DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
11.daļa: Radošais Aplis.
4.nodaļa: Dzīvo Ētiku – dzīvē!
160.
Mācību var nesaukt arī par “Dzīvās Ētikas” Mācību, izvairoties no visiem austrumu
apzīmējumiem, kas tik nepieņemami dažām ausīm.
Rīta stundās strādājiet, vakarā priecājieties Manā Vārdā. Jaunā ceļā!
161.
Kā gaidīt darbu attīstību? Tāpat kā viļņiem ir savs ritms, tā arī darbi aug samērā ar
augšupeju un gaidot vienmērīgu pieaugumu. Sapratuši trauksmes stundu, uztversit arī
dzīves soļus. Klusuma brīžos Mācību lieciet pieredzes plauktos. Kā lasīt Gudro
rakstus? Jānoiet vientulībā un jāpielāgo lasāmais sava gara dažādiem stāvokļiem.
Lūk, es esmu jaunpiedzimušais, lūk, es – sirmgalvis. Lūk, es izstumtais Valdonis, lūk,
es tas, kas nesaredz, lūk, es tas, kas pasaules izzinājis.
Attiecībā uz visiem stāvokļiem lieciet lietā izprotamo Lotosa cildenumu.
162.
Es aicināju jūs no dzīves virpuļa. Es, Es, Es jūsu zobus uzaicināju.
Es noliku jūsu priekšā visu karogu ziedu, saprotiet Mācību visā spārnu virziena
plašumā. Pie Manis ved tikai augšējais ceļš, ejot pa leju nesasniegsit. Manus
norādījumus paturiet kā gudrības atslēgas.
163.
Pietiek, ja tic dotajām zīmēm lai radītu spēka vilni; tā savstarpēji palīdzam izpausties
gaišajam. Nesiet sevī brīnišķu, apskaidrotu domu – ieraudzīt Mūsu Mītni. Kad
izjaušat varoņdarbu, tad atcerieties, ka iekvēlojas brīnišķīgs pavediens. Manai
dvēselei viegli apzināties, ka nekas jūs neapturēs. Sūtu prieku, esiet uzmanīgi.
Nomierinieties, konvulsijas rimsies.
164.
Dzīvās Ētikas un Budas Mācības izpratne noved pie Gaismas Kalnā iecerētā likuma
vitālas izprašanas. Viņa likums labāk palīdzēs ceļā uz zināšanām. Budas Mācība –
Man ir prieks. Mana Roka novedīs pie zināšanām. Smaidiet, kad par mācītiem dēvēs
garīgus nabagus. Smaidiet, kad par gara izpratni runā ar necieņu, kad lasa viltotas
grāmatas; kad tīras domas biedē mazdūšīgos.
165.
Kristus sacīja: ne templī, bet garā pielūgsiet. Patiesi, reliģijas aizspriedums
visrūgtākais vulgārisms. Bieži vien pat reliģiskās ekstāzes sagādā vairāk ļaunuma
nekā labuma. Pūlis no tām radījis vulgāru procesiju, tāpēc ir svarīgi parādīt uz visām
kāpju pakāpēm Stāvošo sakarību ar dzīvi. Laiks nomest briljantus, kas aptraipa svēto
attēlu. Laiks sadedzināt pīšļus, sekojot Kristus vēlējumam. Laiks ieiet gara izpratnes
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Templī, ziedojot spēkus tam, kas dara pilnīgāku īstās gara varonības zināšanu. Ne
tālajās laboratorijās, ne mūku cellēs, bet dzīvē atradīsit īstos dokumentus, kur Kristus
nevis hitona krokās, bet darba skaistumā pulcina tos, kas meklē gara brīvību. Cik
reizes svētajiem bija jāatgriežas uz Zemes, jo tai vietā, lai celtu dzīvi, tie par daudz
izvirzīja pūlī savu aizgrābtību.
Mēs esam noteikti pret klosteriem kā dzīves antitēzi, tikai dzīves veicinātājas –
kopdzīves, veltītas labākiem darba izpaudumiem saņems Mūsu palīdzību. Tieši iz
dzīves vajag sasniegt. Patiesi, nav vajadzīga vispār pieņemtā reliģiozitāte. Ir vajadzīgi
fakti par apzinīgu kopību ar Gaismas Mītni. Lūk, Mēs gribam nest labumu, ejam
apzinīgi, bez maģijas, pie praktiskā Avota. Šajā vienkāršībā ietveras viss kārtējais
Noslēpums, kas vēl tik nepieejams ļaudīm, kuri brien līdz jostas vietai aizspriedumos.
Tiem neiespējami saprast vienkāršību, daiļumu un bezbailību.
Cilvēcei sevišķi grūti saprast attiecības starp darba kvalitāti un bezbailību. Ikdienas
cilvēks spriež, ka augstākā darba kvalitāte ved pie nobeiguma, ko Mēs saucam par
sastingumu. Pilnīgi neiespējami ikdienas cilvēkam izskaidrot, ka augstākā kvalitāte
tiecas uz bezrobežību. Tieši augstākā sprieguma nobeigtībā slēpjas zināšanas atrašana.
Vajag atrast drosmi strādāt bezgalībai. Kaut jel iekšējā uguns atbilstu cilvēka cieņai.
Miegainie, iedomīgie, aizdomu un šaubu pārņemtie neatradīs darbā barību.
166.
Dodiet šos pierakstus bez autora vārda, lai kāds no tumša kakta nekliegtu par savtīgu
ietekmēšanu. Turpināsim Agni Jogu kad būs izlietoti dotie Norādījumi. Daudz
līdzekļu un ierosinājumu sekos, kad būs apjēgtas ugunis. Uguns stihija ir neierobežota
kā Bezrobežība. Tās īpašību pētīšana būs dzīves prieks.
Uguns īpašību lietā likšana atbilst varoņdarbam!
Agni Joga pabeigta. Būs papildinājumi nākošai daļai, būs mēģinājumi un novērojumi
par ugunīgā zieda aizmešanos un augšanu.
Lieciet lietā tīru tiekšanos!
Dots Brahmaputras ielejā, kas iztek no Lielo Nagu – Rig.Vedu Novēlējumu sargātāja
– ezera.
“Es liku Agni Jogas pamatu uz četrām pusēm, kā zieda piestaliņu. Es apstiprināju
Agni Jogu ar Savu pēdu balstiem, un rokās pieņēmu Akmens uguni.
Es devu Uguns Akmeni tai, kas pēc Mūsu lēmuma sauksies par Agni Jogas Māti, ja
viņa atdevusi sevi izplatījuma uguns pārbaudījumam.
Šās Uguns strāvas iezīmējušas Akmenī, dižajā lidojumā saules vaiga priekšā.
Dzirksteļu migla aizsedza Sniegu Sargātājas virsotnes, kad Akmens devās pa ugunīgo
ceļu no dienvidiem pret ziemeļiem uz Sargāto ieleju.”
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167.
Cilvēki vieglāk atzīst zemākās Hatha Jogas zinātniskumu pamatojumu, bet augstākās
zīmes tie pat nemēģina ievadīt zinātnisko novērojumu sfērā. Bet ko vērti mehāniskie
sidhi, salīdzinot ar augstākās sirds parādībām? Nevar lietot bieži ķermeņa sidhi, lai
gan sirds darbība noris nepārtraukti. Jāpadziļina, protams, vērība, lai uztvertu sirds
smalkās izpausmes. Bet nopietnos eksperimentos arī nepieciešama vērība. Vai nav
labāk iemācīties vērību pie savas sirds? Šie uzmanības eksperimenti neies zudumā.
Tie vislabāk veicinās tuvošanos Smalkajai Pasaulei. Kurš kaut reizi ieklausījies savā
sirdī, tas neredz gala novērojumiem. Novērojumi, kas sākti vienā mājā, nenovēršami
virzīs novērotāju apziņu visumā un rādīs ceļu uz Augstākām Pasaulēm. Kālab rakstīt
daudz formulu, nevēloties tās likt lietā dzīvē! Saskare ar smalkajām enerģijām
izsmalcina visu būtību. Kas uzsācis ugunīgo ceļu, tas saprot par kādu izsmalcinātību,
modrību un vērību Es runāju.
168.
Pareizi esat novērojuši, ka arī Bhakti Joga iedarbojās uz sirdi, bet starpība tā, ka
Bhakti Joga gan gāja mīlestības jūtu ceļu, bet nerūpējās par pārējām kosmisko
parādību un staru izjūtām, kas ved ārpus planētas robežām. Zinātne tikai ar grūtībām
spēj aptvert Bhakti Jogas ceļus. Bet tagad sirds veic divkāršu darbu – mīlestības
pasaulē sirds ieved pa Smalkās un Ugunīgās Pasaules apļiem. Augstākajās pasaulēs
ievedīs svētsvinīgā mīlestība, citi mīlestības veidi neatradīs ceļu uz Ugunīgo Pasauli.
Bet svētsvinība, ko Cenšos jums iemācīt, ieved visliesmojošāko sasniegumu viļņos.
Nav niecīga svētdeva, kas svinīgas atdevības ierosināta, bet daiļš ir svētsvinīgais
bruņojums.
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