
 

Jautājumi, par kuriem padomāt 

Apsveicam! Tu esi pabeidzis/-gusi savu Santjago ceļu. Izbaudi mirkli un svini! Kad esi atpūties/-usies un 
noskaņojies/-usies, velti brīdi, lai pārdomātu savu svētceļjumu. Daži no šiem jautājumie var būt uzvedinoši Tavām 
personīgajām pārdomām, vai arī vari tos izmanto kā pieturpunktus sarunās ar citiem. 

Vispārīgas Santjago ceļa pārdomas 
• Uzraksti trīs lietas, kuras Tev Santjago ceļā patika vislabāk! 
• Uzraksti trīs lietas, kuras Tev Santjago ceļā patiešām nepatika! 
• Kuras ir tās trīs lietas, kuras Tu nekad neaizmirsīsi no sava svētceļjuma? 

Pirms un ceļa laikā 
• Ko Tu sagaidīji no Santjago ceļa? Kā šīs gaidas atšķīrās no realitātes? 
• Par ko Tu bažījies, pirms uzsāki Santjago ceļu? Vai šīs bažas realizējās? Ja tā, ko šajās situācijās darīji? 

Iedziļināšanās 
• Kad sāki ceļu, vai Tev bija jautājumi par ticību, garīgumu, svētceļošanu vai jēgu? Ko Tu iemācījies? 
• Vai vēlies turpināt izzināt šos jautājumus pēc atgriešanās mājās? Ja tā, ko Tu darīsi, lai turpinātu meklēt 

atbildes (piemēram, lasīsi grāmatas, runāsi ar cilvēkiem)? 

Izmaiņas 
• Vai Tu tiki izaicināts/-a kādā no minētajiem aspektiem? Ja jā, kādā veidā? 

o Pašuztvere? 
o Tavi uzskati par citām kultūrām? 
o Tavi nākotnes plāni? 
o Tava izpratne par Dievu/garīgumu? 

• Ņemot vērā atbildes, ko Tu vēlētos mainīt, atsaucoties uz Santjago ceļā gūto pieredzi? 
• Pie katras vēlamās pārmaiņas nosauc vienu vai divas darbības, ko vari tās labā veikt! 
• Ar kuriem trim cilvēkiem Tu vēlētos dalīties par šīm pārmaiņām? 

Saistības un atmiņas 
• Par kuriem cilvēkiem Tu domāji, ejot Santjago ceļu? Ja viņi vēl joprojām ir dzīvi, vai Tu vēlētos ar viņiem 

sazināties? Atzīmē, ja to vēlies, un nosaki termiņu, līdz kuram to izdarīt! 
• Ja viņi ir miruši, vai ir kas īpašs, ko Tu vēlētos atcerēties un/vai kā dēļ Tu vēlētos svinēt viņu dzīves, kad 

atgriezīsies mājās? 

Atrast izlīdzinājumu ar Dievu un citiem 
• Kādās jomās Tu vēlies lūgt piedošanu no Dieva, no kāda ģimenes locekļa, drauga vai kolēģa? 
• Ko Tu darīsi, lai spertu pirmos soļus šo attiecību izlīdzināšanai? 

Atgriešanās mājās 
• Kā Tu raugies uz došanos mājup? 
• Par ko Tu esi noraizējies/-usies, atgriežoties mājās? 
• Kurās jomās Tev būs kārdinājums kritizēt mājās notiekošo pēc Santjago ceļā gūtās pieredzes? Kā Tu vari 

strādāt ar šīm sajūtām jau tagad? 
• Vai pēc Santjago ceļa Tev ir pārākuma sajūta pār tiem, kas palika aiz Tevis? Ja tā, ko Tu vari darīt, lai kļūtu 

pazemīgs/-a un pateicīgs/-a? 

Mācība, kas turpinās 
• Ja Tev vēlreiz tiktu dota Santjago ceļa iespēja, ko Tu darītu citādi? 
• Ko Tu darīsi, lai jēgpilni atpūstos un iedzīvinātu Santjago ceļā gūtās mācības arī turpmāk? 
• Kā Tu mājās nosvinēsi to, ka esi veicis/-kusi Santjago ceļu?


