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Izlasījusi 2009. gada TAKAS aprīļa numurā 
Tatjanas Fomičevas un IRĒNES OZERES rakstu 
par viņu neparasto metodi darbā – izmantojot 
dārgakmeņus, steidzos uz Irēnes bioproduktu 
un dārgakmeņu veikaliņu, lai izjustu visus mi-
nētos brīnumus uz savas ādas. Galvā virmoja 
gūzma jautājumu, bet dziednīcas saimniece 
Irēne – kristālu un dabīgo akmeņu konsultante 
un dizainere –  mani laipni vedināja uz blakus-
telpu, sakot, ka vispirms jāatslābinās, izbaudot 
akmens lentes – harmonizatora iedarbību. Tā – 
dažādu krāsu akmeņu virtene – tiek uzlikta uz 
visām čakrām, aizveru acis un ļaujos sajūtām...

Desmit minūšu laikā, skanot īpašai tibetiešu 
dziedinošo trauku mūzikai, visā telpā (un, šķiet, 
arī manā ķermenī) notika brīnums – drebulis pār-
gājis, galva skaidra, deguns vairs nepil, bet ķer-
menī iemājojusi murrājoša labsajūta.

Kamēr dzeru tēju, Irēne, saņēmusi katrā plaukstā pa ame-
tista drūzai, ar tām kā ar divām sukām attīra guļvietu.

Irēne. Ar vienu roku no kušetes virsmas uzlasu palikušos 
enerģētiskos netīrumus un uzlieku tos uz otras drūzas 
asumiņiem. Pēc tam abus akmeņus notīrīšu ar sāli vai sāls-
ūdeni. Tieši tāpat var rīkoties savās mājās, kad cilvēks gu-
lējis slimības gultā, var bērnam gultiņu iztīrīt. Ja tuvinieks 
nonācis slimnīcā, arī  tur var šādi iztīrīt gultu. Kristāls ir 
gudrs, tas palīdz attīrīt. Tieši ametista drūza, kvarca drūza 
šim nolūkam nederēs, jo ametista drūzas pamatnē ir varš, 
tas aizsargā roku.

– Pacients atnāk kā nelaimes čupiņa, bet aiziet, 
pa gaisu lēkdams! Tie akmeņi tiešām, kā Monro 
dziesmiņā dzied, ir meiteņu labākie draugi!

– Ne visi. It sevišķi dimanti visām nederēs. Citur pasaulē 
ierasts, ka saderināšanās gredzenam jābūt ar dimantu. Bieži 
cilvēki saka: dimanta dēļ asaras! Dimants no visiem akmeņiem 
enerģētiski ir visstiprākais. Viscietākais. Tā enerģija nederēs 
visām, tāpēc arī ir tās asaras – jo tev tas akmens nav vajadzīgs.

Re, te kalnu kristāls. Ar atsevišķu atlūzu no drūzas var 
attīrīt čakras. Bet var tīrīt arī ar visu drūzu – kristālu kopu, 
pavēršot pret sevi. Tā izstaro un uzsūc enerģiju, vienlaikus ie-
darbojoties uz apkārtējo vidi. To var ieprogrammēt, noliekot 
galda vidū un sakot: „Tagad tu tīri telpu un sargā to no nevē-
lamām personām”. Šī kristālu forma ir izdevīga – to var ielikt 
visos četros telpas stūros uz grīdas, kur maz gaismas. Kristāls 
ar savu spirālveida enerģijas riņķojumu attīrīs visu telpu.

– Vai kalnu kristāla krelles var aizsargāt, piemē-
ram, pret datora starojumu?

– Kalnu kristāls, kā teicu, visu pastiprina, tāpēc pret da-
tora starojumu nederēs. Jāizvēlas selenīts, šungīts (laba ir 
piramīda), dzintars. Dzintars labi uzņem visu datora nega-
tīvo starojumu un aizsargā cilvēku, bet kurš gan gribēs bojāt 
dzintara krelles pie datora. Var kādus trīs dzintariņus uzvērt 
aukliņā un, darbu beidzot, atdot tos zemei. Arī māls labi aiz-
sargā pret televizora vai datora starojumu. Vasarā var saulē 
sakaltēt māla pikučus. Pēc tam tos izmest, atdot atpakaļ 
zemei. Tie visi der pie datora, bet ne citrīns, ne ametists!

Ir akmeņi, piemēram hematīts, kas palīdz normalizēt asinsspie-
dienu, arī berila grupas akmeņi – akvamarīns un smaragds. Ak-
vamarīns noņem stresu, bet smaragds dod impulsu sirds čakrai.

Gunta Briede

Dimanti – 
meiteņu labākie draugi...
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– Jūs esat arī dizainere. Kā sākās jūsu mākslinie-
ces ceļš?

– Ar mākslām esmu saistīta kopš jaunības. Šī joma patika, tāpēc 
mācījos mākslas vidusskolā, izvēlējos ādas apstrādi. Kursā starp  
jauniešiem biju vienīgā trīsdesmitgadniece. Bet es izdomāju, ka 
man to vajag, jo zināju – man jāstrādā mājās. Pirms tam jau biju 
apguvusi aušanas prasmi, bet, tā kā jaunākajam bērnam bija aler-
ģija pret aitas vilnu, stelles nācās atdot un skoloties citā nozarē.

Domāju, ka pie akmeņiem nonācu tāpēc, ka vairākus 
gadus ar vīru dzīvojām Helsinkos. Strādājām Latvijas vēst-
niecībā. Somija visa ir uz klintīm, Helsinki uz klints pamata. 
Mājas stāv kā brieži! Staigājot ir saskare ar iežiem, ar akmeņu 
enerģiju. Tur, Helsinkos, bija ļoti skaisti divi akmeņu veikali; es 
tur rakņājos, divus kristālus atvedu uz Latviju.

Kad atgriezāmies Latvijā, mani pēkšņi ieinteresēja reiki. Divus 
gadus sabiju pie Edītes Vējas, pēc tam mācījos par akmeņiem 
astroloģijas skolā. Tur satiku Tatjanu Fomičevu un iepazinos ar 
pasaules kārtību. Līdz tam biju lasījusi ezoteriska satura litera-
tūru, Rēriha grāmatas, bet tādas īstas izpratnes nebija. Tolaik 
reiki katru dienu nepraktizēju, bet sajūtas jau rokās paliek. 
Vēlāk sapratu, ka ikviens cilvēks var pa taisno iziet uz kontaktu 
ar Gaismu, Spēku. Taņa saka: „Tu vari iet pa taisno, tev neviena 
starpnieka nevajag. Ej, un tu sapratīsi, izjutīsi, redzēsi.”

– Vai tas ir tas spēks, ko kristieši sauc par Svētā 
Gara dāvanām?

– Tas ir Svētais Gars, kura viens gabaliņš ir tevī (katrā) iekšā, 
jo tu taču esi dvēsele no Tēva. Tu tikai esi iemiesojies šeit, uz 
zemes, bet tev viss paliek. Tikai tu to esi aizmirsis. Piemēram, 
mana meita iet iesvētes mācībā, jo grib nokristīt savu otro 
bērnu. Es domāju – tur varētu mūsdienīgi pastāstīt, nevis 
iedzenot bailes, ka esam grēcinieki... Baznīcas egregors ne-
mainās. Tomēr savā laikā cilvēkiem bija vajadzīgi šie dažādie 
reliģiju egregori – lai ir, pie kā pieturēties. Nu, lūk, es pilnīgi 
pieņemu (atzīstu) Trīsvienību – Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs 
Svētais Gars, bet ar domu, ka es jau tas esmu.

– Mēs esam tajā savienoti?
– Mēs esam. Mums tikai sagribējās dzīvot uz Zemes, un 

mēs te iemiesojāmies. Ja cilvēks ir savienojumā ar savu eņ-
ģeli, nekad nav šausmu. Tiklīdz cilvēks redz šausmas, viņš ir 
nokļuvis zemākajos slāņos. 

– Jums ir liela ģimene – trīs bērni, astoņi maz-
bērni; kā iespējams savu radošo darbu savienot ar 
ģimeni?

– Katrs bērns grib no vecākiem paņemt uzmanību sev. Un, 
jo pieaugušāki viņi kļūst, jo prasīgāki. Bet mans uzdevums 
ir tajā nepazust. Man visu ko ir gribējies uzzināt, man patīk 
vērot cilvēkus. Tas ir tas, ko es dzīvē gribu darīt. Nepazaudēt 
sevi, būt pašai. Jā, esmu vecmāmiņa, bet esmu sev pati! Man 
ģimenei arvien ir bijis jāpierāda, ka gribu nodarboties ar to, 
ko daru. Man vajag vietu, un man šis „kaktiņš” ir iedots. Esmu 
uzstājusi, ka man to ļoti vajag un ka zinu, ko man vajag.

– Un tomēr – kā sākās šī īpašā saikne ar akmeņiem?
– Kad atgriezos no Somijas, iestājos astroloģijas skolā, 

kur strādāja pasniedzēja Alla Leonidovna, viņai bija milzīgs 
skapis ar akmeņiem. Divos kursos mēs to visu iemācījāmies. 
Pēdējā nodarbībā Alla sacīja: „Es jūs iepazīstināšu ar sievieti, 
kura veic auras tīrīšanu ar akmeņiem.” Tā bija Tatjana Fomičeva. 
Tad Tatjanai nāca sapnis par akmeņu lenti. Jā gan, viņa no-
sapņoja arī metodi, kā ar to darboties. Metode bija pirms 
tam, tikai viņa pacientu auru tīrīja ar rokām, nepieskaroties 
ķermenim. Kristāls, pavērsts ar smailo galu pret ķermeni, ir 
pastiprinātājs, novadītājs. Vienā seansā tiek darbināti kādi 
divdesmit kristāli. Taņa tos maina – izmanto, noliek malā, 
jūtot, kad tie kļūst smagi. Man tagad ir savs akmeņu kom-
plekts, esmu tīrījusi arī pati sevi: izklāju uz kušetes savu pi-
džamu un darbojos. Iedomājos, ka tā esmu es, un tīru, jo 
enerģija taču plūst, tā ir visapkārt.

– Man ir sakrājies daudz akmeņu, tie noglabāti 
visi kopā. Vai tie nejūtas atstāti novārtā?

– Akmeņiem nav garlaicīgi! Ja cilvēks sāk staigāt pa ak-
meņu veikaliem un izvēlas vienas vai otras krelles vai kristālu 
drūzas, tas nozīmē, ka šie akmeņi tobrīd ir vajadzīgi. Katrs 
akmens kaut ko dod. Mājās pārnākot, mēs kādu akmeni 
paņemam, uzlūkojam. Ar to pietiek, akmens izdara to, ko 
vajag. Vienreiz gribas paņemt ametistu, citreiz – kādu no za-
ļajiem. Ir labi, ja tie visi ir mājās. Un ir ļaudis, kuri vairs nevar 
apstāties – tādi, kā es. Mani akmeņu veikalā nevar laist, jo tik 
daudz kā kārojas! Meklēju galvenokārt jaunus, neredzētus. 
Arī internetā.

– Tātad akmeņi jāizvēlas pircējam pašam?
– Jā. Es labprāt gribētu, lai ļaudis nāk uz manu veikalu, jo 

man visi akmeņi ir īsti. Nepārdodu ne stiklus, ne viltojumus. 
Kāpēc to saku? Ir veikali, kur nesaprot, kas ir viņu plauktos – viņi 
akmeņus kaut kur pasūtījuši, nopirkuši... Taču pārdevējam ir 
noteikti jāzina, kas tas ir par akmeni, ko cilvēks izvēlējies. Es 
uzdodu jautājumus, piemēram – vai esat ārsts vai kosmeto-
logs, vai masiere. Gandrīz vienmēr izdodas uzminēt.

Ja iegādājas akmeni bērnam, vislabāk, lai bērns pats to iz-
vēlas. Bērniem patīk kvarci, kalnu kristāli, arī hematīti.

– Tagad man skaidrs, cik ļoti svarīgi attīrīt savus 
akmeņus, biežāk mazgāt viņiem mutītes. Kā pareizi 
veikt rotu un darba akmeņu tīrīšanu?

– Viens no veidiem ir sausā tīrīšana ar sāli: ieber traukā sāli, 
uzklāj papīra salveti, tad uzliek attīrāmo priekšmetu, pārklāj 
otru salveti un uzber sāli. Trauku labāk nolikt uz palodzes, 
saulainā vietā. Var arī akmeņus novietot uz laiku sālsūdenī. 
Cik ilgi? Ar pusstundu pietiks. 

Rotaslietas attīrīt var arī pie manis. Ir dažādi veidi, viens no 
tiem – skanošajā traukā, tur palīdz skaņas vibrācija. Var tīrīt 
arī ar čakrofonu.

– Cik patīkamas skaņas, it kā putni dziedātu! Pal-
dies par padomu un dziedināšanu!  ▲t


