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261.
Atziņai uzmirdzot rodas pirmais labā un ļaunā jēdziens, un apzinīgā griba jau sāk
virzīt cilvēku uz vienu vai otru pusi.
262.
Veiksme slēpjas paplašinātā apziņā, neiespējami ir pievērsties klāt, ja ir bailes.
Drosmes stars vadīs pāri šķēršļiem, jo īpaši tagad, kad pasaule zina, ka asins sēkla
aug, zināšanu sēkla aug, daiļuma sēkla aug!
Ja ceļš nosēts kauliem, var iet droši; ja tautas runā dažādās valodās, tātad var atvērt
dvēseli, ja jāsteidzas tad tas nozīmē, ka kaut kur jauna pajumte gatava. Esiet svētīti
šķēršļi, jo pateicoties jums mēs augam!
263.
Kaut cilvēki arvien atcerētos, ka tie staigā pa bezdibeņa malu! Jo tā tas arī ir. Kuru
katru mirkli viņus var aiznest veiksmīgs vai neveiksmīgs pagrieziens. Tālab – vai gan
nav iespējams paturēt prātā šo saiti ar kosmisko plūsmu, lai bez nodrebēšanas varētu
ieskatīties bezdibenī, tomēr katru brīdi atceroties tā esamību.
264.
Pārbaudījumi, ko uzliek Lielie Skolotāji, ir pārbaudāmā mācekļa nostājas un
atjautības novērošana visās dzīves norisēs, un bieži vien no izskata niecīgās, protams,
mūsu ierobežotajā zemes niecīgā un diženā izpratnē.
265.
Izplatījuma uguns izkausē visus sakrājumus. Bet kādu aizsprostu gan ceļ cilvēki un kā
tie pieblīvē izplatījumu ar neizpratni un apziņu, kura tik maz ietver Kosma
celtniecības darbu! Kā gan iespējama jauncelsme, neatzīstot Augstāko Vadītāju! Kā
gan veidot, nejūtot pavedienu, kurš saista ar Hierarhu? Kā var cerēt uz sūtījumiem, ja
gars neatveras pretī Gaismai? Vienīgi pakļaujoties Hierarhijai un pildot pausto Gribu,
var patiesi gūt veiksmi un sasniegt visu, kas apstiprināts.
266.
Kur meklējama veiksme? Daži domā, ka nemitīgā visa jaunā iepazīšanā. Vai šāda
tiekšanās nebūs vienpusīga, un vai nevajadzētu tai pievienot vecā sakārtošanu. Ne
reizi vien nācies pārliecināties, ka cilvēki abstrakti tiekdamies uz kaut ko jaunu,
mājojuši joprojām vecajā cūku aizgaldā. Dažs lasa lekcijas par tīrību, bet pats ir ļoti
netīrs. Vai tāda lekcija pārliecinās? Vai – sliņķis aicina darbā, bet kas gan tam ticēs?
Nebīsimies atkārtot šādus primitīvus piemērus, jo dzīve pilna ar tādiem.
Kas domā par harmoniju, tas zina, ka tā māja nav jauna, kur atrod patvērumu vecās
saslaukas. Pie tam bieži redzams, ka daiļi sasniegumi novīst, jo nespēj augt gružos.
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Ne tik vien skumji ir redzēt šādu derīgo sasniegumu likteni, bet bēdīgi, ka to
trūdēšana uz ilgu laiku piegružo jau ievirzītos ceļus. Lūk, kāpēc runāju par līdzsvaru.
267.
Gudro Nolikumu lietā likšana palīdz neizlaist no acīm mērķi. Pieredzējis strēlnieks
droši raida bultu, bet mazdrosmīgā roka dreb. Nav iespējams sasniegt mērķi maldoties
un svārstoties. Katrs diženuma pazeminājums pilda garu ar svārstību. Cēlais diženums
ir Vairogs pret visiem maldiem. Cilvēks iet taisni uz Daiļo. Tas nenovērsīsies no
Daiļā, tas nezaimos Daiļo.
268.
Jautās – ja Hatha Jogai vajadzīgi ķermeņa vingrinājumi, vai arī citām Jogām
vajadzīgas šādas kustības? Tās neizdarīja ne Arhāti, ne varoņi. Patiešām, viņiem bija
gara pārbaudījumi, kas ne vien pakļauj ķermeni, bet aizvieto viņiem miesas
vingrinājumus. Tikai gara atzīšana var aizvietot visu pārējo.
269.
Kad jūs pamatīgi pārdomāsiet doto Mācību, Jūs sapratīsiet arī manu atbilžu skopumu
uz Jūsu uzstādītajiem jautājumiem. Jo Mācība vispirms rūpējas par augstākās
psihiskās enerģijas attīstīšanu cilvēkā, bez kuras visprecīzākais un smalkākais aparāts
paliek bez pielietošanas. Pašreiz mehānikai ir jāieiet jaunā fāzē, kad visiem tās
aparātiem būs nepieciešama psihiskās enerģijas starpniecība, kuras pievadītājs ir
cilvēks. Un tad radīsies arī vajadzīgā cieņa pret šādiem svētās uguns nesējiem. Viņi
tiks uzskatīti kā patiesā (īstā) valsts bagātība.
Tādēļ tikai tas, kurā ir šīs enerģijas krājums, un kurš atrodas saskarsmē ar šī spēka
rezervuāra Sargātājiem, var tuvoties šo palīgvadītāju – aparātu atrašanai. Tādēļ
Mācība tik daudz apstiprina un uzstāj par apziņas tīrīšanu un paplašināšanu, un savu
jūtu izsmalcināšanu, bez kā nevar notikt nedz augstākās psihiskās enerģijas uzkrāšana,
nedz arī pareiza saskare.
270.
Cik daudz daiļuma un prieka ir tādā dzīvē, kura sev par mērķi ir uzstādījusi
sadarbošanos ar Gaismas Spēkiem vispārības labā! Un šis prieks, pirmkārt, pastāv
lielajā atbrīvotībā no pieķeršanās dzīves sīkumiem. Un šī atbrīvošanās nāk, ja apziņā
ir nodibinājusies nepārtraukta domāšana par izvēlēto Ideālu un sirdī deg padevības un
pateicības uguns uz To, kas mūs Aicinājis. Īstie mācekļi ne tik vien nomet šo
smagumu, bet viņi vēl iemācās mīlēt visus ceļā sastopamos šķēršļus, visas ciešanas,
kas tos skar, jo tie kā šķēršļi tā ciešanas, patiesi ir mūsu skolotāji un iesvaidītāji
tālākajās gara zieda atvēršanās mistērijās. Tie, kas apgalvo, ka garīgo izaugsmi var
sasniegt bez ciešanām, runā briesmīgus melus. Bet šīs ciešanas pārvēršas priekā, jaunā
garīgā pacēlumā, patiesas mīlestības uguns gadījumā. Viegls un ātrs ir sirds un
padevības ceļš, kas pārvērš visus ērkšķus ziedošā dārzā. Bet visi pārējie ceļi ir grūti,
2 lapa no 8 lapām

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
7.daļa: Gara augšupeja
5.nodaļa: Veiksmes ķīla – Gara cildenums
līkumoti un mokoši gari. Tādēļ arī Lielā Skolotāja Aicinājums ir Mīlestības
Aicinājums.
Ja esat šo ceļu izvēlējušies, tad sargieties novērsties no tā, nekas cits neiznāks, kā vien
sabrukums. Ir daudz cilvēku, kuri vēlēdamies sagrābt pēc iespējas vairāk, steidzas
mainīt dažādus ideālus, dažādas Mācības. Un šī dzīšanās pēc jaunā pieņem slimīgu
veidu, līdzīgu prāta vai reliģiskam skurbumam. Tiem ir jādzird vienmēr kas jauns
tikai tādēļ vien, lai izjustu pārejošu nervu satraukumu, un tikko viens uzbudinājuma
iespaids izsīcis, tie gatavi jau citai aizrautībai. Tā ir zināma veida prāta apreibināšana
un ar to tad arī visi viņu sasniegumi izbeidzas. Bet ir dvēseles, kuras līdzīgas
Austrumu pasakas pērlei – “šī pērlene dzīvo jūras dzelmē un paceļas tās virspusē, lai
uztvertu lietus pielienu tad, kad uzlec zvaigzne Svati. Tā peld pa jūras virsu, plaši
atvērusi savu gliemežnīcu, kamēr tai izdodas notvert lietus pilienu. Pēc tam tā
nogrimst dzelmē līdz savai jūras gultai un paliek tur, kamēr no šī piliena izveido
brīnišķu pērli.” Īstajiem mācekļiem jālīdzinās pērlenei un kad tie ietvēruši ugunīgo
Tēlu savā būtnē, tiem uzņemot Viņa Mācību, jāizveido sava gara brīnišķā pērle.
Sevišķi šī tiekšanās uz vienīgo Tēlu ir vajadzīga pirmajās pakāpēs. Jo, tikai stabili
ielikuši pamatu, mēs varam, nekaitējot savai celtnei, papildināt to ar ornamentiem,
kurus varam atrast arī citās Mācībās.
271.
Tādejādi izmainīsies visas esamības psiholoģija. Jūs jau spējat negarlaikoties, kaut arī
atrastos nepieejamās alās. Jūs jau pazīstat bezbailību, atrodoties pat Armagedona
pirmajās rindās. Jūs jau pazīstat pacietību, pat pasaules vētrām plosoties. Tā daudzas
kādības jau ieiet jūsu dzīvē un nes līdzi neiznīcināmus uzkrājumus. Tie arī ir īstās
bagātības sākums.
Neparastie ceļinieki
272.
Ceļinieks nevar paredzēt visus satikšanās gadījumus, bet viņš var rast laiku novērot
tos, ko satiek krustceļos. Nav jānoskumst, ja ceļinieks pamazām paliks vientulībā, jo
ir takas, pa kurām daudziem grūti iziet. Uzmanības pievēršana mērķim pievedīs
jaunus ceļa biedrus. Ir nepieciešams cieši paturēt acīs ceļa mērķi.
273.
Cilvēkus, kas nes sevī brālīgu sadarbību, var novērot jau no agras bērnības. Parasti tie
krasi atšķiras no savas apkārtnes. Viņu vērīgums ir augsts un jūtīgums spēcīgs. Tos
neapmierina viduvējība un vispārpieņemtajās izpriecās tie jūtas vientuļi. Var novērot,
ka tie nes sevī it kā kādu iekšēju uzdevumu. Savā apziņā tie spēj daudz ko redzēt un
novērot. Parasti tie ir žēlsirdīgi, it kā atcerēdamies šīs kādības vērtību. Tie ir sašutuši
par rupju izturēšanos, it kā saprotot visu šīs īpašības zemiskumu. Tie koncentrē
uzmanību uz mīļotiem priekšmetiem, bet kā savā vidē nes aprastus un svešādus tos
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ielenc skaudība un nelabvēlība. Nav viegli dzīvot cēlākai apziņai, bet tā nespēj
apmierināties, kad noliedz visu, kas ved pie Gaismas.
Šādi izredzētie nav bieži sastopami. Un bieži tos nepazīst. No tālienes tie nes līdzi
sapni, kas citu cilvēku acīs dažreiz līdzinās neprātam. Senatnē ir cēlies svētā neprāta
nosaukums. Nereti gudrību dēvēja par neprātu. Tā cilvēki nosauc arī katru cēlāku
apziņu. Neuzskatīsim šīs aksiomas par vispārzināmām, jo tieši tās gadusimtiem paliek
novārtā.
Tik grūti Brālības jēdziens ieviešas apziņā.
274.
Par kultūru runā daudz, bet arī šo pamatu nevajag sarežģīt. Dzīves uzlabošanu un
tikumības pacelšanu vajag izprast vienkāršāk. Ikviens, kas iepazinis labāku dzīvi, būs
jau saudzīgs pret visu daiļo. Jābūt labākiem.
275.
Ja pat vienpatīga psihiskā enerģija ir fiziskās veselības profilakse, tad cik gan daudz
spēcīgāka būs apvienotās enerģijas ietekme. Brālības jēga ir sākotnīgās enerģijas
apvienošanā. Tikai apziņas paplašināšanās palīdzēs apjēgt enerģijas harmonizācijas
nozīmi. Visos dzīves plānos tā izpauž savu svētīgo spēku. Jums, protams, ne reizi vien
jautās, kā attīstīt psihisko enerģiju un kā iepazīt tās derīgumu? Bet jau pietiekami
sacīts, ka sirds, kas tiecas uz visas dzīves augstāko kādību, ir psihiskās enerģijas
vadītājs. Nekāda piespiesta konvencionāla sirds rosības izpausme nav derīga. Sirds ir
visneatkarīgākais orgāns, tai var ļaut brīvi tiekties uz labo, un tā steigsies pildīties ar
enerģiju. Tāpat arī vienīgi draudzīgā kopībā var ievākt apvienotās enerģijas augļus.
Bet šādam nolūkam vajag apjēgt, kas ir saticība.
276.
Apvienībām, ko dēvē par ticības sadraudzībām, vajadzīgi ļoti īsi statūti, bet Brālībai
nevar būt rakstīti likumi. Brālība nevar balstīties uz konvencionālas piespiešanas. Jau
pats vārds ierobežojums neiekļaujas Brālības bezrobežības jēdzienā.
Kas izprot Brālību kā jūgu, lai ātrāk aiziet. Kas grūtsirdīgi noliecas Brālības Vārtu
priekšā, lai ātrāk griežas atpakaļ. Prasme priecāties par Brālību ir jau gudrs prieks.
277.
Pievienoju sirds lūgumu Skolotāja norādījumam par neatliekamību sākt jaunu pakāpi.
Kā tad izpaudīsies šī jaunā pakāpe? Ne jau izsaucienos un sajūsmā par Mācības
gudrību un skaistumu, ne uzticības un jaunas izpratnes apliecinājumos, bet darbos, kas
atbilst Mācībai un tās jaunai izpratnei. Tātad sāksim pielietot Mācību dzīvē,
nodibināsim Hierarhijas godināšanu un labvēlīgu saprātīgu sadarbību. Pārdomāti un
rūpīgi izpildīsim dotos uzdevumus.
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278.
Laiks atskārst, cik ļoti cilvēku ceļš tiek virzīts uz sadarbību. Valsts nebūs stipra,
neapstiprinot sadarbību. Ne nereāls sapņojums, bet evolūcijas termiņa prasība. Tāpēc
neuzskatīsim par abstrakciju, kad mums piedāvā glābiņa līdzekli.
279.
Cilvēkiem nav iespējams saprast, pēc kādām pazīmēm novērtēt darbības. Lūk, spīdoši
izteikta doma, bet Augstākā novērtējumā tā netiek atzīta par teicamu. Turpretī
neveikli izteikta kautrīga doma izpelnās līksmu uzslavu. Paviršam novērotājam šāds
novērtējums neizprotams. Spīdēt mēdz neīsti akmeņi. Dziļdomība var izpausties ļoti
savdabīgos vārdos. Kur vairāk iekšējās degsmes, tur jābūt arī uzmundrinājumam. Kad
runāju par vienkāršību, tad ar to domāju tiešu spēju pārliecināt. Kad ir runa par tautas
līmeņa pacelšanu, tieši nepieciešama ir vienkāršība, kas patiesi pārliecina. Šāda
kādība jāpieņem ne tik vien ar prātu, bet tā jāiemīl ar sirdi, no tās izaugs ir sadarbība,
ir Brālība.
280.
Daudzi lasīs par Brālību. Daudzi pārrunās šo priekšmetu. Bet vai daudzi Brālības
pamatus liks lietā dzīvē? Ne lasīšana, ne sarunas vajadzīgas, bet brālīgu attiecību
uzdzirkstījums. Tāpat arī vajadzīgi mēģinājumi ar domas enerģiju, un ja arī tie nedotu
spīdošus panākumus, tad tomēr tie pildītu izplatījumu un palīdzētu kādam
nezināmam. Lai atmet tukšos iebildumus ka kaut kas nav izdevies. Šodien neizdevās,
lai rīt uzziedētu jo krāšņāk.
281.
Tāpat jāizprot savstarpējās cieņas nozīme, kas ir Brālības pamatā. Jāatzīst
savstarpīguma dziļā jēga, kad spēki desmitkāršojas. Brālis nenosodīs brāli, jo zina, ka
nosodīšana ir trūdēšana. Brālis gudri palīdzēs katrā ceļa pagriezienā. Tātad, sadarbība
ir, vispirms, zinātniska darbība.
282.
Izplatījuma aicinājumi atlido uz Zemi visnegaidītākajos veidos. Pavēlošais aicinājums
uz draudzīgumu un savstarpēju saprašanos sasniedz dažus cilvēkus. Bet pievērsiet
uzmanību šādu sasniegumu negaidītam raksturam. Ja pasaules kartē atzīmētu vietas,
kur Mūsu aicinājums izprasts, tad rastos visai negaidīts zīmējums. Turklāt atradīsies
cilvēki, kas atkārtos par to pašu bez kādas izpratnes. Dažreiz nesaticības sējēji labprāt
parunā par draudzīgumu. Trūkst pašas vārdu jēgas, un saprašanās vietā izaug negants
naids. Bet pāri visiem šķēršļiem skan aicinājums uz draudzīgumu un savstarpējo
saprašanos. Neizprastais šodien aizsniegs rīt.
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283.
Brālīga Kalpošana var sākties tur, kur atmesta savstarpēja nosodīšana. Pārrunāšana
nav aprunāšana. Varbūt brālīgas darbības, kas tūdaļ nav izprotamas. Var apjautāties
par cēloņiem, bet nedrīkst nezināšanas dēļ izsacīt nosodījumu, kas līdzīgs asam
nazim. Brāļi tik ļoti ciena cits citu, ka tiem necelsies aizdomas, ka brālis ko necienīgu
nodarījis. Tie izpratīs ikkatru stāvokli un domās kā palīdzēt. Šādā sadarbībā nebūs ne
mazākās piespiešanas. Bet savstarpējā saprašanās nerodas mirklī – jāpaiet zināmam
laikam, lai centri harmonizētos. Tāpēc senatnē noteica zināmu laiku kā pārbaudi
jaunatnācējiem. Šajā laikā tie varēja atstāt Brālību bez smagām sekām. Termiņš varēja
būt no trim līdz 7 gadiem, bet pēc tam nodevība jau radītu vissmagākās sekas. Tas nav
jāatzīst par cietsirdību, jo negaisa laikā bēgošo var nospert zibens. Pats bēgšanas
ātrums tikai pavairos briesmas.
284.
Izvilkums no kādas sarunas: “Paši pūļa kliedzieni sagatavojuši Lielajiem Skolotājiem
sevišķas ciešanas. Pūļi, tie paši pūļi, brēca pēc troņa un arī steidzināja soda
izpildīšanu. Tā tie savdabīgi veicināja pravietojumu izpildīšanos. Nav iespējams
iztēloties, kāda karma gulstas uz daudzajiem neprātīgajiem! Tagad daudzi var
atcerēties notikumus, kas gulstas uz daudzu paaudžu pleciem. Kad ieteicu atturēties
no neprātīgām domām un vārdiem, tad tādejādi lūdzu padomāt par nākotni. Skolotājs
varēja veikt varoņdarba Ceļu arī bez pūļa rēcieniem, bet tieši Viņa izdziedētie pildīja
izplatījumu ar draudiem un lāstiem. Šādu brīvās gribas izpausmi var apzīmēt
daudziem vārdiem, bet tomēr tā paliek brīvā griba. Ir pareizi ieskatīt brīvo gribu par
augstāko dāvanu, bet cik saprātīgi jāliek lietā šis vērtīgais dārgums!
Neuzmanīgs vārds, kaut pats par sevi labs, bet pasacīts nevietā un ne pēc klausītāju
apziņas, vairo ienaidnieku rindas. Tāpēc tik svarīga ir atturēšanās no svētnoslēptā
atklāšanas. Patiesi, zinātājs izprot vārdu nozīmi un prot sargāt uzticēto.”
285.
Santana – dzīves plūsma daudz ko pārveido un nosaka, bet tomēr paliek vieta arī
brīvajai gribai. Spīdekļu stari nosaka daudz ko, bet stiprai saitei ar Augstāko Pasauli
arī šajā apstāklī būs vislielākā nozīme. Var saprast, ka visās ticībās Mācībai par
Vadītājiem ir svarīga nozīme. Cilvēkiem jāsaprot, ka viņiem tiek dota iespējamība ar
Augstāko Vadītāju palīdzību paiet garām visām plaisām un visām aizām, bet nevajag
atgrūst Palīdzības Roku. Vajag iemīlēt vadītāju ar visu sirdi. Ne jau ar zemes
līdzekļiem palīdz Vadītājs, tāpēc iejūtīgi jāapzinās šāds ugunīgs pavediens. Ja acis
atvērtas, visā dzīvē iespējams saredzēt brīnišķīgu aizsardzību. Pati Santana nav
stiprāka par Augstāko Pasauļu izpausmēm.
286.
Ir pamācoši vērot, kā cilvēki tiecas pēc zināšanām, sapņo par dažādiem atklājumiem,
bet pietiek viņiem parādīt jauno Visaptverošās Patiesības aspektu, kas atšķiras no viņu
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iesakņojušamies priekšstatiem, lai visa viņu būtne satrauktos un sāktu kāpties atpakaļ.
Viņi ir pilni iedomības un mīl atkārtot – “cilvēks ir dabas valdnieks.” Bet aizrādiet
viņiem, ka cilvēkam patiesi ir dota iespēja kļūt par dievišķu radītāju – Dievcilvēku, un
viņi tūdaļ ar niknumu uzbruks jums un centīsies vēl ciešāk pieķerties savam vecajam
jūgam, ko sauc par bailēm no jaunā un neaptveramā.
Apziņas augšana – visgrūtākais process. Kā agrākos laikos, tā arī tagad Lielie
Skolotāji ir devuši dažādus patiesības aspektus. Šeit slēpjas liela līdzcietība un liela
gudrība. Apziņas Šķīstīšanai un domāšanas pārradīšanai ir jānotiek, bet mēs zinām, ka
pat glābjošu zāļu liela deva bez pietiekošas organisma sagatavošanas var izsaukt
pilnīgi pretēju efektu.
287.
Pēdējo reizi pievērsīsimies draudzīgumam kā dzīves pamatam. Draudzīgums nav ne
dusmu sārtums, ne bālums. Draudzīgums nav aizsegs. Draudzīgums nav nodevības
maska. Draudzīgums nav laipna grimase.
Draudzīgums jāizprot kā neviltotas sirsnīgas jūtas. Ir daudz kļūdu attiecībā uz
draudzīgumu, jo cilvēki pieraduši mānīt arī paši sevi. Bet ja draudzīguma kādība
nepieciešama Ugunīgajai Pasaulei, tad tam vajadzīgs patiess godīgums. Uguns,
vispirms, nemīl svārstīšanos. Tāpēc jāizprot draudzīguma kādība visā pilnībā. Nav
jādomā, ka draudzīgums ir kāds sasniegums. Nedrīkst slavēt par draudzīguma kādību,
jo tā nav atdalāma no apziņas paplašināšanas.
Nebaidīsimies, ka cilvēki vispār nespēj atgriezties pie draudzīguma, ikvienā no mums
tā ir pietiekami, tāpēc arī par citiem domāsim to pašu. Bet neizvērsīsim šo ugunīgo
kādību gļēvulībā, verdziskumā un nožēlojamā liekulībā.
Ja jautās – kas visvairāk traucē visus labos pasākumus? Atbildiet – draudzīguma
trūkums. Bez draudzīguma nav iespējami ne jaunrades sasniegumi, ne sadarbība un,
protams, arī ne Vienkopa. Var novērot, ka draudzīgums desmitkārt atvieglina darbu,
un, liekas, kas gan ir vienkāršāk, kā trauksmīgā darbā tuvākam vēlēt tikai labu un
sekmes! Prieks ir paustā darba rezultāts. Prieks ir dižens palīgs.
288.
Tad jūs jautājat – “ja cilvēkam, lasot Mācību, iekšējais saviļņojums dažreiz izrieš
asaras, vai arī šeit saskatāmas psihisma iezīmes?” Saviļņojumu, kādu izjūt sirds, lasot
Mācību, protams, nevar nesaukt par psihisma zemākā aspekta izpausmi.
Bet vajag sevi ļoti apvaldīt, jo iespējams tā paļauties šai saldajai izjūtai, ka pašam
nemanot var zaudēt varu pār savām izjūtām un līdz ar to zaudēt darba spējas. Šādi
gadījumi bijuši, tāpēc visās Mācībās ir norādījumi par līdzsvara un savu izjūtu
pilnīgas disciplīnas nepieciešamību. Bija laiks, kad arī es vēlējos dzīvot tikai gara
jūsmā un gremdēties kosmogonijas noslēpumos. Un tad man atgādināja pārdzīvojamā
laikmeta bardzību – “atkal aizmirsuši par Dieva kauju, neviens nesēd skolā
ienaidnieka uzbrukuma laikā utt. Tā no sajūsmas mani atgrieza pie Zemes un Zemes
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lietām. Un iemācījās rast prieku visgarlaicīgākā darbā rutīnā, katru darbu nolikt uz
mīlestības kalpojuma altāra… Pienāks laiks, kad būs iespējama arī aiziešana
vientulībā, lai jūsmotu garā, bet tagad bargs laiks, un visi, kas atrodas Lielajā
Kalpošanā tiek aicināti apjost savu bruņojumu, - vēl nepieredzētā kaujā!
289.
Pat visabstraktākie jēdzieni pielietoti. Agni Jogā, top sajūtami un iedarbīgi.
Sirsnīgums, tā saucamais godīgums, kļūst neaizstājams. Izmēģiniet patiesu sirsnību
vēstījumu gadījumos uz attālumu un pēc tam novērojiet starpību, kāda radusies
ienesot personīgas jūtas, nepacietību vai īgnu sapīkumu, nemaz nerunājot par tīšu
nolūku. Šīs īpašības laupa rezultātam vērtību. Pie tam izceļas ļaunums, kas bieži vien
nav vairs labojams. Kurpretīm sirsnīgums, kā šķīstītājs, ienes kristaliskumu, kas
apskaidro apziņu tāpat kā gāze dod liesmu. Tā var veicināt sekmes, liekot lietā tā
saucamo godīgumu.
290.
Vajag padziļināt tieši labvēlīguma ceļu. Tas apstiprināts kā mūsu esamības būtiskums.
Neaizmirsīsim šo talismanu ne uz mirkli. Tas ir kā brīnišķīgs akmens, kuru jūs
pazīstat. Neaizmirsīsim akmens kādību un apstiprināsim to ar mūsu karogu.
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