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69.
Brālība jāuzstāda par Iestādījumu, kur strādā nevis dienas darbu, bet gabaldarbu. Lai
dotu priekšroku gabaldarbam, darbs ir jāmīl. Ir jāapjēdz, ka uzdevumi ir bezrobežīgi
un arī pilnveidošanās kādība ir bezrobežīga. Kas baiļojas, tas nespēj iemīlēt darbu.
Jūs esat dažreiz dzirdējuši brīnišķīgu dziedāšanu – patiesi, darbu var pavadīt gan
prieks, gan apgarota doma. Bet visā ir sevi jāpārbauda.
70.
Ir labi sapulcēties domas apvienošanai, tā var atnest izplatījuma labumu. Šāda doma ir
lūgšana, - ne par sevi domājot, pulcējoties Labuma vārdā. Palīdzība draugiem ir tālu
no savtības.
Uzskatu – visvērtīgākās stundas ir tās, kad sūtām domas draugiem un visiem, kam
vajadzīga palīdzība.
71.
Dzīvei nav vajadzīgi nekādi kārdinājumi. Dzīve var pārveidoties jebkuros apstākļos.
Dzīves augstākā pārveidošanās ir Gara Vienkopa. Daudzi nejēgas nevēlas saprast, ka
Gara Vienkopa nav atkarīga no ārējās formas. Tā veidojas tur, kur mājo apziņas
paplašināšanās jēdziens.
72.
Gara vienkopa iespējama tur, kur ir dzīvais Magnēts: tad katrai Sadraudzībai var
pievienot arī saskarsmi pāri visām zemes robežām. Kad Vienkopas dzīve ir viens
vienīgs Kalpojums Patiesībai, tavi šķēršļi neeksistē, un sevišķa savstarpēja palīdzība
kļūst par dabisku parādību.
Nepiespiesti aug atzinība, tādēļ Gara Vienkopu sevišķi raksturo prieks – visi vēlēsies
izdarīt kaut ko labu.
73.
No jauna jāpārlasa grāmatas par Sākotnēm un Pamatiem. Vispār jāatjauno savi
iespaidi par lasīto. Veltīgi domā, ka trīs gadus atpakaļ lasītā grāmata nākamajā
lasījumā nebūs kā jauna. Cilvēks pats ir mainījies šajos gados. Viņa apziņa un
izpratne nevarēja palikt tanī pašā līmenī; visā apkārtnē notikušas pārmaiņas, cilvēks
nespētu atgriezties atkal bijušajos apstākļos. Ar atjaunotu redzes apvārsni cilvēks
ieraudzīs grāmatā jaunu saturu. Tādēļ reiz izlasītā grāmata nav jāiemet cietumā uz
visiem laikiem. Zinības dzīvo, un katrai to zīmei jābūt dzīvai.
74.
Kamēr cilvēks sarunājas vienatnē, daudz traucējumu nerodas, bet katra sapulcēšanās
jau ir traucējumu pilna. Jo pat ar vienu pašu domu cilvēks spēj izjaukt jebkuras
sanāksmes viengabalainību. Ir mēģināts cilvēku apziņas tuvināt ar dažādām
1 lapa no 3 lapām

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
11.daļa: Radošais Aplis.
1.nodaļa: Līksmā darbība radošajā Aplī.
kvēpināšanām un sveķainu vielu dedzināšanu, bet arī šādi paņēmieni nav varējuši
novest sanāksmi pacilātā noskaņojumā. Tātad, Sirds Tempļa uzcelšana nav panākama
ne ar kādu varmācību. Dažādie laikmeti un ticības nav spējušas saaicināt cilvēkus uz
vienotu cildenu tikšanos.
Bet var iedomāties cilvēku grupu, kas sapulcējušies bez spaidiem, viņi pakāpeniski
var aptvert domu, kura ved uz Augstāko Pasauli. Jāpriecājas, ja pulcējas labuma vārdā
un šo dziedošo labumu apņemas nest visos ceļos.
Apgalvoju, ka ir iespējams veikt ļoti daudz derīgu pasākumu, kad enerģija netiek
izšķiesta bezdarbīgos strīdos un ķildās. Kā gan varēs rasties Augstākās Sarunas, ja
smadzenes un sirds ietīsies sarkanā liesmā? Pat pati Kauja par Augstāko Pasauli
neradīs spilgti sarkanu liesmu. Var būt vīrišķības rubīna gaisma, bet katrs īgns
uzbudinājums jau būs spēka zaudēšana.
75.
Pasaule balstās uz noslēpumu. Par noslēpumu, par Svētslepeno runā visi Nolikumi.
Tai pašā laikā sacīts – nav noslēpuma, kas nevarētu kļūt acīm redzams. Pretrunu
meklēšanas cienītāji var gavilēt, viņiem šķiet, ka atrasts kaut kas nesaskaņojams. Bet
viņi spriedīs no zemes viedokļa un, protams, viss pārzemīgais tiem liksies neloģisks.
Bet attieciniet tos pašus vārdus uz Smalko un Augstāko Pasauli, un Zemes pretrunas
atradīs savu izskaidrojumu. Protams, viss noslēpumainais uz Zemes izdarītais,
Augstākā Plānā būs jau acīm redzams, un Bezrobežības Plānā nepieejamais
Noslēpums izrādīsies loģisks.
Par zemes pretrunām jāprot spriest, tās rodas vienīgi no aprobežotas izpratnes. Līdzko
reāli būs atskārstas Augstākās Pasaules, zemes aplamības tūdaļ atrisināsies.
76.
Novērojumi ar dzīvības svārstu norāda uz psihiskās enerģijas lielo nozīmi.
Visvienkāršākais paņēmiens spēj izraisīt visdziļākās atskārsmes, kas guļ apziņas
dziļumos. Turklāt visai svarīgi ir atzīmēt izplatījuma vibrāciju, kura darbojas kā
bezdrāts telegrāfs. Ik stunda spēj atklāt izplatījuma strāvu kādības, kuras attēlo veselu
tautu stāvokli.
Vai nav apbrīnojami, ka cilvēkam ir dota iespēja izzināt šādas pasaules notikumu
sintēzes, bet viņš tā noniecina savu visvērtīgāko piederumu.
77.
Jānožēlo, ka daudzas valodas vienam un tam pašam jēdzienam, piešķir dažādus
apzīmējumus, padarot neskaidru tā jēgu. Piemēram, meli tiek maskēti ar izlikšanos,
vaļsirdības trūkumu, nodevību, aizspriedumu, izdomājumu un daudziem citiem
izteicieniem, kuru saknē guļ tas pats melu jēdziens. Var izšķirt dažādas pakāpes,
tomēr pamatjēdziens paliks nemainīgs. To pašu var sacīt par daudziem jēdzieniem,
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kuri cilvēku priekšstatā varmācīgā kārtā sadrumstaloti. Kad jāprot domāt par
vienotību, tad šāda sadrumstalotība ir nelietderīga.
Cik daudz nosaukumu vienam un tam pašam jēdzienam!
78.
Lai cilvēki iemīl sasprindzējumu, jo atslābums jau ir sabrukums. Pagurumā neviens
neapgūs mācības priekšmetu. Jau esam dēvējuši gara stiprumu par bruņām, bet pie
katra bruņojuma jāpierod.
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