Gunita Delijeva
Mani sauc Gunita. Gudrības Vārdu ik dienas lasu kopš 2016. gada. Gaismas Skolotāju
vēstījumos esmu atradusi atbildes uz visiem maniem jautājumiem, kuriem atbildes
meklēju daudzus iepriekšējos gadus.
Augstākā spēka klātbūtne vada mani katrā manā dzīves solī. Piesaucot Erceņģeli
Mihaelu, kad vadu savu auto, esmu izvairījusies no bīstamām situācijām vai arī
varējusi novietot auto pārpildītā stāvvietā, vai arī veikt pagriezienu intensīvas
satiksmes laikā. Ceļš pēkšņi atbrīvojas un man paveras iecerētā iespēja.
Šo gadu laikā ir veidojusies mana profesionālā karjera. Esmu profesionāli augusi un
strauji kāpusi pa ieņemamā amata pakāpieniem. Darba un pienākumu bijis ļoti, ļoti
daudz, kurus esmu varējusi izpildīt, pateicoties Skolotāju klātbūtnei. Skolotāji man
dod gudrību, palīdz iedvesmot savus padotos.
Šo gadu laikā mainījusies mana personība. Ja kādreiz svētkos iemalkoju vīnu vai
šampanieti, tad tagad alkoholu nelietoju nemaz. Ja arī kādreiz TV skatījos maz, tad
tagad to neskatos nemaz un saprotu, kāpēc to nevēlos un tas nemaz nav vajadzīgs. Ja
arī kādreiz svētkos, kurus sabiedrība atzīmē skaļi un plaši, piemēram, Jaunais gads,
jutos neiederīga šajā troksnī, tad tagad saprotu, kāpēc tas ir tā un nemaz necenšos
vairs ņemt vispārēju dalību. Svētku virpulī cenšos laiku veltīt lūgšanām un
meditācijai.
Vēstījumi ikdienā man palīdz ievērot norādes par mīlestību. Cik svarīgi sevī apzināti
kultivēt mīlestības jūtas pret visu un visiem! Manī ir ienācis bezgalīgs maigums un
līdzcietība gan pret cilvēkiem, gan dzīvniekiem.
Vienmēr atceros par apziņas maiņas nepieciešamību. Katru savu svarīgo dzīves
notikumu ielieku Gaismas Skolotāju rokās, aicinot viņu klātbūtni sev blakus. Atceros
par karmas likumu un mierīgi uztveru dažādus dzīves pārbaudījumus. Pēc Gudrības
Vārda ik rīta vai ik vakara lasīšanas jūtu sevī prieka, laimes un enerģijas pieplūdumu.
Noslēgumā vēlos pastāstīt, ka, kopš lasu Gudrības Vārdu un diktātu norādījumus
cenšos īstenot savā dzīvē, ir piedzīvoti arī brīnumi, kas saistīti ar materiālo pasauli.
Pastāstīšu par pēdējo no tiem. Man pieder īpašums skaistā vietā pie Baltijas jūras. Lai
to atjaunotu, nepieciešami lieli finansiālie resursi. Sarunā ar Dievu šo īpašumu esmu
uzticējusi viņam, apņemoties tajā interesentiem organizēt sarunas par Gaismas
Skolotājiem, piedāvājot naktsmājas. Kad par šo manu domu uzzināja mana
draudzene, viņa teica: “Es šim projektam bez jebkādiem nosacījumiem piešķiršu
naudas summu, kas palīdzēs ēkai nomainīt logus.” Mans un Gaismas Skolotāju
projekts ir iesācies!

