DOMRAKSTS
VIktorija Rostjaženko

PIRMDIENA
Pirmdienas rīts. Es pamodos un esmu pateicīga ,
par to , ka man ir dota iespēja pamosties no rīta ,
redzēt sauli , aizmigt zem zvaigžņotām debesīm .
Es esmu sapratusi, ka nekad nevajag vainot
nevienu citu pie labā un sliktā , kas ar mani
notiek , jo, ja tā notiek , tam ir jānotiek, un tas
ved mūs uz priekšu! Esmu laimīga.

OTRDIENA
Kas ir pats vērtīgākais, ko cilvēks var uzdāvināt otram?
Es vienmēr esmu par to domājusi. Vai tā ir lieta,
mantība? Es beidzot esmu sapratusi, ka lielākā dāvana
ir rūpes, mīlestība līdz pēdējam elpas vilcienam,
saticība, nodzīvota vērtībām pilna dzīve un katru
dienu apskaujot pateikt " Paldies, ka esi Man blakus " .
Tā ir dāvana, kuru vajadzētu dāvināt katram mīļotajam
cilvēkam.

TREŠDIENA
Man ir ļoti paveicies. Katram cilvēkam dzīvē ir cilvēks,
kurš liek tavai sirsniņai pukstēt straujāk. Cilvēks, kas
spēj nomierināt manu sāpi. Man ir cilvēks, kas mani
dzird un uzklausa, kad stāstu savas slēptākās jūtas.
Man ir cilvēks, kas mani atbalsta un cīnas kopā ar
mani. Man ir cilvēks, kas piedod manas neveiksmes.
Man ir cilvēks, kas man tic tad, kad es vairāk sev
neticu. Mans cilvēks ir mana MAMMA!

CETURTDIENA
Kad putns ir dzīvs, tas ēd skudras, bet, kad tas
nomirst, skudras ēd viņu. Jebkurā brīdī , mūsu
dzīves apstākļi var sagriezties. Mēs varam būt
spēcīgi šodien, bet rīt varam padoties! Tāpēc ir
jāatceras, jo mazāk mēs dusmosimies,
naidosimies, ienīdisim un nedarīsim nevienam
pāri, jo laiks nedarīs mums sāpīgi.

PIEKTDIENA
Pamodos agri no rīta. Ieslēdzu savu mīļāko dziesmu
un gāju pēc siltas kafijas. Skanēja mūzika, un es
aizdomājos. Aizdomājos par to, ka kādreiz man bija
cilvēks, kas man bija ļoti svarīgs, es vienmēr dalījos
ar viņu priekos, bēdās, vienmēr uz viņu paļāvos, bet
ir pagājis laiks, viņa vairāk nav. Es vēl aizvien ilgojos,
bet tajā pašā laikā es esmu pateicīga dzīvei.
Es beidzot jūtu patiesu mieru.
Tas ir pilnībā normāli - dzīve nebeidzas brīdi, kad
kāds vairs nav blakus. Tā ir iespēja pārvarēt savas
bailes un doties tālāk.

SESTDIENA
Es šovakar noskatījos filmu " Close To The Horizon " . Tā ir
filma, kura lika man aizdomāties par laiku, kas mums ir dots,
lai izbaudītu kopā ar otru. Filma bija kā pamācība, ka ir
jānovērtē otrs. Filmas Laikā Puisis bija slims un viņam bija
atlicis tikai nedaudz laika dzīvot. Viņš iemīlējās meitenē,
meitene viņā, viņi bija laimīgi, bet viņš neteica viņai, ka ir
slims.. Pateica tikai vēlāk, viņi ar lielām sāpēm izbaudīja
pēdējās dienas kopā. Pirms nāves viņš atstāja vēstuli :" Nav
nozīmes, cik ilgi Tu mīli, kad tu mīli tik dziļi. Mēs viens
otru iemīlējām, zem vienām debesīm" .
Tas lika aizdomāties, par to, kā mēs novērtējam otru
attiecībās.

SVĒTDIENA
Manas pārdomas.
Mīli savu dzīvi. Taisi bildes no visiem noikumiem,
piedzīvojumiem. Saki cilvēkiem, ka tu mīli viņus,
neslēp to. Runā ar nepazīstamiem cilvēkiem,
iepazīsties ar tiem. Dari lietas, kuras baidies darīt. Dari
vienkārši to, lai tad, kad tu būsi pieaudzis, tu varēsi
sēdēt un atcerēties to visu, nevis domāt - es neko
neizdarīju tādu, ko varētu atcerēties. Ņem savu dzīvi
rokās un padari savu dzīvi par labāko stāstu visā
pasaulē. Nepavadi savu laiku lietās, kuras neaizņems
nekādu būtisku lomu tavā dzīvē.

