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27. 

Jūs jau pazīstat šķēršļu derīgumu, jau pazīstat nepatīkamā derīgumu, varbūt pat 

drausmu derīgumu. Protams, Mēs tāpat kā jūs, nepazīstam drausmas parastajā nozīmē. 

Gluži otrādi, bezbailībā drausmas pārvēršas kosmiskā daiļuma izpausmē. 

Vai par daiļumu iespējams domāt bez sajūsmas akorda? Tagad Mēs kliedzam. Mēs 

sūtām kaujas zīmes, bet pāri visam ir sajūsma dižo lēmumu priekšā. Vīrišķība atdara 

visas durvis. Nedrīkst – mēs sakām paši, kamēr visa esamība saka – drīkst! Katram 

laikmetam savs vārds. Šis vārds līdzīgs atslēgai pie aizbīdņa. Senās mācības nemitīgi 

runāja par vareno vārdu, kas ietverts noteiktā un īsā formulā. Nemainīgi kā zināmu 

sastāva kristālu šo formulu vārdus nedrīkst pagarināt vai saīsināt. Kosma galvojums 

tajos zīmju lējumos. Pati absolūtā tumsa grīļojas Pasaules Pavēles asmeņa priekšā, un 

stariem un gāzēm vieglāk pieveikt tumsu tur, kur cirtis pasaules šķēps. 

Ne sagubuši, bet drosmīgi pieņemam Kosma pavēli. Tālab iestājas laiks, kad Gaisma-

spēks sadedzina tumsu. Nenovēršami pienācis laiks un stunda nevar atgriezties 

atpakaļ. 

Izsekojot visu laikmetu slepenos vārdus, redzam caurnirstošo gaismas spirāli. Tārpu 

leģions nenotrulinās spirāles asmeni, un šķēršļi tikai sasprindzina gaismas staru. 

Atstarošanas likums rada jaunus spēkus. Un kur runājošais noklusēs, tur mēmais 

pateiks. 

28. 

Zemi pilda kaukšana un zvēru rūkšana. Zvēru kaukšana aizvieto cilvēka dziesmu. Bet 

cik brīnišķas ir varoņdarba ugunis! 

29. 

Par varoni dēvē cilvēku, kas darbojas pašaizliedzīgi, bet šis apzīmējums ir nepilnīgs. 

Vadonis ir tas, kas darbojas pašaizliedzīgi, nelokāmi, apzinīgi un darbodamies 

Vispārības Labuma Vārdā, līdz ar to veicina kosmiskās evolūcijas norisi. 

Var sastapt varoņus ikdienišķajā dzīvē. Nevajag šo jēdzienu uzskatīt par 

nepielietojamu. Baidīdamies izrunāt šādu jēdzienu mēs paši nogriežam ceļu uz 

patiesības zemi. Vajag iepazīt varonību dzīvē, vajag bezbailīgi atzīt ienaidnieku 

esamību, vajag atcerēties, ka šķēps ir varoņa zizlis. Prasmi pārvērst šķēpu zizlī vajag 

pielietot darba dienas vidū. 

Kā nolieksies visas maģiskās formulas neatvairāma lēciena priekšā pāri bezdibenim 

pretī dzīvību nesošai Saulei. Tikai realitāti ietvērušie spēj runāt par Sauli bez paviršas 

raudulības. 

Vēlamies redzēt jūs nelokāmi uzvarošus. Katra uzvara māca savaldību, bet šajā 

savaldībā lidojuma trīsas. Nebīstieties no dižiem apzīmējumiem un, dodamies 
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varoņdarbā, sakiet, lai sagatavo maltīti rītdienai. Varoņdarbā jāiet kā darba zvanam 

aicinot. Tiekšanās pilnajam pietiekama vissmalkākā virsma. Tiecieties! 

 


