Izstāsti man savu sapni!
Cilvēka smadzenes ir apbrīnojams uztveres un iztēles instruments.
Cik daudzpusīgā veidā tās apstrādā iegūto informāciju un iespaido to!
Viens no tādiem veidiem ir apziņas nekontrolēts redzes attēls – sapnis.
Parasti sapņus redz, kad dodas baudīt naktsmieru, bet dažreiz var sapņot
arī ar atvērtām acīm un esot nomodā. Un, lūk, tad šie sapņi, manuprāt, ir
vissvarīgākie un nozīmīgākie cilvēka dzīvē. Kamēr ir sapnis, rodas mērķis,
uz kuru var tiekties un censties to realizēt.
Sapnim noteikti jābūt labam. Apveltītam ar labu domu un enerģiju.
Tikai tāds sapnis var tikt piepildīts un nest tālāk pasaulē savu labo misiju.
Mūsdienās ļoti daudzi sapņo par materiālām vērtībām un labuma gūšanu
sev.
Mans sapnis ir dzīvot labākā pasaulē. Daudz labākā un skaistākā,
nekā tā ir pašlaik. Mums ir tik daudz iespēju, bet neprotam tās izmantot.
Mēs, cilvēki, jau sen esam iemācījušies sev uzšūt apģērbu, bet joprojām
nogalinām dzīvniekus, daudzi no kuriem jau ir uz izmiršanas robežas.
Izcērtam mežus, kas te ir bijuši tūkstošiem gadu pirms mums un kas citām
dzīvām radībām kalpo par mājām. Esam iemācījušies ražot papīru un
mēbeles, un daudzas citas lietas par citu dzīvību cenu. Protam ātri
pārvietoties, piesārņojot ūdeni un gaisu. Atbrīvojamies no nevajadzīgām
lietām, sagāžot tās okeānā. Bet varbūt mums tik daudz nemaz nevajag?
Attīstību nevar apturēt. Tikai tā iet savu ceļu, ātru un postošu, jo nevar
mainīt pie varas esošo cilvēku domas vienā dienā.
Tad mans sapnis ir, lai notiktu tā: lai pasaule un tās valdnieki, kas
pašlaik esam mēs, cilvēki, paši nežēlīgākie radījumi uz zemes, iemācītos
būt gudrāki un mīlošāki. Lai mēs kļūtu saprotošāki un jūtīgāki, daudz
atbildīgāki par visu, ko darām. Kad pārstāsim domāt tikai katrs par sevi,
tad arī viss mainīsies. Kad iemācīsimies nedarīt pāri citiem un beigsim
domāt tikai par gūšanu, bet domāsim arī par došanu. Kad atteiksimies no
daudzām lietām, kuras mums nemaz nevajag, lai būtu laimīgi. Mans sapnis
ir to piedzīvot.
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