DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
11.daļa: Radošais Aplis.
3.nodaļa: Vienotības apliecinājums sadarbībā. Apvienoto apziņu spēks.
156.
1) Protams, sieviešu apvienībai ir nepieciešama sievietes roka. Bet sadarbība ar
vīrietisko sākotni nav aizliegta un var būt augstākā mērā noderīga. Bieži vīrietiskā
sākotne ir labāks līdzstrādnieks apoloģēts un sieviešu tiesību aizstāvis nekā daža laba
sieviete.
2) Jūsu izstrādātie Sieviešu Apvienības statūti ir lieliski un lai Dievs dod kaut daļēji
tos īstenot dzīvē. Sevišķi apsveicu to punktu, kurā teikts par vienādu izglītību abiem
dzimumiem, vai kā Jūs to nosaucāt – līdztiesīgu izglītību. Šis ir ļoti svarīgs apstāklis.
Vienlīdzīgā izglītība izskaudīs kaitīgās pārākuma jūtas attiecībā pret sieviešu
dzimumu un dos nepieciešamo līdzsvaru arī daudzās citās sfērās. Jo dzimuma un
tautību līdztiesībai jābūt vienam no pirmajiem valsts pamatiem.
Gudrības zemē Indijā pastiprināta mīlestība uz savu paša bērnu tiek uzskatīta kā viens
no dzīvnieciskā egoisma veidiem. Kad mums apkārt tik daudz nelaimīgu sērdieņu, vai
tiešām mēs sevī neatradīsim cildenās mātes jūtas pret viņiem? Vai tiešām “aiz savas
karstās mīlestības pret bērniem” sieviete nevarēja šo mīlestību apmierināt, pieņemot
audzināšanā vienu no šiem nelaimīgajiem pamestajiem bērniem? Cik daudz
cildenuma izpaustos šajā rīcībā un, kas zina, varbūt viņa uzaudzinātu tieši savu īsto
dēlu vai meitu. Karma apbrīnojamā veidā mūs saved kopā ar gariem, kas saistīti ar
mums pagātnē.
3) Nekad nemetīšu akmeni uz sievieti, kura lielas mīlas dēļ ignorējusi postošās
parašas un likumus, protams, ar noteikumu, ka viņa neceļ savu laimi uz cita nelaimes.
Pienākumu pret ģimeni un bērniem es uzskatu par svētu.
4) Stipri attīstītas mātes jūtas nevar izpausties tikai uz saviem bērniem vien; šī
aprobežotība ir jāizskauž. Un nereti pēc asinīm sveši bērni mums garā ir tuvāki par
savējiem. Garīgā radniecība ir daudz augstāka par asins saitēm.
5) Vai katrai sievietei ir tiesības uz bērnu? Jūs jautājat. Ja mēs šo jautājumu
apskatīsim no kosmiskās uzbūves puses, tad, protams, jā. Bet tā kā kosmiskie likumi
ir viens, bet šo likumu cilvēciskie izkropļojumi ir kas cits, tad jāsaka, ka ne katrai
sievietei ir tiesības uz bērnu. Ģimenes jēdziens ir svēts jēdziens, bet pašreizējā
stāvoklī nekā svēta nav, vai gandrīz nav. Daudzas ģimenes patiesībā ir noziedzīgs
iestādījums. Un atkal teikšu, kad nekad nenotiesāšu sievieti, kas patiesi atdevusies
mīlestībai, jo mēs pazīstam tik daudz priekšnosacītību un apstākļu, kuru dēļ divu
cilvēku savienību sabiedrība nevar apstiprināt. Un vēl jo vairāk noziedzīgi ir nogalināt
bērnu, kas dzimis no šādām saitēm. Bet pašreizējā laikā ir ļoti daudz sieviešu un
vīriešu, kuriem nepiederas bērni viņu dziļās garīgās izvirtības dēļ.
6) Jūsu minētās rindas no Ernsta Bergmana grāmatas, bez šaubām, atspoguļo nākotnes
vēsmas un atbilst tuvākajiem uzdevumiem. Vai Mācībā netiek runāts par sievietes
lielo nozīmi visā dzīves celtniecībā? Vai netiek norādīts visu to nelaimju cēlonis, kas
uzbrukušas planētai un cilvēcei? Un šis cēlonis ir līdzsvara traucējums starp
sākotnēm, starp vīriešu un sieviešu dzimumu. Uz šīm sākotnēm turās kosms un
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kosmiskajā uzbūvē abas sākotnes ir vienlīdz lielas un nepieciešamas, jo viena bez
otras nevar eksistēt. Bet ko mēs redzam cilvēku radītajās dzīves formās un uzbūvēs?
Dažās zemēs sievietiskais sākums ir pazemināts līdz verdzībai, un pat samērā
civilizētās zemēs vēl arvien visas priekšrocības ir vīrietiskai sākotnei.
Bez šaubām, arī sieviete pie daudz kā ir vainīga, sevišķi tagad, kad viņai vajadzētu
paust savu skaistumu, visu sev raksturīgo un īpatnējo, viņa vispirms cenšas sevī
atspoguļot visas pretējā dzimuma negatīvās īpašības. Iznāk niecīga karikatūra.
Protams, nedrīkst būt ierobežojumu viena vai otra dzimuma garīgajā izpausmē.
Domas, mākslas un dzīves celšanas jaunrade vienlīdz pieder abām sākotnēm, jo tā ir
gara izpausme. Katrai sākotnei ir raksturīgas īpatnības un tas rada visu dzīves
skaistumu. Un šīm īpatnībām jāizpaužas ar visu spēku, tad atkal garā pamodīsies
romantisma un varonības glābjošais daiļums. Izsmalcinot apziņu un jūtas, kļūs spilgti
redzams abu dzimumu uzdevuma daiļums.
Tagad noslēgumā teikšu, ka pašreiz daudzām ģimenēm nav tiesību sevi par tādām
saukt, jo tās ir savienotas nelikumīgi. Daudzas saites kas savienotas visiem cilvēku
likumiem var uzskatīt kā nelikumīgas. Likumīgu laulību radīšana ir liela nākotnes
zinātne. Un tā tiks celta uz nepārkāpjamiem kosmiskajiem likumiem. Daudz ir runāts
un tiek runāts par dvēseļu radniecību, bet kurš gan zina un saprot šo patiesību visā
kosmiskā likuma lieliskumā? Atcerieties, kā “Dzīvās Ētikas” grāmatās ir teikts, ka
cilvēkiem jāsavienojas pat pēc stihijām. Tikai tie vecāki, kas būtībā pieder pie vienas
stihijas, var dot veselīgus un līdzsvarotus pēcnācējus. “Bet dzīvē mēs redzam, ka bieži
uguns tiek savienota ar ūdeni, vai gaiss ar zemi. Veselu tautu deģenerēšanai ir par
cēloni šī sajaukšanās.” – Pienāks laiks un šī patiesība visā savā lieliskumā nostāsies
cilvēku priekšā, un turēšanās pie šīs patiesības kļūs par ikdienišķu nepieciešamību.
Dzīves formām, visām cilvēces funkcijām būs jāpārkārtojas atbilstoši kosmiskiem
likumiem, ja cilvēce gribēs turpināt savu eksistenci un attīstību uz šīs planētas. Pretējā
gadījumā mums draud Lemūrijas liktenis, tas ir bojā eja no uguns.
7) Protams, cīņu pret abortiem es apsveicu, bet kādā veidā jūs domājat cīnīties ar šo
postu? Jo nekādi likumi nevar neko aizsargāt ne aizliegt. Tādēļ manuprāt, vispirms
jācīnās, ceļot augošās paaudzes apziņas līmeni un paplašināt to cilvēka un īpaši mātes
kosmiskā uzdevuma izpratnes virzienā. Doma jāvirza uz radošu jauncelsmi, uz
vispārības labuma plašajiem uzdevumiem kosmiskā apjomā. Ir svarīgi nostiprināt
pasaules apmēra vērienu. Atkal atgriežamies pie tā paša audzināšanas un izglītības
pamatjautājuma. Augstākais prāts teica: “Visu ciešanu cēlonis ir tumsonība”, tā tas arī
ir, un visa cilvēces vēsture ar visām labāko zinātņu nesēju vajāšanas tumšajām
lappusēm tikai apstiprina šo lielo patiesību.
8) Neapšaubāmi, katrai mātei un katram bērnam ir tiesības uz nodrošinājumu, un šeit
tāpat nevar būt nekāda dalījuma: likumīgie un nelikumīgie. Bet iesim tālāk un teiksim,
ka katram savas valsts pilsonim ir tiesības uz darba nodrošinājumu. Daudz kam jātiek
pārveidotam. Un šeit sievietes sirds balsij jānāk palīgā.
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9) Jūs jautājat – “vai Baltās Brālības plānā ir saglabāt ģimenes vecās formas, bet tikai
garīgi atjaunotas?” Protams, formas pašas par sevi neko nenozīmē, visa jēga ir būtībā,
tajā garīgajā apziņā, kas šīs formas atdzīvina. Uz šo jautājumu es jau atbildēju, runājot
par lielo nākotnes zinātni, kas dibināta uz nepārkāpjamiem kosmiskiem likumiem.
Tādēļ neuztrauksimies un nemeklēsim jaunas formas, bet pacentīsimies veco apgarot
ar jaunu izpratni.
10) Tagad attiecībā uz grupējumiem. – Protams, vēlams sakopot grupas pēc apziņas
līmeņa. Bet visideālākais būtu cilvēkus sakārtot atbilstoši viņu auru sastāvam vai
krāsai. Jo stars, kas apvieno harmoniskas auras, iegūst pastiprinātas pievilkšanas
spēku. Turpretī nesaharmonizēts savienojums rada atgrūšanos. Divas harmoniskas
auras var būt panākumu ķīla, jo apvienotu staru reakcija var virzīt uz priekšu katru
pasākumu. Bet tā kā mēs esam vēl tālu pat no auras krāsas noteikšanas, kaut gan daži
pasākumi šajā virzienā ir gūti, tad mums atliek tikai apvienot vairāk vai mazāk
simpatizējošus cilvēkus. Vadītāja pienākums – iejūtīgi ielūkoties savu mācekļu
īpatnībās.
11) Apziņu apvienošana nenāk uzreiz, tā tiek sasniegta ar lielām pūlēm un jāparāda
daudz abpusējas iecietības, taktiskuma, sirsnības un augstsirdības. Bet kad tā ir
sasniegta, tad patiesi viss kļūst iespējams, jo tad atnāk pastāvīgā Augstākā Vadība.
Bet ja ir grūti sapulcināt harmoniskas grupas, tad vēl grūtāk ir atrast atbilstošu
vadītāju. Sevišķi svarīgi, lai iesācēju grupām būtu piedzīvojuši vadītāji. Protams,
vadītājs izveidojas kopīgā darbā. Starp citu, vadītāji vairāk mācās no cilvēkiem ar
mazāku apziņu nekā no aptuveni vienādā līmenī esošajiem. Jo mazie, izvirzot mums
jautājumus piespiež mūs sasprindzināt visu attapību, lai varētu tiem paskaidrot viņiem
pieejamā formā. Iznāk skaisti vingrinājumi domāšanas precizitātē. Patiesi, mācot mēs
mācāmies.
Jā, visos jautājumos jāvadās no jūtziņas vai sirds, citas mērauklas nav. Katrā gadījumā
viss ir atšķirīgi, viss ir īpatni un sirdij pašai jāprot visu izlemt.
157.
Katrs vienotības apliecinājums ir dižena darbība, kuras sekas zemes mērogiem grūti
aplēst. Tāpēc no visas sirds sūtām atzinību visiem garā tuvajiem un tiem, kas uz
vienotības Svētku dienu atnesuši labākās jūtas. Lai visiem būtu gaiši un līksmi, lai
vienotā pašaizliedzība dara krāšņu katra Labuma Kalpotāja dzīvi. Priecājamies par
jūsu grupas kustīgumu un darbīgumu. Vissvarīgākais ir ūdeņu iekustināšana, tikai tā
dzimst iespējas. Bet jāņem vērā, ka mēs ļoti bieži gaidām mūsu darbības pilnīgi
noteiktas sekas un esam sarūgtināti, ja neredzam nekavējošus un iepriekš nosacītus
tiešus rezultātus, un pie tam neievērojam, ka citā un ne jau mazāk svarīgā virzienā
mūsu darbība guvusi izsējusi jaunu iespēju sēklu. Tāpēc būsim modri, nepalaidīsim
garām iespējas, kādas mums dod darbības, saskarsme ar cilvēkiem. Tāpēc svētība
visiem, kas tiecas izpausties.
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158.
Ņemiet vērā, ja “Dzīvās Ētikas” grāmatās tiek runāts par vienotības nepieciešamību,
tad, protams, domāta nevis ārēja vienotība, bet apziņu vienotība jeb harmonizācija,
kas nevar notikt vienā stundā. Šāda apvienošanās prasa kopēju augstas tikumības
pamatu un pilnīgu Hierarhiskās sākotnes atzīšanu, tātad arī pilnīgu atdevību, kas
mums māca, vispirms, izzināšanu. Bet dažādo elementu haotisks maisījums rodas
tikai tāpēc, ka tie neatļauti uzlīmējuši sev “okultisma” etiķeti. Var un vajag iecietīgi
un labvēlīgi izturēties pret retajiem pozitīvajiem nogrupējumiem, bet tādēļ nav
nepieciešami sēsties pie viena galda.
159.
Man ļoti patīkami, ka Jūs mīlat mūsu R.J. un draudzīgas auras klātbūtne Biedrībā
sevišķi noderīga. Mēs tā cenšamies uzturēt vienotību visu līdzstrādnieku vidū un
sevišķi cienām tos, kas izprot šī varenā nolikuma un katras celtniecības, sevišķi
garīgās, vienīgo balstu. Cilvēki, kaut gan izlasījuši visas Mācības grāmatas, bieži
tomēr nespēj aptvert, ka, neprot uzturēt vienotību līdzstrādnieku starpā, nekāds garīgs
progress nav iespējams. Jā, nav nekā grūtāka, kā iemācīties sadarboties. Bet jaunā
evolūcijas pakāpe neatlaidīgi prasa šādas kooperācijas nostiprināšanos. Visas zinātnes
nozares, visi darba veidi, savas pieaugušās daudzveidības dēļ. Jau lauzuši vienprātīgā
spēka ietvarus un daudzu darbinieku sadarbība nepieciešama jaunu un neatliekamu
uzdevumu veikšanai.
Tāpēc ieteicu Jums vēl vienu ļoti derīgu darbību, kuru jūs varat veikt tieši ikdienas
dzīvē. Veiciniet sadarbību un ienesiet samierināšanu.
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