Ko nozīmē kādu mīlēt?
Mīlēt kādu, tas ir tā, ka tu katru dienu tiecies pēc tā, kuru
mīli, tu domā par viņu, priecājies, kad satiec. Tas ir tā, ka grūti
iedomāties dienu vai tālāko dzīvi bez tā cilvēka. Mīlestība ir
daudzpusīga. Mīlēt var ģimeni, radus, draugus vai arī tā saucamo
‘’otro pusīti’’. Kad iedomājies, ka tava ģimene kādu dienu varētu
pazust, ka viņas vienkārši varētu nebūt kādā momentā – ap sirdi
paliek smagi un kaklā sāk velties kamols .
Kad tu kādu mīli, grūti ir paskaidrot kāpēc. Mīlēt – tas
nenozīmē, ka es tevi mīlu, jo tev ir daudz naudas vai ‘’kruta’’
mašīna. Mīlēt nozīmē patiesi pieņemt visu, arī otra cilvēka trūkumus
un nepilnības. Ja mīli, tad tevi vairs neinteresē tas, kādā krāsā viņam
ir acis vai mati, kā viņš ir ģērbies, vai viņš ir tievs vai apaļš. Tu viņu
vienkārši uzskati par savējo. Un ja kāds aizskar to cilvēku, kuru mīli,
tu jūti sevī tādu kā stīgu, kura plīst un tu automātiski aizstāvi ‘’savu’’
cilvēku. Kad viņa nav blakus, tu ilgojies, skumsti. Kad mīli, tu jūti
pienākumu pret otru, pārliecinies vai viņš ir paēdis, pietiekami silti
apģērbies, uztraucies, kad otrs jūtas slikti, uzjautrini , kad skumjas
māc.
Cilvēkiem, kurus mīli vajag teikt tikai patiesību. Meliem ir īsas
kājas, agrāk vai vēlāk tie tāpat nāks gaismā. Un tas, ka melo – sāp,
ļoti. Bieži mēs piedodam, jo jūtam, ka tā būs labāk, ka mēs
negribam lai tas cilvēks aiziet…
Ir tādi cilvēki, kuri saka, ka viņiem nav vajadzīga mīlestība.
Viņiem esot labi tāpat – vieniem. Bet, neticiet tam, lūdzu, tie ir
visstulbākie meli. Ikkatram ir vēlme un vajadzība justies mīlētam un
pasargātam. Katram patīk dzīvot ar domu, ka viņus kāds gaida
mājās, ka kāds uztraucas un ilgojas pēc tevis. Ļoti patīkami, kad
saproti, ka esi kādam vajadzīgs. Tā apziņa iedzen septītajās
debesīs…
Pie vecāku mīlestības mēs esam pieraduši, ka to vienkārši
uztveram par ikdienu, un īpaši par to nepiedomājam. Mēs
priecājamies, ja mūs mīl kāds no malas. Tad tas ir kaut kas īpašs, vēl
nebijis un jauns. Pie mīlestības pierod. Tā pārvēršas par rutīnu. Bet
tā nedrīkst notikt! Mīlestība – tas ir kaut kas neizskaidrojams un
apburošs. To vajag sargāt!
Savas pārdomas gribēju nobeigt ar piemēru par to, kas ir
mīlestība. Mazā māsa prasa brālim : ‘’Kas ir mīlestība?’’ Un brālis
atbild: ‘’Mīlestība, tas ir tad, kad es zinu, ka tu no manis pa kluso
čiep šokolādi, bet es joprojām to turpinu likt vienā un tajā pašā
vietā…’’
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Vai mīlestību var nopirkt?
Dienu dienā mēs dodamies uz veikalu, lai iegādātos sev
nepieciešamo: maizi, sieru, pienu. Mēs pērkam ēdienu, pērkam to
par naudu. Tomēr neskaitot pārtiku, mums ir arī citas
nepieciešamības.
Ir lietas, kuras nevar nopirkt, lietas bez kurām nav
iedomājama dzīve.
Laime. Prieks. Mīlestība.
Tu nekad neatradīsi tās veikala plauktos. Tām nebūs klāt
etiķete un derīguma termiņš. Tu tās nespēj paņemt rokās, pataustīt.
Tās nav pudelītēs, maisiņos vai kastītēs, bet tu tās jūti.
Mīlestība.
Mēs to izjūtam katru dienu. Mīlestības pilni vārdi, skatieni,
apkampieni un skūpsti. Tie piepilda mūsu sirdi un dvēseli. Mīlestība
valda starp ģimeni, draugiem, vīrieti un sievieti, cilvēku un viņa
četrkājaino draugu. Tās veidi un izpausmes ir dažādas, bet kopīgais
ir tas, ka mīlestība ir neatņemama jebkura cilvēka dzīves vērtība.
Manuprāt, katrs jutīsies daudz labāk, ja zinās – kāds mani mīl
un es mīlu kādu.
Mīlestībā nav svarīgs izskats, manta vai kas cits. Svarīgākais
ir tas ko jūt cilvēks.
Neviens, nekad nespēs nopirkt mīlestību. Mātes mīlestību
pret
bērnu, sievietes un vīriešu savstarpēju mīlestību, cilvēka
mīlestību pret ģimeni.
Mīlestība nav pērkama. Tā vai nu ir, vai nu nav!
Č.
Vai varu piedot…
Es domāju, ka draugam var piedot vairāk nekā svešam
cilvēkam. Tu viņu pazīsti vairāk un esat kopā daudz ko piedzīvojuši.
Jums ir kopīgas atmiņas un tu vari viņam uzticēties. Ja viņš ir kārtīgs
draugs, viņš nepievils tavas cerības. Kaut gan ir tādas lietas, ko
nevar piedot.
Tomēr ir tādi cilvēki, kurus satiekot, tu uzticēsies no paša
sākuma. Bieži cilvēki arī izmanto tavu uzticību un pieviļ tevi. Saviem
draugiem es esmu gatava piedot. Es domāju, ka katram jādod otra
iespēja, bet draugam var dot arī otro un trešo iespēju. Mani draugi
man arī piedod, ja atvainojos. Galvenais ir izrunāties un atvainoties,
tad viss būs labi.
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Ko nozīmē kādu mīlēt?
Es domāju kādu mīlēt nozīmē, ka tu šim cilvēkam uzticies,
tev ar viņu kopā ir labi un tev nav kauns no šī cilvēka. Tev šī cilvēka
klātbūtne ir vajadzīga, jo jūties labi viņam blakus. Tev nevajag tēlot
šī cilvēka priekšā, jo šim cilvēkam jāpieņem tevi, kāds tu esi. Šis
cilvēks pilnīgi saprot tevi no pusvārda. Un ar to cilvēku, kuru tu mīli,
tu pavadi daudz laika kopā un šim laikam jābūt brīnišķīgam, protams
neaizmirstot citus cilvēkus.
Mīlēt kādu nenozīmē tikai saistības ar pretējo dzimumu, bet
arī ar ģimeni, ar radiem, ar draugiem. Mēs visi mīlam savu ģimeni,
jo ar viņiem mēs pavadām vairāk laika kopā, protams ģimenei var
uzticēties vairāk nekā draugiem vai savai mīlestībai, jo viņi ir
uzticīgāki un tu vari paļauties uz viņiem, ka viņi tevi nepievils. Ar
ģimeni kopā parasti ir jautrāk un labāk , jo esam vienādi un nav
jākaunas viņu priekšā un viņi tevi pat saprot no pusvārda.
Ar draugiem protams ir tas pats- es mīlu savus draugus, jo
viņi manu dzīvi padara krāšņāku un interesantāku. Es viņiem varu
uzticēties, saviem draugiem es varu uzticēt kaut ko tādu, ko varbūt
ģimenei nevarētu. Viņi mani saprot un vienmēr man ir blakus, ja
man ir grūti vai esmu bēdīga. Tāpēc es esmu viņiem pateicīga,
tāpēc mīlu visus sev tuvākos, jo viņi man ir paši labākie. Es esmu
gatava savējiem palīdzēt jebkurā brīdī – gan priecīgos, gan smagos.
Esmu gatava viņus uzmundrināt katru mīļu brīdi. Es pat saviem
nelabvēļiem novēlu atrast tik uzticamus, mīļus cilvēciņus sev apkārt,
kuriem var teikt, ka mīl viņus.
Ar šiem trīs vārdiem „ES TEVI MĪLU” nevar tāpat mētāties un
teikt jebkuram, bet gan tiem, kurus tu patiešām mīli, kuri tev ir
svarīgi un mīļi.
Š.

