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vārds TIKUMS

(cēlies no darbības vārds «tikt») izsaka:

 kustību,

 virzību,

 tieksmi pilnveidoties,

 tieksmi kļūt labākam.

Morālās vērtības īstenojas tad, ja šī virzība iegūta ar paša 
līdzdalību, piepūli, pretojoties ārējo apstākļu riska faktoriem.

Pēc Voldemāra Maldoņa(20.gs.sāk.teoloģijas un filozofijas nozares pārstāvis) un Jāņa 
Alberta Jansona (20.gs.sāk.folklorists).



TIKUMĪBA

ir zināšana, kas māca pareizi rīkoties, lai 

sasniegtu laimi

(Sokrāts, Atēnu filozofs)

ir patiesība, kas pārvēršas patiesā darbībā

(Šri Satja Sai Baba, Avatārs,

augsti attīstīta garīga personība Indijā)



Tikumības 

ZELTA LIKUMS
nosaukumu «Zelta» ieguva 18.gs.

Rietumeiropas garīgajā tradīcijā

«Nedari citiem to, ko tu 
negribi, lai citi darītu tev»

Tikumība saistīta ar cilvēka pareizu rīcību.



Tikumības principi,
kas doti dažādās reliģijās:

 Izturies pret citiem tā, kā tu gribi, lai citi izturētos pret tevi, nedari 
citiem to, ko nevēlies sev.

 Nedari ļaunu nevienai dzīvai būtnei! Nedrīkst nogalināt nevienu!

 Nezodz!

 Nepārkāp laulību!

 Nemelo!

 Neesi mantkārīgs, neiekāro neko, kas pieder citiem, esi pieticīgs.

 Godā savu tēvu un māti!

Jēzus Kristus mācīja augstāko bausli – Mīlestību:

 Mīli to Kungu, savu Dievu no visas savas sirds un no visas savas 
dvēseles!

 Mīli savu tuvāko kā sevi pašu!



Augstākie Tikumiskie Likumi:

MĪLESTĪBA
un

DIEVIZPRATNE



DIEVS
 ir Augstākais Likums, kas vada Visumu.

 cilvēkā izpaužas kā viņa Sirdsapziņa.

Augstākā Likuma ievērošana indivīdam ļauj attīstīties 
garīgi un tikumiski.

Zinātnieki, kas veikdami pētījumus, pierādījuši pasaules Dievišķību:

J.Rozentāls, V.Ņikitina, S.Vainberga, R.Broiera, F.Daisona, D.Polkinhorna, 
D.Barou, F.Triplera, D.Džina, A.Einšteins, M.Planks, A.Komptons, 
Č.Darvins, K.Flammarions, N.Pirogovs, F.Krīks, A.Saharovs, P.Garjajevs, 
S.Zeņins, matemātiķis, profesors Andris Buiķis, ārsts Pēteris Kļava.



Kas ir garīgums?

Pilnveides un attīstības ceļš – 80

Sevis izzināšana – 74

Mīlestība pret cilvēkiem – 70



Kas ir garīgums?

 Pasaules uztvere – 65

 Pozitīvā domāšana – 63

 Spēja kļūt labākam – 52

 Ticība Dievam - 52

 Sirds balss – 51

 Apzināšanās, ka katram ir sava izpratne par to, kas viņam labāks - 50 

 Empātija un tolerance – 48

 Ticība Visumā pastāvošam likumam – 46

 Vienkāršība un dabiskums – 43

 Zināšanas un erudīcija – 37

 Sfēra, kurā darbojas Augstākie spēki – 33

 Reliģija - 32  

 Sava rakstura īpašību mainīšana – 32

 Tas, kas cilvēkam liek attiecīgi rīkoties – 20

 Tuvošanās ideālajam visās dzīves jomās – 19

 Askētisks dzīvesveids – 9

 Rituāls- 6

 Noslēgšanās sevī – 4, u.c. atbildes



Kā var attīstīt garīgumu?

Palīdzot cilvēkiem – 86

Praktizējot pozitīvo domāšanu – 82

Piedodot – 80



Kā var attīstīt garīgumu?

 Lasot literatūru, uzkrājot zināšanas – 77

 Dzīvojot pēc Sirdsapziņas – 71

 Saredzot savas kļūdas, cenšoties tās neatkārtot – 65

 Atsakoties no citu kritizēšanas, nopelšanas – 59

 Ievērojot Dieva likumus - 53

 Apvienojot filozofiju ar praksi - 52

 Apmeklējot kultūras pasākumus – 51

 Ticot Dievam – 48

 Ievērojot Visums likumus – 41

 Paļaujoties uz Dieva līdzdarbību savā dzīvē - 40

 Ierobežojot savu EGO – 39

 Praktizējot lūgšanu – 35

 Attīstot intuīciju – 33

 Apmeklējot dievkalpojumus – 31

 Nepieķeroties lietām - 30

 Ievērojot valstī noteiktos likumus – 11, u.c. atbildes



Vai garīgs cilvēks ir tikumīgs?

(vai tikumīgs cilvēks ir garīgs?)

 Tā vajadzētu būt - 85

 Jā – 26

 Daļēji - 17

 Nē – 5

 Nezinu- 9

 Tas nav reāli -2

 Pieredze rāda, ka dzīvē ir situācijas,

ka no tikumības vajag atteikties - 1

Aptaujāti 145 respondenti



Vai es sevi vērtēju kā garīgu cilvēku?

 Cenšos, lai tāds kļūtu – 44

 Daļēji – 42

 Neesmu domājis – 28

 Jā – 21

 Nē – 9

 Nezinu - 1
Aptaujāti 145 respondenti



Par aptauju

 Piedalījās 145 respondenti,

tajā skaitā

 120 – sievietes

 25 – vīrieši

no tiem

 augstākā izglītība – 106

 vidējā izglītība - 37

 cita-2

Realizēta 2017. gada pavasarī un vasarā.



GARĪGUMS

 ir paslēpts no ārējās pasaules, tas ir IEKŠĀ

 ir tas, KĀPĒC mēs tā rīkojamies

nenāk no prāta, bet no šķīstības

(Mīlestības, Dievizpratnes)



GARĪGUMS

 ir ceļš, kas balstīts uz pārliecību, ka pastāv kaut kas 

svarīgāks, būtiskās par materiālo pasauli, bet 

«būtiskais nav acīm saredzams»(A.de Sent – Ekziperī)

 ir līdzība Dievam. Cilvēka garīgums ir noteikts ar 

cilvēka līdzību Dievam (profesors A.Osipovs).

 Garīgai attīstībai vienmēr jābūt pakārtotai cēlajam 

mērķim – kalpot sabiedrībai, padarot pasauli labāku.



Kāpēc cilvēki garīgi neattīstās?

 Iemesls – laicīgā izglītība.

Izglītības sistēma vērš cilvēka uzmanību uz ārējo pasauli, uz 

fizisko pasauli.

«Sākums» - »Beigas»

Fiziskā pasaule – «aisberga virsūdens daļa», apliecina

itāļu fiziķis, Nobela prēmijas laureāts Karlo Rubia,

angļu zinātnieks Deivids Boms,

krievu zinātnieki Staņislavs Zeņins, Genādijs Šipovs, Anatolijs 

Akimovs



PATĒRĒTĀJU SABIEDRĪBAS 

IDEOLOĢIJA

TIKUMĪGAS SABIEDRĪBAS 

IDEOLOĢIJA

Dievs. Jēdzienam formāls raksturs. 

Saistīts ar rituālu ievērošanu. 

Attiecības cilvēkam ar Dievu –

merkantilas.

Dievs. Augstākais likums, kas vada 

Visumu. Tam pakļaujas visi. Tā 

ievērošana ļauj indivīdam attīstīties 

garīgi un tikumiski.

Cilvēks. Mirstīgs. Biorobots. 

Galvenais darbaspēka resurss.

Cilvēkam ir gan fiziskais ķermenis, 

gan nemirstīgā daļa, kas evolucionē 

daudzu iemiesojumu laikā.

Izglītība. Līdzeklis, lai atražotu 

darbaspēku un ieaudzinātu cilvēkos 

valstij vajadzīgās īpašības.

Izglītība. Katram cilvēkam jāiegūst 

maksimāli daudzpusīga izglītība kā 

līdzeklis personības iekšējā 

potenciāla atklāšanai.

Brīvība. Visatļautība, baudas 

gūšana, vēlmju apmierināšana. 

Augstākā likuma neievērošana.

Brīvība. Apzināta nepieciešamība 

ievērot Augstāko likumu. 

Neierobežota brīvība darboties šī 

likuma robežās.



Šri Satja Sai Babas Dievišķie izteicieni:

 Tikumība ir vissvarīgākais izglītības 

aspekts.

 Cilvēce var progresēt tikai tad, ja 

sabiedrība ir tikumīga.

 Vērtības nevar iemācīt, tās var 

parādīt.



PALDIES PAR UZMANĪBU!


