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Brašais Moriss





PRIEKŠVāRDS
Bezpalīdzīgi nolūkoties, kā bērns raud vai cieš sāpes, nav viegli, it īpaši viņa vecākiem. At-
karībā no apstākļiem bērni mēdz būt priecīgi, bēdīgi un reizēm – pavisam kājām gaisā. Es 
ceru, ka šī inovatīvas domāšanas pieejas grāmatiņa sniegs praktiskas metodes gan bērniem, 
gan pieaugušajiem, kā tikt galā ar dažādām situācijām, kas ik pa laikam rodas ikdienas dzīvē. 

Rakstot grāmatu “Brašais Moriss – nedēļa kājām gaisā”, vēlējos ieskicēt, ko iespējams 
sasniegt, mainot savu skatījumu uz notiekošo, un nodemonstrēt tehnikas, kuras līdzīgās 
situācijās varat izmantot kopā ar saviem bērniem. Lasot bērnam šo grāmatu atkārtoti, viņš 
pamazām iekšēji nobriedīs izmēģināt kaut ko jaunu šādās un līdzīgās situācijās. Tādās reizēs 
jūs varat atgādināt par grāmatu un to, kā šādu situāciju atrisināja Moriss. Tas savukārt var 
dot bērnam motivāciju pielietot šīs iedarbīgās tehnikas savā dzīvē, lai panāktu nozīmīgas 
pārmaiņas. 

Drosmīgā Morisa piedzīvojumus varēsiet izmantot arī kā pamatu saturīgām sarunām ar 
bērnu grāmatas lasīšanas laikā. Tā jums radīsies iespēja apspriest tādas jūtas kā sāpes, zaudē-
jums, rūpes par otru cilvēku, laipnība un prieks. Grāmatas beigās esmu aprakstījis arī dažus 
ierosinājumus un piemērus, kā praktiski dzīvē pielietot grāmatas stāstos izklāstītās tehnikas. 
Lai maksimāli efektīvāk īstenotu aprakstītos paņēmienus, ieteiktu jums vispirms izlasīt visu 
grāmatu un arī padomus 25. lappusē un tikai tad sākt lasīt grāmatu priekšā savam bērnam. 

Iedvesmu šai grāmatai esmu smēlies no dažādām koučinga tehnikām, psiholoģijas me-
todēm un personiskās pieredzes, ko guvu, konsultējot un apmācot cilvēkus vairāk nekā 
divdesmit gadu garumā. Esmu arī divu bērnu tēvs un joprojām tiecos sniegt arvien labāku 
atbalstu paša bērniem. Manis dotās tehnikas ir pārbaudītas dzīvē, tās palīdzējušas ne tikai 
maniem bērniem, bet arī jau tūkstošiem ģimeņu visā pasaulē. No sirds ceru, ka tās palīdzēs 
arī tam bērnam, kuram šo grāmatiņu priekšā lasīsiet jūs. 

Lai izdodas!

Carl-Johan Forssén Ehrlin 
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Moriss dzīvo kopā ar mammu, 
tēti un lielo māsu Molliju. 
Ģimene nesen pārcēlusies uz 
jaunām mājām, un Moriss ir 
paņēmis līdzi visas savas mantas. 

Moriss ir zinātkārs un 
drosmīgs puika, visbiežāk viņš 
ir priecīgā noskaņojumā un 
meklē jautrību. Zēnam patīk 
atklāt visādas jaunas lietas 
un spēlēties ar lielo māsu un 
draugiem. Viņam ļoti patīk 
kāpt kokos, it īpaši karāties 
kādā lielā zarā ar galvu uz leju. 

Reizēm Moriss sabāž kabatās 
dažādus dārgumus, un tad, tā 
karājoties ar kājām gaisā, tie 
izkrīt no kabatām un nobirst 
zemē. 

Vēl viņam gluži labi patīk braukt 
ar velosipēdu, bet pagaidām vēl 
ir grūti noturēt līdzsvaru, tāpēc 
reizēm gadās arī nokrist. Tad 
viņš pieceļas un mēģina vēlreiz – 
Moriss ir nepiekāpīgs. 

IEPAZĪSTIETIES: MORISS
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Izaudzis liels, Moriss sapņo kļūt par 
policistu, skolotāju vai astronautu, 
bet varbūt par ārstu. Viņš vēl nav 
īsti izlēmis. 

Puisēns domā, kas būtu labāk: 
palīdzēt citiem cilvēkiem vai lidot 
augstu gaisā, kosmosā. Morisam 
ir tik daudz vēlmju un sapņu.

Jaunajā pilsētā ir papilnam nezināmā: rotaļlaukumi, ko izpētīt, koki, kuros kāpelēt, 
un noteikti ir arī jauni draugi. Taču Morisam ne sapņos nerādījās, ka pirmā nedēļa 
jaunajā vietā visu sagriezīs kājām gaisā. 
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PIRMDIENA

Jau pamostoties Moriss sajūt vēderā pavisam nelāgu kņudoņu. Rīt viņš ies uz jauno 
bērnudārzu un tāpēc prāto, vai tur izdosies atrast draugus. Zēnam ļoti patika vecie 
draugi, bet viņi palika tajā pilsētā, no kuras Morisa ģimene pārcēlās uz jaunām mājām. 
Un ja nu viņš tagad paliek pavisam viens? Jo vairāk puisēns par to domā, jo skumjāk 
viņam kļūst ap sirdi. Līdz vienā brīdī Moriss sāk raudāt. 

Lielā māsa Mollija sadzird viņa bēdas. 
“Kas noticis?” Mollija jautā. 
“Man ir bēdīgi, bet man nepatīk tā justies,” atbild Moriss. 
“Kāpēc tu jūties bēdīgi?”
“Nezinu, vai jaunajā dārziņā atradīšu draugus, ar ko rotaļāties. Vai palīdzēsi man 

atkal kļūt priecīgam?”
“Protams, to es varu. Neviens neprot tevi iepriecināt labāk par mani!” attrauc Mollija. 
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Morisam tas šķiet interesanti, un viņš labprāt izmēģina. 
Zēns norāda uz savu ķermeni un saka: “Bēdīgā sajūta sākas šeit, tad maina virzienu 

un skrien tālāk uz otru pusi. Mollij, paskaties! Tā traucas uz priekšu pilnā ātrumā kā 
sacīkšu mašīna! Nu jau bēdīgums ir ārā no istabas un prom uz šosejas.”

Moriss ļauj savai bēdīgajai sajūtai lidināties visdažādākajos virzienos, līdz beidzot viņš 
to vairs nejūt. Tagad vēderā ir iemitinājusies priecīga sajūta, un viņš sāk smieties.

“Es zināju, ka man izdosies uzlabot tev garastāvokli,” saka Mollija. “Rīt būs jauna 
diena, un esmu droša, ka tu noteikti sastapsi daudz jaunu draugu.”

“Pacenties iztēloties to šādi: sajūtas un emocijas mūsu ķermenī riņķo kā karuselis. Tās var 
pat izkļūt ārā no ķermeņa. Ja mēs gribam mainīt emocijas, lai izjustu kaut ko citu, tad 
jāmaina šo emociju kustība ķermenī. Var mētāt emocijas šurpu turpu, iekšā ārā tik ilgi, 
līdz tās apjūk un izgaist kā nebijušas.” 

Un Mollija vēzē rokas pa gaisu un rāda, kā emocijas var pārvietoties uz visām pusēm. 
“Izmēģini mainīt savu bēdīgo sajūtu, gan pats redzēsi!” viņa aicina.


