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Ieejot 2022. gadā, saprotam, ka tas būs savādāks, nekā daudzi citi mūsu
dzīves gadi līdz šim. Diez vai tas arī līdzināsies aizvadītajam, 2021.
gadam, jo priekšā jaušami izaicinājumi un pārsteigumi gan plašākās,
gan šaurākās sabiedriskās un politiskās norisēs Latvijā un pasaulē.
Esam aizvadījuši divus ar pandēmiju un ierobežojumiem un
zaudējumiem saistītus gadus. To rezultātā, visticamāk, nekad vairs
neatgriezīsies tas, ko uzskatījām par “normālu”, vismaz, ne tā, kā daudzi
to bija cerējuši. Mūsu priekšā ir globālas nestabilitātes turpinājums. Tas,
kas pirms tam bija pašsaprotams, radikāli un neatgriezeniski ir
destabilizēts. Mūsu sociālā esība ir neatgriezeniski mainījusies un
turpina tikt mainīta. Varbūt pienācis laiks tajā apzinātāk paust savu
nostāju?
Tomēr kaut kas paliek nemainīgs. Un tas arvien un mūžīgi ir mūsu katra
paša iekšējais mērķis – dvēseles nomods, apzināta klātbūtne pasaulei,
laikam un dzīvei. Ar vai bez maskām, vakcinācijām, ar vai bez ārējām
brīvībām pulcēties, ceļot, brīvi atpūsties, darīt darbu, kas ir tuvs - ar vai
bez tā, kas iepriekš tika uzskatīts par pašsaprotamu - ar vai bez
apkārtējiem meliem, puspatiesībām, sagrozījumiem, tu tomēr vari dzīvot,
vadoties pēc savām iekšējām prioritātēm. Tu vari sastapt apkārt
notiekošo, tavas dzīves pamatiem paliekot nemainīgiem.
Arī 2022. gadā mēs esam aicināti būt apzināti liecinieki notiekošajam,
būt aktīvi Radītāja enerģijas un svētības instrumenti, atmodināti Radītāja
bērni.
Un vēl, šī laika nedrošības un izaicinājumi var nevis mazināt, bet gluži
pretēji - pastiprināt tavu apņēmību iet pretī taviem mērķiem. Tas ir kaut
kas vairāk, kā sekošana izdzīvošanas instinktiem, piemērošanās
apkārtējai materiālistiski nedzīvajai kultūrai, kas slēpjas aiz tradīciju, vai
gluži pretēji - “zinātnes” un “progresa” aizsega. Rūpju un ārēju
ierobežojumu situācijā tu tomēr vari arvien spēcīgāk atklāt pats sevi,
savu dvēseli, iekšējās dzīvības avotu. Arī ierobežojumu un izaicinājumu
situācijās var atklāties spēka avoti, kas ved pretī savādākam patiesākam un dabiskākam tavas dzīves izpausmes veidam, pavēršot
tevi pretī tavam patiesajam Liktenim.

Lai jaunais, 2022. gads ir vairāk, kā tikai laiks, kurā saņemam vairāk vai
mazāk rūpju pilnas ziņas, un tām pretojoties, cenšamies aizmirsties; lai
tas ir vairāk, kā laiks, kurā ar bailēm, dusmām vai satraukumu vai nu
samierināmies vai nesamierināmies, pakļaujamies vai nepakļaujamies
ārējiem ierobežojumiem un noteikumiem! Lai tas ir iekšējas drosmes,
iekšējas pastāvības un patstāvības laiks, kurā aktīvi un apzināti augam,
rūpējoties par sevi un vidi iekšēji un ārēji! Lai tas ir gads, kurā spējam
apzināti izteikt savu gribu: sabiedriski, politiski, un, protams, dvēseliski!
Lai tas ir gads, kurā arvien vairāk apzināti izlaužamies cauri māņiem un,
pieaugot paši, mainām pretī gaismai arī vidi un pasauli ap sevi!

