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«Dzīve nav, lai atrast tās jēgu. Dzīve 
ir par sevis radīšanu!» G.B. Šovs

 Mēs radām sevi un savu Dzīvi, katru dienu.
 Pašizaugsmei

 Karjerai un ģimenei

 Garīgai attīstībai

 Nodot iegūto pieredzi tālāk.

 Tā ir mana pieredze  un mana biogrāfija par to liecina!

 Edīte Piafa: «Je ne regrette rien!»

 Fēniks no pelniem. Tā ir iespēja katram. «Pastāvēs, kas 
mainīsies!» J. Rainis



Jums nav otra iespēja radīt labu 
pirmo iespaidu.
 Darba intervijas

 Tikšanās ar kolēģiem, sadarbības partneriem, 
studentiem, klientiem.

 Mēdiji un intervijas.

 Iespaida komponenti:

 Enerģijas līmenis

 Attieksme

 Apģērbs un izskats.

 Būt atšķirīgam.  Marketinga pamatprincips.



Motivācija: Ticība sev. Ticība 
iespējām. Ticība izaugsmei.

 Vēlme ne tikai strādāt, bet sasniegt kaut ko Dzīvē.

 Strādāt ne tikai naudai, bet idejai. Nauda tad būs!

 Nabadzība ir slimība. Būt pieticīgam nav laba izvēle.

 Izprast sevi, stiprās īpašības, spējas. Es gribu! Es varu!

 Pašanalīze. Stiprās un ne tik stipras īpašības.

 Ko es varu mainīt? 

 Izglītības un pārkvalificēšanās iespējas.



Pieiet visam nopietni
 Velna vārdi – «Who cares», «So what» un «Gan jau».

 Paviršībai NĒ!!! Domās, darbos, rakstītā, runātā.

 «Saimnieka acs» Vai tas būtu savs vai citu uzņēmums 
vai valsts iestāde. NĒ Padomju mentalitātei.

 Laiks ir nauda un vērtība. Mums visiem.

 Dzīvot ar mērķiem un plāniem. Atskaites. Nedēļas, 
mēneša, ceturkšņa, gada. Biznesa plāns – visiem!

 Atrodi to «Vienu lietu» no kā būs lielākais efekts un 
rezultāts.

 Dari šodien! Netērē laiku un enerģiju uz mazsvarīgo!



Vēlme patiešām palīdzēt – sev, 
citiem cilvēkiem un Latvijai.
 Attīstīt mūsu ekonomiku. Eksportu. Nišas. Latvija un 

tās cilvēki un produkti, kā kvalitātes zīme. 

 Mēs esam Latvija! Katrs ir svarīgs un vērtība.

 Radoša pieeja projektiem, problēmām un nākotnes 
plāniem. Nav rutīna vai «sausi» projekti.

 Citibank – «smadzeņu ķirurģija». Latvijā – BKC. Mēs 
darām vissvarīgāko un veicam neiespējamo!

 Leonardo Divinčī pieeja. Māksla, Literatūra, 
Matemātika, Zinātne, Mūzika, Amatniecība, 
Celtniecība.



«Jā!» Jauniem izaicinājumiem. 
 K. Fridrihsons: «Esi piesardzīgs. Šis brīdis var būt 

Dieva dāvana.»

 Uzklausiet piedāvājumus un redziet iespējas. 

 Mums visiem ir daudz slēptu talantu.

 Nekad nav par vēlu mainīt savu Dzīvi. Dariet to un 
palīdziet citiem darīt tā pat.

 Ieguldiet sevī. Mācieties jaunas lietas un jauno. 
Apgūstiet tehnoloģijas. Esiet informēti, ieinteresēti.

 Strādājiet ar prieku un degsmi!



Sapņojiet lielus un krāsainus 
sapņus!
 «Tu vari nokļūt visur, un Tavu domu robežas ir tādas pašas 

kā sapņiem – Nekādas. K. Fridrihsons

 Domājiet «lieli» un tiecieties pēc zvaigznēm!

 Nepasūtiet no ēdienkartes. Izdomājiet kaut ko jaunu.

 Neizvēlaties starp divām iespējām. Dariet abas!

 Nebaidieties. Bailes ir velna ierocis.

 Ticiet Dievam un ticiet sev!

 Uzlabojot K.F. «Esiet piesardzīgi, šis brīdis ir Dieva 
dāvana!» 

 Labākais vēl mums priekšā! Vēlu veiksmi! Mums kopā 
izdosies!


