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Veltījums Mums visiem, kas pūlamies augt. 

U. pamudina līdzstrādniekus izrakstīt Mozaīku no Mācības grāmatām, izveidojot 

atsevišķu grāmatu. Pie tam neaizmirsīsim, ka daži čukst, ka Mācības grāmatas runā 

par vienu un to pašu. Nejēgas, neizlasījuši uzmanīgi grāmatas, neredz, ka ikreiz 

tuvojoties priekšmetam tiek ievesta jauna detaļa. Izrakstus jāizdara secīgi, tikai tad var 

ievērot atklājumu spirāles apgriezienus. Lai atrod pievilcību padomu un norādījumu 

savirknējumā, pie šāda rūpīga darba var izsekot Mūsu metodes. 

Mēs vispirms norādām uz iespējām, bet neiejaucoties karmā. Kāds tad gan gods 

pētniekam, ja viņš tikai atkārtos Mūsu vārdus, nepievienojot savas pūles?! Apziņa 

bagātāka kļūst tikai domāšanas procesā. Mehāniska atkārtošana nevedīs pie jaunas 

sintēzes. Vajag novērot, kā Mēs Vadām domāšanu, netraucējot paša darbību. Mēs 

norādām ceļu, bet katru takas pagriezienu jāizzina. 

Mūsu iekšējā dzīve nosacīta ar noteiktām metodēm, kuras dibinātas uz nemainīgiem 

likumiem. Mūsu Mītne var eksistēt tikai izpildot evolūcijas likumus. Jūs esat 

ievērojuši, ka zinātnieki pilnīgi negaidīti apliecinājuši Mācībā paredzēto. Bez Mācības 

izplatīšanās, varētu norādīt cik bieži zinātnieki saņem it kā nejaušus impulsus. Mūsu 

domu sūtījumi lido pa visu pasauli. Mēs neskopojamies un sējam izplatījumā. 

Izplatījums pilns dažādu ideju. 

Sevišķi jāiemīl rūpīgs darbs, tikai tā var iepazīties ar Brālības metodēm. 

1.  

Okulti Aplis ir iespējamību paplašināta cilvēka organisma personificējums. Vidējās 

figūras izpilda svarīgas sirds funkcijas. Organisma augšana un bojājumi atstāj 

iespaidu uz sirdi. Roku vēcināšana rada nogurumu, vēl jo vairāk, ja neapzinātas 

tiekšanās. Jau zināt, ka attiecībā uz apļiem labākais skaitlis ir 7. Pieci apzīmē ķermeņa 

ekstremitātes. Piedēkļi var pildīt vienīgi īpašas funkcijas, vai dot karmisko 

nosacījumu attaisnojumu. Apli ir grūti sastādīt, bet vēl grūtāk grozīt, jo sirdi nevar 

aizstāt ar ekstremitāti. Un nevar iesaistīt neorganizētu garu. Šādam gadījumam ir tuvi 

liecinieki, kuri neapgrūtinās tālās sirds artēriju. 

2. 

Kāpēc brīnaties par dotajiem termiņiem? Ne Noģidam, bet Redam. Jautāsiet, kā 

pulcēties? Teikšu – sanāciet kā uz lūgšanu. 

Labāk klusējiet, lietas nerībiniet, balsi nepaceliet, jo gara spārni aug klusumā. Kā 

lūgšanā veltiet laiku kopībā ar Mums, jo atnesīsim kopības brīdim vislabāko. Kopības 

vads savieno. Brīnišķās kāpes līdz Radītāja augstākām parādībām, - Gara kāpes. Varat 

cīnīties dzīvē, varat rast īsto laiku, kad saukt pēc Manas Rokas. 
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3. 

Došu katram pēc nopelna – kas vairāk ziedojis, vairāk saņems. Apsudrabošu katru 

ziedošanos. Apvaldīšu katru aizmāršību. Došu prieku! Kam uguns ceļš bīstams, tam 

labāk salt nost līdz ar tarakanieku. Esiet mierā ar brīnišķīgas svētības straumi, jo krusa 

sit sāpīgi – labāk ir saņemt Manu Staru. 

4. 

Saku: - Ikvienam, kas nebīsies pacelties pie Mums, paredzēts savs uzdevums. 

Pavedienu Varam dot, bet adata jāuzasina pašiem, materiāls tiek dots, bet jāiever 

pašiem. Ejiet pa visaugstāko ceļu. Burām jābūt sniega baltumā. 

5. 

Ejiet cauri ugunij, cauri dūmiem, cauri brīnumiem, cauri ticībai. Mirdziet gara 

jaunībā, lai jūs būtu tie visjaunākie un visrosīgākie. 

Varoņdarba buras ir visizturīgākās. 

6. 

Tikai ar gara gavilēm pārejams mirdzošais tilts. Sēju zīmes, attapīgi uzlasiet. 

7. 

Svarīgiem uzdevumiem Mēs apvienojam harmoniskus cilvēkus – viņu baterija sevišķi 

spēcīga. 

8. 

Iedziļinieties Mūsu darbā un Es palīdzēšu jums ceļā uz To Pasauli. Mēs sūtām jums 

vēsti šo. Putni neatminas sava darba un citu darba. Un tāpēc viņi atgriežas vecajās 

ligzdās. Tad ļaujiet jel cilvēkam aizmirst savas kļūdas un ļaujiet viņam tiekties pa 

Lielās Klusēšanas un Labuma ceļu. Lielā Klusēšana līdzinās okeāna troksnim un 

atstātas mājas klusumam. 

Mēs lemjam un sūtām jums rīta staros Mūsu Vārdu. Ne sapnī, ne ilgās, bet gara 

Vienotībā, svētdevas paredzējumā jūs ejiet, kā iet sūtītais un nesat Mūsu Vēsti. Un 

nespriediet daudz, bet darbojieties. Nesēdiet pārdomās, bet radiet, bet atrodiet. Un Es 

Pats – jūsu Palīgs. Jā, jā, jā. Es sacīju. Novērsieties no tiem, kas nedzird. Apejiet tos, 

kas neredz Tā. 

9. Pirms rīta blāzmas plaši izklāsim Mūsu karogus. Austrumu vairogus apblāzmosim 

ar svētās Vienības gaismu. 

Dosim karogus ar Mūsu vairogu segtus. 

Un balss pārspēs ikdienas darbus. 

Gribam pasacīt par lieliem darbiem. 
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Neaizsedzieties ar ikdienas putekļu mākoni. 

10. 

Mīlestībā kaldiniet augstāko pašsavaldīšanās prasmi. Manu Mācību nevar pazemot 

svešu mēlnešu neprātība. Redzu, ka sāpīgi sadauzīs pieri, bet dodiet laiku. Kad 

tuvojamies Kristus un Budas Mācību pamatiem, kas gan tad mums sliekšņa gruži? – 

austeres gliemežvāciņš bez satura. 


