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«Katram cilvēkam bija tikai viens patiess 
aicinājums – atrast ceļu pie sevis. (..)  

Viņa uzdevums bija izzināt savu likteni – taču ne 
patvaļīgi pieņemto – un izdzīvot to sevī visā pilnībā 

un ar stingru apņēmību.  
Viss pārējais bija tikai šķietama esība,  

mēģinājums izvairīties, bēgšana atpakaļ pie masu 
ideāliem, pakļaušanās un bailes pašam no savas 

iekšējās pasaules.» 

Hermanis Hese, «Demians» 

«Iespējams, ka mīlestība ir process, kurā es 
uzmanīgi vedu tevi atpakaļ pie tevis paša.  
Nevis pie tāda, kādu es tevi vēlos redzēt,  

bet pie tāda, kāds tu esi.»

Antuāns de Sent–Ekziperī
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Pateicības

Esmu laimīgs, ka man vienmēr ir bijusi neparasta 
atbalsta komanda, kuru veidojuši mani draugi, ģi-

mene un darbabiedri, kas palīdzējuši man veikt katru soli 
ceļojumā, ko es saucu par dzīvi. Šie cilvēki pelna patiesu 
atzinību un visdziļāko pateicību. Un tāpēc es pateicos kat-
ram no viņiem par atbalstu, ko tie snieguši, man īstenojot 
savu dzīves misiju. 

Milzīga pateicība manai Sharma Leadership Interna tional 
komandai. Es augstu vērtēju Annu Grīnu, manu jauko un 
gādīgo asistenti un Starptautisko klientu attiecību nodaļas 
direktori, kura gadiem sniegusi man uzticīgu atbalstu un ie-
drošinājumu. Tu esi brīnišķīga. Man jāpateicas arī Mārnijam 
Beleinam, mūsu Lekciju un mācību līdzekļu nodaļas vicepre-
zidentam, kurš ir rāma efektīguma un mundra lietderīguma 
paraugs, – es augstu vērtēju visu, ko tu dari mūsu uzņēmumā. 
Un arī Elam Moskardelli, mūsu vecākajam viceprezidentam 
un galvenajam menedžerim, – tu esi lielisks it visā, ko dari, 
un esi mums palīdzējis ienest pasaulē daudz kvalitatīvākas 
izmaiņas. Jūs visi esat apbrīnojami cilvēki, un man ļoti patīk 
strādāt kopā ar jums.
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Paldies mūsu korporatīvajiem klientiem visā pasaulē 
par to, ka aicināt mani uz savām organizācijām kā lektoru, 
personības izaugsmes treneri un konsultantu. Esmu patei-
cīgs par iespēju būt noderīgam un paaugstināt jūsu vērtību. 
Paldies arī individuālajiem klientiem, kurus man ir iespēja 
trenēt. Mani iedvesmo jūsu drosme un apņēmība izpētīt 
savas pilnvērtīgās dzīves plašumus. Kā arī klientiem, kas 
pieder pie mana iekšējā loka ar nosaukumu The Monthly 
Coach, – paldies, ka saskatāt vērtību tam, kas, pēc manām 
domām, ir lielisks līdzeklis dzīves pārveidošanai. Jūsu pa-
nākumi ir arī mani panākumi.

Manam aģentam Kenam Brauningam – tu, mans draugs, 
esi superzvaigzne. Paldies tev, ka ātri spēj nojaust manu 
vīziju, atskāršot, kāds ir mans piedāvājums, un liekot visam 
izdoties.

Es izsaku atzinību visai Hay House izdevniecības koman-
dai Kalifornijā par tās darbu un brīnišķo atbalstu. Esmu 
patiesi laimīgs, ka varu būt viens no jūsu autoriem. Man 
īpaši jāpateicas savam redaktoram Džilam Krāmeram par 
to, ka viņš vienmēr ir man pieejams; sabiedrisko attiecību 
speciālistiem, kas mani tur aizveda; Rīdam Treisijam par to, 
ka man ticēja; Denijam Levinam par viņa nemitīgo iedroši-
nājumu, lieliskajiem padomiem un neviltoto draudzību. Šī 
grāmata atspoguļo komandas darbu. Vienkārši ir sagadījies 
tā, ka tieši es uzrakstu vārdus.  

Paldies jāsaka arī mūsu stratēģiskajiem partneriem visā 
pasaulē, kuri atbalsta mani manā misijā palīdzēt cilvēkiem 
izzināt savu patieso būtību un pārveidot firmu darbiniekus 
par līderiem. Īpaša pateicība Tonijam Britam no The Britt 
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Sales Corporation Ņūdžersijā, Oritai Valensijai Izraēlā un 
citiem mūsu biedriem.

Paldies Daienai Blisai un viņas jaukajai komandai sa-
biedriskajā raidorganizācijā Detroitā, ka padarījāt manu 
uzstāšanos televīzijā par kaut ko īpašu un ka palīdzējāt iz-
platīt vēsti par dzīves vadību. Jūs ienesāt pasaulē pārmaiņas.

Es arī augstu novērtēju Džonatana Kreigana ieguldījumu, 
kurš palīdzēja man nonākt pie jaunas izpratnes par savu 
«iespēju izdzīvošanu»; kā arī to, ko man devis Nīls Parfits, 
patiesi apdāvināts komponists, un Lindsijs Parfits, vienmēr 
enerģiskais atbalstītājs. 

Es pateicos saviem kolēģiem Džonam Grejam, Markam 
Viktoram Hansenam, Nido Kobeinam, Denisam Veitlijam 
un Veinam Daieram par to, ka viņi ir tik jauki un dāsni. Es 
augstu vērtēju visus atbalstītājus kā Amerikas Savienotajās 
Valstīs, tā arī Kanādā, kas sponsorējuši manu darbu. 
Sevišķa pateicība Selimam Koudžam un īpašajai darbinie-
ku komandai no 4 Walls Toronto, Maikam Volšam no High 
Performers International Portlendā, Džefam Līseneram no 
High Achievers Network Fīniksā un visam kolektīvam no 
Peak Performers Mineapolisā.

Bez draugiem, kas palīdzējuši man domu ievirzē un snie-
guši atbalstu manā ceļā, es nebūtu tāds cilvēks, kāds esmu 
tagad. Īpaša pateicība Ričardam Karlsonam, cilvēkam, kas 
saviļņo miljoniem siržu un padara šo pasauli labāku, savam 
atbalsta grupas partnerim Džefrijam Feldbergam (izcilam 
līderim), Veinam Starkam (bezbailīgam vīzijas motivētam 
vīram), Azīmam Džamalam (viedam cilvēkam), Ērnijam 
Pavanam (talantīgam padomdevējam), Kevinam Higinsam 
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(izcilam domātājam), Darenam un Lipi Begšoviem (patie-
si ieinteresētiem pārmaiņu veicinātājiem), Malkolmam 
MakKilopam (brīnišķīgai uzticības personai) un Džerijam 
Vaineram (iecienītam mentoram). Katrs no jums ir sniedzis 
manā dzīvē nozīmīgu ieguldījumu. Paldies jums.

Manam apdāvinātajam brālim Dr. Sanjam Šarmam – ide-
ju, izdomas un beznosacījuma mīlestības spēkstacijai –, tu 
pat iedomāties nevari, cik ļoti es tevi cienu. Tu un Sūzana, 
tava nozīmīguma un apdāvinātības ziņā līdzvērtīgā sieva, 
daudzās lietās esat mans paraugs. Kad biju lielās grūtībās, 
jūs abi bijāt man līdzās, un par to es jums mūžam būšu pa-
teicīgs. Paldies arī manam brāļa dēlam Nīlam par jautrību 
un rotaļīgumu.

Vēlos paust cieņu, mīlestību un pateicību savai mātei 
Šaši un tēvam Šivam. Esmu jums lielu pateicību parādā un 
gribu teikt paldies par jūsu padomu, laipnības un atbalsta 
dāvanu. Vēlos, lai jūs zinātu, ka es apzinos, cik daudz esat 
darījuši manā labā. Saka, ka mēs izvēlamies savus vecākus, 
tāpēc viena no manām lielākajām dāvanām bija izvēlēties 
jūs abus.

Īpaša pateicība Džilam Hjūlitam par ārkārtīgi lielo at-
balstu, viedo gudrību un mīlestību.

Un maniem apbrīnojamajiem bērniem Kolbijam un 
Bjankai (kuri sagādā man nebeidzamu prieku un laimi), 
no sirds pateicos jums par visām dāvanām, ko jūs man snie-
dzat, un par to, ka manu dzīvi piepildāt ar mīlestību, kurai 
nav robežu.
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Šī grāmata ir daiļliteratūras darbs. Tas ir stāsts par kādu 
vīrieti, vārdā Džeks Valentains, kura dzīves ceļš daudzējādā 
ziņā bija līdzīgs manējam. Kā cilvēks sajuzdamies gauži 
nepilnīgs, viņš sāka meklēt viedu gudrību, kas ļautu dzī-
vot laimīgāku, veselīgāku un skaistāku dzīvi. Vairākkārt 
satiekoties ar trim neparastiem skolotājiem, Džeks atklāja 
pārliecinošu filozofiju, ar kuras palīdzību pārveidoja savu 
dzīves realitāti un piekļuva savam liktenim. Mācības, kuras 
Džeks apguva neparasto piedzīvojumu laikā, liks arī tev 
dzīvē veikt brīnišķas izmaiņas. Kā es to zinu? Jo šīs pašas 
mācības pārveidoja manu dzīvi. 

Ceļojot cauri dzīvei, esmu pieredzējis daudz neveiks-
mju. Tomēr katrs klupšanas akmens man galu galā sagādāja 
pakāpienu, kas mani tuvināja sirdī mītošajai patiesībai un 
pilnvērtīgai dzīvei.

Pirms daudziem gadiem es biju advokāts, kas dzinās 
pēc panākumiem un visām tos pavadošajām taustāmajām 
pazīmēm, domādams, ka tikai tā var iegūt nezūdošu piepil-
dījuma sajūtu. Bet, kaut arī es strādāju arvien centīgāk un 
sasniedzu arvien vairāk, es aptvēru, ka nekas jau īstenībā 
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nemainījās. Lai arī cik materiālu labumu es ieguvu, tas cil-
vēks, kuru es katru rītu skatīju vannas istabas spogulī, bija 
un palika tāds pats – es nebiju ne drusciņas laimīgāks un 
nejutos ne drusciņas labāk. Jo vairāk es pārdomāju savu 
dzīvi, jo vairāk apzinājos tukšumu, kas valdīja manā sirdī. 
Es vairāk sāku pievērst uzmanību klusajai sirdsbalsij, kas 
deva norādījumus pamest izraudzīto profesiju un uzsākt 
nopietnu iedziļināšanos sevī. Es sāku domāt, kāpēc esmu 
šeit uz šīs planētas un kāda ir mana īpašā misija. Es prātoju, 
kāpēc mana dzīve nebija izdevusies un kādas lielas pār-
maiņas nepieciešams veikt, lai es atkal būtu uz sliedēm. Es 
pārlūkoju galvenos uzskatus, pieņēmumus un filtrus, caur 
kuriem raudzījos uz pasauli, un stingri apņēmos atbrīvoties 
no visa neveselīgā.

Šajā intensīvās pārveides laikā es lasīju grāmatas par to, 
kā sev palīdzēt, par savas dzīves vadīšanu, par filozofiju un 
garīgumu. Es apmeklēju vienu personīgās izaugsmes semi-
nāru pēc otra. Es izmainīju savu ēdienkarti, savu domāšanu 
un savu uzvedību. Beigu beigās cilvēks, par kādu izveidojos, 
bija daudz autentiskāks, līdzsvarotāks un gudrāks par to, 
kāds reiz biju. 

Gribu būt pirmais, kas tev pasaka, ka šajā sevis izzi-
nāšanas ceļā es vēl joprojām daudzējādā ziņā esmu iesā-
cējs. Viena kalna virsotne man ir nākamā kalna pakāje, un 
sevis izpēte ir nebeidzams process. Pat tagad, kad rakstu 
šos vārdus, es virzos cauri vēl vienam smagam personīgās 
pārveides posmam un kopā ar savu pasaules skatījumu no 
jauna pārskatu savas pamatvērtības. Tomēr es cenšos būt 
laipns pret sevi. Es sev atgādinu, ka man jābūt pacietīgam 
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un nav «jāskrien ar pieri sienā». Katra diena nes lielāku 
skaidrību, stingrāku pārliecību un jaunas svētības. Un tieši 
to man arī nozīmē visa šī skaistā dzīves norise.

Es ceru, ka grāmata «Svētais, sērfotājs un firmas prezi-
dente» saviļņos tavu dvēseli. Ja tu patiešām vēlies «uzņemt» 
šo materiālu, tad ir svarīgi, lai tu to kādam mācītu. Es iesaku, 
lai divdesmit četru stundu laikā pēc šīs grāmatas izlasīšanas 
tu apsēdies un pastāsti par jauniegūto filozofiju kādam, kurš 
tev rūp. Tas padarīs skaidrāku tavu izpratni un palīdzēs šīs 
mācības integrēt dzīvē.

Es arī ceru, ka šajā grāmatā sniegto zināšanu izdzīvošana 
tev sagādās jautrību. Ar bērnam līdzīgu brīnuma nojausmu 
un aizrautību uztvert to, ko atklāsi nākamajās lappusēs, ir 
viens no labākajiem veidiem, kā kļūt par tādu cilvēku, par 
kādu, es zinu, tev paredzēts kļūt. Paldies par man dāvāto 
priekšrocību līdzdalīt tev šo darbu. Es novēlu, lai tava dzīve 
būtu prieka, miera un iespēju bagāta. Un es ceru, ka tu darīsi 
savu daļu, lai palīdzētu izveidot jaunu pasauli.


