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387. 

Parādību vajag izprast kā redzamu nevis acij, bet apziņai. Te ir starpība starp jūsu un 

Mūsu izpratni. Jūs nosaucat par faktu tā sekas, bet Mēs spējam atšķirt īsto faktu, kas 

jums neredzams. 

Aklais par zibeni spriež pēc pērkona dārdiena, bet redzīgais dārdina vairs nebīstas. Tā 

vajag mācīties atšķirt patiesos faktus no to sekām. 

Kad Mēs runājam par nolemto notikumu, Mēs redzam tā patieso sākotni. Bet kas 

spriedīs tikai pēc redzamām sekām, tas aizkavēsies ar spriedumu. Kad Mēs sakām – 

ejiet pret acīm redzamību, Mēs gribam sacīt – nepakļaujieties pagājušo notikumu 

ilūzijai. Vajag noteikti atšķirt pagātni no nākotnes. Tieši ar šādu vienaldzību slimo 

cilvēce apgrozīdamās savu ilūziju vidū. 

Radošā dzirkstele ietverta notikuma parādībā nevis sekās. Ar sekām nodarbinātā 

cilvēce līdzinās aklajam, kas jūt tikai pērkonu. Var iedomāties, kāds kontrasts starp 

tiem, kas spriež pēc notikuma un kas spriež pēc sekām. 

Sakiet saviem draugiem, lai viņi iemācās novērot esamības notikumu izcelšanās 

gaismā. Citādi tie līdzināsies tādu avīžu lasītājiem, kuras sastādījis krāpnieks. 

Sasprindzējiet apziņu uztvert notikumu izcelšanos, ja vēlaties pievienoties pasaules 

evolūcijai. Varētu bez skaita nosaukt nožēlojumus, noziedzīgus un traģiskus 

neizpratnes piemērus, kas sajaukuši termiņus. 

Ozols aug no zāles zemē, bet vien tiesīgais pamana to tikai tad, kad pret to paklūp. 

Daudzās klupšanas aptraipa zemes garozu. Pietiek maldu un neizpratnes pasaules 

Sprieguma stundā. 

Vajag saprast, cik saudzīgi jāizlieto enerģija. Vajag saprast, ka tikai vajadzīgās durvis 

vērsies uz Vispārīgā Labuma mītni. 

388. 

Patiku sagādā visu priekšmetu nostatīšana, bet jaunu sakārtojumu atrašana. Jūtīga acs 

pamana jauno sakārtojumu ērtumu, tāpēc nav kļūda, ja pamanījušais saņem 

atlīdzinājumu. 

Mūsu staru izpaušanos stipri aiztur tautas masas. Bet cik niecīgs to cilvēku skaits, kas 

apzinās apstākļu neparastību! Pamācoši novērot, ka ļaudis cīnās pret visu, kas tiem 

neparasts. 

389. 

…Un ar niedru sajauca visus zīmējumus smiltīs – “šinī darbībā visa Skolotāja devība, 

visa Viņa bagātība, visa pagātnes aizmiršana un tiekšanās nākotnē. Bet cilvēki kā 

Sacīju, no visa iztaisa parastību. Ne vien personīgo, nevien valstisko, pat garīgo nevar 

turpināt ar visu entuziasmu. Bet ikdienas darbs, kas svētīts ar Skolotāja Vārdu, nebūs 
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parasts vai nogurdinošs. Bet ja aizmirsīsim, kam pūlamies, tad garlaicība apsegs mūs 

ar sairšanas līķautu, un visi pasaules jokdari neizraisīs smaidu. Kā atgādināt par 

Skolotāja katras dienas darbu, kad Viņa jaunrades darbs tiek izkaisīts izplatījumā, un 

viesuļi aiznes zīmējumus, bet ar smaidu Skolotājs sajauc zīmes, jo viņš nepagurst 

kaisīt varoņdarba dzirksteles. 

390. 

Kā gan var apgalvot, ka atomam trūkst psihodzīvības? Kā gan dzīvs organisms var 

sastāvēt no nedzīvuma, kad dzīvības nosacījums ir vitalitāte? Bet psihodzīvības 

principu apstiprina viss kosmoss. Mēs apstiprinām domu par psihiskās dzīvības 

esamību katrā kosma manifestāciju atomā. Mēs apstiprinām, ka pat radoša apziņa ir 

psihodzīvība, citādi sakot, izplatījuma uguns. Augstākajās pasaulēs psihiskā dzīvība 

ielikta bezrobežīgi! 

391. 

Inkvizīcijas būtība ir visa neparastā vajāšana. 

392. 

Ugunīgā ārstēšana ar tālām strāvām ir acīmredzama, bet tomēr cilvēki centīsies to 

noliegt. Visrupjāko elektrizāciju formu pieņems, bet augsta sprieguma strāvas, 

protams, izsmies. Bet tomēr derīgie cilvēki ne vienreiz vien izjutuši šādas glābiņa 

vibrācijas. Sen norādītie ritmi, protams, neierobežo arī daudzas citas vibrācijas, sākot 

ar spēcīgi satricinošām līdz vissmalkākajām. 

Tagad gribu pievērst uzmanību ļoti zīmīgam apstāklim. Pat pie šīm kosmiskajām 

strāvām, cilvēka gribai liela nozīme. Tas, kas nevēlas pieņemt šīs strāvas, saņems ļoti 

mērenu iedarbības pakāpi, bet pieņemšana domās nesīs ļoti paātrinātas sekas. 

Protams, iespējams arī trešais apstāklis – ja saite ar Hierarhiju stipra, tad tiklab 

sūtītājs, kā arī saņēmējs saņems lielākās sekas. Ne bez iemesla Norādīju uz šo 

abpusēji atvieglinošo enerģiju, tā palīdzēs saglabāt enerģiju, un jo sevišķi tagad, kad 

krustojas tik daudz strāvu, tas ir ārkārtīgi svarīgi! 

Var viegli atcerēties gadījumus, kad, iedarbojoties derīgām strāvām saņēmējs tiepīgi 

atkārtojis – “mana gulta stipri dreb, protams, no zemestrīces”. Tik vieglprātīgām 

noliegsmēm cilvēki bieži mazina visīstenāko enerģiju iedarbību. 

Ugunīgā ārstēšana lai liek domāt par tiem, kas atdod savus labākos spēkus cilvēces 

labā. 

393. 

Tiekšanos uz Gaismu neapslāpēt, ja cilvēks no sirds meklē. Mēs pazīstam gara 

slēptuves, un dzīves putas Mūs neaizturēs. Īslaicīgs aptumšojums nenozīmē, ka 

cilvēks atkritis. Jāprot atšķirt šo parādību raksturs, tā pārejošā daba – tā iespējams 
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atrast un saglabāt derīgus cilvēkus. Tāpēc Mūsu izvēle bieži pārsteidz. Galvenais 

jāprot atšķirt īsto no neīstā. 

394. 

Pēc pazīmēm nosakiet augšupejas pakāpju laiku, un viss esošais taps par dzīves 

grāmatu. Visas pakāpes Parādu un ceļš iet taisni. Radītājs meklē formas. Meklējumi 

svētīti. 


