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Par Šambalu. 

114. 

Šambala – nepieciešama vieta, kur garīgā pasaule savienojas ar materiālo. Kā 

magnētā mēdz būt vislielākā pievilkšanas spēka punkts, tā ir arī atvērti garīgās 

pasaules vārti uz kalnu Mītni. Uzrādītais Gorizankara augstums palīdz magnētiskai 

strāvai. Jēkaba kāpnes – Mūsu Mītnes simbols. 

115. 

Nāksies sastapties ar cilvēkiem, kuri smiesies par katru viņiem neizprotamo vārdu. 

Viņu uztveres aparāts pārklāts tumsonības tulznām. Piemēram, ja tiem sacīs – 

Šambala, viņi šo reālo jēdzienu uzskatīs par māņticības fetišu. Kādas ir Šambalas 

laika pazīmes? Patiesības un sadarbības laikmets. 

Novērojiet, kā Austrumos izrunā vārdu Šambala? Papūlieties kaut mazliet 

iedziļināties šī jēdziena ideoloģijā. Papūlieties izprast valodas ritmu, kad runā par 

Šambalu un jūs nojautīsit dižo realitāti, kas liek vibrēt cilvēces stīgām. Lai saprāts 

palīdz apsvērt vērtības, ko uzkrājusi labākā tiekšanās. Grāmatā “Vienkopa” nedrīkst 

iztrūkt Šambalas jēdziena. 

Draugi, aptveriet, kāds tagad sprieguma pilns un cildens laiks! 

116. 

Sirds aicinājumā ietverta visa jaunrade. Viss kosmiskais plašums piepildīts ar 

aicinājumu, un Kosma Sirds, un Arhata sirds pilna aicinājuma. Aicinājums un 

atsaukšanās uz aicinājumu ir kosmisko uguņu saskaņošanās. Apvienošanās, patiesi, ir 

mūsu cikla parādība. No aicinājuma rodas daudz apļu un, intensitātē izplešoties, tie 

aiztver citas sfēras. Jaunrades apstiprinājums izpaužas kā apvienība. 

Es – Šambalas Valdonis – saku: dzīvības princips ir kosmiskās enerģijas plašas 

izplatības apliecinājums un radošās uguns ceļš! 

117. 

Šambalas jēdziens, patiešām, nesaraujami saistīts ar ugunīgām parādībām. Bez 

šķīstītas uguns piemērošanas nav iespējams tuvoties augstākajiem jēdzieniem. Visā 

pasaulē cilvēki iedalās tādos, kas apzinās Šambalu kā Augstāko Mērogu, un tādos, kas 

noliedz nākotni. Lai vārds Šambala būtu pazīstams tikai nedaudziem. Katram sava 

valoda, bet sirds – vienbūtīga. Visā saudzībā jāpievērš uzmanība katram, kas gatavs 

tuvoties Gaismai. Mums jāietver sirdī ikviena parādība, kas atsaucas uz Labo. Bet 

vienīgi zem Liesmainās Velves visi vienādi. 
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118. 

Šambala manifistējas visdažādākos veidos, atbilstoši laikmeta jēdzienam. Ir pareizi 

izpētīt visus Āzijas leģendu ciklus. Tā iespējams nonākt līdz vissenākajām Mācībām, 

kas saistītas ar Sibīriju kā visnepazīstamāko un vissenāko Kontinenta daļu. 

Nav apšaubāma hieroglifu sakarība ar Lieldienu salu veidojumiem. Tā parādīta tautu 

jauna apvienības parādība, kas pilnīgi atbilst senatnes ziņām. Tāpēc vēlreiz redzat, ka 

hronikas saglabājušas pareizus vēsturiskus datus, bet cilvēki labprāt tos nepieņem. Jūs 

pareizi esat novērojuši, ka dati par Kalačkaru tiek noklusēti; tas notiek ne vien 

nezināšanas dēļ, bet aiz bailēm pieskarties pamatiem. Cilvēce vienādām trīsām apiet 

zinību atvarus, tāpat tā nodrebēs pieminot visas pasaules un arī Ugunīgo Pasauli. 


