
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

13.daļa: Virsotņu Ceļš. 

4.nodaļa: Lūgšana. 

 

1 lapa no 2 lapām 
 

300. 

Lūgšana ir laba jebkurā laikā, bet ir divi noteikti strāvu nomaiņas laiki, kad 

pievēršanās Augstākajai Pasaulei sevišķi vēlama, - saules lēktā un pēc rieta. Bez tam, 

dodoties pie miera ir vēlami piesaukt Augstāko Pasauli. Zinātne miegu neizprot. 

Atpūtas ideja būs primitīva. 

Ja pirms katras darbības ir garīgs akts, tad tāds neparasts stāvoklis kā miegs būtu 

sevišķi atzīmējams. Cilvēks gandrīz pusi dzīves uztic sevi neredzamajai Pasaulei. Ir 

jāattīra apziņa pirms ieiešanas apslēptajos Vārtos. Doma par Augstāko Pasauli, doma 

par Sargātājiem apgaismos jau vītušo apziņu, un iespējamas būs labākās sastapšanās 

un uzbrukumi tiks atvairīti. Vienīgi sirsnīga doma par Augstāko Pasauli var kļūt par 

necaurlaidīgām krūšu bruņām. 

Tā apzināsimies visskaistāko un visvajadzīgāko tālajam ceļam. 

301. 

Lai sirds ar saviem pukstiem allaž atgādina par garīgo barību. Neatradinieties no 

lūgšanas, neaizdzeniet labās domas. Daudzkārt cilvēks nolaupa sev ieejas tiesības 

Draugiem un līdzstrādniekiem. Augstākā Pasaule nav aprijoša uguns. Dzīvē cilvēki 

sargājas no apdegumiem, lai viņi tik pat rūpīgi attiecas arī pret savu nākotni. 

302. 

Neviens nemeklē svešu domu. Pasaules priekšā atbildīgs būs paša spriedums. Tā kāds 

vientuļnieks lūdzās. Savā valodā atkārtodams vienīgi: - Tu, Tu, Tu! Viņš apliecināja, 

ka visīsākajā apstiprinājumā viņš sakoncentrējis varenu spēku. Dažādās valodās, 

dažādi, bet tai pašā virzienā tiecas apziņas. 

303. 

Kāda lūgšana gan iespējama noliedzēja mutē? Tumsoņu klātbūtnē neiespējami pat 

runāt par lūgšanu. Šādu pazemojošu mēģinājumu auglis būs ļoti rūgts. Attīstītas 

apziņas jūtziņa noteiks, kur Augstākām Pasaulēm nedrīkst pieskarties. 

304. 

Nevajag uzskatīt, ka īsto zinātni nevar pieminēt sakarā ar lūgšanu par Augstāko 

Labumu. Katra izziņa var būt ļoti tuva Augstākajai Pasaulei, bet ikviens var pievienot 

savu novērojumu, un dažādās pasaules malās var rasties domu strāvas, kuras ar savu 

krustošanos spēj radīt jaunu iespējamību dzīles. Augstākā Pasaule taču ir pati 

iespējamība. 

305. 

Droši vien jums bieži jautā par Augstākās Pasaules pieskari zemes dzīvei. Jums būs 

taisnība, ja teiksit, ka šāda pieskare ir nepārtraukta. Neviena zemes darbība nepaliek 

bez atbalss no Smalkās Pasaules puses. Ikkatra zemes doma izsauc no Smalkās 
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Pasaules vai nu prieku vai palīdzību, vai ļaunu prieku un iznīcinošus sūtījumus. Pat 

vājie gari kļūst modri pret zemes domām. Jo zemes spēcīgās domas rada arī Smalkajā 

Pasaulē padziļinātu vibrāciju, tādēļ gluži dabīgi, ka Smalkajai Pasaulei jāatsaucas arī 

uz Zemes domām. Kad saka, ka spalvas kritiens no putniņa spārna izraisa pērkonu 

tālajās pasaulēs – tas nav simbols, bet tikai atgādinājums par visa esošā kooperāciju. 

Jāpierod, ka tukšuma nav. Skaidri jāapzinās cilvēka uzdevuma nozīmīgums, viņa 

saistības un pienākums. 

Kad cilvēks uzņemas sarunas ar Augstāko Pasauli, viņš tiešām ir drosmīgs, bet šāda 

drošsirdība ir svēta. Smalkā Pasaule uzklausīs tādus saucienus, un saprot to nozīmi. 

Tādas sarunas pievelk ļoti daudzus klausītājus it kā līdzstrādniekus, tādēļ lūgšanā 

nevajag paust patību, bet labākā lūgšana būs pašatzīties un laba vēlējums. 

Lai Mācība nerimst atkārtot par saistības lietderību ar Augstāko Pasauli, tikai tā 

iespējams nostiprināt lielo Kalpošanu. 

306. 

Lūgšanai jābūt priecīgai, jo sarunāšanās ar Augstāko Pasauli būs sajūsmas un 

svētsvinīguma pilnas. Bet tāds prieks būs sevišķa gudrība. Tā iespējams vienīgi 

apzinoties lietderību. Tā būs dziedinoša, ja uzticēšanās būs pilnīga. Kad ceļš vienots, 

tajā skan drosme. 

Daudz runā par samadhi, bet vai gan daudzi izjutuši šādas ekstāzes dažādās pakāpes? 

Šāds prieks atbrīvo no jebkādām bēdām, tāpēc šāda prieka ceļš ir Patiesības ceļš. 

307. 

Aum sīki izskaidrots dažādos svētos rakstos. Vibrāciju smalkums, skanēšanas māksla 

un uzbūves daiļums pazīstami sen, bet ja sirds mirusi, tad arī tāds “sezams” aizslēgtu 

neatvērs. 

Jāatceras atkal par samērību un sirds būtības nostiprināšanu. Bezsirdībai Aum 

nepieejams. 

308. 

Nevis pieņemtie rituāli, bet sirds lūgšana dara Brīnišķīgo Pasauli tuvu un 

nepieciešamu. Visaugstākajam var tuvoties ar labāko nodomu pilnu kausu. Var veltīt 

labākos eksperimentus, garantējot, ka tie virzīti uz labu. Ja labais dzīvo, tad tas atvērs 

visus vārtus uz Augstāko Pasauli. 


