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        aldies visiem, kas mani apciemoja mūsu izdevniecības
jaunajā viesnīcā Cēsīs, un visiem, kuri te vēl iegriezīsies! Paldies
visām priecīgajām, labu vēlošajām sievietēm un puišiem, kuri ar
vārdiem – esam salasījušies sieviešu žurnālus, tāpēc
atbraucām – uz Villu Santa atveda savas meitenes! Visvairāk jūs
novērtējat to, ka Latvijā atkal kāda vieta ir sakopta skaistā
krāšņumā. Un tā patiešām ir – savu nopelnīto naudu mēs esam
ieguldījuši nevis Spānijas villās, bet savā zemē. Zināmu misiju
redzu arī apstāklī, ka dodam darbavietas vietējiem cilvēkiem. Tas
arī nav viegli, jo viss jāsāk no sākuma. Nav vienkārši Eiropas vai
pat Rīgas standartus iedēstīt jaunā vietā. Tāpēc paldies par jūsu
atbalstu un sapratni! To patiešām sajutu jūsu skatienos mūsu
restorānā un parkā.
Kā katrā savas izvēles laikā, vienmēr rodas pārdomas par sevi
pašu. Kad sazvanījos ar vienu no lielākajiem lauksaimniekiem un
Tērvetes puses modīgākā restorāna Zoltners īpašnieku Valteru
Brusu, viņš teica: ja cilvēki pirms tam zinātu, cik tas ir grūti, tad
daudzas skaistas lietas nebūtu radītas. Tagad varu viņam pilnīgi
piekrist. Bet mēs visi kādā brīdī pārvaram vājumu un turpinām
ceļu. Jo īsti jau nav citas izvēles. Mana draudzene, ārste, turot
roku uz mana pulsa, jautāja: «Kāpēc tu tā pārdzīvo, vari jau
zaudēt tikai naudu?» Atklāti – nedomāju par naudu, visvairāk
laikam man negribas zaudēt pašai savās acīs. Kā esmu teikusi arī
žurnālistiem – pirms katra darba lielākajai cīņai jābūt pašam ar
sevi. Ka varu izdarīt labāko, kas manos spēkos. Un, lai mēs katra
nezaudētu spēku savos profesionālajos izaicinājumos, augusts ir
īstais laiks, lai aizgūtnēm ņemtu no dabas īstuma visu to, ko tā
var piedāvāt. Jāsazemējas ar pļavu, puķu dobi, jūrmalas smiltīm
un rīta peldi ezerā. Tāpēc šoreiz SANTĀ pludmales stāsti, kurus
izbaudīt vakara saulē, aktrises Baibas Brokas dzīves izjūtas un
neparastā mākslinieka Artūra Virtmaņa gaistošā skaistuma
vīzijas. Ienirstam viņu vasarās un sajūtam savējo!
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