:  

«Jo vairāk vīrieši un sievietes apzinās to, ka viņi ir dažādi, jo tuvāk viņi paliek viens 
otram». 

«Vīriešiem jāatceras, ka katra sieviete ir unikāla -> vērot viņu, pētīt viņu, nevis gaidīt, 
ka viņa atbilstīs pazīmēm, kurus kāds izdomājis». 

«Visu laiku jātiecas izzināt viens otru un radoši meklēt iespēju palikt kopā». 

Kur vienotība, tur 
arī uzvara. 

 

Publijs Sīrs 

MŪSU GEŠTALTS 
RGI JAUNUMU LENTE 

2010.g. jūnijs-jūlijs 

Sveicam 
Dzimšanas dienā 
Geštaltistus, kas 
piedzima 

jūnijā-jūlijā!!! 

Mariku Dukaļsku,  

Mārīti Grīviņu-Krauze,  

Indru Šlesere,  

Elitu Vansoviču,  

Olgu Rikmane,  

Daci Meiere,  

Edīti Sadovenko,  

Līgu Rancāne,  

Māru Grieze-Putniņu,  

Natāliju Volperte,  

Gaidu Ozoliņu,  

Ingrīdu Tikiņu,  

Nadeždu Jakimčuku,  

Gundegu Beķe, 

Gintu Vilsone,  

Lindu Riekstiņu-
Avotiņu!!! 

 

Mūsu gaviļnieki: 
 

Artūrs 
Ingrīda 
Gaida 
Līga,  
Viesturs,  
Lauma,  
Edīte,  
Antra, 
Marija, 
Marika 
 
APSVEICAM!!! 

  
24.jūlijā 13.00 Artūrs Dombrovskis “LR4” radio ēterā piedalījās sarunā  «Ko nozīmē 

būt īstais vīrietis» 



2 . L P P  

Katru nedēļu 
(pirmdien, trešdien, 
piektdien) 17.00 
Lāčplēša ielā 52.–54. 
RGI pasniedzēja 
Daiga Auziņa vada 
vingrošanas 
nodarbības.  

Visi, kas vēlas 
pievienoties šīm 
veselīgam dzīves 
veidam un labāk 
izpētīt savu ķermeni, 
esiet laipni gaidīti! 

Publikācijas 

7.RGI Rezidence 
Sākot ar 

26.jūniju līdz 
3.jūlijam viesu 
kompleksā «Rakari» 
pagāja 7.RGI 
Rezidence. 
Atsauksmes: 

Ta bija mana pirmā 
Rezidence. Es ieguvu 
daudz jaunu 
informāciju 
pārdomām. Lekcijas 
un nodarbības man 
patika, tomēr bija 
grūti atrasties tālu no 
mājām. Patlaban man 
ir interesanti vai 
manas domas un 
sajūtas par Rezidenci 
būs tādas pašas, jeb 
tās mainīsies. 

Solvita Eimane 

Man viss ļoti patika. 
Priecājos, ka Latvijā ir 
tāda iespēja padarīt savu 
dzīvi bagātāku un 
komfortāku, bet īpaši 
priecē tas, ka ir cilvēki, 
kas ir tam gatavi un kas 
palīdz citiem. Vēlu  
veiksmi un panākumus 
visās topošajās uzsākšanās 
uzplaukumu jūsu 
institūtam un visiem, kas 
ar to ir saistīts! Lai ir 
vairāk studentu un 
vienkārši labu cilvēku jūsu 
ceļā!  

Ņina Aleksejeva 

Vārdi "Rezidence 2010 
uzsprīdzināja manu dzīvi" 
neizteiks pat mazāku daļu 
no tās pieredzes,ko man 
uzdāvināja šīs vasaras 

intensīva dalībnieki. Es 
nekad nelidoju ar 
virsskaņas iznīcinātāju, 
taču nedēļa «Rakaros» 
bija man tāds lidojums 
caur smiekļu, sāpju, 
prieka, baiļu, niknuma, 
rupju un mīlestības 
mākoņiem. Man 
personīgi šī “līdojuma” 
rezultāts ir tikšanās 
pašam ar sevi.  
No visas sirds pateicos 
visiem, ar ko man 
izdevās tikties un kļūt 
par draugiem intensīva 
laikā.  

Vadims Sičovs 

* 7.jūlijā žurnāla 
“Una” pielikumā 
iznāca raksts par RGI 
«Nelej asaras spilvenā, 
meklē palīdzību, jeb 4 
jautājumi par 
Geštaltterapiju». 
Rakstā ir informācija 
par institūtu un tā 
darbiniekiem, kā arī 
par jaunu studentu 
uzņemšanu apmācību 
programmā.  

 

* Žurnāla 
«Psiholoģijas pasaule» 
2. numurā iznāca 
Marikas Dukaļskas un 
Janas Kisikas raksts 
«cilvēciskā 
mērvienība». Rīgas 
Geštalta institūta 
9.Konferences apskats 

  

* Solvita Vektere ir 
pastāvīga eksperte tādiem 
populāriem žurnāliem kā 
«Veselība», «Ievas 
veselība», «Ieva», «Una», 
«Mūsmājas», «Shape», kā 
arī regulāra viese nakts 
sarunām radio ”LR1” 
ēterā 

 

M Ū S U  G E Š T A L T S  R G I  A D M I N I S T R Ā C I J A  



Fotoreportāža 

7.RGI Rezidence 



Fotoreportāža  
RGI jaunās birojas atklāšana 


