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Tiem, kuri sapņo, – drosmīgajām dvēselēm, 

kas izvēlas ignorēt kritiķu čiepstus,  

dedzīgi sekojot saviem augstākajiem ideāliem.
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“Mūsu dzīves sāk beigties tajā brīdī,  
kad mēs pārstājam runāt par nozīmīgo.” 

Martins Luters Kings juniors
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1

ESi labākā SEviS vErSija

Vorens Bafets reiz izteicās: “Labāka tevis par tevi ne
būs.” Lieliski izcila vīra vārdi. Nekad un nekur nebūs labāka 
manis par mani pašu. Un nekad un nekur nebūs labāka tevis 
par tevi pašu. Iespējams, būs kāds, kurš centīsies nokopēt 
tavu domāšanu, runu, rīcību. Bet, lai kā arī viņi nopūlētos, 
šie ļaudis arvien paliks tavā ēnā. Jo tu esi unikāla būtne. 
Šobrīd pa zemes virsu staigā tikai viens tu. Starp miljardiem. 
Vai gan tas neliek aizdomāties? Saproti taču, ka esi kas 
īpašs. Nē, pat ļoti īpaša persona! Un ka patiesībā nekāda 
sāncensība jau nemaz nav iespējama. 

Tad ko tu ar sevi sadarīsi, šodien iziedams pasaulē, kurai 
tieši patlaban vairāk nekā jebkad agrāk nepieciešami cilvēki, 
kas izdzīvo sevi pilnībā? Vai liksi lietā savas apslēptās bagātī
bas? Vai ļausi dabiskajam radošajam garam kūsāt? Vai atklāsi 
mums vairāk savas autentiskās patības? Vai būsi tas tu, kas 
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bija paredzēts, šajā pasaulē nākot? Būtu labi. Jo tik piemēro
ta brīža būt labākajai sevis versijai kā šis vairs nebūs nekad. 
Ja ne tagad, tad kad? Te prātā nāk filosofa Hērodota vārdi: 
“Cēlajai drosmei labāk ir sastapt savā ceļā pusi to ļaunumu, 
par ko mēs bažījamies, nekā grimt bailīgā bezdarbībā, prā
tojot par to, kas varētu notikt.” Tik skaisti vārdi. 

Tik piemērota brīža būt labākajai sevis  
versijai kā šis vairs nebūs nekad. 
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2

NErEdzamiE žogi

Sēžu lidostā, esmu Losandželosā. Biju še ieradies, lai uz
runātu grupu daudzsološu General Electrics darbinieku. Par 
to, kā būt līderiem bez titula. Par to, kā sasniegt pasaules 
līmeni. Par drosmi būt izciliem, lai ko viņi uzsāktu. 

Pēc prezentācijas es iegrimu pārdomās par to, kāpēc 
tik daudzi no mums dzīves svarīgākajās jomās samierinās 
ar mazumiņu. Kāpēc vairāmies no pārmaiņām. Kāpēc ne
veicam jauninājumus un neļaujam dabiskajam radošajam 
ģēnijam izpausties. Kāpēc atsakāmies uzklausīt dzīves aici
nājumu. Un kāpēc tik daudzi no mums atturas no izcilības. 
Kāda ir atbilde? Neredzamie žogi. 

Ilustrēšu savu domu. Pagājšnedēļ devos izbraucienā pa 
lauku ceļiem. Lai labi izelpotos. Atsvaidzinātos. Pārdomā
tu šo un to. Uz kāda no mauriņiem pamanīju suņu skolas 
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reklāmas stendu. Tajā bija minēts neredzamais žogs. Tā ir 
sistēma, ar kuras palīdzību tiek novilkta skatienam netve
rama robeža, kuru suns nespēj šķērsot. Ar laiku dzīvnieks 
pierod, un pat tad, kad žogs ir noņemts, viņš nepametīs 
iepriekš apgūto teritoriju. Suns sev nosaka iedomātas robe
žas, kas pārvalda viņam pieejamo pieredzi. Arī mēs darām 
tāpat. Laikam ritot, mēs no apkārtējās pasaules savācamies 
negatīvus uzskatus, maldīgus pieņēmumus un dažnedažā
dus biedus. Tie tad arī veido mūsu neredzamo žogu. Mēs 
no sirds ticam, ka tas ir īsts. Kad ieskrienam tajā, vienalga, 
darbā vai privātajā dzīvē, mēs atkāpjamies. Mēs uzskatām, 
ka robeža ir patiesa. Tālab mēs saraujamies, apcērtam sev 
spārnus lidojumam uz to, kas varētu būt. Jo ilūzija šķiet tik 
patiesa. Bet tā nav. Atceries to! 

Es aicinu tevi apzināt savus neredzamos žogus. Iepazīt tos. 
Novērot tos. Izaicināt tos. Lai, kādā no tiem ieskrienot, tu vis 
nemestu kājas pār pleciem, bet liktu lietā savu gribu un sirds 
spēku, lai to šķērsotu. Dodoties pretim pilnvērtīgas dzīves 
sniegtajām iespējām. Jo tas, kam tu pretojies, turpinās tevi 
uzmeklēt. Tas, ar ko tu sadraudzējies, padodas tavā priekšā. 

Laikam ritot, mēs no apkārtējās pasaules 
savācamies negatīvus uzskatus,  

maldīgus pieņēmumus un dažnedažādus biedus. 
Tie tad arī veido mūsu neredzamo žogu.


