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129. 

Ceļā uz Brālību būs nepieciešama arī pašaizliedzība. Daudziem laikam šis norādījums 

liksies neizpildāms. Viņi nespēj iedomāties, cik bieži cilvēki pat ikdienišķajā dzīvē 

izpauž šo kādību. Katrā iedvesmā, katrā aizrautībā noteikti ir arī pašaizliedzība. Visai 

precīzi jāuztver vārdu nozīme. 

Nav dzīvē tādu īpašību, kas piederētu vienīgi varoņiem. Tāpat arī varoņi nav tik reti 

sastopami, bet ne vienmēr tie bruņojušies šķēpiem un zobeniem. Tā jāizprot un 

jātuvina esošajam labākie jēdzieni. 

Var zaudēt drosmi un neatlaidību, ja sāksim sev iestāstīt, ka kaut kas nav izpildāms. 

Nav nozīmes, ka izpaužas vīrišķība, vajag, lai tā nepārtraukti pieaugtu. Runājot par 

salauztu drosmi labāk nosaukt šo stāvokli vienkārši par bailīgumu. Var salauzt kaulus 

un muskuļus, bet gars ir nesalaužams. Nevar kalpot Brālībai bailīgs un izvairīgs 

cilvēks. 

Pašaizliedzība nav nekas cits kā iedvesme: bailīgums nav iedvesme. 

130. 

Vai tiešām ceļā uz Brālību vajadzīga tāda sagatavošanās? Patiešām ne tik vien 

sagatavošanās, bet arī apskaidrība. Vai tas, kurš nolēmis veltīt sevi Dižajai 

Kalpošanai, nenožēlos? Mazdūšībā tas atcerēsies visus labklājības un ērtības 

piemērus; var būt pat nožēlas smaidi. Kā gan pārvarēt šādus uzbrukumus bez 

apskaidrības?  

131. 

Vīrišķību pastiprina pareiza psihiskās enerģijas attīstība. Pareiza attīstība jāizprot kā 

dabiska augšana. Lai ikviens pavairo drošsirdības krājumu, tā ir līdzīga atvērtam 

logam. 

132. 

Zirgu apkopējs izteica saimniekam savu vēlēšanos iegādāties sevišķu zirgu sugu. 

Saimnieks atbildēja: “Ļoti labs nodoms, bet vispirms sakārto stalli.” Rakstnieks 

augstu vērtē, ja viņa domas nāk par svētību, ja netiek izlasītas pavirši. Var minēt 

daudzus piemērus no dažādām nozarēm, lai atgādinātu kalpošanu. Šāda plānveidība 

jāliek lietā, kad veidojas doma par Brālību. 

133. 

Jāskaita katra stunda, ko izdevies nodzīvot par svētību lietai. Kalpošana nav parastajā 

labklājībā, bet gan svētības nešanā cilvēces labā. Varbūt ir grūti pieņemt atsevišķas 

personības, bet visas cilvēces vaigs jau būs pieņemams. 
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134. 

Aprobežoti cilvēki ir spējīgi apgalvot, ka Mūsu Brāļi sēj nemieru un sacelšanos. Bet 

tieši viņi pūlas visiem spēkiem, lai nomierinātu tautas. Tie gatavi pildīt grūto 

Kalpojumu īstā laikā brīdinot personas, no kurām atkarīgs tautu liktenis. Tie netaupa 

savus spēkus, lai tikai paspētu laikā nonest vēsti. Tie, nevairīdamies pat no 

netīkamiem darbības veidiem, nes Gaismu, ko tumsas spēki cenšas dzēst. Bet labuma 

sēklas sējums neizkalst, un nolemtajā laikā graudi zels. Bet kā lai nosauc ļaudis, kuri 

kaitē labumam? Tie prot ne vien aizkavēt Padomu, bet visdabiskākās sekas tie iztulko 

kā neveiksmi. Ar kādu mēru aprobežotie vērtē sekas? Kādas tiem tiesības spriest, kad 

bijusi veiksme vai neveiksme? Kā un kas varējis notikt bez Brālības palīdzības? Nav 

iespējams iedomāties ļaunprātīgos iztulkojumus, kas pavada katru dižo Kalpojumu! 

135. 

Šķēpu norūda ar uguni un aukstu ūdeni, tāpat arī gars kļūst stiprs aizgrābtības ugunī 

un nievu un nepateicības aukstumā. Nav jābrīnās, ja nievas kā paradums, pavada katru 

gara varoņdarbu. Kalpošanu pavada nepateicība. Šāds rūdījums novērojams kopš 

senatnes, bet uguns un ūdens pretstatījums ir maz izprasts. 

136. 

Jogiem pazīstamas it kā pēkšņas noguruma un miegainības lēkmes, tā sauktie 

zināšanas mākoņi. Protams, Jogs zina, ka šai laikā viņa enerģija iztek, izplatījuma 

straumes spēcīgās plūsmas pievilkta. Jogs zina, ka viņš piedalījies Dižajā Kalpošanā 

cilvēces labā. Novērojami daudzi šādas kalpošanas veidi. Dažreiz izjūtama tikai 

nemaņa, bet dažreiz smalkais ķermenis traucas piedalīties neatliekamā darbībā. Tad 

šādu smalko ķermeni dažs var redzēt, kā parādību, vai arī sajust tā neredzamo 

klātbūtni. Šādas darbības attālumā noris arī mirklīgi. Nav vajadzīgs zemes laiks ilgām 

sarunām un iedarbībām. Kad Jogs jūt nemaņas momenta tuvošanos, tas ļaujas šim 

pavēlošajam aicinājumam, jo citādi viņš var palaist garām iespēju veikt sadarbošanos 

kādā dižā norisē. Sevišķi zīmīgi, ka šādas saskaršanās var notikt lielos attālumos un ar 

gluži nepazīstamām personām. Vēl jo apbrīnojamāks ir domas enerģijas pievilksmes 

magnēts. Var novērot daudzas parādības, kas parasti paliek novārtā. 

 


