
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

11.daļa: Radošais Aplis. 

1.nodaļa: Līksmā darbība radošajā Aplī. 

 

1 lapa no 3 lapām 
 

30. 

Veselības stāvokli it īpaši var iespaidot vismazākais neīstums attiecībā uz uzticību un 

atjaunotnes pamatu pieņemšanu. Tāds nepatiesīgums var būt ieperinājies dziļi apziņas 

plaisās. Neīstuma lipīgums ir liels un tas izposta apkārtējos izstarojumus. Kaut cilvēki 

zinātu, kādu postu viņi nodara sev un citiem ar puslēmumiem! Viņi saskalda apziņu, 

novedot to līdz nāvei. Kā vienmēr, slimība iesākas nemanot, bet pēc tam kļūst 

neizbēgama dzīvību apdraudoša operācija. Tā no niecīga neīstuma ceļas cilvēku bojā 

eja. Brīdināt vajag, bet pārtaisīt nevar. Zirgs, kas pacēlies virs bezdibeņa, nepazīst 

pavadas. 

31. 

Kāpēc Mūsu Vienkopa viegli var izvairīties no īgnas uzbudināšanās? Nepārvērtēsim 

apziņas kādību, par pamatu tomēr paliks darba piesātinājums. Darba un prānas 

lietošanā slēpjas noslēpums, kā var pastāvēt cilvēku grupas kopdzīve. Tāda 

kopdarbība iespējama un lai Mūsu sekotājus nemulsina dalībnieku raksturu dažādība. 

Pietiekošs darba daudzums un dabas izlietošana dos pareizu virzienu darba kopai. 

32. 

Mēs neatstājam Savus brāļus. Mēs apsveram veiksmīgas iespējamības un nostādām 

tās pretī acīmredzamībai. Sējējs var mainīt tīrumu, nezaudējot savu derīgumu. Tāpat 

Mūsu brāļi var mainīt darba lauku. Kad zina, ka viņu tuvie modri seko viņu radošajam 

darbam un gara centieniem. Īstajā sadarbībā katram brālim jāzin, ka viņam izrauga 

vislabākās iespējamības. Šai zināšanai jābūt viņam par atbalstu visās grūtībās – tas 

vienkopas pienākums. 

33. 

Jogam jāizprot atmosfēriskie nosacījumi, lai tos izlietotu darbībā. Tādēji pat 

neizglītotam novērotājam būs skaidrs, ka elektriskiem viļņiem būtiski jāpārgroza 

parastā iedarbošanās kārtība. Tāpat arī magnētiskie viesuļi un valgmes nokrišņi būs 

par cēloni dažādām psihiskām sekām. Magnētiskie viesuļi un visas elektroforās 

parādības un Mūsu draugi, bet visi atmosfēras nokrišņi traucē uguns strāvu. Mēs 

lietojam piesātinātu elektrību, lai pat nesagatavotam cilvēkam iedvestu, cik lietderīgi 

viņa uztverei ir priekšstati. 

Astrāla aiziešana arī ir vieglāka, kad ir magnētiskie viļņi, tāpēc jogam ir nepieciešams 

jūtīgums pret visām netaustāmām dabas parādībām. Tālab jogam vispirms vajadzīga 

sakaru uzturēšana ar prānu. Tālab nevajag aizvērt logu, ja jau, tad vienīgi mitruma 

sabiezēšanas gadījumā. Bet noderīgas ir ilgstošas vannas vai peldēšanās siltumā un 

bez straujām kustībām. Vispār krasas, spējas kustības traucē auras kustību, un Mēs no 

tām izvairāmies. Ātruma ritms neizjauc sakaru ar atmosfēru, bet konvulsīvas kustības 

kā adatas ievaino auru. Daudzi novērojumi var atvieglot mūsu nākotnes veidošanu. 

Bet tālab jāsaprot, ka pat knišļi-dejotāji labāk par cilvēku pazīst atmosfēras 

nosacījumus. Bet cilvēki domā, ka viņi kā dabas kungi drīkst nekā nezināt. 
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34. 

Svarīga ir nozīme, nevis forma. Pašdarbība svarīgāka par visu. Arī lakonisms būs 

sekmju pazīme. Kad dzīvojam uz divu pasauļu robežas, tad pazīstam veidojumu 

reljefību. Kad sūtnis pauž vēsti, viņš zina vairāk. 

35. 

Mūsu līdzstrādnieku darbības atšķiras no citām darbībām ar savu rosīgo tiekšanos un 

visa aptveršanu. Kosmiskā dzīve sastādās no pievilkšanas un atgrūšanas darbības, 

citiem vārdiem sakot, no eksploziju un uzkrāšanās ritma. Mūsu līdzstrādnieku darbība 

nav atrauta no dabas likuma. Var nomanīt, kā tā uzkrāj apziņu un nebaidās tikt 

iznīcināta eksplozijā. 

Viena lieta Mums nav pazīstama – miers bezdarbībā. Mūsu līdzstrādnieki, tāpat kā 

Mēs, bagātīgi liek pamatus. Sēja Mums ir vajadzīga un Mēs zinām, ka graudi nevar 

zust, jo esošais ir neiznīcināms. Mūs maz nodarbina formas mainīgums, jo grauds ir 

nemainīgs. Tāds nemainīgs grauds ir ieguldīts ikkatrā būtnē. Pat pretīgas darbības 

netraucē iegaumēt par būtiskā līdzību un šī apziņa dara Mūs iecietīgus. Un Mums ir 

skaidrs, ka nesaskaņas parasti ceļas no ritma neatbilstības. Protams, šīs neatbilstības 

kavē apvienoties veselu grupu psihiskajai enerģijai. Lai gan tieši grupas enerģija var 

tuvināt iespēju pielietot starus, neiznīcinot un nesadedzinot spēkus. Vampīrismu 

ievērojamā mērā attiecinās uz ritma neatbilstību. Notiek aprīšana, bet nevis 

līdzdarbība. Tāpēc izjūtiet, kuri viļņi jums nav kaitīgi, kaut arī viņu āriene jums rādītu 

svešas tautas dvēseli. 

Divi, kas sēd pie viena galda viens otram pretīm,  nevar būt pretinieki, ja pieder 

vienam Skolotājam. Ietvere vai iecietība – viens un tas pats. Vienīgi nodevība nav 

ciešama. 

36. 

Pilns mēness parasti labvēlīgs telepātiskām parādībām. Bet ir apstākļi, kas pārveido šo 

noteikumu. Vispirms ietekmē zināmas saules plankumu fāzes. Jūs varējāt ievērot, ka 

telepātiskās parādības pieaug līdz ar planētas staru ķīmismu, bet saules plankumi 

iedarbojas uz esošo vispusīgi uz visdažādākajām esošā pusēm. Aukstums, kas spēj 

sasniegt postošus apmērus, izvirdumu karstums un zemestrīces arī būs saules auras 

pārmaiņu pavadoņi. 

Jāņem vērā princips, tāpēc ka aukstums var palielināties un zemestrīces pastiprināties. 

Tā pārejoša parādība var kļūt par galīgu. 

37. 

Patiešām, vajag tikai izvairīties no šausmām un trūdēšanas, jo nav tādu stāvokļu, kas 

neizvērstos vislabākajā atrisinājumā, ja vien pamati stipri. Nav iespējams radīt pilnīgā 

sastingumā un pagrimumā, bet ikviena trauksmīga kustība jau pilna atrisinošu 

saskaņu. 
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38. 

Kā reālisti Mēs pazīstam īstenību un priecājamies, ja kāds meklē īstenības virzienā. Šī 

īstenība atļauj neievērot gara tumsonību. Sniegs, ko kausē ziedoņa saule, nepiesaistīs 

uzmanību, bet ja tas radīs purvu, mēs savu nometni pacelsim augstākā vietā. 

39. 

Kad tiek pasludināti esamības pamati, tad izplatījumā skan prieks. Jo Kosmiskās 

Tiesības apgūstamas, apzinoties kosmiskā likuma nostiprināšanos, un Esamības prieks 

pilda izplatījumu. Tā Valdoņu Likums rada jaunas dzīves strāvu. Tāpēc Sacīšu – 

Kosmiskās Tiesības ietērptas kosmiskā mirdzumā. 


