
PASTĀSTI SAVU PIEREDZI 
KOPĀ AR DIEVU

...jūs būsiet mani liecinieki 
…līdz pat pasaules galam.”

(Apustuļu d. 1:8)



“Tad sieviete atstāja savu ūdens trauku, nogāja pilsētā un sacīja ļaudīm: 
“Nāciet, skatiet cilvēku, kas man ir sacījis visu, ko es esmu darījusi! Vai tikai tas 
nav Kristus?”” (Jāņa 4:28-29)

“Vīrs, no kura dēmoni bija izgājuši, lūdza ļaut tam palikt kopā ar viņu, bet 
viņš to raidīja prom, sacīdams: “Atgriezies savās mājās un stāsti, ko Dievs tev 
ir darījis.” Un tas aizgāja un izdaudzināja pa visu pilsētu, ko Jēzus viņam bija 
darījis.” (Lūkas 8:38-39)

“Filips atrada Natanaēlu un viņam sacīja:”Mēs esam atraduši to, par kuru 
Mozus rakstījis bauslībā un par kuru rakstījuši arī pravieši, – Jēzu, Jāzepa dēlu, 
no Nācaretes.” Bet Natanaēls viņam jautāja:”Vai no Nācaretes var būt kas labs?” 
Filips tam atbildēja:”Nāc un paskaties!””(Jāņa 1:45-46)

Šie un daudzi citi bija vienkārši cilvēki, bet, sastopot 
Jēzu, viņu dzīve radikāli mainījās. Savukārt viņu 
stāstītais mainīja neskaitāmu citu cilvēku dzīvi.  



ARĪ TEV IR UNIKĀLS STĀSTS 
KOPĀ AR DIEVU!

“Atvadas, no kurām es baidījos”

Atvadoties, vectēvs notupās man blakus un teica: 
“Lai arī dzīvojam tik tālu viens no otra, savās 
sirdīs mēs vienmēr būsim kopā!” 

Bekija Arvana 
MansStasts.lv/becky-arvan

MyStory.me/becky-arvan



TAVS STĀSTS IR SVARĪGS
Dievs kopā ar tevi ir uzrakstījis unikālu stāstu. Neslēp sveci zem pūra, 

pastāsti to vienkāršā un mūsdienīgā veidā.

Šis apmācības materiāls palīdzēs tev uzrakstīt savu stāstu kopā ar Dievu atbilstošā 
un intriģējošā veidā. Tava personīgā pieredze ar Dievu ir svarīga, tā var atstāt izšķirošu 
iespaidu uz tiem, kurus tu satiec ikdienā. Mēs esam pārliecināti, ka caur šiem stāstiem 
Dievs var uzrunāt cilvēkus un sastapt viņus personīgi. 

„Kāda tam visam ir jēga?” 
  

Iepazīstot šos cilvēkus tuvāk, es sapratu, ka viņiem tā 
nav tikai teorija – attiecības ar Dievu bija mainījušas viņu 
dzīvi. Viņi nebija perfekti, tomēr Dievs viņus mīlēja.

Dace Cīrule
MansStasts.lv/dace

MyStory.me/dace



MansStasts.lv (MyStory.me) ir globāla tīmekļa vietne, kurā reģistrējoties, tu 
vari ievietot savu stāstu (tekstu un video) dažādās valodās, dodot iespēju 
gan saviem draugiem un paziņām, gan “nejaušiem garāmgājējiem” no visas 
pasaules uzzināt par tavu pieredzi kopā ar Dievu.

  
Izveido savu profilu vietnē MansStasts.lv (MyStory.me)

Pastāsti savu stāstu video versijā un teksta versijā

Pasūti savas personalizētās MansStasts.lv (MyStory.me) kartiņas

Dod iespēju apkārtējiem un ikvienam pasaulē uzzināt                 
savu pieredzi kopā ar Dievu. 

1.
2.
3.
4.



REĢISTRĀCIJA
 

Viens no MansStasts.lv (MyStory.me) mērķiem ir apkopot stāstus par to kā Bībeles 
Dievs ir mainījis cilvēku dzīvēs. MansStasts.lv (MyStory.me)var pievienoties ikviens, 
kurš vēlas pastāstīt savu pieredzi kopā ar Dievu Jēzus Kristus personā.

Pirms profila izveides sagatavojies, ka tev būs:
•    Jāievieto sava  bilde (bildi vēlāk var nomainīt, iesākumā var arī būt dabas skats).
• Jānorāda vecums (diena, mēnesis, gads) 
• Vari norādīt Facebook, Twitter, Google+ kontus (nav obligāti).
• Jāizdomā savs URL (lapas interneta adrese) – tas var būt vārds, vārds un uzvārds, 

uzvārds u.c. (piem. MyStory.me/viktors; MyStory.me/baiba-baikovska).   
      URL vēlāk nebūs iespējams mainīt. 

Tu vari izmantot gan MyStory.me/segvārds, gan MansStasts.lv/segvārds
(MansStasts.lv automātiski pāradresēsies uz MyStory.me)



PASTĀSTI SAVU STĀSTU        
KOPĀ AR DIEVU



NEVIENS CITS TO NEVAR 
IZDARĪT LABĀK PAR TEVI

Bieži vien mēs nezinām, ko cilvēki domā par Dievu pirms neesam viņiem to 
pajautājuši. Tāpat arī viņi nevar zināt, kam ticam, ja mēs par to nestāstām.

Debates par teoloģiskiem jautājumiem var būt saistošas un tām ir sava nozīme, bet 
vairumā gadījumu tās neskar debatētājus personīgi. Neviens nevar tev atņemt tavu 
unikālo stāstu ar Dievu, neviens nevar noliegt tavu tikšanos ar Jēzu. Dalies savā pieredzē 
un izjūtās ar apkārtējiem, jo Dievs var izmantot tavu stāstu, lai pieskartos viņiem. 

 Ja to nepastāstīsi tu, tad kurš? 



TRĪS IESPĒJAS, KĀ VEIDOT STĀSTU

  Jauns sākums ar Dievu (tava liecība)
  

Vai tavs sākums ar Dievu ir kaut kādā ziņā īpašs jeb tas notika salīdzinoši nesen? 
Tad pastāsti, kā sākās tavas attiecības ar Jēzu. 

  Nozīmīga dzīves joma, kuru Dievs ir mainījis
    

Arī pēc attiecību uzsākšanas ar Dievu parasti tavā dzīvē joprojām pastāv zināmas 
problēmas, kas tev sagādā raizes vai grūtības, kas tevi nodarbina jau ilgu laiku. Atkal un 
atkal mēs mācāmies iesaistīt Dievu šo jautājumu risināšanā. Ja arī tev ir šāda pieredze, 
pastāsti.

  Stāsts par tavu ikdienu kopā ar Dievu
Vai tu jau ilgu laiku esi kopā ar Dievu? Tad pastāsti par kādu nesenu notikumu, kas 

izraisīja nozīmīgas pārmaiņas.

Kurš no tiem tev šķiet visatbilstošākais?



LASOT CITU RAKSTĪTO VIETNĒ 
MYSTORY.ME, TEV BŪS VIEGLĀK 
IZVĒLĒTIES SAVA STĀSTA TĒMU 
UN SAPRAST, KĀ TO UZRAKSTĪT

„Tu nebūsi nekas”

Tolaik nebiju pārliecināta, kam es ticu, 
nebiju pārliecināta pat, vai ticu sev.

Baiba Baikovska
MansStasts.lv/baiba-baikovska

MyStory.me/baiba-baikovska



IZVĒLIES TĒMU

Cilvēki labprāt uzklausa citu personīgo pieredzi, un vienalga, vai viņi tic Dievam vai 
nē, tava pieredze ar Dievu viņus interesē jo īpaši. Mēs bieži vien neapzināmies mūsu 
stāsta potenciālu. 

Lai gan viss tavs dzīvesstāsts ir ļoti saistošs, šoreiz tas nederēs, tādēļ izvēlies vienu 
vadošo tēmu visā stāstā un, ja vien iespējams, turies pie tās. Savas vērtības apziņa, 
mīlestība, vientulība, dzīves jēga, vainas apziņa, zaudējumi vai ilgas ir tēmas, ar kurām 
katrs var identificēties.  Ja tu spēj pastāstīt, kā Jēzus ir atbildējis uz taviem jautājumiem 
vai vajadzībām, tu esi veiksmīgi izstāstījis savu stāstu. 
  



JAUTĀJUMI, KAS TEV PALĪDZĒS IZVĒLĒTIES TĒMU:

 Kas tevi iedvesmo, pārliecina vai motivē, domājot par Jēzu Kristu, Dievu 
vai Svēto Garu? 

 Ko tu meklēji, kad pirmoreiz vērsies pie Jēzus Kristus?

 Kāda pieredze ar Dievu tevi visvairāk iedvesmoja un mainīja?

 Kurā savas dzīves jomā tu piedzīvoji Dievu, kad tava dzīve mainījās?

 Kura pieredze atstāja uz tevi tik dziļu iespaidu, ka tu vēlies, lai citi arī  
par to uzzinātu un to piedzīvotu? 



  Aborts (Abortion)
  Aizņemtība (Business) 
  Apmierinājums 
      (Satisfaction)  
  Atkarība no seksa 
      (Sexual addiction)
  Attiecības (Relationship)  
  Bailes (Fear) 
  Bēdas (Grief) 
  Brīvība (Freedom)  
  Cerība (Hope) 
  Daba (Nature) 
  Darbs (Job) 
  Depresija (Depression)  
  Dusmas (Anger) 
  Dziedināšana (Healing)  
  Dzīves jēga 
      (Purpose in Life)  
  Ezotērika (Esoteric)
  Ēšana (Eating)  
  Greizsirdība (Jealousy) 

  Ģimene (Family) 
  Identitāte (Identity)  
  Ilgas (Craving) 
  Invaliditāte (Disability)
  Izaicinājumu pārvarēšana    
      (Overcoming)  
  Izdegšana (Burnout)  
  Karš (War) 
  Laulība (Marriage)  
  Ļaunprātīga 
       izmantošana (Abuse) 
  Miers (Peace) 
  Mīlestība (Love) 
  Mobings (Mobbing) 
  Mūzika (Music) 
  Narkotiku atkarība 
      (Drug addiction) 
  Nāve (Death)
  Nauda (Money)
  Panākumi (Success) 
  Pašcieņa (Self-esteem)

  Pašnāvība (Suicide) 
  Pārdabiskais 
       (Supernatural) 
  Piedošana (Forgiveness)  
  Pieņemšana (Acceptance) 
  Pornogrāfija(Pornography) 
  Prieks (Joy) 
  Rasisms (Racism) 
  Reliģija (Religion) 
  Slimība (Disease) 
  Spēks (Strength)  
  Sports (Sports) 
  Šķiršanās (Divorce)
  Tēva trūkums 
      (Fatherlessness) 
  Traumas (Traumas)
  Uzticība (Loyalty)  
  Vaina (Guilt) 
  Vardarbība (Violence) 
  Vientulība (Loneliness) 



KAS PADARA STĀSTUS AIZRAUJOŠUS?

Gandrīz visiem aizraujošiem stāstiem, vai tā būtu pasaka, romāns, filma vai 
dzīvesstāsts, ir pārsteidzoši līdzīga uzbūve:

    I   Ievads, stāsta varonis/Kā bija? 
Ļauj otram iepazīt sevi, savas domas, jūtas, pārdzīvojumus, kaut ko tādu, kas 
lasītājam palīdzēs ‘iejusties tavā ādā’, saprast kāda bija tava dzīve. 

   II  Kritums/Kas notika?  
Sāpes, problēmas, neizdošanās... Varbūt tu sākumā 
domāji, ka ar tavu dzīvi ‘viss ir kārtībā’, bet vēlāk 
izrādījās, ka tomēr nav. Varbūt tu jau sākumā saprati, 
ka ‘kaut kas nav lāgā’, bet nezināji iemeslu. (daudzi 
stāsti sākas tieši ar šo punktu, savukārt I punkts tiek 
izlaists vai iekļauts vēlāk)

 III   Pagrieziena punkts/Kas mainījās?  
Kāds notikums, atskārsme, cilvēks, pieredze 
palīdzēja tev tuvoties Jēzum vai izpratnei, kāds ir 
Dievs? 

 IV   Rezultāts/Kā ir tagad? 
Kas ir mainījies? Pie kādiem secinājumiem tu 
nonāci? Kā tu izvēlējies rīkoties?



JAUNS SĀKUMS AR DIEVU - STĀSTA UZBŪVE

Ja vēlies rakstīt savu liecību, kā piemēru vari izmantot Pāvila stāstu (Apustuļu d. 26 nodaļa) 

    IESĀKUMS
Pāvila aizstāvības runa Ap.d. 26:1-11
Kāda bija tava dzīve pirms tu kļuvi par kristieti?

    PIEREDZE AR DIEVU
Pāvils stāsta par notikumu uz Damaskas ceļa Ap.d. 26:12-18
Kā tu kļuvi par kristieti?

    PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA
Pāvils stāsta par savu uzdevumu sludināt pagāniem Ap.d. 26:19-23
Kā tava dzīve mainījās?

    AICINĀJUMS
Pāvils aicina Agripu ticet evanģēlijam  Ap.d. 26:24-32
Kā tu vari aicināt citus interesēties vairāk par Jēzu? 



IETEIKUMI STĀSTA SAGATAVOŠANAI

Mēs ceram, ka tavu stāstu lasīs gan tavi draugi un paziņas, gan “nejauši garāmgājēji” 
no visas pasaules. Tev nav jābūt lektoram, mācītājam vai priekšniekam. Tu esi Dieva 
liecinieks, kurš 3 minūtēs (apm. 400 vārdos) var  vienkāršā, bet patiesā veidā kādam 
atklāt Dieva darbu tavā dzīvē, tādejādi mudinot viņu meklēt Dievu.

 Pirms sāc rakstīt, lūdz pēc Dieva gudrības un vadības.

 Stāsts ir par tevi un Dievu.

 Izvēlies vienotu tēmu visā stāstā.

    Mērķauditorija - nekristieši. Apraksti savu pieredzi tādā veidā, lai tā būtu 
saprotama nekristiešiem, lai tā viņus uzrunātu. 

   Nelieto reliģiskus terminus, kas saprotami tikai kristiešiem. Piemēram: 
‘pestīšana’, ’atgriešanās’, ‘jaunpiedzimšana’, ‘mans personīgais Kungs un Glābējs’.



   MansStasts.lv (MyStory.me) ir starpkonfesionāla tīmekļa vietne, tādēļ, lūdzu, 
izvairies minēt konkrētu draudzi vai  organizāciju, kā arī specifiskas teoloģiskas 
nostādnes un terminus (MyStory.me tu vari izveidot savas draudzes vai 
organizācijas grupu).

 Lasītājam ir jāspēj identificēties ar tavu pieredzi. Apraksti savu pieredzi 
tā, lai lasītājam būtu viegli identificēties ar tevi, tavu situāciju, tavām jūtām, 
emocijām, domām. 

   Esi godīgs, patiess, personīgs. Jo atklātāk tu rakstīsi par savām problēmām, 
cīņām un vājībām, jo vairāk tas uzrunās meklētājus, kas klausīsies, lasīs tavu 
stāstu, vai skatīsies video. 

   Radi “intrigu”. Neveido savu stāstu kā neitrālu notikumu hronoloģisku izklāstu, 
bet raksturo savas izjūtas. Ja klausītāji spēj stādīties priekšā tevis aprakstītos 
notikumus, tie atstāj daudz spēcīgāku iespaidu. Raksti par savām domām, 
noskaņojumu vai jautājumiem. Taču pārāk neizplūsti detaļās. 

    Vēlreiz pārlasot, pajautā sev: “Vai manu stāstu nākamajā dienā atcerēsies?”, 
“Vai to ieteiks draugam?” “Par ko pastāstīt vairāk, no kā labāk atteikties?”



     Virsraksts. Izvēlies virsrakstu, kas ne tikai atspoguļo stāsta tēmu, bet arī piesaista 
lasītāju interesi. Labāk vispirms uzraksti stāstu un tikai tad izvēlies virsrakstu. 

    Pirmais teikums un rindkopa.  Stāsta iesākums izšķirs to, vai lasītājam radīsies 
interese izlasīt to līdz galam vai nē, tādēļ vislabāk ir sākt ar pagrieziena punktu 
vai stāsta kodolu.  Piemēram: “Ja vēlies vēl sastapt vectēvu dzīvu, brauc šurp 
nekavējoties!” (Bekija Arvana). 
Vari sākt arī ar kādu spilgtu domu vai notikuma aprakstu, piemēram: “Ko es 
šeit daru?  Patiesībā man riebjas šī mūzika… bum, bum, bum... Un tas ir jautri?..” 
(Dace Cīrule)

  Centrā ir Jēzus. Protams, Bībelei, draudzei un cilvēkiem ir liela nozīme, bet 
svarīgākais ir likt lasītājam saprast, ka tavu dzīvi ir mainījis Dievs.

     Stāsta nobeigums. MansStasts.lv (MyStory.me) viens no mērķiem ir dot iespēju 
turpināt dialogu un mudināt lasītāju meklēt Dievu, tādēļ pabeidz stāstu ar 
jautājumu vai domu, kas iedrošinātu lasītāju sazināties ar tevi vai uzzināt kā 
veidot attiecības ar Dievu. Piemēram: “Vai arī tu ilgojies pēc miera? Dievs vēlas, 
lai tu iepazīsti Viņa patieso būtību un veido attiecības ar Viņu, jo Viņš tevi mīl. 
Uzraksti man un pastāsti, ko tu vēlies uzzināt par Dievu!” (Debra Groff)



Cerams, ka tev jau ir radušās idejas, kā dalīties savā pieredzē un kādu 
tēmu izvēlēties. Varbūt tu jau esi sācis rakstīt.

Šobrīd ir  īstais laiks ķerties klāt.
Neatliec rakstīšanu uz rītdienu.

Sāc jau šodien.

Varbūt tu domā: “Vieglāk būtu to pastāstīt, nevis uzrakstīt.” Turpmāk seko 
ieteikumi, kā izveidot stāsta video versiju.

Ja tev ir vajadzīga palīdzība, vēlies uzdot jautājumu, nevari izvēlēties tēmu 
vai ir vajadzīgs stāsta redaktors, sazinies ar mums:

MansStasts@agape.lv



AICINI CITUS!
  Piesaki bezmaksas semināru-darbnīcu “Mans Stāsts”           

savai draudzei, jauniešiem vai mazajai grupai:
MansStasts@agape.lv    



IZVEIDO STĀSTA VIDEO 



RAKSTĪTAJAM VĀRDAM IR SPĒKS, 
BET VIDEO IR LIELĀKS EFEKTS

Lai izveidotu stāsta video versiju, tev nav jābūt profesionālim. Pietiek ar viedtālruni 
vai fotoaparātu.

Pat mājās filmēts video atdzīvinās tavu stāstu un atstās lielāku iespaidu uz skatītāju. 
Vizuālo un audio efektu kombinācija ļaus citiem dzīvot līdzi tavai pieredzei, darot to 
personiskāku un iespaidīgāku. Vari būt drošs, ka videoklips piesaistīs daudz lielāku 
uzmanību nekā teksts.

  

 Saņem drosmi un pamēģini!



 IETEIKUMI FILMĒŠANAI: 

 Stāstu, pārlasi to vairākas reizes un centies iegaumēt. Pirms filmēšanas, izmēģini. 
Taču varbūt tev ir vieglāk to pastāstīt uzreiz, bez domāšanas un gatavošanās.

 Izveido “špikeri” – lapu ar atslēgvārdiem un zīmējumiem, kas palīdzēs tev 
atcerēties tekstu un galveno domu. Vislabāk “špikeri” novieto blakus kamerai un 
ieraksta laikā skaties tikai uz to, nevis uz kameru, citādi skatītājs uzreiz pamanīs,  
ka tu lasi tekstu no lapas.

 Veic vairākus videoierakstus pēc kārtas, lai saprastu, kādi labojumi ir 
nepieciešami. Neraizējies, tev viss izdosies!

 Tekstam videoierakstā nav precīzi jāatbilst rakstītajam. Galvenais, lai tas 
atspoguļotu to, ko tu vēlējies pateikt.



FILMĒŠANAS KNIFI:

  Filmēšanai, pēc iespējas, izvēlies 16:9 ekrāna izmēru, 720p vai 1080p kvalitāti 
un H.264 video formātu.

  Atļauts izmantot līdz 4 min. garu un 500 MB lielu video .mov, .avi, .mpg, .mp4, 
.m4v formātā.

 Turi viedtālruni horizontāli, nevis vertikāli. 

 Iestādi viedtālruni lidojuma režīmā, lai izvairītos no trokšņiem, SMS vai zvaniem. 

 Stabilizē kameru/telefonu. Izmanto trijkāji, galdu vai kaut ko līdzīgu. Ja kameru 
tur tavs draugs, palūdz, lai viņš nostājas pozā ‘kājas plecu platumā’, elpo vienmērīgi 
un tur kameru ar abām rokām (vislabāk – starp īkšķi un rādītājpirkstu). 

 Nenostājies tieši attēla centrā. Ekrānā aktivizē režģi. 

 Pirms un pēc runas turpini ierakstu vēl papildus 5 sekundes.  



 Nodrošini pietiekamu vides apgaismojumu, kā arī to, lai gaisma kristu uz tevi. 
Izmanto dienasgaismu, kas nāk no loga. Izvairies no ēnām, kas krīt uz sejas. 
NELIETO iebūvēto LED. Ja tomēr to dari, izklīdini gaismu, pārklājot LED ar baltu 
salveti. 

 Ja iespējams, nelieto iekšējo mikrofonu. Ja izmanto viedtālruni, vari lietot 
austiņas ar mikrofonu. Pieslēdz austiņas viedtālrunim un novieto mikrofonu 
izstieptas rokas attālumā  vai tuvāk sev priekšā. Izvairies no traucējošiem fona 
trokšņiem. 

 Izmanto viedtālruņa aizmugures kameru. Parasti tā nodrošina labāku ieraksta 
kvalitāti. 

 Notīri no lēcas pirkstu nospiedumus un putekļus. 

 Nelieto zoom (tālummaiņu) filmēšanas laikā. 

 Pirms filmēšanas uzlādē telefonu vai ieraksta laikā izmanto uzlādēšanas vadu. 



„Slepkavības pasūtītājs” 

Un te nu bija mana dilemma astoņu gadu vecumā:  
vai no Dieva jābaidās jeb Viņš mani mīl bez 
nosacījumiem?

Ārons  Groffs
MansStasts.lv/aaron

video: MyStory.me/aaron

STĀSTOT SAVU PIEREDZI, 
IZTĒLOJIES, KA STĀSTI TO 

DRAUGAM. 
ĪSTENĪBĀ TAS TĀ ARĪ IR! 



TAVAS MYSTORY.ME 
KARTIŅAS 



VAI ESI PUBLICĒJIS SAVU STĀSTU? 
TAD IR LAIKS DALĪTIES TAJĀ AR CITIEM

MansStasts.lv (MyStory.me) piedāvā tev izveidot personalizētu kartiņu (vizītkarti) un 
iespiest to. 

Iedodot MansStasts.lv (MyStory.me) kartiņu draugiem, paziņām, kursabiedriem,  
kolēģiem, kaimiņiem u.c., tu vienkāršā, bet neuzbāzīgā veidā dod iespēju viņiem 
uzzināt vairāk par Dievu, par to, kā Viņš ir mainījis tavu dzīvi, un, ka arī viņiem var būt 
personīgas attiecības ar Dievu.   

Tas arī ir labākais veids, kā saglabāt attiecības ar augstskolā, kafejnīcā, biznesa 
pasākumos, atpūtā un citur “nejauši” satiktiem cilvēkiem. 

Uz  MansStasts.lv (MyStory.me) kartiņas ir tavs foto, vārds un saite uz tavu 
personalizēto profilu.

“...jūs būsiet mani liecinieki 
…līdz pat pasaules galam.”

(Apustuļu d. 1:8)



Pasūti personalizētās MansStasts.lv (MyStory.me) kartiņas savā interneta profilā:

www.MyStory.me/cards

Tu vari pasūtīt bezmaksas nepersonalizētās MyStory.me kartiņas, 
kurās savu vārdu vari ierakstīt pats/-ti. Sazinies ar mums: MansStasts@agape.lv

Vari izmantot arī  Facebook, Twitter, Google+... 
Tāpat tu vari ielikt sava stasta URL savā vizītkartē 
(MansStasts.lv/segvārds vai MyStory.me/segvārds)



IZMANTO IESPĒJAS

Lūdz, lai Dievs tev atklāj, kuriem draugiem vai paziņām iedot savu vizītkarti.  
Lūdz, lai Dievs tev palīdz uzsākt sarunas ar “nejaušiem garāmgājējiem”. 
Tu noteikti būsi pārsteigts, cik daudz ‘Dievjaušību’ tu piedzīvosi.

No personīgās pieredzes:
“Mans Stāsts” seminārā Alvīne man palūdza pāris MansStasts (MyStory) kartiņas. 

Bez lielas domāšanas tās viņai iedevu. 
“Gribu tās iedot draudzenēm. Tavs stāsts varētu viņas uzrunāt,” Alvīne paskaidroja. 
“Hm… tātad mans stāsts var uzrunāt ne tikai manus draugus un paziņas, bet arī 

manu draugu draugus un draugu paziņas,” pie sevis prātoju. 

Vēlāk, ieskatoties savā MansStasts.lv (MyStory.me) stāsta statistikā, pamanīju, ka 
manu stāstu katru dienu lasa vairāki cilvēki - ne tikai mani draugi un paziņas, draugu 
draugi un paziņas, bet arī “nejauši garāmgājēji” no visas pasaules... Mans stāsts ar Dievu 
var uzrunāt studentu Kiprā, mājsaimnieci Ukrainā, pārdevēju Spānijā...”  

Dace Cīrule



Nepieciešama palīdzība, jautājumi, 
komentāri, ieteikumi... 

 MansStasts@agape.lv  


