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Linda Zvaune ir neiroloģe, kas strādā Jūrmalā. Šeit arī sākas
šis stāsts, slimnīcā, kur ikdienā strādā šī sieviete. Strādājot kā
neiroloģe, Linda ikdienā redz cilvēkus, kas cieš no šausmīgām
garīgām saslimšanām, sākot ar alkoholismu līdz izdegšanas
sindromam, no psihosomātiskajām saslimšanām līdz depresijai, un katru dienu viņa dara visu, kas ir viņas spēkos, lai ārstētu
cilvēkus un palīdzētu viņiem izkļūt no tās elles, kurā viņi dzīvo
savā apziņā.

LABA
VESELĪBA

Kādu dienu Linda piedalījās Ķekavas pašvaldības organizētā
pasākumā par veselīgu dzīvesveidu un fiziskajām aktivitātēm.
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savu ķermeni un novērstu daudzas slimības. Taču šajā dienā
ģimenē, kas viņu ikkatru dzīves brīdi ir mīlējusi, sapratusi un
pirms diviem gadiem, šajā pasākumā viņas uzmanību piesaisatbalstījusi. Augusi mājās, kur valda mīlestības un savstarpētīja kaut kas atšķirīgs no ierastā, un viņas galvā dzima jauna
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Diemžēl ne visi dzīvo Madaras
pasaulē. Daudzi ir uzauguši vidē,
kur vardarbīgu un agresīvu uzvedību
uztver kā normu. Daudzas sievietes
cieš no seksisma stereotipiem, kas ir
mūsu sabiedrības pamatos. Ir daudz
ļaunprātīgas izmantošanas veidu, aizliegumu, nezināšanas un vardarbības,
kas katru dienu jāizcieš sievietēm vismadzenes!
sas planētas Veselīga
mērogā. dzīvesveida ievērošana
nozīmē
trenēšanu
tādā
Madarai tas prāta
viss nav
pieņemams.
pat
trenēšanu.
Viņamērā
zina,kākaķermeņa
var dzīvot
citādi, unLinda
tieši
zina,
nodarbināšana
uniespēuztutāpēckair prāta
nolēmusi
veltīt visas
rēšana
formā lai
ir ļoti
svarīga,cilvēkiem,
lai novērjamās pūles,
palīdzētu
stu
destruktūvas
garīgās
patoloģijas,
kam ir veicies mazāk nekā viņai. Lai
no
kā var izvairīties,
nodarbojoties
ar
sasniegtu
mērķi, Madara
ir spējusi
sportu. Tā bija diena, kad Linda apzisavu cīņu pārvērst savā darbavietā –
nājās, ka viņai ir pienākums aizpildīt
jau 8 gadus viņa strādā par jaunatnes
šo tukšumu un veltīt to, lai rūpētos par
programmas koordinatori centrā
prātu veselīga dzīvesveida ietvaros, lai
„Marta”.
tādējādi novērstu garīgās saslimšanas.
Un kurš gan varētu nodot šo ziņu cilvēkiem labāk par viņu?
2016. gada 17. aprīlī Linda sāka
projektu “Dzīvopiedzīvo”, un jau pēc
mēneša aizpildīja tukšo vietu šajā
pat pasākumā Ķekavā ar savu stendu:
“Smadzeņu fiziskā forma”.
Pēc šī nelielā vietējā pasākuma Linda saprata, ka viņa vēlas organizēt kaut
ko lielāku, kur varētu iesaistīt daudz
vairāk cilvēku. Tāpēc, apņēmības un
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dzību šajā gadā izdevās izvietot stendu
skolas un mēģināt darīt jauniešus jutīsarunu festivālā „Lampa” Cēsīs, kas ir
gākus un labāk izglītotus daudzos jauviens no populārākajiem festivāliem
tājumos, piemēram, dzimumu līdztieLatvijā.
sība un identitāte, sieviešu tiesības,
piekrišana un prostitūcija, bet vairāk
par visu Madara mēģina palīdzēt bērniem nošķirt veselīgas un neveselīgas
attiecības ar cerību, ka nākotnē pasaule varētu būt tāda kā pasaule, kurā
augusi viņa pati.

Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.

3. MĒRĶIS: Laba veselība

www.marta.lv
https://www.facebook.com/dzivopiedzivo/

