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Atruna

Stāsta galvenais mērķis - daloties savā pieredzē, vēlos 
parādīt, ka depresija un veģetodistonija pievērš mūsu 
uzmanību situācijām mūsu dzīvēs, kuras nenāk mums par 
labu. No mums pašiem vien atkarīgs, vai turpinām dzīvot pa 
vecam, vai tomēr izdarām izvēli par labu pārmaiņām. Tāpēc ir 
ļoti, ļoti svarīgi atrast depresijas cēloni, nevis cīnīties tikai ar 
sekām. Cīnoties tikai ar sekām - tā būs cīņa ar vējdzirnavām.

Padarot šos tēlus - depresiju un veģetodistoniju- komiskus, 
vēlējos atspoguļot, ka ir iespējams mazināt tās stindzinošās 
bailes, ko izraisa šo nelūgto viešņu klātbūtne. Jā, var skatīties 
uz visu ar smagu nolemtības sajūtu (tā savulaik darīju es), bet 
var arī mazināt šo baiļu varu, par tām pasmaidot. Viņas vēl 
mums visu to labāko! Lai uzveiktu depresiju un veģetodistoniju, 
griezos gan pēc medicīniskas, gan psiholoģiskās palīdzības.  
Biju nokavējusi to brīdi, kad var palīdzēt tikai psihoterapija. 
Izrauties no šī pelēkā plīvura saviem spēkiem nespēju.

Jo ātrāk sasāpējušās problēmas sāk risināt, jo lielāka 
iespējamība, ka medikamentus lietot nemaz nevajadzēs.  Pēc 
manas pieredzes, iedvesmas pilna dzīve, kurā cilvēks dara 
to, kas viņam padodas vislabāk, ievērojami samazina vai pat 
pilnībā izslēdz riskus saskarties ar šīm kaitēm.
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Priekšvārds

Pirms jūs turpināt lasīt tālāk, uzskatu par savu 
pienākumu pastāstīt, ka šis nebūs nekāds 

tradicionālais depresijas un veģetodistonijas 
apskats. Bez jelkādas medicīniskās izglītības, 
tomēr ar unikālu izdevību satikt šīs dāmas 
klātienē – jā, es to par Depresiju un no tās 
izrietošās Veģetodistoniju - man ir šis tas 
sakrājies sakāms. Jā, es vēlos par to parunāt.

Pastāstīšu jums uz patiesiem notikumiem 
balstītu rotaļīgu stāstu par šim lieliskajām 

pavadonēm, kuras, pašas to negribot vai tieši otrādi, pilnībā 
mainīja manu dzīvi. Bez mazākās ironijas - uz labo pusi. Kaut 
arī sākumā likās, ka esmu tik dziļā bedrē, no kuras vairs nekad, 
nekad netikšu ārā.  Viņas man palīdzēja! Ceru, ka jums patiks 
ceļojums šī stāsta ietvaros. 

Šis stāsts paredzēts ikvienam no jums. Jo īpaši varētu izrādīties 
noderīgs tiem cilvēkiem, kas ar Veģetodistoniju un Depresiju 
sastapušies arī savās dzīvēs. Ceru, ka ar šī stāsta palīdzību 
izdosies izraisīt smaidu jūsu sejā. Un varbūt arī prieku! Ja man 
ļoti paveiksies, tad arī pašu galveno. Iedvesmu rīkoties! Tas man 
būtu milzīgs pagodinājums.
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1. Liktenīgā satikšanās

D ar nopietnu sejas izteiksmi man pastāstīja, 
ka saules gaisma, ja nu tāda parādīsies, mums 
abām nāks par ļaunu un pārliecinošu kustību – 
aizvēra aizkarus visiem maniem logiem. „Saule 
spīd pārāk saulaini. Saule mums traucēs,” viņa 
piebilda, „iesim nu gulēt!”

“

Bija decembris. Ziema apmēram tāda, kāda mēdz būt arī pēdējos 
gados. Nekāda. Tāda, kas pelēka, bet pilnīgi nekāda gaišuma 

ārā. Kaut kas līdzīgs polārai naktij. Acīm ne pārāk tīkama aina. 
Arī dvēselei ne.

Nu jau vairs tiešām precīzi neatceros, kura no tām abām ieradās 
Pirmā. Jā, tā laikam bija Depresija. Un tad, kā saka, lai bariņā būtu 
jautrāk – turklāt redzot, ka Depresijai pie manis itin labi klājas, 
ieradās arī tā Otra – tā, kas Veģetodistonija. Mūsu visu ērtībai 
un lai mana stāsta rezultātā neciestu nevainīgi koki - turpmāk 
labprāt viņas abas apzīmētu šifrētā veidā - šādi: 

D un VD. 

D, kā jau minēju, ieradās Pirmā. Bija ārkārtīgi saposusies, 
viņasprāt. Es gan teiktu drīzāk - tradicionāli tērpusies – visa 
pelēkās drēbēs, turklāt ar savu līdzpaņemto krāsas flakoniņu (jeb 
ko tamlīdzīgu – vairs nepateikšu precīzi, jo tas notika ļoti zibenīgi) 
arī manu tiešām dzīvespriecīgi krāsaino pasauli pieskaņoja savam 
tērpam. Nokrāsoja to pelēku. 
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Vēlos īpaši uzsvērt – manu atļauju viņa neprasīja. Reizēm man 
patīk, ka mani pārsteidz nesagatavotu, bet šī nudien nebija tā 
reize. 

Man pašai vajadzēja kādu pusgadu, lai iedzīvotos savās jaunajās 
mājās. D parādīja vienkārši apskaužamas adaptācijas spējas un 
viņai tas prasīja nieka dažas minūtes. Uzvedās tā, it kā būtu te 
sākusi dzīvot VĒL pirms manis.

Tad D ar nopietnu sejas izteiksmi man pastāstīja, ka saules 
gaisma, ja nu tāda parādīsies, mums abām nāks par ļaunu un 
pārliecinošu,  kā man izskatījās,  automātiski iestrādātu kustību 
– aizvēra aizkarus visiem maniem logiem. „Saule spīd pārāk 
saulaini. Saule mums traucēs,” viņa piebilda, „iesim nu gulēt!”
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Aha, es kā reiz par to pašu domāju. Bija man tāda vēlme tieši 
šobrīd – uz gultu atpakaļ doties. Saprotoša gan tā D, nenobrīnīties. 
Nu ko, ielīdu arī atpakaļ gultā - pagulēt. Ir taču forši NO RĪTA siltā 
gultā atgriezties. Redzēt tāpat nebija ko – viss pelēks un aizkari 
arī ciet. Turklāt man vispār tīri labi patīk REIZĒM no rīta ilgāk 
pagulēt. 

Kāpēc uzsvars uz vārdiem ‘no rīta’ un  ‘reizēm’? Jo tajā mirklī es 
vēl nezināju, ka viņa reāli ievāksies pie manis dzīvot uz veselu 
pusgadu. Man nebija ne mazākas nojausmas, ka viņa ne tikai turēs 
manu pasauli pelēkā krāsā, bet būs jāguļ gandrīz VISULAIKU. Ā, 
un kas man tolaik šķita pats trakākais un tā joprojām domāju arī  
šobrīd – viņa vispār NEMAKSĀJA man īri, pat par ievērojami vairāk 
patērēto elektrību nesaņēmu ne centa! (Pateicoties aizvērtajiem 
aizkariem, gaismu sanāca ieslēgt krietni biežāk.) Arī tos citus 
IZDEVUMUS, kas man radās viņas dēļ, vēl šobaltdien neesmu 
saņēmusi atpakaļ. 

Sākumā D uzvedās tīri tā neko. Vienīgās neērtības bija šīs - viņa 
manu uzmanību prasīja teju nepārtraukti, gāja līdzi visur, kur 
gāju es. Visur tiešām nozīmē VISUR. Jā, kaut nepatīkami to 
atzīt – pat līdzi uz tualeti. Viņai uzmanību vajadzēja vairāk, nekā 
varēju to veltīt savam bērnam.. Jā, man tolaik bija arī trīsgadīgs 
bērns. Atļaušos apgalvot, ka D nepatika mazi bērni. Nekādi bērni. 
Viņai vispār neviens nepatika, izņemot mani. Jo no manis viņa 
neatstājās ne mirkli. (Ar ko gan diez es biju tik īpaša viņas acīs? 
Labi izskatījos, tas varbūt iemesls? Hmm? )

Nāca viņa man līdzi arī sabiedrībā. Šajā mirklī atgādināšu vēl 
vienu būtisku niansi, viņa nebija sevišķi glīti satērpusies. Man 
nekad nav patikusi tīra pelēkā krāsa bez akcentiņa. Turklāt 
pamanīju, ka aizvien retāk mazgā savus matus. Mana izturībai 
tā viscaur pelēkā krāsa jau bija absolūts izaicinājums..Plusā ar 
nemazgātiem matiem.. 
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Kad guvu simtprocentīgu apliecinājumu tam, ka viņai diezgan 
vienaldzīgs savs paskats, tas mani satrieca pavisam. Reiz gan 
ierosināju: „Klau, D, varbūt ir vērts tās drēbes vismaz izmazgāt? 
Nu, labi, VISMAZ matus izmazgāt.” Ziniet, atbilde bija tāda, ka 
nožēloju, ka vispār pavaicāju. Viņa atjautāja šādi: „Priekš kam? Ir 
taču labi kā ir.” Pieļauju, ka pusaudži tā savām mammām varētu 
atbildēt. Bet D taču bija pieaugusi dāma! Un es viņai nebiju 
nekāda tur mamma!

Domāju, ka man bija visas tiesības un to arī izdarīju – es apvainojos. 
“Kā priekš kam?” savu sašutumu paudu arī skaļi. “Ja vēlies dzīvot 
pie manis, zini ievērot manus tīrības noteikumus! Es vispār par 
sevi ļoti rūpējos, ja tu vēl to neesi pamanījusi, un ar taukainiem 
matiem riņķī neklīstu!” 

Starp mums runājot, man taču ar viņu arī sabiedrībā bija jāiziet! 
Arī par mani taču nedomās neko labu, ja es ar tādu nesakoptu 
būtni kopā kaut kur parādīšos. To D es skaļi nepateicu. Man tomēr 
ir takta sajūta. Bet par to apvainošanos - būtu es tolaik zinājusi, 
ka tas ir tikai sākums, varbūt nebūtu sapūtusies par tādu sīkumu.

D izrādījās ar samērā stingru un neatlaidīgu raksturu. Varbūt 
kādas trīs nedēļas mēs abas kopā arī gājām sabiedrībā. No 
sākuma biežāk, pēc tam aizvien retāk un retāk. Jupis viņu rāvis 
jeb drīzāk – apžēliņ, KURŠ VISPĀR VIŅAI IEDEVA MANU 
ADRESI? Labi, nav atbildes uz šo. Katrā ziņā, kad aptaujāju sev 
zināmos cilvēkus – neviens, itin neviens neatzinās, ka būtu devis 
D manu adresi. Pat ne kaimiņš, uz kuru man krita vislielākās 
aizdomas. 
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“

2. Negaidītais pavērsiens

 
Un tā, uzmetot veikalam skumju atvadu 
skatienu un ar smagu sirdi atceroties 
par neiztērēto naudu un veikala plauktos 
palikušajām krāsainajām drēbēm, abas ar VD 
devāmies pie manis mājās.

Un, tātad, pastāstīšu, kas notika tālāk. Pienāca brīdis, kad 
mēs abas no mājas vairs ārā negājām. Jeb gājām ar 

tādām grūtībām, ka pieņēmu stingru lēmumu – labāk palikt 
mājās. Sirds dziļumos apjautu, ka gan jau ir kāds iemesls, kāpēc 
D tieši pie manis atnākusi. Bet kļuva aizvien grūtāk un grūtāk 
domāt viņas klātbūtnē. 

Jā, tā tas bija - D klātbūtne man nesagādāja nekādu prieku. 
Un gluži dabiski manī izzuda vēlme arī smieties. Nekas viņu 
neinteresēja, par sevi viņa nerūpējās, vispār izskatījās, ka viņai 
viss vienalga. Ziniet, kad kādu laiku dzīvo kopā ar kādu, kam viss 
vienalga, gluži neviļus arī pašam paliek vienalga. 

Abas gandrīz pilnībā pārvācāmies uz guļamistabu. Tur parocīgi 
– viss pa rokai. Galvenais – gulta un tā gulēšana no rīta līdz 
vakaram. Mūsu galvenā nodarbe. 
Ziniet, ik pa brīdim man gan ienāca prāta žilbinoša doma – labprāt 
izlikt D aiz durvīm. Lai paguļ kaut kur citur! Bet tas nebija tik 
vienkārši. Jo uz D paskatoties, radās arī žēlums. Izskatījās tāda 
dziļi nelaimīga. Un vēl tie nemazgātie mati. Ārprāts.

„Nekas, nekas- viss, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus,” 
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reizēm pie sevis nodomāju. Biju kaut kur lasījusi šo frāzi. Izklausījās 
loģiska. Vai spēja man sniegt nepieciešamo atbalstu attiecīgajā 
brīdī, par to es gan vēl būtu gatava pastrīdēties.

Tomēr viens mūsu vienmuļās dzīves aspekts mani nudien un tā 
pa īstam sāka uztraukt - tā nepārtrauktā gulēšana... Kamēr tur, 
aiz loga – tāds dzīvesprieks! Un man radās kolosāls plāns. Vismaz 
pašai tobrīd likās, jo nezināju, ka parādīsies vēl viena, hmm, kā lai 
to labāk pasaka - plānā neparedzēta nianse. Par niansi izstāstīšu 
pēc brīža.

Mans plāns bija ģeniāli vienkāršs – parādīt D, cik forši ir dzīvot 
savādāk! Nevis gulēt visu dienu, bet iet ārā, darīt to, kas patīk 
(labi reizēm, arī to, kas nepatīk). Viņas dēļ jau biju paspējusi aiziet 
no darba - viņa kā tāds mazs bērns prasīja visu manu uzmanību. 
Sanāca pat piemirst, ka pašai savs bērns arī.. (Vispār par savu 
bērnu savā ziņā piemirsu visu to pusgadu, ko pavadījām zem 
viena jumta ar D. Jā, un ne tikai ar D.)

Īsāk sakot, nolēmu, ka palīdzēšu viņai īstenot pārmaiņas viņas 
dzīvē. Sākot ar pašu vienkāršāko. Varu klusi pačukstēt - sākot ar 
to, kas man visvairāk krita uz nerviem – viņas absolūtā nemīlestība 
pret tīrību un nevīžība apģērbā.

Pirmajā plāna punktā ietilpa izmazgāt D matus un dabūt viņu līdz 
veikalam. Matu mazgāšanas iecere brīnumainā kārtā man izdevās 
vieglāk nekā biju domājusi. Līdz vannasistabai aiziet D varēja. 
Bet.. Par to veikalu runājot, cietu absolūtu fiasko. Tā laikam bija 
pirmā reize, kad no sirds sadusmojos uz D tik ļoti, ka mēs pat 
sastrīdējāmies un pirmo reizi mūsu kopā būšanas laikā D palika 
mājās gulēt, bet es uz veikalu aizgāju viena pati. 

Man patīk iet uz veikalu. Īpaši vēl, kad ir nauda. Un nauda man 
tajā brīdī bija. Tā kā D bija kļuvusi par neatņemamu manas dzīves 
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sabiedroto, es diezgan precīzi zināju, kāda izmēra apģērbs viņai 
derēs arī bez viņas klātbūtnes. Labi spēju iztēloties, kāda krāsu 
palete D piestāvēs vislabāk. Uzminiet, kura krāsa manās vīzijas 
par viņas garderobi netika iekļauta? 

Un tagad pastāstīšu par mana ģeniālā plāna absolūti neparedzēto 
niansīti. Man ir aizdomas, kas šo notikumu manā dzīvē sagādāja 
tieši tas pats kaut	kas, kas bija iedevis manu mājas adresi D.

 Būtu zinājusi, ka toreiz veikalā satikšu šo būtni, nemūžam nebūtu 
turp devusies. Būtu vienkārši atdāvinājusi D savas drēbes (jā, 
mums abām, starp citu, apmēram viens un tas pats izmērs bija) 
un viss būtu laimīgi beidzies. Vai man žēl! Būtu vienkārši atdevusi!

Bet es nezināju šo niansi. Citiem vārdiem, es nezināju, ka tieši 
pirms lielveikala durvīm satikšu vēl vienu neparastu būtni, kas 
ievāksies pie manis dzīvot un, sākot ar to pašu brīdi, mūsu jau būs 
VESELS bars manos apartamentos. Jā, ir runa par Veģetodistoniju.

Vispār, tagad atskatoties uz tā laika notikumiem, šķiet VD tur pie 
tā lielveikala durvīm bija dežūrējusi, īpaši mani gaidīdama. Man 
patīk, ka mani pamana. Man patīk, ka mani gaida. Jūtos svarīga. 
Bet ne šoreiz. Mēģināšu apstāstīt sīkāk, kas tieši man nepatika.

Pirmkārt, VD mani sagaidīja PIRMS lielveikala durvīm un klusi 
nāca nopakaļus. Brīdī, kad gatavojos ieiet veikalā, viņa pieķērās 
man pie rokas, skatījās ar izmisīgi lūdzošu skatienu un vairs 
nekustēja ne no vietas. 

Veikalā, protams, nebiju es viena. Lielveikalos vispār gadās 
reti tā laime - pabūt vienam. Nu ja viens velk aiz rokas otru, 
piekritīsiet, tas tomēr piesaista uzmanību. Cilvēki sāka mums 
pievērst uzmanību, ir taču interesanti paskatīties, ar ko tas viss 
beigsies.. Jā, viņiem - interesanti, man - kauns pa visu ģīmi. Pat 
piesarku.
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VD izrādījās vēl neatlaidīgāka par D.  (Vēl viens piemērs dzīvē, ka 
viss ir relatīvi. Kad liekas traki, bet satiec ko trakāku, tas pirmais 
jau šķiet tīri normāls. Tā arī bija šajā gadījumā. D likās kā mazs 
eņģelītis!)

Otrkārt, VD aiz rokas mani izvilka no veikala. Piebildīšu vēlreiz - 
man patīk veikali un man tobrīd bija nauda. Bija kolosāls plāns 
nopirkt krāsainas drēbes savai mīļajai D. (Jā, tajā mirklī D man 
likās patiešām mīļa salīdzinājumā ar VD.) Ar lielu apņēmību 
izvilkt D no pelēkā plīvura. Ir tikai loģiski, ka ļāvos emocijām 
un paskaļākā (pašai gan likās - laipnā) balss tonī lūdzu VD mani 
atstāt vienu. 
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Treškārt, varu apliecināt, ka tā vis tas nenotika. VD atteicās 
mani atstāt. VD trūkstot elpas, viņa nevarot lielveikalos ieiet, 
viņa vispār nevarot nekur sabiedrībā iziet. Tā viņa man drudžaini 
stāstīja. Lūdzās, lai glābjot. Skatījos uz viņu, palika žēl. Un tad 
viņa pateica kādu frāzi, kas man lika pieņemt zibenīgu lēmumu. 
VD pēdējiem spēkiem izdvesa, ja tūlīt pat netikšot pie manis uz 
mājām, viņa kritīšot vai nu panikā, vai arī ģībšot.

Godavārds, negribējās piedzīvot ne vienu, ne otru. Un tā, uzmetot 
veikalam skumju atvadu skatienu un ar smagu sirdi atceroties par 
neiztērēto naudu un veikala plauktos palikušajām krāsainajām 
drēbēm, abas ar VD devāmies pie manis mājās.

Šajā brīdī varbūt man kāds gribēs pārmest -pati vainīga, ka ielaidi 
savās mājās. Nu nezinu gan, vai tā patiesība. Jau kopš mazotnes 
tiku mācīta - palīdzēt citiem grūtos brīžos. VD bija grūtais brīdis, 
to varēja redzēt viņas lielajās acīs. Pārbijusies kā diegs. Turklāt 
man uz aci izskatījās, ka tiešām ģībs.

Un tā VD ievācās manās mājās. D nekur nebija izvākusies. Nu 
mēs bijām trīs!
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3. Mēs bijām trīs māsiņas, visas mīļi 
dzīvojām!

Esot dakteris, kas palīdzot dzīvesprieku atgūt. 
Šajā mūsu trijotnes kompānijā dzīvesprieka 
bija tik, cik melns aiz naga. Nolēmu to mainīt. 
Citiem vārdiem, pār mani nāca apgaismība, ka 
man šis domu dakteris steidzami arī jāatrod.

To periodu, kopš sāku dzīvot kopā ar D un VD, labprāt 
aizmirstu. Bet tā kā tas ir neaizmirstams manas dzīves 

posms, padalīšos, kā man toreiz gāja.

Forši gāja. Nebija ne dienas, kad nebūtu interesanti. D gulēja, 
VD taisījās vai nu ģībt, vai krist panikā, vai arī viņai piemetās 
visvisādas slimības, kurām neredzēju ne galu, ne malas. Cīnījos 
saviem spēkiem, lai viņām abām palīdzētu. Varonīgi cīnījos! Bet 
visam ir robežas. Vienā brīdī sapratu, ka jūtos tā,  it kā cīnītos ar 
vējdzirnavām. Un tas nebeigsies nekad.

TO nakti negulēju. Baidījos iet gulēt. D izskatījās tā, ka no rīta 
vairs nepamodīsies, bet VD bija tā nobijusies no savām bailēm, 
ka nelaida manu roku vaļā vispār, teica, ka laikam gals klātu. 
Jautri tā - starp diviem mirstošajiem gulbjiem nakts melnumā 
atrasties. Bez jebkādas sajēgas, vai viņas mani tikai iebiedē, 
vai tiešām gals klātu. Tajā brīdī man neienāca prātā, ka tas ir 
iestudēts	teātris.  Domāts man ar vislabākajiem nolūkiem. Bet es 
to tiešām nevarēju zināt.

Lai nu kā- es tiešām negribētu vēl vienu tādu nakti savā dzīvē. 
Naktis tomēr domātas, lai atpūstos. Neatceros vairs tik garu nakti 
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piedzīvojusi! Kā arī neatceros,  ka vēl jebkad tādā rīta agrumā būtu 
tik stingrus lēmumus pieņēmusi.  Nu godīgi sakot, neizskatījās 
gan, ka man ir dižas izvēles iespējas. Kā man tobrīd likās, es tajā 
barā biju vienīgā, kas redzēja notiekošo. Tās abas vispār vairs 
nebija nekādas rīcībspējīgās.

Man patīk darīt labu, bet, ja jūtu, ka nespēju palīdzēt - varu 
arī nolikt maliņā savu visvarošo dabu un palūgt palīdzību citiem. 
Mans pieņemtais lēmums bija par labu zāļu dakterim. Lai nāk 
dakteris ar zālēm un palīdz abām. Vai nu man te vienai uz pusēm 
jāpārplēšas. Ir taču medicīna. Tās abas tak nav īsti normālas!

Dakteris arī atnāca. O, šo uzreiz piebildīšu. Pēc daktera un no tā 
izrietošā aptiekas apmeklējuma uz nenoteiktu laiku manī pazuda 
jebkāda vēlme doties uz veikalu. Veikali man patika, kad bija 
nauda. Bet tā kā naudu atdevu par tiem krāsaino ripiņu kalniem, 
lai abām dāmām palīdzētu, par veikaliem zaudēju jelkādu interesi. 
Uz vairākiem mēnešiem, ja kas.

Abām nozīmēja diezgan līdzīgas zāles. D mazāk gulēšot un 
raudāšot (jā, aizmirsu piebilst, D bija tāds savāds ieradums – 
raudāt ne par ko), bet VD mazāk baidīšoties. 

Izklausījās cerīgi. Apņēmības pilna regulāri devu krāsainās ripas 
saskaņā ar nozīmēto grafiku un uzmanīgi vēroju, vai viņām 
nepaliek labāk.

Vispār izmaiņas bija. D gulēja un raudāja mazāk, VD mazāk 
baidījās. Izskatījās, ka labāk paliek. Bet, teikšu kā ir - dzīvesprieku 
tas viņās neatgrieza. Varējām visas trīs ārā iziet – jā, tas bija 
fantastisks sasniegums!!! Pat diezgan regulāri izgājām. Tas, kas 
man ne pārāk patika, viņas abas kopumā joprojām izskatījās 
diezgan žēlīgi. Izskatījās nelaimīgas. Bez smaida sejā. Par 
smiekliem vispār nerunājot.
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Es patiešām nezinu, no kurienes man dzima šī mana nākamā 
burvīgā ideja. Esmu pateicīga, ka tāda ideja man parādījās.

Tātad, biju dzirdējusi par tādu kā domu dakteri jeb dvēseļu ārstu, 
vai ko tamlīdzīgu - kas palīdzot problēmas cēloni atrast. Šobrīd bija 
sajūta, ka pie abām dāmām cīnos ar sekām vien. Esot dakteris, 
kas palīdzot dzīvesprieku atgūt. Šajā mūsu trijotnes kompānijā 
dzīvesprieka bija tik, cik melns aiz naga. Nolēmu to mainīt. Citiem 
vārdiem, pār mani nāca apgaismība,  ka man šis domu dakteris 
steidzami arī jāatrod.

Nu ir teicienam „kas meklē, tas atrod” pilnīgi reāls pamats. 
Atradu arī. Ņēmu pie rokas abas savas sabiedrotās Depresiju un 
Veģetodistoniju (jā, šeit es speciāli viņu pilnos vārdus uzrakstīju) 
– vienu pie vienas, otru pie otras un kā tāda norūpējusies mamma, 
kas netiek ar saviem pusaugu bērniem galā jau mēnešiem ilgi, 
devos pie domu daktera.

Atceros to brīdi, kad visas trīs sēdējām aiz domārsta durvīm. Tā 
nudien bija mana pēdējā cerība! Neatceros, kad vēl jebkad dzīvē 
būtu bijusi tik ļoti nogurusi kā tolaik. 

 Savas dzīves man vispār vairs nebija. Ļoti gribēju palīdzēt D 
un VD ieraudzīt skaisto mūsu dzīvēs un sākt dzīvot pašām savu 
dzīvi. Tas, savukārt, deva patiešām neaptverami lielu cerību man 
pašai, ka varēšu atsākt dzīvot arī savējo. Kamēr D un VD dzīvoja 
kopā ar mani, neko prātīgu ar savu dzīvi iesākt nespēju. Visa 
uzmanība tika abām dāmām.

Tad nu tā. Būtu es zinājusi, ar ko šis apmeklējums beigsies jeb 
drīzāk sāksies, varbūt būtu pati vēl kādu laiku pacīnījusies, risinot 
D un VD nebeidzamās likstas. 
Kas tieši tik šokējošs notika domu daktera kabinetā? Hmm, kā lai 
to labāk pasaka...
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Sākumā bija viss kā parasti - visas iepazīstinājām ar sevi. Kā jau 
galvenā un kā pašai likās, tobrīd arī gudrākā būdama, sāku stāstīt 
domu dakterim par sliktajām domām un nelāgajiem ieradumiem, 
kuras pārņēmušas D un VD. Teicu, ka netieku ar viņām galā. 
D vai nu raud, vai guļ. VD – pateicoties zālēm, kaut cik turas, 
tomēr tik un tā, piedzīvo visvisādus grūtus pārdzīvojumus – te 
sirds viņai pa muti lec ārā, te atkal nesaprotamas baiļu lēkmes. 
Runāju, šķiet minūtes trīsdesmit bez pārtraukuma.

Domārsts uzmanīgi klausījās. Brīdī, kad ievilku elpu, viņš paskatījās 
uz mani un jautāja: „Kā jūs jūtaties?” 

NU VAI ZINIET!

Pēdējo pusstundu to vien darīju, kā stāstīju, kā jūtos. Cik man 
grūti ar tām abām D un VD kopā dzīvot. Vispār laikam nebija 
tas dakteris neko klausījies. Nospriedu, nē, šis laikam nebūs 
sevišķi gudrs ārsts. Skatījos ar tādu apjukušu skatienu, jo vairs 
nesapratu, kurš kuram te vispār var ko palīdzēt.

Tikmēr jautājums atskanēja vēlreiz: „Kā jūs jūtaties?”

Labi, par šo vizīti galu galā maksāju es. „Es jūtos labi! Bet vai, jūs, 
lūdzu, nevarētu palīdzēt	šīm	abām	dāmām	D	un	VD?” Izmantoju 
savu īpašo balss tembru šī jautājuma uzdošanai. Ā, un vēl arsenālā 
atradās arī caururbjošais skatiens, kuru veltīt atbildes tūlītējai 
saņemšanai. 

Domudakteris palūdza iziet D un VD ārā no kabineta. Nospriedu, 
tas uz labu. Viņām jau nav viss jāzina, ko es domāju par viņu 
milzīgajām problēmām. Kaut es tajā mirklī būtu padomājusi 
vairāk..
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4. Mums ir problēma!

Abas dāmas, piedodiet, ka es tā par jums 
izsakos. Man kaut kas bija jāsaka. Vispār 
jau jums abām nav ne vainas. Kad neraudat, 
neguļat, nekrītat panikā, neizdomājat sev 
neeksistējošas slimības, netaisāties ģībt un 
tamlīdzīgi mani iebiedēt, ar jums abām pavadīt 
laiku ir pat tīri tā neko.

Iespējams, ka jūs jau nojaušat, par ko būs tālākais stāsta 
turpinājums.. 

Laikam netiku iepriekš minējusi, tāpēc man ir pilnīga pārliecība, 
ka šis ir īstais	brīdis	to	pateikt - ar manu dzīvi viss bija vislabākajā 
kārtībā. Man nebija nekādu problēmu. Jeb bija tikai divas 
problēmas - abas nelūgtās viešņas – D un VD, par kurām visai 
neparastā veidā biju spiesta rūpes uzņemties. Turklāt joprojām 
absolūtā neziņā, kā tās abas mani tika atradušas (nevarēju rimties 
par to adresi..)

Tālākais man nepatika. Ja cilvēks samaksā naudu, viņš grib dzirdēt 
ko patīkamu. Maksāt naudu un dzirdēt ko tādu, kas nepatīk – ir 
skaidrs, ka tas var izraisīt dusmas. Un izraisīja arī. 

Kad trešo reizi saņēmu jautājumu: „Kā jūs jūtaties?”, biju 
gatava celties un doties prom. Bet atcerējos par tām divām dziļi 
nelaimīgajām būtnēm, kas sēž aiz durvīm – un iedomājoties to 
žēlīgi izmisušo acu skatienu, ar kādām viņas manī lūkosies, paliku 
turpat. Viņām bez manis taču neviena cita nav! Esmu viņām 
pēdējā cerība!
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Pastāstīju domu dakterim, kā man iet un kā jūtos. „Jūtos labi. 
Vien nesaprotu – kāpēc jums jāuzdod viens un tas pats jautājums 
trīs reizes,” laipni atbildēju. Tiešām centos laipni.

Es izskatoties	 saspringta, saņēmu pretargumentu. Vēl viens 
maksimāli iespējamās pašsavaldības paraugdemonstrējuma 
mirklis manā dzīvē. „Jāā, nedaudz esmu,” lēni un cik nu iespējami 
mierīgi spēju, atbildēju.

Bet, protams, ka es esmu	gan	saspringta, pamēģiniet vairākus 
mēnešus ar vējdzirnavām pacīnīties un nesaspringt (abas dāmas, 
piedodiet, ka es tā par jums izsakos. Man kaut kas bija jāsaka. 
Vispār jau jums abām nav ne vainas. Kad neraudat, neguļat, 
nekrītat panikā, neizdomājat sev neeksistējošas slimības, 
netaisāties ģībt un tamlīdzīgi mani iebiedēt, ar jums abām 
pavadīt laiku ir pat tīri tā neko. Bet tas notika tik nežēlīgi 
reti..)

Jautāsiet, kas notika tālāk? Labprāt pastāstīšu turpinājumu. 

Nolēmu, ka neesmu vienīgā līdzatbildīgā šajā situācijā. Palūdzu 
atļauju ieaicināt D un VD atpakaļ kabinetā. Vai mans balss tonis 
bija pie vainas, vai kas cits – nezināšu pateikt – bet domu dakteris 
atļāva.

Atgriezāmies turpat, kur sākumā – sēdējām visas trīs. Atļaušos 
apgalvot, ka tajā mirklī visas izskatījāmies vienādi nelaimīgas. 
Kad problēmai vairs neredzi risinājumu, tā ir diezgan cilvēcīga 
reakcija. Un es patiešām vairs neredzēju risinājumu. Turklāt, uz 
tām abām jau sen kā vairs nevarēja paļauties nevienā jautājumā.
 
Nebija ne jausmas (nu labi – mazliet gan bija jausma), kurp domu 
dakteris gribēja uzvedināt manas domas. Bet skaidri zināju, man 
tas varētu nepatikt. Es to jutu.
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Mums visām trijām jāsadarbojas, tad mēs varēsim viena 
otrai palīdzēt – nākamajā mirklī mums tika veltīts apmēram šāds 
teikums. Kaut pirmajā brīdī tas izraisīja pamatīgu apjukumu, 
aptvēru, ka varbūt no tā var izlobīt arī atbildi. Jautāsiet, kādu?
Nu, protams, ka, pirmām kārtām šo, kas man mieru nedeva 
mēnešiem ilgi: kurš iedeva manu mājas adresi D?

Bet urdīja mani vēl viens jautājums: kāpēc man jāsadarbojas, ja 
man nav nekādu problēmu?

Man vispār patīk runāt. Patīk daudz ko gari un plaši diskutēt. 
Patīk uzklausīt argumentus un atbildēt pretargumentos. Esmu 
dzirdējusi cilvēkus sakām, ka es par daudz runājot. Ka vajadzētu 
īsāk. 

Nu, lūk. Šis varētu būt mans lielais uznāciens īso teikumu 
veidošanā. Jo mana atbilde atskanēja šādi:

„Paldies, es nevēlos.”

Protams, ka nevēlējos sadarboties. Vienīgais, par ko spēju domāt 
- gribēju ātrāk viņām palīdzēt un dabūt ārā no savas mājas. Tas 
arī viss. Neskatoties uz maniem iebildumiem, tiku iecelta par 
galveno sadarbības jautājuma sakārtošanai un organizēšanai. 
Lūk, šis būtu bijis īstais brīdis domu dakterim pajautāt: „kā es 
jūtos?” Bet nekas tāds vairs neatskanēja.

Pastāstīšu tik un tā, kā es tobrīd jutos. Jutos draņķīgi. Jutos 
nenovērtēta savu milzīgo ieguldīto pūliņu D un VD glābšanā. 
Vispār tās bija manas idejas, ka viņām nepieciešama palīdzība. 
Un es jau biju darījusi daudz, lai viņas glābtu. Kas gan domu 
dakterim lika uzvedināt mani uz domas, ka problēma ir arī man? 
Kāpēc viņš teica, ka mēs nebūtu visas trīs pie viņa ieradušās, ja 
arī man nebūtu ar to kāda saistība? Es taču atvedu pie viņa tās, 
kurām patiesi bija problēma.
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5. Brīnumainās pārvērtības

Mēs abas apmeklējam tikai tādus cilvēkus, kuri 
nelaimīgi. Ierodamies, lai pievērstu uzmanību. 
Un ierodamies, lai palīdzētu atgūt dzīvesprieku, 
palīdzētu izvēlēties dzīvi, kas dara šos 
nelaimīgos cilvēkus patiesi laimīgus, ļaujot 
viņiem atgriezties uz viņu īstā dzīves ceļa.

Kad biju nomierinājusies un apkopojusi visas savas domas, 
apsvēru, ka zināma taisnība varbūt domu dakterim ir. Sakritība 
bija pārāk acīmredzama, lai varētu apgalvot, ka patiesībā D un 
VD būtu gribējušas apciemot manus kaimiņus un tikai nejaušības 
dēļ netīšām nokļuvušas pie manis. (Lai gan es ar skaudību katru 
reizi gāju garām kaimiņu durvīm. Viņiem tādu viešņu nebija.)

Starp citu, šī stāsta daļa man pašai patīk visvairāk. Un toreiz 
bija tā. Apsēdāmies tovakar visas trīs pie vakariņu galda. Es, 
D un VD. Paēdām draudzīgi. Savārījām tēju. Un pārcēlāmies uz 
diskusiju lielajā istabā.

Es, kā galvenā organizatore, kas bija atbildīga par sadarbības 
veicināšanu, sāku runāt pirmā. Iedomājos uzjautāt (vispār 
brīnos, kāpēc gan man tas ātrāk netika ienācis prātā?), kāpēc 
abas ieradušās tieši pie manis.

Pirmā sāka runāt D. Atzinās, ka viņai neesot paticis mans 
līdzšinējais dzīvesveids, tāpēc nolēmusi apciemot. “Nepatika.. 
k-k-kas?” aiz pārsteiguma pārjautāju vēlreiz. “Tavs izvēlētais 
dzīvesveids”, D atbildēja. 
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Njā, lai nu ko, tādu atbildi es negaidīju..

Tad, kad gadās saņemt atbildi, kuru neesi gaidījis, nemaz nevar 
tā uzreiz noreaģēt un uzdot vēl kādu papildus jautājumu. Grasījos 
jau atcirst, ka man viņas dzīvesveids arī nešķiet tā labākā izvēle, 
bet atcerējos, ka esmu atbildīgā par sadarbību. Tāpēc aprāvos un 
iedzēru mazu tējas malciņu.

Pievērsos VD. “Un tu, kāpēc ieradies Tu?” cik vien spēju, sirsnīgi 
jautāju. VD savilka uz augšu uzacis. Savilktas uz augšu uzacis 
reti kad liecina, ka gaidāms kas patīkams turpinājumā. To es no 
savas bērnības un skolas laikiem atceros. Savilka tad, kad kaut 
ko nebiju izdarījusi pa prātam. “Nu nevar būt, ka arī VD bija 
ieradusies tā paša iemesla dēļ,” pie sevis nodomāju. VD pamāja 
ar galvu. 

Viņa dzird, ko es domāju? Kaut nu tā nebūtu taisnība! Lūdzu, nē! 
Viņa tiešām dzird? Ar acu sānu kaktiņu bažīgi paskatījos uz VD. 
Viņa pamāja vēlreiz. Aizvēru acis. Dziļi ieelpoju. Izelpoju ar garo 
izelpu.

Tajā brīdī jutos tā, kā parasti cilvēki jūtas, kad izsaka skaļi ne 
to glaimojošāko viedokli par kādu, kas pēkšņi uzrodas viņiem 
aizmugurē un visu dzird klātienē. Ziniet, par VD es  visvairāk 
neglaimojošās domas to vairāku mūsu kopā būšanas mēnešu 
laikā biju domājusi. Viņa mani sakaitināja visbiežāk. 

Sa-dar-bī-ba, sa-dar-bī-ba, sa-dar-bī-ba - domās atkārtoju šo 
vārdu mantras vietā, lai neielaistu vēl kādu neglaimojošu domu 
savā galvā, ko VD nekavējoties varētu arī nolasīt. Lai kaut pāris 
minūtes varētu atgūties un saprast, ko jautāt tālāk, es  aizgāju 
uz virtuvi. Aizgāju pakaļ savam rūpīgi noslēptajam kārumam, 
kuru pirms tam biju cieši nolēmusi apēst pa kluso. Slēpu, jo bija 
apnicis ar viņām dalīties. Jo īpaši D izrādījās neiedomājama rīma. 
Lai gan VD arī nelaida garām nevienu izdevību. Izdevību notiesāt 
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manus saldumus.

Atgriezos istabā ar šokolādes cepumiem - abām dāmām tie ļoti 
gāja pie sirds. Zinu, ka gāja. Tāpēc jau slēpu. Pašai arī garšoja. 
Bet šī reize bija izņēmums. Cepumi bija mazāk svarīgi, nekā tas, 
ko tobrīd piedzīvoju.

Ceru, ka dikti jūs nenogurdinu, jo vēl stāstam beigas nav 
pienākušas. Ja nogurdinu, varat aiziet pēc cepumiem. No 
šokolādes. Un uztaisīt tēju. Bet ar lielu lūgumu - atgriezties tepat 
atpakaļ, jo varbūt jums būs interesanti tas, ko pastāstīšu tālāk. 

Paņemšu es arī tējas krūzi. Tad nu tā. Esmu atpakaļ. Turpinām.

Saņēmos nākamajam jautājumam. Uzjautāju, kas tieši abām 
lēdijām manā dzīvesveidā nav paticis. Paskaidrojums prasījās, jo 
pašai mans savs dzīvesveids neradīja nekādas raizes.

Pirmā atkal ierunājās D. Teica, ka es esot nelaimīga savā dzīvē. 
Kurš no būtu runājis.. Atradies nu, laimes iemiesojums - mūžīgā 
čīkstule, gulētāja un kabatlakatiņu slapinātāja! Netīro matu 
karaliene! Prātā nāca vēl visvisādas domas, bet aprāvos, jo 
nejauši atcerējos par VD spējām. 

Jautājoši paskatījos uz VD, tā pievērdama acis pamāja ar galvu. 
Ahā! Sabiedrotās! Es zināju, ka viņas savā starpā saistītas.

Atcerējos, ka pie dzemdībām elpošana labi palīdzēja. Šis viss 
man atgādināja ko līdzīgu dzemdībām. Izmantoju šo pārbaudīto 
metodi, lai savāktos un atgūtu līdzsvaru turpināt.

Kad jātiek skaidrībā, tad jāiet līdz galam. Lai saprastu visu, 
jāuzdod jautājumi tik ilgi, kamēr saņem visas atbildes. Šitā tik 
un tā nevarēju turpināt. Mūsu neparastā trijotne man bija kļuvusi 
par grūtu. Un tāpēc varonīgi turpināju jautāt, kas tieši viņām 
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abām liek domāt, ka esmu nelaimīga savā dzīvē?

“Nu, mēs abas apmeklējam tikai tādus cilvēkus, kuri nelaimīgi. 
Reizēm D ierodas pirmā, reizēm - es, reizēm - abas reizē, 
reizēm - tikai viena no mums. Kā nu mums tajā brīdī sanāk ar 
laikiem. Ierodamies, lai pievērstu uzmanību. Un ierodamies, 
lai palīdzētu atgūt dzīvesprieku, palīdzētu izvēlēties dzīvi, 
kas dara šos nelaimīgos cilvēkus patiesi laimīgus, ļaujot 
viņiem atgriezties uz viņu īstā dzīves ceļa,” šoreiz atbildēja 
VD.

Es būtu tajā brīdī nokritusi no krēsla, ja vien nesēdētu uz grīdas. 
Man vajadzēja papildlaiku. Domāju, vai virtuvē vēl ir palicis kas 
tāds, ar ko varētu viņas uzcienāt. Nē, pēdējos cepumus jau biju 
paspējusi atnest uz istabu. Atvainojos abām dāmām, ka man uz 
mirkli vajag svaigu gaisu un izgāju ārā.

Ārā bija vēls vakars. Debesis pavisam skaidras. Tik skaidras, ka 
varēja redzēt katru mazāko zvaigžņu bērnu, kas lielajā debesu 
prērijā bija atradis sev vietu zem mēness. Ieelpoju spirgto gaisu 
un mēģināju atgūties. Ar baltu aci paskatījos uz kaimiņu, kas 
jautrā prātā atgriezās mājās no kādām svinībām. Kāpēc viņam 
viss tik viegli? Kāpēc man tas viss..?

Jā, es biju gan šokā. Biju glābusi abas dāmas vairākus mēnešus! 
Vienu pastāvīgi raudošo, otru - drāmas karalieni. Un viņas 
ieradušās palīdzēt man!!! Nekas vairs kopā nelīmējās. Es taču 
biju tā, kas palīdz viņām. It kā. Vedu pie zāļu daktera. Pēc tam arī 
piesaistīju domārstu. Cīnījos ar  D netīrību un VD neparedzamajām 
garastāvokļa maiņām. Kam tik nebiju izgājusi cauri! Un viņas man 
palīdzēšot.

No problēmām bēgt nevajag, vajag tās risināt, tikai tā varot 
atrisināt. Ar bēgšanu ne. Tobrīd bēgt gribējās ļoti. Bet atgriezos. 
Tas tomēr joprojām bija mans miteklis. Es tur biju galvenā. Arī 
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galvenā par sadarbību. Man bija	visas	tiesības atgriezties. Nē, pat 
vairāk - tas bija mans	pienākums!

Abas smaidot sagaidīja mani ienākot pa durvīm. Viņas smaidīja!!! 
Nu tā dēļ vien bija vērts nākt atpakaļ. D un VD smaidot izskatījās 
pavisam jaukas un piemīlīgas! Biežāk viņām smaidīt vajadzētu. 
Un varbūt man arī? VD atkal pamāja ar galvu. Šoreiz par to 
nepārdzīvoju. Nezinu, kas tas par fenomenu - bet, ja kāds smaida, 
kādā brīdī gribas	atsmaidīt	pretim. Un es arī sāku smaidīt. 

“Tu esi forša,” VD man teica. Un D pamāja ar galvu. “Tu tāda 
dikti cilvēcīga.  Tu mums pat patīc! Tu mums ļoti  un no visas 
sirds centies palīdzēt,” VD turpināja un D atkal piekrītoši pamāja. 
“Zini, ko mēs abas domājam? Mēs tev varam palīdzēt mainīt tavu 
dzīvi,” viņa priecīgi nobēra nākamo teikumu.

Kā es tobrīd jutos? Teikt, ka biju apjukusi, tas ļoti nepilnīgi 
atspoguļotu manas tā brīža sajūtas. Muļķīgi smaidīju. Neko citu 
nespēju. Mēģināju visu likt pa plauktiņiem. Ieradās viņas pie	
manis. Viņas bija tās, kas raudāja,	 ģība,	 krita	 panikā. Bet tas 
notika manā klātbūtnē. Nu bija, bija man ar to saistība. Kaut arī 
līdz galam vēl nespēju uztvert, ko tieši viņas domāja ar manas 
dzīves mainīšanu, nolēmu, ka sliktāk nebūs. Un, ziniet, šoreiz 
nekļūdījos.

Turpinājām sēdēt visas trīs lielajā istabā. Mans satraukums 
lēnām rimās un mani pārņēma miers. Arī D un VD izskatījās ļoti 
atbrīvotas. Joprojām skatījās uz mani un smaidīja.

“Labi, kā jums liekas, ko man vajadzētu savā dzīvē mainīt?” 
turpināju sadarboties, turklāt šajā mirklī jau ar citu iekšējo sajūtu. 
Tādu, ka gribētos pat viņās ieklausīties.

D un VD laikam to tik vien vajadzēja, ka saredzēt, ka beidzot 
esmu gatava arī ieklausīties. Ui, kā viņas runāja, viena otru 
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pārtraukdama. Es nevarot izglābt puspasauli, man par sevi arī 
esot jāpadomā. Vai tad es pati neredzot, ka man savā dzīvē jau 
kādu laiku nekas vairs prieku neesot sagādājis. Kāpēc es nekur 
neejot izklaidēties. Kāpēc no saviem sapņiem esmu atteikusies. 
Kāpēc man nekam vairs nav laika. Man taču mazai esot ļoti 
paticis dziedāt un dejot. 5 gadu vecumā tik dūšīgi uz skatuves 
esot dziedājusi. Visiem paticis. Kāpēc tad es neko no tā tagad  
nedarot? No tā, kas man tik labi padevies? Un kur esot palicis 
mans rakstītprieks? Kāpēc līdz spēku izsīkumam katru dienu 
sevi izdzenot kā tāds riteņvāverēns? Tāpēc viņām esot nācies 
mani ielikt gultā, lai varu beidzot atpūsties, abas skaidroja. Pati 
jau laikam nebūtu iedomājusies apstāties un atvilkt elpu, abas 
pārliecinoši piebilda. Ai, tur bija dikti daudz visa kā, ko viņas man 
stāstīja. Kas nu to vairs spēs atcerēties sīkumos. 

Mans smaids izzuda no maniem sejas vaibstiem. Kaut kas no tā 
visa viņu teiktā mani bija aizskāris līdz sirds dziļumiem. Tā kā 
esmu samērā emocionāla, nu labi patiesība - ļoti emocionāla, 
sāku sirsnīgi raudāt. 

D uzreiz izvilka kabatlakatiņus (viņai vienmēr bija tie līdzi, jo 
nekad nevarēja zināt, kad ievajadzēšoties!) un iedeva man. VD 
aplika roku man ap plecu un klusi mierināja, ka pats trakākais 
jau esot aiz muguras. Ka tagad sākšoties manas dzīves  
brīnumainās pārvērtības.

“Es sarunāju tev deju skolotāju,” D teica. “Un tu sāksi arī dziedāt, 
“ VD papildināja. Un tad viņas saskatījās un noslēpumaini 
sasmaidījās. Es sarkani saraudātām acīm apjukusi skatījos te uz 
vienu, te - otru. D aizgāja uz otru istabu un atgriezās ar kaut 
kādu kasti.

“Ver vaļā,” viņa mani mudināja. Paskatījos uz VD, tā piekrītoši 
pamāja. Šņukstēdama knibināju nost aizlīmēto kastes maliņu. 
“Kas tur iekšā?” vaicāju abām līdzzinātājam, kas smaidīdamas 
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mani vēroja.

“Mēs tev nopirkām datoru! Nu tu beidzot varēsi rakstīt!!!” abas 
priekpilni un gandrīz reizē iesaucās. Nevar būt, ka viņas to domā 
nopietni, nodomāju. VD pamāja. D piemiedza man ar aci. 
Ņemu atpakaļ savus vārdus, ka dusmojos par faktu, ka viņas 
nemaksāja komunālos. Šis atsvēra visu. 
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“

6. Paldies Jums, dāmas, par labi 
padarītu darbu!

Tas rīts bija neparastākais rīts manā mūžā. Man 
bija tāda sajūta, ka visu redzu pilnīgi savādāk. 
Nekas vairs nelikās ne bezcerīgs, ne drūms, ne 
bezizejīgs. Man nez no kurienes jauns spēks 
bija parādījies. Es vēlējos mainīt savu dzīvi.

Kad jau stāstu, tad jāizstāsta līdz galam. To arī darīšu. Paldies, 
ka joprojām šo lasāt. Esam jau tuvu nobeigumam.

Tajā vakarā, kad ar neparasti vieglu sajūtu krūtīs, kā arī blakus 
spilvenam nolikto jauno datoru, iemigu, redzēju neparastu sapni. 
Es biju brīva kā putns debesīs un lidoju, redzēju zilus ezerus un 
zaļas pļavas un priecājos par skaistumu visapkārt. Jā, tad es vēl 
redzēju jauno datoru un redzēju, kā rakstu. Un tajā pašā sapnī 
vēl paspēju piedalīties arī deju sacensībās. Dabūju pirmo vietu. 
(Re kā, mans ego pat sapņos nesnauž.) Vai tikai nedziedāju arī 
uz skatuves? Neatceros visu to sapni vairs.

Otrā rītā pamodos un sapratu, ka esmu izgulējusies tik labi kā 
vēl nekad iepriekš. Pirmoreiz pēc ilgiem laikiem no rīta pamodos 
ar laimīgu sajūtu.  Aizkari bija plaši atvērti. Spoži un glāsmaini 
spīdēja saule. Vīteroja putni. Labi, precīzākas ainas uzzīmēšanai 
piebildīšu - ieklaigājās arī pa kādai kaijai. Bet tas jūras tuvumam 
piestāv. Pa atvērto logu sajutu ieplūstam vilinošu violeto ceriņu 
smaržu. Bija patiešām skaists un patīkams maija rīts. 

Dzirdēju, kā D un VD rosījās pa virtuvi. Paga... D un VD rosījās pa 
virtuvi?! Parasti abas ap šo laiku gulēja. Viņām esot milzīgs prieks 
mani redzēt, viņas man vienbalsīgi teica, kad torīt pārsteigta 
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iebrāzos virtuvē. 

Tā kā emocionāli biju izgājusi cauri ugunij un ūdenim (un man 
pašai liekas - arī pabijusi pazemē), mani maz kas spēja tajā brīdī 
pārsteigt. Pat tas, ka D un VD lietoja vārdu prieks. Kaut arī iepriekš 
biju dzīvojusi pilnā pārliecībā, ka viņas nemaz nezin tādu vārdu. 
Un viņām nav ne jausmas, ka pirms vārda prieks var pievienot arī 
vārdu milzīgs. Vienmēr tiku domājusi, ka viņu abu leksikā milzīgs 
labi kopā sader ar vārdu ciešanas,	bailes,	panika,	problēmas,	jā	
..	un	vēlreiz	-	bailes.

Palēnām atausa atmiņā mūsu vakardienas saruna. Par dejām un 
dziedāšanu. Vai viņas man tiešām vakar teica, ka iešu dziedāt un 
dejot? Paskatījos uz VD. Viņa pamāja ar galvu. “Jau šodien,” viņa 
teica skaļi. Atcerējos par datoru arī.  “Jā, sāksi pavisam drīz,” VD 
turpināja. 

Dzēru D pagatavoto un ļoti gardo kafiju un ēdu VD rūpīgi 
sasmērētās sviestmaizes. Neviļus pacēlu acis D virzienā. (Jā, šo 
laikam aizmirsu piebilst - lai sevi lieki nespīdzinātu un neradītu 
sev liekas ciešanas, es biju paspējusi sevi atradināt no ieraduma 
uz D skatīties.) Jutu, kā kaklā iesprūst daļa no sviestmaizes. Ar 
visu desu. Blakus sēdošā VD bez jautāšanas nekavējoties cītīgi 
paklapēja man pa muguru. 

Acīm redzamais - neticamais.. 

D bija izmazgājusi matus un uzvilkusi KRĀSAINAS drēbes!!! Labi, 
manējās. Bet tas nekas. Tās bija krāsainas un pavisam tīras 
drēbes. Un viņai bija pavisam tīri, IEVEIDOTI mati! 

Tas rīts bija neparastākais rīts manā mūžā. Man bija tāda sajūta, 
ka visu redzu pilnīgi savādāk. Nekas vairs nelikās ne bezcerīgs, 
ne drūms, ne bezizejīgs. Varbūt tāpēc, ka D aizkarus bija atvilkusi 
visiem logiem, vai krāsaini saģērbusies, vai tos matus izmazgājusi. 
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Varbūt tāpēc, ka aiz loga ziedēja ceriņi un mīlīgi spīdēja saule. 
Vairs nezināšu pateikt. Vien atceros, ka man nez no kurienes 
jauns spēks bija parādījies. Es vēlējos mainīt savu dzīvi. Es no 
visas sirds vēlējos to mainīt. Vairs nekāda ciešanu pilna dzīve. 
Mana izvēle par labu priekam un smiekliem. Un sava dzīves ceļa 
atrašanai.

Tā bija pirmā reize, kad sajutu pret sevi neizsakāmu mīlestību. 
Un gribējās lūgt piedošanu par visu, ko sev pāri biju nodarījusi. 
Un gribējās teikt milzīgu paldies abām dāmām (to arī izdarīju) 
par to, ka bija izraudzījušās tieši mani! Gribējās apskaut pat	to, 
kas pirms sešiem mēnešiem bija iedevis manu adresi D. 

Todien bija mana pirmā deju nodarbība. Ar to brīdi sākās mana 
prātam neaptveramā mīlestību uz deju. Un todien es ieslēdzu 
datoru, lai uzrakstītu divus vārdus: PALDIES TEV!

Jā, un abas dāmas tajā dienā no mana dzīvokļa izvācās. Esot savu 
darbu paveikušas. Ja es domājot, ka esmu bijusi tāda vienīgā, es 
gauži maldoties. Viņām darba esot pāri pa galvu. Žēlotas viņas itin 
nemaz netiekot. Cilvēki slinki palikuši. Paši nemaz neesot gatavi 
neko darīt, lai mainītu savas dzīves. Kamēr viņas neparādoties, 
reti kad kaut kas uz priekšu pavirzoties. Apmēram kaut ko tādu 
abas toreiz nobārstīja.

“Mēs tevi vērosim, “ D teica. VD jautri piebilda: “Un, ja vajadzēs, 
atnāksim apciemot!”

Atsmēju, ka viņām jau nebūšot laika. Taču daudz darāmā vēl 
priekšā. Un kur nu trieksies puspasaulei pāri, lai mani apciemotu. 
D uzsmaidīja. VD noslēpumaini piemiedza aci. 

Un pēc mirkļa abas nospieda zvanu pogu pie kaimiņa durvīm.

Tā paša kaimiņa zvanu pogu, kuru tik ļoti tiku pirms tam 
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apskaudusi..

Otrā rītā atradu savā pastkastītē šādu zīmīti:

“Mums	klājas	 labi.	Aizkarus	 jau	aizvilkām.	Taisāmies	gulēt.	Šis	
cilvēks	 (kompliments	 -	manam	 kaimiņam)	 izskatās	 apķērīgāks	
nekā	tu.	Izskatās,	ka	viņš	varētu	krietni	ātrāk	uzdot	to	jautājumu.	
Jautājumu	par	to,	kāpēc	esam	pie	viņa	ieradušās.

Klau,	 tev	 tagad	 ir	 dators!	 Savukārt,	 mēs	 abas	 gribam	 kārtīgi	
atpūsties.	 Varbūt	 vari	 mums	 līdzēt?	 Mēs	 taču	 tev	 palīdzējām.	
Uzraksti	 par	mums	 savu	 stāstu.	Varbūt	būs	 adreses,	 kuras	no	
sava	lielā	saraksta	varēsim	mierīgi	izsvītrot?	Ļoti	gribas	paņemt	
atvaļinājumu.	Mēs	gribam	aizbraukt	uz	Havaju	salām.	Tur	esot	
brīnišķīgi.	Palīdzi,	ja	vari.	Mēs	ticam,	ka	tev	izdosies.	Jā,	un,	kad	
tu	par	mums	rakstīsi	-	lūdzu,	pieraksti,	ka	no	mums	nav	jābaidās.	
Tu	taču	to	tagad	zini.	

P.s.	Neaizmirsti,	ka	tev	šovakar	dziedāšanas	nodarbība.

P.p.s.	Un	atsūti	mums	arī	divus	eksemplārus,	kad	būsi	uzrakstījusi	
savu	stāstu	par	mums.	Dikti	interesanti,	kā	tu	to	uzrakstīsi.	Kad	
brauksim	 uz	 Havaju	 salam,	 paņemsim	 līdz.	 Būs	 interesanti	 to	
izlasīt.	

Ar	mīlestību,	Tavas	D	un	VD.”
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Pēcvārds

Ir man tāda iekšējā sajūta, ka ļoti daudz cilvēku šobrīd saskaras 
ar šī stāsta galvenajām varonēm savās dzīvēs vai piedzīvo šo 

viešņu klātbūtni savu tuvinieku dzīvēs.

Šis stāsts tapis viena iemesla dēļ - no šīm lēdijām nav jābaidās! 
Tā ir laba zīmē ieraudzīt viņas ienākam pa sava nama durvīm. Tas 
nozīmē, ka ir pilnīgi visas izredzes savu dzīvi izmainīt tādu, kādu 
vienmēr esam vēlējušies dzīvot. Tēlaini runājot, vien jānopērk tā 
pavairāk cepumus, jāsavāra tēju un jāuzjautā, kāpēc tieši mums 
tā laime tikusi - viņas satikt klātienē. 

Depresija un Veģetodistonija dara svētīgu darbu, piemeklēdamas 
tos izredzētos, kas ir gatavi pārmaiņām. Tās abas labi motivē mainīt 
savu dzīvi un savu attieksmi pret dzīvi, to uzdrīkstos apgalvot 
pēc savas pieredzes. Es, protams, būtu gribējusi, kaut pār mani 
būtu nākusi apgaismība vēl pirms viņu ierašanās. Apgaismība par 
to, ka izvēlētais dzīves modelis galīgi nav mans izvēlētais dzīves 
modelis. Bet tā nenotika. Šobrīd domāju, labi vien ir, ka tā. Tas 
palīdzēja šo to iemācīties. Labi, palīdzēja daudz ko iemācīties.

Jā, kad mūsu izvēlētais dzīves modelis ir ļoti, ļoti savādāks nekā 
tas, kādu patiesībā mēs vēlētos dzīvot - abas dāmas ir klāt. Un 
vienlaikus ar to ierašanos mums piemetas visādas kaites. Sākas 
veselības problēmas. Ja cīņa notiek vien ar sekām, nepadomājot 
par cēloni - tā ir cīņa ar vējdzirnavām. 

Katram cilvēkam, jā, pilnīgi katram ir savs īpašais talants, 
sava joma, kurā pašrealizēties. IKVIENAM no mums! Bailes 
ir tās, kas neļauj rīkoties. Bet, ja tās pārvar.. Sākas brīnumi 
jeb nebeidzamu (ne)jaušību virkne mūsu dzīvē. Esmu par to 
pārliecinājusies pati. Tieši tāpēc jau ir tik svarīgi darīt savā dzīvē 
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to, kas sagādā patiesu prieku. 

Piedodiet, bet izmantošu šo unikālo izdevību pieminēt savas sapņu 
vietnes izveidi. Manu blogu, kas piedzima šī gada 3.februārī. 
DacePa.com	ir	spilgts	piemērs	tam,	ka	ir	iespējams	un	var	izdzīvot,	
ja	dara	kaut	ko	tādu,	kas	pirmajā	brīdī	liekas	reāli	traks. Jā, es 
to par savu Lielo sapni tā sākotnējā versijā. Kad meklēju 37000 
cilvēku, kas man uzdāvinās 1 eiro mana sapņa īstenošanai. Lielais 
sapnis dzima, pateicoties Iedvesmai. Pateicoties iedvesmai, 
uzsāku tā īstenošanu.

Iedvesma spēj parādīt tādus ceļus, kurus ar prātu domādams 
neizdomāsi. Tāpēc uzsākot sava sapņa īstenošanu, pats galvenais 
negaidīt neko konkrētu. Negaidīt, ka sapnim jāpiepildās tieši tādā 
veidā un ne savādāk. Ar prātu mēs nespējam izdomāt labāko 
scenāriju tā īstenošanai. Labāko, kas priekš mums pašiem. Un arī 
priekš mūsu līdzcilvēkiem. Un mazpamazītēm mans Lielais sapnis 
pārdzima pilnīgi citā veidolā.

Jā, lai spētu īstenot pārmaiņas, ir jāatsakās no dzīves komfortā. 
Kur viss paredzams, bet nekas arī nemainīsies. Esmu izdzīvojusi 
šajā ārpuskomfortā. Turklāt nenāk ne prātā atgriezties komforta 
zonā. Ārpus tā jūtos  brīva. Komforts kā tāds aploks iegrožo un 
neļauj saredzēt dzīves piedāvātās iespējas. Iespējas mainīt savu 
dzīvi. Iespēju piedzīvot brīnumus.

Vēlreiz gribas piebilst šo - var, drīkst un pat vajag dzīvot pilnīgi 
savādāk. Pirmais - atbrīvojoties no nevajadzīgiem stereotipiem, 
otrais - palaižot pa vējam stindzinošas un pilnīgi nepamatotas 
bailes, trešais - mācoties sajust sevi - sevi tādu, kāds esmu, 
atmodināt bērnu sevī. Bērnišķīgs naivums un prieks - šīs divas 
īpašības ir lieliskas pavadones. Kāpēc? Jo ļauj priecāties kā 
bērnam - par jebko, kas foršs notiek mūsu dzīvēs. Un brīnīties kā 
bērnam. Par to, cik daudz fantastisku iespēju ir mums visapkārt!
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Nebūtu depresijas, nebūtu pašizziņas ceļa. Nebūtu veģetodistonijas, 
diez vai zinātu, ka bailes un panikas lēkmes tik vien vēlējās, kā 
pievērst manu uzmanību tam, kas man neder. Bailes var pārvarēt 
tikai tad, ja ļauj sev tās piedzīvot. Stindzinošās bailes parasti nāk 
no stereotipiem par to, ko drīkst un nedrīkst darīt. Arī depresija 
un veģetodistonija mēdz izraisīt stindzinošas bailes. Bailes par to, 
kas ar mums notiek. Kāpēc nevaram šīs sajūtas kontrolēt. Bailes 
no nākamas panikas lēkmes atrodoties pūļa vidū lielveikalā. 
Bailes, ka tūlīt būs gals klātu! (Kā beigās izrādās, ne nu būs, ne 
nu kā - tāds iestudēts	teātris mūsu sabaidīšanai vien ir!) Kāpēc 
depresija un veģetodistonija nāk kopā ar bailēm? Nu savādāk tās 
dāmas mūsu uzmanību nespētu sev pievērst. Jo bailes traucē 
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Depresija un veģetodistonija ar savu baiļu 
rotu ierodas kā tādas karalienes, lai palīdzētu mums ieraudzīt 
mūsu ceļu uz pilnvērtīgu dzīvi. Dzīvi, kas domāta tieši mums.

Kāds varbūt iebildīs, ka depresija ir neārstējama kaite. Neārstējama 
tad, ja spītīgi noliedz un turas pie tā, kas mums ir, kategoriski 
atsakoties uzņemties atbildību par savu izvēlēto dzīvi. Kaut vai 
pamainot dažas sīkas nianses savā attieksmē, savā uzvedībā, 
kāda mūsu dzīves joma var ļoti pamainīties uz labo pusi. Reizēm 
nemaz nevajag daudz šo pārmaiņu. Vajadzīga tikai šī - spēja 
pašam sevi mīlēt. 

Lūdzu, piedodiet, ja kādu aizskāru. Ar humoru un vieglumu daudz 
vienkāršāk tikt galā ar dzīves grūtībām - tostarp, arī pārvarēt 
depresiju un veģetodistoniju. Smiekli, prieks un nebēdnība noņem 
smaguma nastu, tāpat arī spēja pasmieties. Smiekli dziedē dvēseli. 
Un dod vieglumu. To, kas grūtos brīžos pietrūkst visvairāk.

Es toreiz neiztiku bez antidepresantiem, kad mani apciemoja 
abas nebēdnes. Ne vienmēr var iztikt. Bet ļoti daudzos 
gadījumos patiešām var. Dvēseles saruna ir tā, kas palīdz uzsākt 
pašizdziedināšanas procesu. Tā ļauj atgriezties pašam pie sevis 
un sadzirdēt savu sirdi.
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Ja jūsu rokās nonācis šis stāsts, tad ziniet - nekas nav nokavēts. 
Šis ir tas brīdis. Jūs varat izmainīt savu dzīvi. Tikai jūs pats. Lai 
jūsu sapņi ir jūsu iedvesmas avots! Tie parādīs jums virzienu, 
kurā spert pirmo soli.

Ar mīlestību un cieņu pret ikvienu no jums,
Dace 

P.s. Manā sapņu vietnē www.dacepa.com joprojām taps jauni 
raksti.  Un kādā brīdī taps ieraksts arī par to, vai man ar šī stāsta 
starpniecību būs izdevies piepildīt savu Jauno Lielo sapni - uzrunāt 
37000 cilvēku sirdis un spēt palīdzēt grūtā brīdī, ļaujot piedzimt 
cerībai! Cerībai, ka depresija un veģetodistonija nav pasaules 
gals! Un visu var vērst par labu. Itin visu. Tik vien kā jāieklausās 
savā sirds balsī. Balsī, kas pastāstīs par jūsu sapņiem.
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