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Maijas avīzīte 

Nr. 22. Mazsalaca, 2018. gada oktobris 

paskaties, cik daudz skaista ir tev apkārt!...  

  Esi sveicināts, 

Meklētāj! (Tu taču 

meklē atbildes uz 

saviem jautājumiem?) 

     Šoreiz tiekamies 

jau Rudenī, kad Raža 

novākta, kad laiks 

“salikt visu pa 

plauktiņiem”, 

atbrīvojoties no 

vecā, liekā un 

nevajadzīgā...  

Laikā, kad 

atceramies 

aizgājušos... Laikā, 

kad stiprāk sajūtam 

savu senču saknes... 

Laikā, kad noliekam steigu pie malas un paveramies krāsainajās Rudens gleznās... Laikā, kad 

apdomāt, pārdomāt un apgūt ko jaunu... Laikā, kad uzrakstīt kādu vēstulīti saviem draugiem un 

paziņām... Arī man!:) Ļoti gaidu! 

Kad rakstu šīs rindas, esmu atgriezusies no Rudens rīta pastaigas. Esmu laimīga, ka 

dzīvoju tik skaistā vietā, kā Mazsalaca un, ja vien vēlos, varu izbaudīt pasakainās Dabas 

gleznas - ik dienu citādākas. Dažas paliek fotogrāfijās, dažas sirdī... Bet tik daudz kam paeju 

garām nepamanot... Mācos būt vērīgāka – saredzēt, sajust, saklausīt... Joprojām mācos! 

Paldies, ka esi man blakus! 

Ar mīlestību – Maija 
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Paskaties, cik daudz skaista ir Tev 

apkārt. Daba, cilvēki, notikumi. Tās ir lietas, 
par kurām nav jāmaksā. Bet kas ir pašas 
svarīgākās un nozīmīgākās. 

Materiālā pasaule sakārtojas kā mūsu 
iekšējās pasaules spogulis. Izgaismo savas 
domas un savu sirdi. Un Tu kļūsi tik bagāts! 

Maija Kadiķe 

 

 
 
 
ATTĪRĪT CEĻU VEIKSMEI 

Vai esi kādreiz aizdomājies, ko 

nozīmē novēlējums - “Lai veicas!”? 
Veiksme brīžiem šķiet tāds netverams 

jēdziens, kur argumentācija, analīze un 
secinājumi īsti varētu nestrādāt. Tēma, kuru it 
kā mēs nevaram ietekmēt - vai nu tev veicas 
vai ne. Vieniem lietas dzīvē risinās kā pa 
diedziņu un rezultāti ir vislabākie, citiem 
savukārt, dari ko darīdams, pieliec milzumu 
pūles un beigās tāds čiks vien ir. Intereses 
pēc varētu papētīt, kā īsti ir ar to veiksmi - 
kas tas ir un kas to ietekmē vai nē. 

Manuprāt, veiksmei ir brīnuma 
noskaņa - pēkšņi viss notiek vislabākajā 
kārtībā un pilnīgi negaidīti. Tātad gaidas jau 
tiek nosvītrotas sākumpunktā. Un parasti arī 
nekas it kā īpašs netiek darīts, lai notikumu 
ietekmētu. Tātad - būtiska ir paša fona 
noskaņa un uzstādījumi „pa dzīvi”, ja tā var 
teikt. Ja galvā skan “Man nekad neveicas!”, 
tad visticamāk tā arī būs. Bet pateikt pretējo 
nozīmē paziņot skaļi, ka uzticos tam, ko 
nezinu, nevaru pierādīt - tam, kur darbojas 
tikai iekšēja pārliecība, zināšana vai ticība. 
Uzticos bez jebkādām iekšējām diskusijām. 
Ticības spēks? Varbūt. Uzticos sev un 
pasaules labajam nodomam. 

Un te nu sākas interesantākais - visi 
iekšējie uzstādījumi un pieredzes absolūti 
neapgāžami sāk apstrīdēt un korī apliecināt 
pretējo, īpaši, ja līdz šim ar to veiksmi tā ir 
bijis, kā bijis. 

Tātad nākamais solis - lielā revīzija! 
Veiksmes faktoram ir jāattīra ceļš – cik esi 
izdzīvojis savu dzīves scenāriju pēc saviem 
noteikumiem, vai tomēr tie ir citu cilvēku, 
radinieku, draugu vai autoritāšu scenāriji ar 
viņu noteikumiem un vērtībām? Tie, protams, 
ir tikuši nodoti ar vislabākajiem nodomiem un 
tevis pieņemti kā balta taisnība. Loģiski, ka 
arī sevi un savu dzīvi mēs sākam vērtēt no 
viņu skatupunkta un arī vērtību skala ir viņējā. 
Un tavai veiksmei tur īsti nav vietas - 
noskaņas svešas; un darbības virziens arī 
nav tavējais. 

Visu šo nopurināt var tikai tā mūsu 
daļa, kurai ir tā trakulīgā vai mazāk trakulīgā, 
bet vienmēr revolucionārā noskaņa mainīt 
pasauli labāku sev.  

Izrādās, mēs varam iepatikties sev un 
dzīvei parādās garša. Lai kādas emocijas 
piedzīvotu, zini, ka tās ir tavējās, lai kādus 
lēmumus pieņemtu - tie ir tavējie, un 
virsotnes, kuras sasniedz ik dienu - arī tās ir 
tavējās! Un tad kādu rītu saproti, ka patiesībā 
pasaule ir labvēlīga, ja dari to, ko pa īstam 
gribi darīt, nevis aizvieto to ar 
surogātdarbībām. Savu spēku lieto tam, lai 
reaģētu uz impulsu, kurš nāk no sirds vai 
kosmosa. Beidzot ļaujies savai virzībai, kura 
nu jau saskan ar pasaules nodomu un ar 
aizrautību realizē savu veiksmes scenāriju, 
dzīvojot savu dzīvi. 

Veiksmi Tev! 
Janita Andersone 
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Miglas ieskauts rudens rīts, 

klusi aicina sev līdz: 
- Dienai pretī ej no sirds. 
Dzīvo tā, lai acis mirdz! 

 
Modra Selga 

 ''Vārdu pieskāriens'' 

Salaca no Neļķu klintīm 

 
Š is ir tas brīdis, kad Tev ir jānoliek 

malā Tava skrejošā ikdiena. Apstājies, 
ieklausies! Klusums. Atrodi vietu, kur neviens 
Tevi netraucē un vienkārši klausies Klusumā. 

Dziļā un gudrā 
Klusumā. Savā 
sirdī. Un šo mirkli 
atceries visu savu 
atlikušo mūžu, jo 
tas ir brīdis, kad 
Tu satiec SEVI... 
 

Kristīne 
Muciniece 

"Mīļgrāmatiņa" 

 

Jebkuru pieredzi var uzskatīt par 

pabeigtu, kad par visu, kas piedzīvots Tu spēj 
izjust vien PATEICĪBU. Izpratni, pieņemšanu, 
mieru un pateicību. 

Kad savu iekšējo Pasauli padari par 
Svētnīcu, ne dusmu, naida, greizsirdības, 
neiecietības, aizvainojuma midzeni. 

Kad esi gatavs apgūt Piedošanu caur 
katra notikuma izpratni. 

Kad tas “cits”, “otrs” ir skolotājs, ne 
ienaidnieks. 

Kad Tu pārkāp savas bailes un 
ievainojumus, skatoties acīs patiesībai - ko 
man māca, ko man rāda, ko man liek, atļauj 
just notiekošais. 
 

Mīlestībā – Kristīne OmShanti 
 

 
Skaņaiskalns 

 
Nav citas varas pār mums, kā mēs paši. 

Katra diena - tā ir kā dāvana no Zemes 
un no Debesīm.  

Varam to saskatīt un pieņemt, bet 
varam noliegt un noraidīt. Kad atveram acis 
no rīta pirmajiem saules stariem, izdarām šo 
izvēli – saskatīt labāko, ko šī diena var dot – 
notikumus, cilvēkus, dabu un Gaismu, vai arī 
aiziet vērtēšanas un noliegšanas plūsmā.  

Nav citas varas pār mums, kā mēs 
paši.  

Viss spektrs un potenciāls ir mūsos 
katrā. Tikai ir uz to jātiecas, apzināti izdarot 
savas izvēles.  

Tad katra diena atnāk kā dāvana no 
Zemes un no Debesīm.  

Saņem to! 
Maija Kadiķe 
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Linda Mūrniece “Gandrīz dienasgrāmata” 

  “Es rakstu par 

to, kas man svarīgs, 
kas sāpina, liek raudāt. 
Par to, ko mīlu un ko 
ienīstu. Par ilgām, 

zaudējumiem, 
vilšanos, spēku, darbu 
un politiku,” saka Linda 
Mūrniece un atver 

savas dienasgrāmatas lappuses arī lasītājam, 
jo šī ir “Gandrīz dienasgrāmata”. 

“Gribu dzert vīnu pie jūras un turēt 
skapī sarkanas kurpes, kuras nekad 
neuzvilkšu, lai gan sapņošu par to, cik 
graciozi es tajās eju... 

Mēs novecojam. Un ir tikai divas 
iespējas: pieņemt to kā jaunumu savā dzīvē 
un baudīt vai kā neizbēgamu ienaidnieku, ar 
ko cīnīties. Es uzlieku savas smukās brilles 
un... ieveru adatā diegu. 

Viena maza pienenīte. Tik dzeltena. 
Un ļoti īpaša. Vienīgā pļavas vidū. Dzīve 
sastāv no sīkumiem. Svarīgi labajiem nepaiet 
garām un tos paturēt, sakrājot nebaltām 
dienām.. 

Mīlestības vārdu ir simtiem, tie ir tik 
dažādi, ka grūti noformulēt kaut daļu. Tomēr 
tos, pēc kuriem ilgojos, esmu burtos ietērpusi. 
Vēstule vīrietim, ko nekad nesastapšu… 
sapņi vai fakta konstatējums? Varbūt 
miljoniem pasaules sieviešu ideālā vīrieša 
neeksistējošs apraksts? 

Mans labākais draugs ir gejs – tā 
tiešām ir. Uzliku mūsu stāstu uz papīra kā 
atbalstu arī citiem nesaprastajiem. Varbūt 
izaicināt uz diskusiju? 

Spriežot pēc tiem, kas lasījuši, – par 
to, kas katram sirsniņā. Daudz sirsnības, 
atbalsta un pateicības saņemu no pavisam 
svešiem, kam esmu ļāvusi ielūkoties 
dienasgrāmatas virtuālajā versijā.” 

Linda Mūrniece 

Citāts no grāmatas: 
 
18.septembris 

Pienene septembrī 
  

Š orīt pļavā sastapu 

pieneni. Pavisam ikdienišķā 
rudenīgā dienā. Pieneni, kas 

parasti vēsta par vasaras tuvošanos un visu, 
kas tūlīt plauks un ziedēs. Diena pagāja 
mazā pļavas ziediņa zīmē. Virtuāli to 
uzdāvināju draudzenei dzimšanas dienā. 
Otrai aizsūtīju, vienkārši lai pasmaida. Un 
viņas tiešām smaidīja. Man virtuāli, bet tas 
ļāva iedomāties, kā viņas tobrīd izskatās. 

Mazā pienene septembra dienā lika 
smaidīt. Par to, ka saņēmusies uzziedēt. Par 
to, ka atgādināja par pieneņu pļavām, kurās 
gulēt, skraidīt, lēkāt un visu ko citu, kas jau 
pieneņu pļavām piederas. Atgādināja par 
fotogrāfijām dzeltena lauka vidū, kad visas 
pienenes sacenšas dzeltenumā un gribas 
tajās iebrist. Atgādināja arī par pieneņu 
pūkām, kas parādās uzreiz pēc vislielākās 
ziedēšanas, vēstot, ka viens posms 
noslēdzies. Par pieneņu pūkām, ko pūst un 
tad ķert, skrienot pakaļ, arī šķaudīt, kad 
kutina degunu. 

Viena maza pienenīte. Tik dzeltena. 
Un ļoti īpaša. Vienīgā pļavas vidū. 

Dzīve sastāv no sīkumiem. Svarīgi 
labajiem nepaiet garām un tos paturēt, 
sakrājot dienām, kad sliktie ikdienas sīkumi 
mēģinās panākt un sabojāt dienu. 
Neļausimies! 

 
 
 

Raksti arī savas 
pārdomas, 

radošos darbiņus 
un ierosmes līdz 

katra mēneša 
25.datumam uz 

e-pastu:  
 
 
 
 
 

 
 

reinvaldemaija@gmail.com 
mājas lapas: http://laisma.1w.lv/ 

http://laisma-1.mozello.lv/sirdsprieks-1/maijas-avizite- 
Ar mīlestību, pateicību un prieku fotografēja,  

savāca un šo radīja – Maija Reinvalde 
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