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11. 

Žēlastības dāvanām naudā jātop iznīcinātām, jāpalīdz ar darbu vai ar lietām. Nedrīkst 

būt bezdarbnieku, kad tauta sāks virzīties pa gara ceļu. Mūsu darbs ir parādīt 

labklājības pilnību nevis neredzamai pasaulei, bet pašiem sev. Aicinām iet pa Mūsu 

ceļu. 

12. 

Maldinātājam saki -  cik noderīgs man tavs viltus? Laupītājam saki – redzams 

pienācis laiks man saņemt jaunas lietas. Bet patiesībā labāk tev būtu nepieskarties 

manām lietām. Nievas un laupīšana sacels zibeņus pret tevi. Tavs nazis zaudēs asumu 

pret neredzamām bruņām, sabojāsi savu stiprāko ieroci. Un kurp iesi izdilis un pelnos 

pārvērsts? Es pasacīju jums par smaidu un stiprumu. Un kas peld ar Mani, tiem gada 

maiņas dienā var dot šķēpu. Atdošanas likums uzvar un tie, kas atdevuši – saņems. 

Kāpēc jūs ejat ar viņiem? Viegli un derīgi ar Viņiem iet. Kā vanags lidojums straujš; 

kā Jonas pārvēršanās pēkšņā; kā liesma neizsmeļama! Vienīgi atdodot garā sasniegsit 

gaismu un patiesību arī uz zemes. Neizsīkstošs ir šis avots! Uz Zemes, starp biedriem, 

bez palīdzības atstāti un it kā izstumti, viņi dod, piedāvā un apdāvina un seko 

zvaigznei. Tāpēc esam Mēs līksmi gada atceres naktī. Un ne tikai iet un apgaismo 

auras, bet apņemas iet neatturami, tāpēc Mēs līksmi. 

13. 

Nobeigsim ar sūtījumu jaunpienākušajiem: tik daudz jums jāmācās zināt, lai iegūtu 

miera un darbības gudrību! Masku tēlus vajag prast atšķirt un Manu Vārdu padarīt par 

katras darbības bruņām. Ja atnāksim norādītajā zemē – un šo ausmas brīdi nevajag 

nogulēt, tāpēc mācieties būt modri. Un protiet turēt sev arvien gatavu gaišu tērpu. Bet 

kad sāksit pagurt, centieties apgūt šos paradumus un mīlēt ziedus un skaņas. Ejiet kā 

lauvas, bet saudzējiet mazos, jo viņi palīdzēs jums atvērt Manas durvis. Esiet 

izprotoši. 

14. 

Visas ticības Sapratušais, visas tautības Izstaigājušais norāda: “Iedalīšu katram pēc 

auguma. Ikkatrs pats noaudīs savu somu. Katrs, kas atturas, samaksās Man pēc rēķina. 

Manam naidniekam veltīts smaids pārvērtīsies grimasē, jo atstājiet Manā ziņā Manus 

ienaidniekus. Kas par brāli domās maldīgi, piesies savai kājai smagumu. Nezāles 

padarīs garu nejūtīgu. Nevaru zelta gabalus kaisīt nātrēs. Dēstīt aizvainojumu dārzu 

nav nekāds lielais gods. Kas labāk saskatīs, tas nopļaus gatavu ražu. Tie, kas esat 

sastapušies un esat atbildējuši, atdodiet Man Manas skumjas un Manu prieku par 

jums. Ar Kristus spēku, ar Budas spēku, ar Patiesības spēku, ar solītā Misijas spēku 

sarīkojiet svarus. Visu lielo parādiet Mums un kaunieties par mazo tārpu, kas bojā 

pareizo svaru. Kas dod, tas var saņemt. Pārskaitiet, cik kurš devis. Skaitīsim pareizi. 

Pa kreisi bailes, paturība, savtība, aizdomas, noniecināšana, sevis nožēlošana, 

Mācības ļaunprātīga iztulkošana, netīra mēļošana, nodevība domās vai darbos. Pa labi 

– atdošana, līdzcietība pret citiem, drosme, bezbailība, uzticība, negrozāmība, 
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možums, rosība, Vairoga apzināšanās, varoņdarba ceļš un gaisma, gara svētnīcas 

izdaiļošana, izpratnes taisnīgums, labuma cildināšana. Pa kreisi zaudējumi un 

maksāšana. Pa labi saņemšana. Ikviens pats atmērīs, jo Mēs Redzam un Dzirdam. Jo 

nav ne dienas, ne nakts, un vēstnesis jau sedlo zirgu. Sūtu jums Savus gadsimtiem 

aizslēgtos sasniegumus. Atslēgu uz tiem turiet tīru. Tā ziņojiet.” 

15. 

Katrs atvērs pats. Var no vislabākā plāna iztaisīt vistu kūti. Atmērīt zeltu un sudrabu 

nav Mūsu nodarbošanās. Jāaizmirst visi noteikumi, tad gaisma aizdegās. Katrs 

priecīgs zaudējums ir neizmērojams laimests. Izmisuma drosme ir pašaizliedzība. Bet 

augstākā drosme negaida atlīdzību. Izmisums negaida atlīdzību. Izmisums Mūsu 

valodā ir robežas nosaukums. Varoņdarbs ir tuvs šai robežai. Viņa namam var dzelzs 

aizbīdni pieskrūvēt. Klauvēju lietu, kāpēc tikai no zibens bīstas? Dažreiz nabaga somā 

slēpjas vairāk baiļu. 

Šķiršanās ir satikšanās priekštece, satikšanās ir šķiršanās priekštece. Tādēļ gudrāk ir 

priecāties par šķiršanos. Pavēle visiem karotājiem – kad kāds iziet no ierindas, - 

pārējiem iet tālāk agrākā virzienā. Kad karogs izplests plīvo, kareivji nebēg. Kad 

ugunskuri liesmo, kareivji nedrūzmējas un neaizņem cits cita vietu. Kad dota zīme 

nakts pārgājienam, tad kareivji nežēlojas un iet uzmanīgi. Pirms katras parādības jūs 

esat ievērojuši it kā tukšuma vai kosmiska klusuma momentu. No mazākā līdz pat 

lielākajam šis moments proporcionāls. Ir saprotams, cik ļoti fiziskā pasaule 

sasprindzina uzmanību laižot cauri garīgo lādiņu. Tāpēc grūtības izkustina fizisko 

pasauli no inertības stāvokļa.  

17. 

Mūsu ideāls – būt nevis par Skolotājiem, bet par līdzstrādniekiem. Bet tam nolūkam 

vajadzīga stipra apziņa, ka abas puses ziedos lietas labā patiešām visu. Kad šāda veida 

ziedošanās pazīmes ir parādījušās, tad rodas spējas valdīt pār fizisko pasauli. Zemes 

baznīcās sauc pēc Kristus un brīnās par viņa klusēšanu; bet īstenībā jūs jaušat, ka ir 

iespējams Viņu sagaidīt zemes dzīvē, neietērpjot skrandās un nesatricinot izplatījumu 

ar neapmierinātību, - tā tiek kaldināti plāni. 

18. 

Tāpat kā kāršu spēlē jūs varat saņemt vislabākās kārtis, bet no jums pašiem atkarīgs, 

kā jūs tās vislabāk izlietosit. Runāju par nākotnes attēliem – saskaņā ar auru īpašībām, 

ne attēli ir reāli un eksistē atkarībā no attiecīgā virziena. Protams, ļauna griba var 

ceļinieku pagrūst citā virzienā, un tad viņš ieraudzīs cita veida un satura zīmes. Tāpēc, 

saņemot nākotnes attēlus, svarīgi ir atcerēties, kādā gara stāvoklī tie tika doti. Līdzi 

Staram tiek dota attiecīga iespējamība, jo citādi tiktu satricināts taisnības princips. 

Tāpat jāsaprot arī noliktie termiņi. Kosmiskiem termiņiem tiek lietoti pārbaudīti 

trauki, kuri tad arī nes darbinieku ķēdi un tādēļ darbinieku apmaiņa notiek tikai pēc 

izvēlēto ziņojuma. Ja Mēs pamanām darbinieku klibošanu, Mēs tomēr viņu 

nenomainām bez Vecāko gribas. Ja turpretim izvēlēto gars uztver lietas nodevību, tad 
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lai griežas pie Mums sacīdami: - “nomaini darbinieku”, - tas nozīmē, ka ķēdes 

loceklis atraisījies un izvēlēto apziņa atbrīvosies no aizgājušā auras sekām. Bet viņš 

uzņems pats savu likteni, jo katram ir brīv pašam celt savu namu. Mēs varam pasaukt, 

Mēs varam parādīt attiecīgā virziena attēlus, bet Mūsu Aicinājuma pielietošana 

atkarīga no brīvās gribas. 

Tikai uzticība un apziņa, ka plāns ir, saprātīgums nodrošina nākotnes attēlu realitāti. 

No kalniem redzamas tāles, bet vēlēšanos ielīst bedrē var tikai apraudāt. 

Pagājušos gadsimteņos parādnieku iemeta bedrē, tā dēvētajā ellē. Kāpēc līst tur 

labprātīgi! Tā nobeigsim par nolikto termiņu un nākotnes spoguļu vitālo spēku. Gribu 

visus redzēt vietās – vairāk varonības apziņas bez personīgā labuma gaidām. Vai tad 

par varoni sauc kareivi, kas iedams cīņā gaida apbalvojumu? Pagājušos gadsimtos 

Meistaram Muhamedam vajadzēja apsolīt Islama cīnītājiem priekus Paradīzē, vai 

tiešām Man būs jāapsola Rubīna mirdzums? Vajag iet bez gaidām, citādi pārņem 

rūgtums par gadsimtu evolūcijas zaudēto laiku. 

19. 

Celtniecības ceļš aizrauj, bet var apgalvot, ka pašaizliedzības pakāpes arī nesīs prieku. 

Tieši Kosma skaistums tuvina pašaizliedzībai. Kosmiskās vientulības apzināšanās ir 

tikai taisno ceļu apzināšanās, jo vienīgi ar šo apziņu cilvēks spēj lidot uz citām 

pasaulēm, palīdzot citiem tikai viņu pašu dēļ.  

20. 

Līksmi dreb gaiss pirmsausmas stundā, kad Buda sasniedza Kosma cildenumu un 

Valdonis Kristus lūdzās Ģetzemanes dārzā. 

 


