Inta, Latvija
Labdien!
Pēc sarežģītām dzīves situācijām 90. gadu beigās nonācu izvēles priekšā, izmisumā nodzerties vai
sākt savu garīgās attīstības ceļu. Izvēlējos mācīties.
Apmeklēju dažādus kursus un seminārus, bet tomēr nekas mani neapmierināja, bija sajūta, ka tas,
tomēr nav tas, ko es meklēju, līdz 2005. gadā pie manis nonāca “Gudrības Vārda 1” grāmata.
Protams, ka tajā laikā to lasīju kā parastu grāmatu, daudz ko nesapratu, tikai vēlāk, lasot nākošās
“Gudrības Vārds” grāmatas, lēnām nāca apjausma, ka viss, kas ar mani notiek manā dzīvē, ir tikai
un vienīgi manis pašas nopelnīts. Tagad vēstījumu lasīšana divas reizes dienā ir kļuvusi par manu
dzīves nepieciešamību. Esmu iemācījusies pateikties par visu, kas notiek, jo zinu, ka viss notiek uz
labu. Piedalos nomoda lūgšanās, īpašu pacēlumu sagādāja meditācija ar OM, kad cilvēki uz planētas
apvienojās šajā skaņā, kad patiesi uzdīga tās gaismas sēklas, kuras Jēzus Kristus sēja pirms 2000
gadiem.
Man joprojām jāmainās, bet man ir grūtības lūgt Gaismas Skolotāju palīdzību, jo uzskatu, ka
neesmu pietiekoši atbrīvojusies no savām negatīvajām īpašībām. Bet varbūt uz mani pilnā mērā
attiecas Skolotāja El Morijas vārdi:
“Augstprātība, arī garīgā augstprātība, – lūk, kas virza daudzus tā sauktos Patiesības
meklētājus. Viņi domā, ka tiem piemīt gudrība, kas ļauj no dažādām mācībām un reliģijām sakopot
kaut ko, kas dos viņiem iespēju garīgai virzībai uz Patiesību.” Valdonis Morija 2010. gads 23.
decembrī.
Mani garīgi stiprina Sanata Kumaras vēstījuma vārdi:
“Jūsu ir maz, un dzīves apstākļi kļūst arvien problemātiskāki. Cilvēces karma sablīvējas un iesūc
tos, kas ir spiesti sekot kopējai ļaužu masai.
Jums vajag apstāties. Lai ļaužu pūlis trokšņo, bet lai kņada apklust jūsu būtnē.
Ir pienākusi jūsu kārta. Jūs atnācāt iemiesojumā šīs misijas dēļ, kuras laiks ir klāt. Jums ir
jāiziet no pūļa, jums ir jāatdalās un jākļūst par tiem, kas jūs īstenībā esat, – par Gaismas
pārvadītājiem, Gaismas elektrodiem. Caur jums, caur jūsu pārvadītājiem ir jātiek realizētam
balansam uz planētas Zeme.
Bargi laiki tuvojas. Iemiesojumā ir pavisam nedaudz cilvēku, kas ir spējīgi paveikt šo darbu
mums.
Dzīves kņadai ir jāatkāpjas. Visam ir jānorimst, jāapklust jūsos. Ir pienācis jūsu laiks. Nav citas
izejas. Nekad vēl stāvoklis uz planētas nav bijis tik smags.” Sanats Kumara 2010. gada 16.
novembrī.
Paldies mūsu sūtnei Tatjanai Mikušinai un visiem Gaismas Nesējiem uz planētas Zeme! Paldies
Lielajai Baltajai Brālībai!
Lai Gaisma Pasaulei, lai Mīlestība Pasaulei, lai Miers Pasaulei, lai Pasaulei labi!
Inta

