
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

12.daļa: Dārgumu Krātuves Sardzē. 

1.nodaļa: Augstākā Griba. Sākotņu Sākotne. 

 

1 lapa no 2 lapām 
 

12. 

Mūžīgās sardzes spriegums, pestījošās piepūles tiekšanās trīsas prasa īpašu organisma 

piemērošanos. Pie Mums šo modrību ieskata par vērtīgu.  

13.  

Cilvēcē pastāv jēdziens, kas pilnīgi svešs Kosmosam – tukšuma jēdziens. Vai 

patiešām jūsu planētas ugunīgās uzbūves evolūcijas darbs spētu aprobežoties ar 

tukšumu?! Nav grūti iedomāties, ka katram vismazākajam pasākumam ir savs noteikts 

iedīglis. Vai gan iespējams noliegt, ka Neaptveramība pakļauta fiziskai pārveidībai? 

Vai gan iespējams samazināt jebkādu parādību? Komplicētības jēdziens vēl nenozīmē 

Neaptveramību; bet iedomājieties, ka Zemes parādības pārvēršas augstākajās. 

Tiekšanās augšup ir nebeidzama. Tātad priekšstats, ka visā un visos  izmērījumos 

norisinās nepārtraukts turpinājums, ir gluži vienkāršs. Neierobežojiet parādības! 

14. 

Gars, kas pārliecināts par tālo pasauļu esamību, izveido savu pasaules uzskatu. Tādā 

kārtā cilvēks arī pārliecinās par dzīvju ķēdes apzināšanās nepieciešamību. Kad 

planētas esamībā izmantots viss, kurp lai tad tiektos? 

Esamības formas atkārtojas un daudzveidība ir liela. Bet esamība nevar izbeigties un 

norisināties vienā planētas dzīvē. Kā gara patvērums, kā jauna pasaule, kā neizsakāms 

kosmisks skaistums aicina Berzrobežība. Kad šis aicinājums būs izprasts, tad 

izplatījums varēs saskarties ar bezrobežīgo skaistumu. 

Pat planētas dzīve spēj paust daiļo sakramentu, kad augšupeja tuvosies harmonijas 

augstākā principa izpratnei. Kad planētas dzīvi apskaidro daiļums, tad visas Esamības 

psihodzīve piedalās ar bezrobežīgu skaistumu. Brīnišķīgo bezrobežīgo dzīvi tālajās 

pasaulēs ietekmē daiļuma apguve. Relativitātes princips liecina par cik augstāko 

pasauļu sasniegumi atšķiras no planētas esamības.  

15. 

Visa kosmiskā dzīvība smalko enerģiju piesātināta. Trauksmīgā jaunrade, mūžīgi 

vibrējot, izveido Esamības formas. Visums tik pārpilns dārgumu! Kosmoss izstrāvo to 

strūklu, kas skar katru trauksmīgu garu. Smalkās enerģijas prasa smalku izpratni, kas 

apstiprina vibrēšanu unisonā ar Kosmisko Magnētu. Izplatījuma uguns slāņi 

nostiprina zemes sfēru slāņus. Bet jāsaskata, kādā mērā apstiprinātais atšķiras no 

pieņemtā. 

Kosmisko elementu apkopošana parasti notiek piedaloties individuālai apziņai. Modra 

saspringtība, bezrobežīga tiekšanās galvo par Kosmiskā Magnēta veidojumiem. Un 

visa Visuma pamatā meklējiet sirdi! 
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16. 

Gribas sūtījumus bieži sajauc ar sirds enerģiju. Ir viegli atšķirt gribas pavēli, kad 

smadzeņu iedarbība izpaužas ar acs vai ekstremitāšu strāvas palīdzību. Sirds 

iedarbībai nav vajadzīgi ārēji paņēmieni. Var sacīt, ka pēdējā gadsimtā Rietumi 

pieņēmuši smadzeņu metodes, tāpēc ka tās acīm redzamas, kaut arī paviršas un 

nepilnīgas kā viss kam vajadzīgi ārēji paņēmieni. Austrumi, neskatoties uz saviem 

daudzajiem pagrimumiem, tomēr saglabājuši sirds metodes. Tā visā trauksimies uz 

iekšējo, citiem vārdiem sakot – uz dziļo. 

17. 

Visu strāvu pārvietošanās virziens atkarīgs no Magnēta traukšanās. Kad parādās 

Brīvas strāvas, tad viņu pievilksme sliecas uz tāpatīgām strāvām. Visas uz jaunradi 

sliecošās enerģijas sasprindzina evolūciju. Kad radošie spēki tiecas izveidot jaunu 

pakāpi, tad pārvietošanās izpaužas psihograudu apkopošanā. Kad tiekšanās pamats ir 

pretējā pievilksme, tad ārdošie spēki iedarbojas kā atvienotājs. Magnētiskajās 

pievilksmēs tiekšanās ir tik atbildīga! Tāpēc izplatījums jāieskata kā dārgumu krātuve, 

kurā slēpjas visi vitālie pasākumi. Tā Bezrobežība rosina visus radošos pasākumus. 

18. 

Gara traukšanās kāpina drosmi, piesātinot cilvēku ar uguns enerģiju. Gribas spēks 

piešķir cilvēkam vistrauksmīgāko, harmoniskāko skaistuma pakāpi. Tikai gara 

celtniecībā nostiprinās skaistuma forma. Tāpēc, kad drosmes spēks sasprindzina 

jaunradi, tad rezultāts atbilst skaistumam. Tāpēc sacīsim, ka tikai saskaņā ar 

Kosmisko Magnētu iespējams izveidot skaistuma formu. Tāpēc katra gara spēka 

ietekmētā tautas gara kustība nes evolūcijas jaunu pakāpi. Tāpēc sprieguma skaistums 

atbilst Magnēta jaunrades skaistumam. Visas kosmiskās pavēles atbilst skaistumam. 

Tā ceļš uz Bezrobežību aicina uz skaistumu! 


