Līga Harju
Dārgie draugi!
Kopš skolas laikiem mani neapzināti saistījis plašāks skatījums uz visu Esošo, gribējās just tādu kā
visas dažādības apvienojumu kādā vienotā principā. Gribējās, lai, piemēram, matemātikas skolotājs
parunā kādreiz arī par ko citu, par bioloģijas, literatūras, ģeogrāfijas vai astronomijas jautājumiem.
Nojauta vēstīja, ka pastāv kāda saistība starp visiem priekšmetiem un parādībām, ka aiz visas šīs
daudzveidības ir kas lielāks un nozīmīgāks.
Vēlākos gados tāpat kā daudzi Patiesības meklētāji teorētiski iepazinos ar ļoti daudzveidīgu
ezotērisko informāciju, kā arī ar dažādu reliģisko novirzienu pamatnostādnēm. Kāda iekšēja inuīcija
brīdināja neiesaistīties praktiski nevienā no novirzieniem. Meklējumi turpinājās. Ilgāk pakavējos pie
Dzīvās Ētikas Mācības, taču viss reālajā dzīvē tāpat palika teorētiskā līmenī. Kvalitatīvu pavērsienu
manā dzīvē izraisīja Gudrības Skolotāju Mācības atrašana! Jau ar pirmajiem Vēstījumiem daudzi
mani jautājumi guva atbildes, daudzas no tām man bija veseli atklājumi.
Draugi, vēlos dalīties ar Jums savās atklāsmēs, kādas atbildes esmu saņēmusi uz maniem
jautājumiem no Gudrības Skolotāju Mācības:
1. Dievs (Radītājs, Augstākais Saprāts, nav svarīgs apzīmējums) ir it visur un visā, un, galvenais,
katra cilvēka sirdī.
2. Mēs varam dzīvot, elpot, darboties tikai, pateicoties Radītāja Enerģijai, kura nepārtraukti
ieplūst mūsos ik sekundi.
3. Sākotnēji Dievs cilvēku radījis pēc sava tēla un līdzības potenciāli kā radītāju, dāvājot katram
cilvēkam Savu Dievišķo daļiņu kopā ar Brīvo gribu rīcības izvēlei.
4. No cilvēka izvēles pareizi pielietot Dievišķo enerģiju atkarīga visas viņa dzīves kvalitāte.
Cilvēks pats ir noteicējs par savu likteni!
5. Pēc Radītāja Nodoma Visuma dzīve pakļauta Kosmiskajiem Cikliem, un šobrīd mēs tieši
atrodamies Kosmiskā Cikla maiņas laikā ar lielām globālām pārmaiņām.
6. Planētas Zeme nākotne saistīta nevis ar tehnokrātisko attīstību, bet ar paša cilvēka garīgo
pilnveidošanos, ar cilvēka apziņas paaugstināšanu. “Paaugstiniet savu apziņu <...>. Reizē ar
jūsu apziņas augšanu notiks šīs pasaules mainīšanās. Vienotā Klātbūtne 2005.gada 6. martā.
7. Augstākajos Esamības līmeņos mīt mūsu Vecākie Brāļi un Māsas, mūsu Debesu Aizstāvji un
Skolotāji. Cauri laikiem un tālajām pasaulēm Viņi sniedz mums savu Palīdzības Roku. Tieši
Viņi ir tie, kas nodrošina planētas Zeme fizisko pastāvēšanu, aizsargājot ar savas Enerģētikas
vareno spēku:
“Ja es ar visu savu varenību un spēku nenoturētu balansu uz planētas, tad planēta jau sen
būtu sašķīdusi gabalos.<...> Tāpēc, ka karma, kas pašlaik ir cilvēcei, spēj sagraut planētu
dažās sekundes daļās.” Elohims Herkuless 2009. gada 26. decembrī.
8. Smalkākajos Esamības līmeņos viss enerģētiski ir savstarpēji saistīts, kā arī ar pašu Radītāju,
turklāt visa cilvēce enerģētiski veido vienotu veselumu. Dalījums eksistē tikai fiziskajā līmenī.
Lūk, arī atbilde uz manu lielo jautājumu, kas mani bija mulsinājis jau pašā apzinīgās dzīves
sākumā. Par visa esošā Vienotības principu. Mūsdienās zinām, ka tas ir Holistiskais princips,
kas aplūko veselā un tā daļu savstarpējo saistību. No holistiskajām pozīcijām raugoties, visa
pasaule un viss esošais ir vienots vesels. “Latviski tas skanētu – veseluma filosofija”. Ojārs
Rode, Drustu Tautskolas vadītājs: http://www.drustutautskola.lv/lv/ilgtspejigaizglitiba/sadala1/materials.

Vienotība pastāv jau sākotnēji, ko daudzi arī nojaušam, diemžēl mēs to maz vai nemaz neizjūtam
mūsu reālajā ikdienas dzīvē, tā ir pārsvarā zaudēta, sakarā ar cilvēces apziņas atrautību no galvenajiem
Visuma Likumiem, ar atrautību no Radītāja, Dieva.
Par galvenajām prioritātēm kļuvušas citas vērtības un citi, cilvēku pašu izdomātie likumi bez pamatu
pamata - Dieva un Viņa likumu prioritātes.
Kā atjaunot zaudēto Vienotību? Atbilde Gudrības Skolotāju Mācībā:
“Likums ir tāds, ka mums ir jāatsakās no vēlēšanās izpaust sevi, savu ego mūsu dzīvē, mums ir
jāizdara viss, kas no mums atkarīgs, lai dotu iespēju Dievam izpaust sevi caur mums. Tad mēs
varēsim atjaunot mūsu Vienotību. Un tad mēs varēsim piedalīties šī visuma Radītāja ieceres
realizācijā.” Konfūcijs 2005. gada 31. martā.
“Lai turpinātu savu eksistenci, jums ir jāpāriet jaunā apziņas līmenī, tajā līmenī, kas ļaus jums
izjust savu Vienotību ar katru Dzīvības daļiņu. Tiklīdz jūs spēsiet savā apziņā izjust šo Vienotību
kaut vai vienu reizi, jūs kļūsiet nemirstīgi. <...> Taču līdz pat šim laikam tikai nedaudzi ir spējīgi
uztvert šo Patiesību. Pieņemt to nevis ar savu prātu, bet uzņemt to ar visu savu būtni, tā, lai šī
Patiesība ieietu katrā jūsu ķermeņa šūniņā un lai katra jūsu ķermeņa šūniņa pārveidotos pašā DNS
līmenī. Šī pārveidošanās jums būs zīme uz Glābšanu.” ES ESMU TAS KAS ES ESMU 2007. gada
25. decembrī.
Dzīve paskrien pārāk ātri... Tikai jaunībā šķiet, ka viss vēl priekšā un visu paspēšu.
Paspēšu to, kas ir vissvarīgākais. Gudrības Skolotāju Mācība skaidro būtiskās atšķirības starp
svarīgo un mazsvarīgo, māca mums atšķiršanu.
Lielās Patiesības šajos Vēstījumos izteiktas vienkāršā, viegli uztveramā formā, šī šķietamā
vienkāršība nereti var maldināt, pieņemot, ka tas jau it kā viss zināms, ka nav vērts iedziļināties. Ir
vērts! Nenožēlosiet!
Gudrības Skolotāju Mācība brīvi pieejama interneta resursos: http://www.siriusriga.lv/index.html. Turpat ir informācija arī par izdotajām grāmatām, un oriģinālā: https://siriusru.net/, http://id.sirius-ru.net/books/lords_of_wisdom.htm.
“...pašlaik vienīgā palīdzība, kas var tikt sniegta cilvēcei, ir mūsu vēstījumi un mūsu enerģijas,
ko mēs pārvadām jūsu pasaulē ar mūsu vēstījumiem.” Kungs Surija 2013. gada 22. decembrī.

