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287.
Var gadīties, ka kāds nebūs ar mieru pieņemt pravietību un sacīs: “Visu varu pieņemt,
tikai ne pravietību.” Atbildiet: aizmirsīsim šo vārdu. Jums būs nozīmīgas Neredzamās
Valdības Pavēles. Jūsu šā laika sirds dod priekšroku šā laika nosaukumiem. Mēs
nepieķeramies nosaukumiem, Mums būtiskāk, lai jūs izjustu uz sevis nolikumu sekas,
lai jūsu smadzenes neaizmirstu, ka pastāv Neredzamā Starptautiska Valdība. Jūsu
vārdnīcās vārds pravietība skan pārāk nezinātniski. Bet verga ieradums palīdzēs Jums
klasificēt nolikuma noteiktu jēdzienu, bet konspiratīva slepenā taka uztvers
Neredzamās Starptautiskās Valdības faktu. Pie tam fakta salīdzināšana ar sekām
nostādīs īstā vietā jūsu cienību. Mēs nedzenamies pēc burta, bet derīgu darbību
novedam līdz galam. Ir laiks atvietot Bībeles terminus noteiktiem jēdzieniem.
Valdībai nav daudz vērts maisiņš ar vīraku kabatā. Jūs domājat Mūs apgāzt
terminoloģijā, bet atmodinājāt dzīvei pavēli kuras sekas lūdzam jūs apdomāt. Esiet
apdomīgs vārdos un domās. Iedrosmju spilgtumu Mēs cienām, bet niecīguma
izmanībai nav vietas pie Valdības.
288.
Starptautiskā Valdība nekad nav noliegusi savu esamību. Viņa nav atklājusi sevi ar
manifestiem, bet ar darbiem, kam nav pagājusi garām pat oficiālā vēsture. Var minēt
faktus no franču un krievu revolūcijas, tāpat no angļu-krievu un angļu-indu
attiecībām, kad patstāvīga roka no ārpuses grozīja notikumu gaitu. Valdība nav
slēpusi savu Sūtņu klātbūtni dažādās valstīs. Protams, šie ļaudis saskaņā ar
Starptautiskās Valdības cieņu, nekad neslēpās. Gan otrādi, viņi rādījās atklātībā,
apmeklēja valdības un daudzi tos ievēroja. Literatūra uzglabā viņu vārdus,
laikabiedru, laikabiedru fantāzijas izpušķotus.
Ne slepenas biedrības, no kurām tā baidās valdības, bet atklātas personas, kas tiek
sūtītas uz Starptautiskās Valdības Pavēli. Katra viltota darbība pretīga starptautiskiem
uzdevumiem. Tautu apvienošanos radošā darba novērtēšanu, kā arī apziņas augšupeju.
Starptautiskā Valdība apstiprina ar visneatliekamākiem līdzekļiem. Un ja izsekotu
Valdības pasākumiem, tad neviens to neapvainotu bezdarbībā. Valdības esamības
fakts daudzkārt iespiedies cilvēces apziņā dažādos nosaukumos.
Katra tauta pavēstījumu saņem tikai vienreiz. Sūtniecība mēdz būt tikai reizi gadu
simtenī – tas Arhatu likums. Starptautiskās Valdības tiekšanās pakļauta vispasaules
evolūcijas korelācijai, tāpēc slēdzienu pamatā likti noteikti matemātiski likumi. Nav
personīgas vēlēšanās, bet matērijas likumu negrozāmība. Nevis gribu, bet zinu. Un
tāpēc lēmums, kaut strāva satraukta, tomēr nemainīgs.
Var uzkāpt kalnā no ziemeļiem vai dienvidiem, bet pati kāpšana paliek negrozāma.
189.
Ziniet, ka Starptautiskās Valdības biedriem un līdzstrādniekiem jāpakļaujas Pavēlēm.
Pēdējo reizi atskatīsimies uz M. sakarā ar Mūsu Ultimāta vēsturisko notikumu. Šī
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mūžsenā cilvēces brīdināšanas tradīcija tiek piekopta ar pilnīgu labvēlību, - tas ir
pamatnoteikums, citādi Sūtņa loma nebūs patiesa un pārliecinoša. S.Ž. runāja ar L..
labu vēlēdams, tāpat M. griezās pie V., un A.L.M. paziņoja Mūsu Pavēli taisnīgi. Ja
kareivim saka – šis kalns ir mūsu, viņš pieņem pavēli, citādi Valdības jēga izzudīs.
S.Ž. pēc savas misijas saslima. Tas notika kāda līdzstrādnieka nedisciplinētas
domāšanas dēļ. Sargieties nedisciplinētas domāšanas posta! Domājiet tikai jaunos
veidos. Uzdodiet sev uzdevumus ar dzīves jautājumu konkrētu atrisinājumu. Uzskatiet
dienu par zaudētu, kad neapjēgsiet jauno pasauli.
Neapgrūtiniet elpošanu ar kosmogoniju, kad pārvarat Zemes augstumus.
270.
Jums pilnīga taisnība, ka Neredzamās Valdības esamība mulsina daudzus. Bet ja
eksistē neredzamā tumšā valdība, tad kāpēc gan lai neeksistētu Gaismas Valdība! Vai
tiešām cilvēka prāts tā aptumšojas, ka tas vieglāk atzīst tumšo nekā padomā par
Gaismu? Cilvēki, patiešām, saprot un ka vienreiz viesi dzirdējuši par tumšajiem
spēkiem, kas apvienoti vispasaules mērogā, bet Labuma un Gaismas Valdība tiek
sevišķi turēta aizdomās. Cilvēki nav pieraduši apvienoties Labā vārdā, viņi uzskata,
ka Labais tikai iegansts sašķeltībai. Jāsaprot, ka visa planētas slimība ir tikai to
cilvēku naida sekas, kuri būtu varējuši saliedēties Labā vārdā. Ļoti skumji, ka pat
Svētnīcā cilvēku sirdis nepārveidojas sadarbībai. Tāpēc padomāsim par katru
draudzīgumu, kas ir jau sadarbības dzirksts.
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