Nelda, Madona
Gudrības Valdoņu Mācība ienāca manā dzīvē 2017. gada
pavasarī. Tagad es saprotu, ka šim tikšanās notikumam esmu
gatavojusies divdesmit gadu garumā. Sākumā es Mācību dzēru
kā izslāpusi, un tikai pēc tam es sapratu samērīguma nozīmi.
Mācība ir kļuvusi par neatņemamu manas dzīves sastāvdaļu,
mainījās mani ikdienas ieradumi, mainījās uzturs un dzīvesveids
kopumā, kā arī mana biznesa vide kļuva harmoniskāka,
labestīgāka.
Foto no Butānas, ar Pūķa ligzdas klosteri fonā.
Šī klostera attēls ir ievietots grāmatā "Senās mācības būtība"

Viena no pirmajām un īpašajām bija mana tikšanās ar Konfūcija vēstījumu 2005. gada 31. martā (šis
datums ir arī manas dzimšanas dienas datums). Lasot šo vēstījumu, es jutos kā satiekoties ar senu
draugu. Konfūcija vārdi ļoti sasaucās ar manas sirds aicinājumu:
“Jūs kaut kad pajautājāt sev, kāpēc jūs dzīvojat?<…> Es domāju, ka šis jautājums kaut vai reizi
mūžā ir radies katram no jums. Bet daudziem šis jautājums ir bijis aktuāls tik bieži un tik neatlaidīgi,
ka dzīves jēgas meklējumi viņiem tik tiešām pārvērtušies par dzīves jēgu”.
Tas ir bijis mans jautājums visas manas apzinātās dzīves laikā. Un tagad es atradu to, ko biju
meklējusi. Mana sirds gavilēja.
Otrais gadījums ir saistīts ar manu dalību Finanšu ministrijas darba grupā, lai izstrādātu jauno
Grāmatvedību likumu. Mātes Marijas desmitais Mazais Rozārijs, kura ieteikumus es centos pielietot
savā praksē, jau nes augļus:
“Iztēlojieties, ka es un mani eņģeļi ienākam jūsu varas institūciju sienās. Ar savu klātbūtni mēs
mainīsim situāciju un radīsim spēku pārsvaru jebkuru lēmumu pieņemšanā. Iedomājieties mani
jebkuru pārrunu laikā, kas tiek risinātas valstiskā līmenī, it kā es arī sēžu pie sarunu galda, un es
kontrolēšu jebkuru lēmumu pieņemšanu jūsu pasaulē attiecībā uz politiku un ekonomiku, izglītību un
veselības aizsardzību, kultūru un sociālo nodrošinājumu. Jūsu vizualizācijas un lūgšanas dos iespēju
man un citiem Dievišķajiem Valdoņiem iesaistīties lēmumu pieņemšanā jebkurā valstiskā līmenī. Ar
tik vienkāršu praksi mēs spēsim radīt lūzumu jebkurā situācijā un novirzīt tās risinājumu pa Dievišķu
ceļu”.
Savukārt mīļotā Jēzus 2005. gada 21. marta aicinājums - meditējot uz Gaismu atbrīvoties no saviem
trūkumiem un iespēja atdot visas manas nepilnības, kas visvairāk neļauj man parādīt manu patieso
dabu, palīdzēja man apzināti saskatīt manu nepilnību un trūkumu daudzveidību, pieņemt to un
pamazām atlaist.
Dievišķās zinātnes studēšana ir kļuvusi par vissvarīgāko praksi manā dzīvē.
Es pateicos Debesīm, pateicos Dievam - Radītājam, pateicos Dievišķajiem Skolotājiem un pateicos
Sūtnei!

