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Pasākuma saturs:

* Ievads;
* Lai iegūtu to, ko vēlies, Tev jabūt tā vērtam;
* Dzīve kā māja. Kā Tu to būvēsi?;
* Mentoru nozīme dzīvē;
* Problēmu salīdzinājums, izmantojot “Cilvēks kosmosā” principu;
* "Pielāgojies vai nomirsti” princips;
* Jūsu jautājumi - manas atbildes.

Semināra ilgums: aptuveni 1 stunda
Semināra cena: bezmaksas (nepieciešams reģistrēties)

"Ja es jau agrāk būtu uzzinājis visu to, ko aizguvu no šiem uzziņu avotiem,es nebūtu
pazaudējis daudzus gadus klejojot kaut kur aplinkus pareizajam ceļam uz savu mērķu
sasniegšanu,” tā Niks. Un šis ir kļuvis par manu dzīves aicinājumu – palīdzēt cilvēkiem
saprast, kas ir viņu aicinājums, mentorēt viņus mērķu sasniegšanā, iedot un dalīties ar
pareizajām pieejām un instrumentiem, lai viņi pilnībā spētu realizēt sevi, kā arī palīdzēt
saprast, kas ir tā vērtība, ko viņi var dāvāt šai pasaulei, iedrošinot, motivējot un palīdzot
sasniegt to, kas ir viņu potenciāla ietvaros.

Līdz 21 gada vecumam, Niks ne reizi nebija paņēmis rokās grāmatu un izlasījis no vāka līdz
vākam, kā arī nekad nebija aizdomājies par to, kādi ir viņa mērķi ilgtermiņā un ko no dzīves
viņš vēlas. Soli pa solim Nika vieglprātīgais dzīvesveids noveda pie neapzinātas pašiznīcības:
mēles nokošana bērnībā, cīņa ar proteīnu lietošanas ietekmē iegūto aknu vīrusu,
vairākkārtēja kaulu laušana un trīs skrūves plecā, vēnu lāzeroperācija nepārdomātās sporta
treniņu slodzes dēļ, un, pāri visam, vienmēr blakus esošās bailes atšķirties, neiekļauties,
neiepatikties… Un tad viss mainījās - kādu dienu grāmatu plauktā drauga dzīvoklī Nika acis
sastapās ar Kena Robinsona grāmatas “Ne tikai ar prātu” zaļgano vāku.
Līdz ar pirmajām lappusēm Niku pārņēma drudžainas pārdomas par to, cik viegli, ērti,
interesanti un, pats galvenais – ātri, ir iespējams lejupielādēt savā prātā grāmatas autora

pieredzi, atziņas, padomus un ieteikumus. Līdz ar šo apskaidrību, Niks tajā pašā gadā izlasīja
150 dažādas grāmatas, tostarp autobiogrāfijas, pašizaugsmes, psiholoģijas, biznesa
literatūras, praktisko padomu un filozofijas grāmatas no vāka līdz vākam, kā arī paralēli
izglītojās, mācoties no biznesa līderu uzņēmējdarbības un pašizaugsmes programmām
internetā un to dara vēl šodien.

Niks Jansons: “Es esmu iedrošinājuma radītājs, izaugsmes veidotājs, iespēju atklājējs,
degsmes vairotājs, iedvesmas devējs, padomu sniedzējs, instrumentu pielietotājs, pieeju
redzētājs, ierobežojumu neredzētājs, izmaiņu veicinātājs, ideju ģenerators, dzīves baudītājs,
izaicinājumu entuziasts. Esmu pašizaugsmes treneris, koučs, orators, uzņēmējs, bakalaura
īpašnieks, draugs, brālis, dēls, kreilis, kaislīgs hokejists, jautrs sarunu biedrs, lauvas
horoskopa zīmes pārstāvis, suņu cilvēks, maratonists. Es esmu bezbailīgs piedzīvojumu
meklētājs, azartisks sportists, kā arī drosmīgs, uzņēmīgs un draudzīgs cilvēks.”

Vairāk par Niku - https://niksjansons.com/

