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 Pravietisks sapnis

  

2021.gada 7.martā

  

Sapnī es iekāpu helikopterā un lidoju virs Rīgas.Pēkšņi notika kaut kas neparedzēts.Radās
avārijas situācija, un mēs nosēdāmies Ukrainā. Mums vietējie ukraiņi nosauca apgabalu,kurā
atrodamies un sacīja,ka mēs esam pašā Ukrainas vidienē,vai '' glubinkā '',kuru nav daudzi
redzējuši.  

  

Vietējie ļaudis dzīvoja nabadzīgi,bet draudzīgi.Viņiem nebija naudas,taču tie dalījās visā,kas
tiem bija. Apgabalā valdīja kaut kādi nerakstīti likumi,kurus zināja tikai paši
ukraiņi.Mēs,ārzemnieki tos nesapratām,taču vietējie tos saprata un centās pildīt.

  

Interesanti,ka auto satiksme tur arī nenotika pēc parastajiem,visiem zināmajiem
noteikumiem,bet priekšroka braukt bija lielākajam un pamanākamajam,kuram visiem bija jādod
ceļš,kad tas brauca.

  

Tālāk es sapnī nonācu vietējā ukraiņu draudzē.Ļaudis bija ļoti labprātīgi.Tiem it kā nekā
nebija,taču nekā arī netrūka,jo viņi dalījās visā,kas tiem bija.Arī es varēju baudīt vietējo
viesmīlību.Viņi tiešām atnesa pēdējo,taču kad pēdējais tika atnests,nez no kurienes tiem
uzradās vēl.Mēs visi bijām tā paēduši,ka nespējām visu apēst ! Tajā nabadzībā valdīja kaut
kāda neizskaidrojama, pāri plūstoša bagātība !

  

Es redzēju,ka ukraiņu draudzē valdīja Dieva Labprātība.Faktiski Dieva Labprātība bija tieši
proporcionāla cilvēku labprātībai.Es sapnī apraudājos no laimes,jo tādu Dieva Labprātību esmu
redzējis Latvijā tikai 90 - tajos gados.

  

Tālāk sapnī es jau atrados mājās,Latvijā.Pēkšņi man kāds atnes aploksni,kurā ir
fotogrāfijas,sabildētas Ukrainā.Es redzu,ka tie vienkāršie ukraiņi ir kaut kur dabūjuši ļoti
dārgus,aristokrātiskus tērpus un fotogrāfējušies tajos.Tur bija kaut kāda ļoti liela neatbilstība
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starp tērpiem un cilvēkiem tajos.Es sapratu,ka ļaudis ilgojas pēc šādas greznības,taču
pagaidām tā viņiem nav sasniedzama. Tie vienkāršie ļaudis tajos super dārgajos tērpos
izskatījās tiešām komiski. '' Kāpēc viņi ilgojas pēc tā visa ? '',es pie sevis nodomāju. Sapņa
beigas.

  

P.S.

  

Draudze Ukrainā arī ilgojas pēc greznības un labklājības,taču kad to sasniegs,kļūs tikpat sausa
un ciniska,kā visas,kas to sasniedz.
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