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378. 

Joga apliecinājums būs pilns īstas līdzdalības pasauļu evolūcijā. Bet jogam ir vēl kāda 

izcila īpašība – viņš nepazīst nāves, jo apziņas pamošanās nepazīst esamības 

pārtraukuma. Tādā veidā jogs ne mirkli nepārtrauc kalpošanu Patiesībai. Tā Jogu 

pakāpeniski atzinušais dodas augšup pa pasauļu kāpnēm. Kā uzdevums, tā kalpošana 

norit nepārtraukti. Apziņas saglabāšana dažādos apvalkos padara joga varoņdarbu par 

dzīvei nepieciešamu.  

Līdz šim Joga izpaudās reti un sevišķos apstākļos, bet gara evolūcija prasa Jogas 

ienākšanu dzīvē, un uz to ir jāvirza jaunās paaudzes domas. Fanātisms un māņticība 

Mums nav vajadzīga, bet katra veselīga dzīves pārveidošana tiks ievērota un 

atbalstīta. 

379. 

Galvenais, jāieņem negaidītas aprindas. Nav gudri ierobežoties vienīgi ar būdiņām, 

apejot pilis. Būs šauri iesēsties lepnos namos, aizmirstot būdiņas. Neierobežojiet sevi. 

Man vērtīga katra jūsu labā noskaņa. Var celt no labiem akmeņiem. Skolotājs 

priecīgs, kad var dot jaunu apstākli. Tikai jāatceras, ka sākums dažreiz izskatās pēc 

nekārtības. Cilvēki tik maz atšķir laimes pazīmes no nelaimes, veiksmi no 

neveiksmes, prieku no bēdām. 

380. 

Katrs jauns ķermeņa stāvoklis līdzinās jaunai vietai, kur mēs vēl neesam atraduši 

pielietošanu. 

381. 

Mēs atteicāmies un ieguvām. Mēs atdevām un saņēmām. Mēs zaudējām un 

atbrīvojāmies no valdzinājumiem. Atzinējs iet līdzīgi tuksneša lauvai. Kas atsauksies 

uz lauvas rēcienu? Tikai lauva, kas atbrīvojas no bailēm. 

Kam tad saites? Kur važas? Tāda pasauļu atziņa novīs sasniegumu vainagu. 

382. 

Kosmosa pieņemtajos lēmumos saplūst visneparastākie nosacījumi, tāpēc tik 

nepieciešama ir centru saspringtība. Jauni nosacījumi izraisa neparastas iespējamības. 

Ja pieņems, ka jaunie nosacījumi desmitkāršojas, tad izraisītās iespējamības 

pavairosies simtkārtīgi. Cik plaša celtniecība! Ieskatu, pat mazumiņš spēj dot lielu 

ražu! Kaut cilvēki pārdomātu šos likumus un atnestu kaut mazumiņu! 

Līdz ar jaunajiem nosacījumiem kāpinās arī strāvu spriegums. Sprieguma kāpināšanās 

bieži vienlaikus izraisa arī vāju organismu sagruzdēšanu, tāpēc ir tik svarīgi 

nostiprināt cilvēku centrus. 
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383. 

Vajātais ved sev līdzi vajātājus – tik sena ir šī patiesība par vajāto priekšrocību. 

Apjēgt to, nozīmē uzsākt vajāto ceļu. Tik daudzi vajātāji pievērsušies vajāto ceļam, jo 

pati iešana pa noteiktu ceļu jau pakļāva tos zināmai pievilksmei. Tālab mēs 

izvēlamies vajāto ceļu. 

384. 

Katrs ārsts pasacīs, ka visderīgāko ingredientu maisījums bieži rada pat kaitīgu 

vienību. Visās sfērās sajaukšanās ļoti kaitīga. Sajaukšanās rada kroplīgas 

komplikācijas. Cik uzmanīgi jāiet pa apziņas ceļu, lai kājas nenokļūst dažādos ceļos. 

Dzīves mērķis ir nokļūt Ugunīgajā Pasaulē ar visiem apziņas uzkrājumiem. 

385. 

Jūs novērojāt cik neparasti Mēs cēlām. Bet tagad vēl vairāk jāpārsteidz ar neparastību. 

Uzskatiet to kā panākumu līdzekli. Cilvēki iestiguši šaurā vietā, nedrīkst sekot viņu 

aizspriedumiem. Viņi jāiekaro no negaidītas puses. 

286. 

Pamācoši lasīt vēsturiskos faktus par Sen-Žermēnu, šo Baltās Brālības sūtni. 

Atcerēsimies arī H.P.Blavatsku un visus Mahatmas. Ar kādu neuzticību un bieži ar 

zaimiem saņēma viņu vēstījumus un manifestācijas! Kā jau kādreiz rakstīju, ja tagad 

mūsu vidū parādītos Pats Kristus, Viņš neizbēgtu ieslodzīšanas cietumā un ļaunākajā 

gadījumā, pat nolinčošanas. Tāpēc saprotiet, kāpēc tagadnes cilvēces stāvokļa nav 

iespējama Visaugstākā Ego parādīšanās fiziskajā ķermenī, tas būtu ārdoši visai 

evolūcijai. Lielais Valdonis, neredzami redzams valdīs un jau valda visu varenās, bet 

neredzamās Laboratorijas staru apvalkā. Drīz, ļoti drīz šos starus raidīs cilvēces gara 

modināšanai. 

 


