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Par mums 
• Lekcijas, semināri, konsultācijas - 

Aktavio Lioss dzīves mācības par 
cilvēka enerģētiku un dzīves 
likumsakarībām 

• Meditācijas ar Aktavio Lioss™ mūziku, 
video un Nepālas dziedošajiem traukiem 

• Auras un čakru fotogrāfija 
• Aktavio Lioss™ mūzikas izplatīšana 
• Relaksācijas telpas izveide uzņēmumos 

 
 



Cieņa 
 

• Katrs cilvēks, ko 
satiekam, nes 
mums svarīgu 
informāciju. 

 
• Cieņa ir 

pieņemšana. 
 

• Pieņemt var, ja 
klausās ar sirdi.   



Praktiski 
 

Atrodiet vienu 
pateicību – par ko 

dzīvē esat visvairāk 
pateicīgi. 

 
Sašaurinām apziņu! 



Visumā viss ir enerģija 



Kas ir pateicība? 
• Izjūta = enerģija 

• Mīlestības izjūta 

•  Harmoniska un 
spēcīga vibrācija 

• Spēj transformēt 
cilvēkā sakrātās 

negatīvās emocijas  



Caur pateicību rodas iespēja 

• Nomierināt skrienošo prātu 

• Ielikt apziņu pozitīvajā 

• Plašināt sapratni 

• Iepazīt iekšējo harmoniju un labsajūtu 

• Atjaunot dzīvības enerģiju 



Enerģiju mijiedarbība –  
došana un ņemšana 

• Veidojot gaišas enerģijas, mēs tās 
izstarojam, pievelkam savai dzīvei un 

veidojam nākotni. 
 

• Līdzīgs pievelk līdzīgu. 
 

• Pateicoties mēs dodam enerģiju Smalkajai 
pasaulei un saņemam atbalstu no Smalkās 

pasaules veiksmīgas dzīves veidošanai. 

 
 



Enerģētiskā saite, caur kuru var gan  
pilnveidot, gan sagraut Dvēseli un dzīves apstākļus 

Biznesa attiecībās 
Attiecībās ar naudu 
Ģimenes attiecībās 



Kā veidot pateicības? 

 
Pirmā pateicība vienmēr ir 

adresēta Augstākiem spēkiem! 
 

Ja cilvēkam – veidojam ilūzijas, pieķeršanās. 
Ja Augstākiem spēkiem – veidojam sapratni un 

harmoniskas enerģijas.  



Kā veidot pateicības? 

 
No sirds un Dvēseles,  

bez prāta rāmjiem, brīvi. 



Kā veidot pateicības? 

 
Izmantojam pozitīvus vārdus. 

 
 

Piemēram, cilvēks Jūs pievīla, jo bijāt 
pieķēries gaidītajam, tāpēc Visums apstādina 

un parāda, ka jāpārskata dzīves vērtības. 
 

Jautājums - par ko pateicamies? 



Kā veidot pateicības? 

 
Būtiski būt patiesam! 

 
Pateikties no sirds, neko no tā negaidot, jo tā 

ir Jūsu Dvēseles nepieciešamība. 



Kā veidot pateicības? 
 

Nav vienādu cilvēku un 
pateicību! 

 
Īsa vai gara pateicība – spēks ir tieši izjūtā, 

kas tajā ielikta.  

 
 



Universāla pateicība 

 
Paldies par visu, kas ar mani ir bijis. 
Paldies par visu, kas ar mani notiek. 
Paldies par visu, kas ar mani notiks.  
Es pieņemšu visu, kā savas dzīves 

skolu, ar prieku un gandarījumu. 



Kā veidot ikdienu ar pateicību? 

 
Pateikties par mazām lietām, 

kas ikdienā tiek dotas. 
 
 

Veidojiet savā dienā pateicības pauzes! 



Cilvēkam attīstoties, mainīsies 
arī pateicības. Tās kļūs tīrākas 

un spēcīgākas, līdz ar to 
iedarbīgākas. 



Mirklis 
Katrs mirklis ir Visuma dāvana mums, 

pateicības vērts. 
 

Brīva izvēle, kā to pavadīt. 
 

Ar ko mirkli piepildīsim, uz turieni tas vedīs. 
 

Piepildi mirkli ar pateicību! 



Meditācija ar  
Aktavio Lioss™ mūziku 

• Ļauj izjust dziļu relaksāciju - prāta mieru, 
emociju līdzsvaru un ķermeņa atbrīvošanos. 

 
• Mūzika pārveido negatīvas izjūtas uz 

pozitīvām. 
 

• Atjauno cilvēka kopējo enerģētiku, kas ir 
pamats veiksmei visos dzīves aspektos.  



Meditācija ar mūziku – tuvojies mīlestībai! 



Jautājumi? 
 

Iveta Kokoreviča 
 

+ 371 26423699 
music@lawiogold.com 

 
www.lawiogold.com 


	Pateicība - �Tavas ikdienas �labsajūta un veiksme!
	Par mums
	Cieņa
	Praktiski
	Visumā viss ir enerģija
	Kas ir pateicība?
	Caur pateicību rodas iespēja
	Enerģiju mijiedarbība – �došana un ņemšana
	Slide Number 9
	Kā veidot pateicības?
	Kā veidot pateicības?
	Kā veidot pateicības?
	Kā veidot pateicības?
	Kā veidot pateicības?
	Universāla pateicība
	Kā veidot ikdienu ar pateicību?
	Slide Number 17
	Mirklis
	Meditācija ar �Aktavio Lioss™ mūziku
	Slide Number 20
	Jautājumi?

