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Katrs cilvēks ir savas dzīves 

arhitekts. 

 

Mūsu vēlēšanās un nodomi 

rada mūsu realitāti. (McTaggart, 

2004) 



Apgaismots egoisms 

• Ir noskaidrots, ka tas, kas ir vislabākais indivīdam, ir 

vislabākais sabiedrībai kopumā. A. E. vispirms atļauj  

indivīdiem parūpēties par sevi, lai pēc tam gādātu par 

sabiedrības, citu cilvēku vajadzībām.  

• Ko gan varam sniegt citiem, ja vispirms neesam 

parūpējušies par sevi – emocionāli, finansiāli, utt.  

• Vissvarīgāk ir darīt to, ko indivīds pats vēlas darīt, 

nevis to, ko citi vēlas, lai viņš dara vai sagaida no 

viņa. 

• Kad mēs pilnībā izdzīvojam savu īsto 

potenciālu, mēs sabiedrībai sniedzam 

vislielāko iespējamo ieguldījumu. 



Dzīves jēga, piepildījums 

 

•     Katrs no mums ir unikāls un katram ir savs, 

unikāls  dzīves mērķis.  Dzīves mērķis vai misija 

ir mūsu vislielākais dzinējspēks mūsu 

dzīvēs, mūsu dziļākā 

motivācija. Kad šo motivāciju liekam lietā 

kā pamatu, uz kura būvēt savas dzīves, mēs 

jūtamies piepildīti, vajadzīgi un vērtīgi. 



Motivācija (Pink, 2011); 3 faktori  
jeb kļūt par citu cilvēku iedvesmotāju 

 

 

• Autonomija; 

• Meistarība; 

• Jēgpilns mērķis. 

 

 



Konsultanta aicinājums 
R. Vance Peavy 

• Vairāk kā jebkurš cits aicinājums, karjeras 

konsultēšana ir cieņas praktizēšana. 

 

Konsultēšana ir aktivitāte iespēju došanai. 

 

• LABA konsultēšana dod cerību, sniedz 

iedrošinājumu, skaidrību un tā sociāli 

aktīvi iesaistās otra cilvēka dzīvē. 



• Sevis apzināšanās ir ārkārtīgi svarīga 

karjeras konsultēšanā. 

• Kļūstam par sevi, aktivizējot neskaitāmus 

’’projektus’’. Mūsu paveiktais burtiski 

“rada” mūs. 



Konstruktīvisms karjeras 

konsultēšanā 
Patībai /paštēlam piemītošas četras 

savstarpēji saistītās apakšsistēmas/ balsis: 

 
o Darba dzīve un mācīšanās; 

o Intimitāte un attiecības; 

o Ķermenis un veselība; 

o Personiskā filozofija, transcendentāla uzskatu sistēma, 

garīgais pasaules uzskats. 



ķer 

Eksistenciāla vēlme 

“būt”; 

“Es” kā aktieris, 

disidents balsis 
• Pašatbildība, 

• Radošums un brīvība, 

• Rūpes par sevi un 

citiem 

Darbadzīves, 

mācīšanās, 

zināšanu 

balsis 

Attiecību, 

mīlestības, 

intimitātes, 

pieķeršanās 

balsis 

Ķermeņa, 

veselības, 

labsajūtas, 

slimības 

balsis 

Garīguma, 

pasaules 

uzskata, 

noslēpumu 

balsis 



Tallina un Rajaleidja 



 



            Jyväskylä un Vasaras skola par 

IKT karjeras konsultēšanā 
 



Domas un emocijas 

• Mums ir dota izvēle, kādas domas 

vēlamies domāt un kādas emocijas sajust. 

 

• Patīkamas domas un emocijas rada 

patīkamas pieredzes, nepatīkamās – 

nepatīkamas pieredzes (Haanel, 2008).  



• Daudz cilvēku nezina, ko viņi īsti vēlas un 

noskumst, jo neko nesaņem.  

 

• “Ja Tu nezini tieši, ko vēlies, izskaitļo, kas 

ir vistuvāk tam – un sāc no šejienes” 

(Matthews, 2000).  

 



• Jautājumi? 

 

 

Paldies! 
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