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365. 

Kad pasaule satricinājās, pretstatā tika dota Maitreijas zīme. Kad lika Mūsu Darbu 

pamatu, tad nostiprināja gara spēkus, - tā nostiprinājās Maitreijas zīme. Un Mūsu 

Dienā, kad parādība apstiprināta, var atkārtot – cik vitāli gara varenais spēks ieviesies 

dzīvē un kādā mērā jaunais varenais spēks nostiprinājies apziņā, tāpēc jāvirza apziņa 

Hierarhijas varenai izpratnei, kas satur visu tiekšanos ķēdi. Tā katra daiļuma parādība, 

ka Mēs nostiprinājuši darbu pamatā, jāuzņem kā vitāla darbība. Tā pamata varenais 

spēks ir daile, un tiekšanās pildīt Augstāko Gribu novedīs pie lemtās uzvaras. Tā 

Mūsu Torņi, patiesi, jāveido ar daili! 

366. 

Maitreija grib visu pasteidzināt. Maitreija grib visu sekmīgi novest līdz galam. 

Maitreija grib jūsu prieku. Maitreija grib dot cilvēcei balvu ar ugunīgu pieredzi. 

Maitreija grib realizēt dzīvi uz Zemes Pasaules Mātes mirdzumā. Jā, jā, jā! 

Bezrobežīgs ir dzīves daiļums! 

Arhāts redz sirds acīm. Arhāts sirds acīm redz būtības daili. Arhāts redz sirds acīm, un 

nākotnes būtiskie pamati aicina mūs. Pareiza un apstiprināta ir šī jaunradīšana. 

367. 

Cik ļoti cilvēka neatbilstošais prāts, atraisoties no pasaules enerģijas pamata, ierobežo 

pats savus pamatus! Katrs, kas norobežojies, apliecina atrausmi no Kosmiskā 

Magnēta. Dzīvi spēj jaunradīt tikai princips, kas apvienojas ar pasaules enerģiju. Ja 

pamatā ir pasaules enerģija, tad katra saspringtība izraisa harmonizāciju. Tāpēc, kad 

pārmaiņa, tik liela, kosmiskie centri gatavi uzliesmot. Tā Mūsu graudi ir pasaules 

enerģijas pamats. Tā ugunīgie pamati apstiprina Maitreijas laikmetu. 

368. 

Šambalas Valdonis pauž cilvēcei trīs norādījumus: Maitreijas paustā Mācība aicina 

cilvēka garu Mūsu radošajā pasaulē. Maitreijas Mācība norāda uz Bezrobežību 

Kosmā, dzīvē, gara sasniegumos. Maitreijas Mācība ieskata, ka Kosmiskās Uguns 

pazīšana būs tā, kas atvērs sirdi, kura ietver Pasaules visumu. 

Senais nostāsts, kas apgalvo, ka Maitreija panāks gara augšāmcelšanos, ir pareizs. 

Mēs piemetināsim – gara augšāmcelšanās var iestāties pirms Atnākšanas, kā Valdoņa 

Maitreijas Mācības apzināta pieņemšana. Patiesi, augšāmcelšanās! 

369. 

Centru jaunradi kāpina kosmiskās ugunis. Sevišķi spilgti iespējams parādīt uguns 

procesu, kad norisinās kosmiskā pārkārtošana. Kad gara uguns apvienojas ar 

kosmiskajām ugunīm, tad gars rada kosmiski. Tāpēc Maitreija Laikmetā, varenajā 

pārkārtošanas laikmetā, Mūsu liesmojošai Agni Jogai jādod cilvēcei uguns. Tā Mēs 

izpildām vareno likumu. 
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370. 

Ja būtu iespējams dot cilvēcei Mūsu Garīgo Tēlu, tad tiekšanās uz zināšanām 

nostiprinātos. Protams, vajadzētu sniegt Garīgo Tēlu tūkstošgadu gaitas gājumā. 

“Dzīves Grāmata” ir lieliska monolītajā apstiprinājumā. Protams, kad ir iespējams dot 

visu Kosmiskā Magnēta ainu, tad apstiprinās visas Esības krāšņums. 

Ja būtu iespējams dot pilnīgu Arhāta dzīves norises ainu, tad Mūsu Tēls iegūtu savus 

īstos apmērus. “Mūsu Dzīves Grāmata” skan un cementē Mūsu attīstības pakāpi. 

Katram Valdonim ir savs pamattonis. Maitreijas Laikmets apstiprina sievieti. 

Maitreijas parādība taču saistīta ar Pasaules Mātes apstiprinājumu pagātnē, tagadnē un 

nākotnē. “Dzīves Grāmata” ir tik brīnišķa! 

371. 

Kā gan varēsim tikt pie izpratnes par Magnētu, ja mēs apšaubīsim Valdoņa 

Norādījumu? Kā var uzvarēt, ja apšaubām mums lemto vareno spēku? Kā gan varam 

gaidīt stabilas konstrukcijas, ja mēs neatzīstam neatņemamo Hierarhijas Pavēli? 

Tikai uguns šķīsta un jaunrada. Visas augstākās izpausmes sasprindzina uguns, jo 

tuvojas termiņš, kad plosās uguns. Izšķirošā apstiprinātajā laikmetā iespējams dot 

tikai tādu jaunu pakāpi, kas izlemj cilvēces ievirzi jaunos nosacījumos. Tāpēc, kad 

pirms Maitreijas laikmeta nostiprinās izšķirošā kauja, tad cilvēcei tiek dota ugunīgā 

pieredze. 


