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“Sidharta” sanskrita valodā nozīmē “tas, kurš 
atrada īsto (eksistences) jēgu” vai “tas, kurš 
sasniedza savus mērķus”



«Gudrība nav izstāstāma. Gudrība, kuru mēģina 
izstāstīt viedais, allaž izklausās pēc muļķības… 
Zināšanas var izstāstīt, bet gudrību nē. To var atrast, 
to var izdzīvot, var ļaut, lai tā Tevi nes, ar to var darīt 
brīnumus, bet pateikt un iemācīt to nevar»

- HERMANIS HESE «SIDHARTA»



Uzņēmība

 – būt par līderi savai dzīvei 
 - kalpot morālam mērķim, 

sabiedriskajam labumam



Kā turēties uz 
«pareizā» kursa?

1. Misijas apziņa un 
pašrefleksija 

2. Pārmaiņas kā iespēja 

3. «Kritiens uz augšu»



Kritiens uz augšu
 «Dzīves pirmajā daļā mēs mēģinām 
kāpt pa trepītēm uz augšu un mēs 
vienmēr krītam. Šī dzīves daļa beidzas 
ar nepieciešamo kritienu. Mēs krītam. 
Un tas ir labi! Jo – tikai pēc šī kritiena 
mēs sākam saprast, ko dzīve nozīmē. 
Proti, “kritiens augšup” nozīmē – tev ir 
jānokrīt, lai tu īsti saprastu, ko 
nozīmē tava dzīve. Un ko nozīmē – 
augšup.» 

  (R.Rors)

 «…tad, kad cilvēks nokrīt un, 
piemēram, guļ ar seju uz zemes, viņš 
redz pasauli tajā brīdī pilnīgi 
savādāku nekā tad, kad viņš ir izslējis 
degunu augšā un skatās mākoņos.» 

 (J.Rubenis) 



Kā turēties uz 
«pareizā» kursa?

1. Misijas apziņa un 
pašrefleksija 

2. Pārmaiņas kā iespēja 

3. «Kritiens uz augšu» 

4. Mūžizglītība 

5. Darba tikums 

6. Veselā miesā – vesels 
gars



Uzņēmīgā cilvēka slazdi

 (eDruva karikatūras)

 1. «Sargies no pārlieku lielas gudrības» 

 2. Morālā dilemma 

 3. Pārspīlēts atbildīgums un 
«pārdegšana» 

 4. Atliktā dzīve 

 5. Viltus draugi



«varbūt… tu meklē par daudz? 
Ka meklēšanas dēļ tu netiec pie 
atrašanas.  
…tiekdamies pēc sava mērķa, 
neredzi daudz ko tādu , kas 
atrodas tavu acu priekšā.» 

(H.Hese «Sidharta»)



«… mīlestība, ak, Govinda, man šķiet esam pats galvenais. 
Izprast pasauli, izskaidrot to, nicināt to — tā varbūt ir dižu 
domātāju darīšana. Bet man ir svarīgi tikai spēt pasauli mīlēt, 
nenicināt to, neienīst to un sevi pašu, spēt uzlūkot to un sevi, 
un visas būtnes ar mīlestību, apbrīnu un bijību.» 
(H.Hese «Sidharta»)

Sidhartas vienīgā mācība




