DOPIS OD CELINY
										
											prosinec 2011


Moji milovaní členové sboru v Horní Čermné!

Doufám, že budete mít radost z mého dopisu a že rádi uslyšíte řadu dobrých zpráv a nových věcí. Jsem přesvědčená, že jste měli radost z roční zprávy o mne, ze které jste se dozvěděli, že jsem úspěšně složila zkoušky 10. ročníku. Nemohla jsem vám o tom napsat osobně, protože výsledky přišly až po napsání mého dopisu. Těším se dobrému zdraví. Také doma se daří všem dobře.

Poté, co přišly výsledky zkoušek, jsem se rozhodla pokračovat ve studiu v přípravném ročníku univerzity a podala jsem si přihlášku na AUK College. Pro své další studium jsem si zapsala přírodní vědy s těmito předměty: fyzika, chemie, matematika a biologie spolu s angličtinou a jazykem kannada. Jsem šťastná, že navštěvuji univerzitu a že jsem tam našla mnoho nových přátel. Předměty v kurzu nejsou lehké. Přípravě na ně věnuji většinu svého času. V září proběhly pololetní zkoušky, mám radost z jejich výsledků. V březnu bude mít náš ročník závěrečné zkoušky.

Festival Dasara (pozn.jeden z velkých svátků slavených v Indii) byl veliký. Sledovala jsem z toho televizní přímý přenos. Organizace pro nás v našem centru pořádala během těchto prázdnin jednodenní tábor. Bylo hezké potkat tam přátele, účastnit se her, tancování a skupinových diskusí. Odpoledne nám bylo předloženo téma „Základní hodnoty života“. Pochopila jsem z toho důležitost některých hodnot, které přináší štěstí, úspěch a také respekt k životu.

Myslím, že se již nyní připravujete na slavení vánoc. Také se moc těším na tyto svátky. Dostanu od vás prostřednictvím organizace vánoční dárek, očekávám, že dostanu soupravu šatů. Děkuji vám moc předem. Společně se svými rodiči a bratry vám všem posílám srdečné vánoční pozdravy a přání do Nového roku 2012. Kéž vám všem přinese toto období hodně radosti a dobrého zdraví. Prosím, modlete se za moje úspěchy v příštích zkouškách. S těmito řádky končím svůj dopis.

							
								
								Vaše milující dítě Celina Rej




