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243. 

Ļoti jāuzsver sievietīgās sākotnes nozīme. Tieši ne mājas mērogā, bet valstiskajā. Ja 

planēta noturēsies, tad nākotnes zemes uzplauks tikai caur līdzsvaru. Mēs pat 

pieļausim sievietīgās sākotnes pārsvaru, jo cīņa būs ļoti saspringta. Patiešām 

Padomēm vajadzēs pieaicināt sievietes. Sievietei, kas dod dzīvību tautai, jādod 

tiesības izlemt tās likteni. Sievietei jāpiešķir balstiesības. Ja sieviete būtu pieņemta, kā 

nolemts, tad pasaulē būtu cits piesātinājums. Tā tikai Esamības likums var atdot 

cilvēklīdzību. 

244. 

Ugunīgais darbs, protams, pilns briesmu. Ur. jau zina, kā darbojas ugunīgā 

sasprindze. Šādu spriegumu nav iespējams ilgi izturēt ne tikai zemes ķermenī, bet arī 

smalkajā. Pie tam Mēs viesuļa fokusu vēršam uz sevi, lai lādiņa bulta ietriektos 

sasprindzējuma centrā. Šo fokusēšanas metodi Mēs lietojam visur, uz to pamatojas arī 

Adverza taktika, tā izraisa arī sviedru lāses, par kurām jūs zināt; bet visā tomēr labāk 

centrs, nekā sadrumstalojums. 

Aparāti, kurus redzēja Ur., piemīt milzīgs spēks; tie ir ugunīgā sprieguma 

kondensatori. No šejienes ugunskrusta (svastikas) ideja. Zinātnieki lai atskatās uz 

senatnes zīmēm, tajās saskatāmi mājieni uz daudziem Mūsu aparātiem. 

Tādai nepilnības parādībai, kā Zeme, haoss ir ļoti bīstams. 

245. 

Ur. atkal piedalījās ugunīgajā darbā. Varēja manīt, kā iekšējā uguns izpaudās arī ārēji. 

Saprotams, ka katra tuvošanās saspringtajai stihijai apgrūtina fiziskos orgānus. Tādu 

palīdzību spēj dot tikai pašaizliedzīgi gari. Jāsaprot, ka nedzirdētais spriegums pierāda 

stihiju juceklību. Jāsaņem visi spēki, lai saglabātu harmoniju ar Ugunīgajiem 

Spēkiem. Daudz melno zvaigžņu. Katra diena tikai sarežģī notikumus. 

246. 

Vieni gaida vēstis no augšas, citi liek ausi pie zemes. Pasaulē neko nedrīkst ignorēt.  

Ir jāsaprot evolūcijas tuvākās balvas; pirmā – psihiskā enerģija, otrā – sieviešu 

kustība, trešā – kooperācija. Katra no šīm balvām jāpieņem pilnos apmēros, ne 

abstrakti. Mēs jau daudzkārt esam norādījuši uz psihiskās enerģijas vareno spēku. 

Tagad tikpat neatlaidīgi jānorāda uz divām nākošajām laikmeta atšķirīgajām 

īpašībām. 

247. 

Kāpēc mēģinājumos ar psihisko enerģiju tik vajadzīga sievietes piedalīšanās? Kāpēc 

puķēm sievietes kopšana tik svētīga? Kāpēc slimību gadījumos sievietes pieskārieni 

tik dziedinoši? 
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Var nosaukt ļoti daudzas parādības, kur tieši sieviete spēj radīt sevišķu psihiskās 

enerģijas spriegumu. Bet šīm sievietes īpatnībām nav pievērsta pienācīgā uzmanība. 

Ārsti reti kad ir izpratuši, kāpēc operācijās sievietes līdzdalība var būt it sevišķi 

noderīga. Mūžīgi sievišķīgā sākotne vēl nav atradusi taisnīgu iztulkojumu. 

Zinātnieki nepieļauj varbūtību, ka dažu cilvēku klātbūtne vien jau var līdzināties 

spēcīgākajam aparātam. Nenotiek mēģinājumi, kas grafiski spētu atzīmēt cilvēku 

dažādās iedarbības. Neapšaubāmi noderīgs ir ikkatrs mēģinājums ar psihisko enerģiju. 

248. 

Brālības pamatos ikviens strādā cik spēj. Katrs palīdz, cik viņa spēkos; neviens 

nenosoda savā sirdī, katrs liek lietā zināšanu saskaņā ar pieredzi; neviens nezaudē 

laiku, jo tas nav atgriežams. Katrs gatavs ziedot spēkus Brālim. Katrs pauž labāko 

kādību. Katrs priecājas par Brāļa veiksmi. Vai šie pamati tik pārāk grūti? Vai gan tie 

ir pārdabiski? Vai gan tie pāri cilvēka spēkiem? Vai tie prasa ārkārtīgas zināšanas? 

Vai gan tikai varoņi spēj izprast vienotību? Tieši pārliecināšanai dots labāko cilvēku 

piemērs – ārsta, kurpnieka, audēja, lai dažādā darbā nostiprinātu labāko domāšanu. 

Pāri vīriešu darbam stāv sieviete. Tā ved, tā iedvesmo, tā vada visos ceļos, tā rāda 

sintēzes piemēru. Apbrīnojami, cik ātri tā spēj ieiet ikvienā nozarē. No zemes līdz pat 

tālajām pasaulēm tā pagūst noaust Gaismas spārnus. Prot dažādās atmosfērās saglabāt 

kausu. Kad runājam par sadarbību, Mēs vienmēr norādām uz sievietes varoņdarbu. 

Brālības sfēra ir sadarbības sfēra. 


