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“Neskaisties ļaundaru dēļ, neapskaud tos, kas dara netaisnību, jo tie drīz 

vītīs kā stāds un kaltīs kā zaļa zāle. Paļaujies uz Kungu un dari labu, tad 

tu mitīsi zemē un ganīsies droši!” (Ps. 37, 1-3).  

Tie, kas mani pazīst labāk, zina, ka diemžēl vēl arvien pieraduma dēļ 

valodā man iesprūk  pārāk daudz anglicismu. Cenšos no tiem izvairīties, 

un man arī patiesi žēl, cik daudz jauniešu šobrīd nemāk vai nevēlas 

izteikties latviski, tomēr uzskatu arī, ka ir nedaudzi jēdzieni, kuru jēgu 

angļu valodas lietojumā var uztvert vienkāršāk. Viens šādiem vārdiem, ir 

pēdējā laikā bieži lietotais vārds ”resets”. Jēdziens “Lielais Resets” (The 

Great Reset) bija nosaukums Pasaules Ekonomiskā Foruma 50. ikgadējai 

tikšanās reizei 2020. gada jūnijā. Par to domājot prominentais britu portāls 

OpenDemocracy.net 2021. gada 16. augustā nāca klajā ar zīmīgiem 

vārdiem: “Pie malas konspirāciju teorijas, bet Lielais Resets ir 

aizdomīgs… Tā ir korporatīva pasaules pārvaldes sistēmas pārņemšana, 

kas ietekmē mūsu pārtiku, mūsu datus un mūsu vakcīnas.”  

(https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/conspiracy-theories-

aside-there-something-fishy-about-great-reset/). Diez vai kāds vēl 

šaubās, ka norisē ar tieši šādu nosaukumu šobrīd esam iesaistīti. Būtībā 

jau notiekošo varētu uzskatīt par vienkārši – kārtējo pasaules pārmaiņu, 

taču skaidrs ir, ka mēs ikviens tā vai savādāk esam ierauti daudz lielāku 

par mums varu spēlēs par ietekmi, līdzekļiem, fiziskām vai garīgām 

teritorijām… Jautājums ir, vai tu piekrīti tam, kā šīs spēles skar tevi un 

tavu vidi?  Protams, lielākā vai mazākā mērā šādas un līdzīgas norises 

cilvēce pieredzējusi arī citos laikos. Taču šajā reizē ne vienam vien nāk 

prātā domas par neatgriezenisku un ātru līdzšinējās pasaules aiziešanu.  



Tieši pirms mēneša, šī gada 17. janvārī, BBC publicēja rakstu ar 

nosaukumu “Pandēmijas laikā pasaules 10 bagātāko cilvēku kapitāls ir 

dubultojies” (https://www.bbc.com/news/business-60015294).  

Tikai neliels citāts no šī raksta: “Pandēmijas laikā gandrīz katru dienu 

rodas jauns miljardieris, kamēr 99% pasaules iedzīvotāju dzīvo sliktāk 

lokdaunu, mazākas starptautiskās tirdzniecības, mazāka starptautiskā 

tūrisma rezultātā. Šajā laikā par 160 miljonu vairāk cilvēku ir iegrūsti 

nabadzībā.”      

Savukārt, pazīstamais ASV medijs USAToday 18. janvārī raksta: 

“Miljardieriem pandēmija ir bijusi kolosāli laba. Centrālās bankas ir 

iepumpējušas triljonus dolāru finanšu tirgos, lai glābtu ekonomiku, taču 

liela daļa no tiem ir ieplūduši to miljardieru kabatās, kuri ir nokļuvuši biržas 

viļņa augšpusē.”  

(https://eu.usatoday.com/story/money/2022/01/18/richest-men-world-

doubled-income-covid-pandemic/6561147001/). 

Būtu diezgan naivi domāt, ka mūs šī realitāte neskar. Un, lai arī ārēji, 

fiziski šos procesus ietekmēt mums ir gandrīz neiespējami, vēl arvien pretī 

tehnokrātiskajam “resetam” pasaulē tu vari likt “resetu” pats sevī. Tas var 

būt pavērsiens tevī pašā pretī harmonijai ar patiesu cilvēcību sevī, 

harmonijai ar dabu un dievišķo – Reālo un Dzīvo. Un tam var būt milzīgs 

spēks. Protams, pasaule ir pieredzējusi daudz un dažādus ārējus 

“resetus” – apgaismības laiks, industriālā revolūcija, tagadējā digitālā 

revolūcija. Katrs no šiem pavērsieniem ir nesis gan pozitīvas maiņas, gan 

zaudējumus –  dabā,  arī mūsu attiecībās ar to, un tādējādi – arī dvēselē. 

Arī šī pandēmija un tās sekas ir zīmes mūsu nemākulīgajai attieksmei pret 

dabu, arī - bailēm no tās, naidīgumam pret to un tās dvēseli, tātad – arī 

pašiem pret savu dvēseli. Mēs bijām iedomājušies, ka varam un ir 

nepieciešams iznīdēt vīrusus, mēs bijām iedomājušies, ka kāda šaura 
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zinātnes daļa var mūs glābt (ar to domājot – izolēt) no mūsu pašu darbību 

sekām. Mēs bijām iedomājušies, ka, īstenojoties pirmajām divām 

iedomām, dzīve atgriezīsies iepriekšējās sliedēs. Mēs bijām iedomājušies 

(un, ak vai, iespējams, vēl domājam), ka no mums atšķirīgu uzskatu 

pārstāvji izplata dezinformāciju. Bet, notiek “resets” – pasaules lielajās 

apritēs, taču tam jānotiek arī tevī pašā – lai tu nebūtu tikai skrūvīte, spētu 

domāt un rīkoties pats. Kad process ar šādu nosaukumu ir noticis tavā 

datorā, tajā ir jaunas ikonas, tas sniedz jaunas darbības iespējas. Tā arī 

tev šajā laikā, līdz ar maiņām pasaulē, jāatklāj sevī jauns potenciāls, 

varbūt, jaunu uzziedēšana, ja tā varētu teikt: jauna dabiskā imunitāte 

dažādās nozīmēs… Tas ir dvēseles un atziņas radīts process. Tas ir 

daudz spēcīgāks, nekā viss, ko ar tevi vēlētos darīt jebkādi citi spēki, kas 

plāno “reseta” gaitu pasaulei. Savā “resetā” tu neizbēgami mācies dzīvot 

savādāk – patiesāk: ar sevi, ar līdzcilvēkiem, ar vidi – arī, vairs neizturoties 

pret citiem kā pret iespējamiem infekcijas avotiem dažādās nozīmēs. 

Iespējams, šajā “resetā” dažādi cilvēki piedzīvos arī pavisam savstarpēji 

atšķirīgas pārvērtības – vieniem tiecoties pēc mērķiem finansiālā, 

tehnokrātiskā dimensijā – tos gūstot un zaudējot, bet citiem – kā galveno 

izprotot saiknes atjaunošanu ar Radītāju. Tas ir izaicinoši – atgriezties pie 

tā, kas tu pats patiesībā esi. Bet tikai tā, un tikai ar savu vērību iepretī 

notiekošajam, tu vari būt patiesi nomodā, tātad – arī patiesi vesels. Vai 

tas būs arī Tavs “resets”?  


