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207. 

Pareizi, pareizi, pareizi – cilvēkiem vajag apmesties uz dzīvi pārbaudītās vietās. Pat 

lācis rūpīgāk izvēlas alu. Protams, augi uzrādīs labākās iespējas. Raugieties, kur 

ciedrs un priede, kur virši un ozols, kur spilgtas puķes un zāles. Vajadzīga dabiska 

vietas elektrifikācija. Rupji adatainās skujas ir labākie elektrības kondensatori. 

Augstienes augiem nabagas uzrāda labāko prānu sākot ar vienpadsmit tūkstoš pēdu 

augstumu. 

208. 

Vienkopnieki bieži jautā – no kurienes ilgu smeldze, ko tie dažreiz izjūt? Ir jāzin, ka 

bez šīm ilgu smeldzes spazmām nav iespējama augšupeja. Pārgājuši bezdibeni, jūs 

jūtat kāju muskuļu atslābumu. Apziņai paplašinoties jūs pārejat daudzus neredzamus 

bezdibeņus. Apziņas pieaugsmes mezglu gadījumā rodas lēciens un psihiskās spazmas 

savelk nervu centrus. No šīm spazmām nevajag bīties, īsa atpūta šo saraušanos 

izlīdzinās. Apziņas paaugstināšanu grūtāk izsekot nekā matu augšanu. Apziņa iekaro 

un iznīdē. Veco tiltu sadedzināšana vēl neved uz augšupeju, bet dod virzīšanās 

iespējamību. Ir svarīgi ne tikai tiekties, bet arī iznīcināt mēslus aizmugurē. Redzams, 

ka vairums varētu iet uz priekšu, bet tiem žēl uzkrāto mēslu. Sargājiet abas Manas 

zīmes -  vienu kā atraušanos no vecā, otru – kā evolūciju. 

Ir iespējams rast tiekšanos, nenoslēdziet durvis! 

Kad rakstāt grāmatas, pielūkojiet, lai katru varētu pieņemt atsevišķi. Tāpat arī darbībā, 

lai ikviens atsevišķi varētu pārstāvēt visu grupu. 

209. 

Novērošanas spēju attīstība atļaus pievērst uzmanību apkārtnes apstākļiem. Ja jūsu 

istabas sienas pārklātu ar arsēna vielu vai sēra preperātu, vai sveķiem, vai 

dzīvsudrabu, vai muskusu, tad ikviens sapratīs, ka šie pārklājumi ietekmētu mūsu 

organisma stāvokli – tas ir rupjš piemērs. Bet tagad pajautājiet saviem bioķīmiķiem 

un tehnologiem, kā mājokļu materiāls iespaido fiziskos un psihiskos pamatus? Kāda 

starpība starp ķieģeļu un bazalta mājām, vai arī starp granīta un marmora mājām, vai 

starp dzelzs un koka, ozola un priedes? Kādiem organismiem atbilst dzelzs un kādiem 

koka gulta? Kam vajadzīgs vilnas paklājs un kam koka grīda? Daudzos gadījumos 

tehnoloģija ir tikpat nekompetenta kā alu laikmetā. Un tomēr, kas gan nepiekritīs, ka 

kokam un minerāliem ir svarīga nozīme. Tātad būtiskā analīze izpalika novērošanas 

trūkuma dēļ. Zinātkāre ievirzījusies ikdienības gultnē un trauksmīgos pētītājus kaut 

kur jau gaida sārts. Ticiet inkvizīcijas gars nav pārāk tālu; starpība tikai tērpos un 

jauno meklējumu iznīdēšanas paņēmienos. 

209. 

Apmeklējot jūsu zemes, Es novēroju, ka tur ļoti bīstas vārda kontrole, kamēr pie 

Mums tieši šis jēdziens viegli ietilpināms. Roka, kas zina savu lietu, nebaidās dalīties 

ar savu draugu. Tātad vajadzīga labvēlība un zināšana, tad viegli iedomāties, ka 
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psihomehānika var kontrolēt jebkuru slepenu darbību. Jau iespējams redzēt cauri 

sienām, jau iespējams fiksēt visas skaņas un domas. Noslēpumā nepieciešama 

neparasta apziņas vīrišķība. To iegūt var tikai ilgstoši sagatavojoties. Līdzsvarot 

apstākļus iespējams tikai paceļot darba kādību. Tad ikviens var pats sevi kontrolēt. 

Tad katrs var sacīt nejaušam kontrolierim – parādi pats, kā ir labāk. Brīvprātīgam 

kontrolierim pašam jāprot labāk strādāt. Tālab pie Mums pieņemts, ka katram 

aizrādījumam vajag pamatoties uz labāku zīmēšanu. Šīs pieredzes bagātība dod 

pārliecināšanas spēku, kam plaša ietekme. 

Jūs paši zināt, ko nozīmē uzdevumi. Neapšaubāmība dod varenu spēku. 

Neapšaubāmība neizbīsies. Sekojot neapšaubāmībai ir garantija savlaicīgiem 

lēmumiem un bagātīgām metodēm. 

Slikts ir tas vadonis, kas plānu lieto tikai dienai vai naktij. Nav iespējams iet 

pārliecināti, domājot par vadoņa gara nabadzību. Galvojumu var pārbaudīt, jo 

Vienkopa kontroles nebīstas. 

Vajadzīgais lēmums rodas nevis tumsā grimstot, bet gaidās smaidot, neatkarīgi no 

veida. 

Zināšana aizdzen bailes. 

210. 

Parādības jāpieņem pilnīgi reāli. Materiālistiem šis nosacījums ir sevišķi obligāts. Bet 

tieši materiālisti vairāk nekā citi nokrāso daudzveidīgās parādības savā krāsā, tādā 

kārtā apgrūtinot evolūcijas procesu. Mēs kā pieredzējuši Celtnieki reālisti varam 

redzēt neiecietības postu, kas dibinās uz rupjākā nezināšanu. Kur gan realitāte, ja 

domāšana ierobežota, ja tūkstoš zīmju vietā pazīst tikai piecas! Apstiprinājums tiek 

izkropļots ja jau iepriekš kaldināts konvencionālisma stereotips. Zināšanas smaids 

sagrauj tīšu aizsprostu slūžas. Celtnieks nedrīkst fantazēt par augsni zem ēkas. Tāds 

stāvoklis jo vairāk vajadzīgs tādēļ ka materiālistiskais uzskats dod visneaprobežotākās 

likumīgās iespējamības. 

Fetišisms ir aprobežots savā būtībā. Bet tieši matērija pauž uzvaru, ja ir izprasta 

brīvība. Reālistiem jābūt brīviem, citādi reālisma gaisma nogrims fetišisma tumsā. 

Matērijas gara rakstura atskārsme kā mirdzošs cilvēces vainags rada dzīvības akmeni. 

Pasteidzieties aizmest skrandas! 

211. 

Minēsim dažus brīnišķīgus jēdzienus. Kas no jauna? Nekas. Ir tikai matērijas īpašību 

izpausmju jauna izpratne mūsdienu prāta līmenī. Ir jāizprot, ka īstie apstiprinājumi 

nav neatkarīga atrautībā, bet īstā pēctecībā. Tikai bezbailīgi apstiprinot secību virkni 

iespējams nostiprināt parādību. Liekas, šis vienkāršais apsvērums saprotams pat 

bērniem, tajā ietverts solidaritātes varenais spēks. Bet organizatoriskā solidaritāte vēl 
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neapjēgta. Bieži, neapšaubāmi kaitējot, pūlas ierobežot parādību. Ikviena saskaldīšana 

līdzinās cirvja cirtienam dzīvā organismā. 

Glabājiet solidaritāti, kas uz Zemes gandrīz aizmirsta. Labāk maldīties secību virknē, 

nekā atraut un skaldīt. 

212. 

Gadās, ka pat neapšaubāmākais plāns pakļauts grūtībām. Jautās – kā rast atrisinājumu, 

pārmērīgi nešķiežot enerģiju? Ir iespējama izmaiņa plāna būtībā, apmēros, vai arī 

novietojumā. Plāna izmaiņa būtībā līdzinās nodevībai. Plāna samazināšana apmēros 

līdzinās tuvredzībai. Mūsu lēmums būtu, lai mainītu vietu tā, lai jaunā apstākļi tikai 

padziļinātu pamatnozīmi. Mēs neatzīstam principu – cīnīties un iet bojā. Vīrišķīgāk ir 

nezaudēt spēku un uzvarēt. Bet šim nolūkam nepieciešama visa traukšanās pareizības 

izpratne, visa sprieguma nesatricināmība. 

Mums patīk šaušana ar loku. Vienmērīgs stiegras spriegums noteic bultas lidojumu. 

Izplatījums dzied, un spirāle, ierauta darbībā, pavairo matērijas daļiņu derīgumu. Tā 

kaldinās jaunas bruņas. 

Kāda laime, ja var atrast jaunu vietu, kas padziļina iepriekšējās potenciālu. 

Neierobežojiet plānu tikai ar vietas atrisinājumu – svarīga plāna būtība. 

Sacīsim tiem, kas zogas un čukst naktī, bet dienā noklusē. Sakiet par cienīgiem 

vārdiem, citādi arī naktī tie nogrims tumsā. Ieteiciet tiem gūt sekmes jaunajā dzīvē, 

apziņai nepavēlot. Jaunā dzīve vēl vāji aptēsta, evolūcijas būtība vēl neizprasta. Bet 

kurš zina, kurp jāiet, tas izvairīsies no ceļa dubļiem. 

213. 

Kad noteikts virziens, kad pārbaudīta apziņa, kad apsvērta apņēmība, tad jāatrod 

vārdu, kas izteic pakāpi. Gaisma – spēks sadedzina tumsu, tā izpaudās tekošā trīsgade. 

Bet trīsgadēs sasniegta apskaidrības septiņgade. Tikpat vienkārši iespējams noteikt 

jauno septiņgadi – cīņa tai vārds. Cīņa pilnā apziņā, apņēmībā neatkāptos. 

Jūs jau zināt par organisma atjaunošanos katrus septiņus gadus; līdzīgas fāzes 

novērojamas darbībās. Tagad norādītā cīņa gūs jaunu jēgu. Cilvēce vaimanā par 

neiespējamību dzīvot trulumā. Vienīgās kustības durvis atliek vienkopa. Kaut 

spriedumi par vienkopu dažādi, bet to gultne viena. Atiedama no vecā krasta, cilvēce 

neizbēgami sasniegs to pašu evolucionālo, norādīto, tiešo Jaunās Pasaules klienti. 

Tikai aklie neievēro evolūcijas simptomu nedzirdēto paātrināšanos. Ikviena dzīves 

nozare uzrāda jēdzienu attīstību. Termiņu parādība apstiprināta nevis slepenā 

laboratorijā, bet katras dienas dzīvē. Veseli pasaules enerģiju viesuļi apgaismo 

nākotnes ceļu. Tādu enerģijas izpausmi, protams, atbalsta visi elementi. Tiekšanās uz 

evolūciju piespiedīs visus sacelties pasauļu cīņā. 

Tie, kas runā par mierīgas celtniecības laikmeta sākšanos, nezina termiņus. Cīņa 

atbilst kosmiskai plūsmai. 
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214. 

Divi jūrnieki cieta avārijā un tika izmesti tuksnešainā salā. Abi tikko negāja bojā no 

bada un šausmām, jo iedomājās uz mūžu zaudējuši saiti ar pasauli. Kāds kuģis tos 

uzņēma. Salā tika uzcelta izturīga bāka. Tie paši jūrnieki palika bākā, lai kalpotu citu 

glābšanai. Tagad viņu noskaņojums mainījās. Tie bija laimīgi, sniegdami glābēju 

gaismu un nejuzdamies vairs atrauti no pasaules. Tātad – neatrautības un derīguma 

apziņa pilnīgi pārveido cilvēkus. Vispārīgā lieta ir veiksme ķīla. 


