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327. 

Vēlēšanos izsakiet uzmanīgi. Ikviens pazīst daudz līdzību un pasaku, kas attēlo 

nepārdomātu vēlēšanos kroplīgās sekas. Atcerieties, kā radža vēlējās krāšņu pili un arī 

saņēma to, bet ieiedams tajā iedomājās uzbrūkošu tīģeri, un tīģeris arī ieradās un 

saplosīja viņu. Līdzību simbolos daudz realitātes. Ja cilvēki apzinātos gribas varenību, 

tad daudzas parādības gūtu praktisku izskaidrojumu. Protams, ne jau piespiedu gribas 

kāpinājums, bet centru harmoniska dinamika dod izpildījuma efektu. Tā bieži 

atkārtota vēlēšanās kā notrulināts asmens nespēj šķelt izplatījumu. Kamēr negaidītas 

saskaņotības skaņa satriec visblīvāko virsmu. 

Nostāsti par burvjiem, kas uzsūta nāvi nesošas slimības, nav izdoma, tikai tā nav 

burvība, bet gribas vingrinājums. Visvājākais hipnotizētājs spēj piespiest pārdzīvot 

slīkšanas efektu. Viņš spēj pavēlēt arī nomirt noteiktā stundā. Tādi gadījumi 

konstatēti. 

Tagad iedomājieties gribu, kas attīstījusies labvēlīgos apstākļos, un jūs viegli 

piekritīsit, ka Austrumu “nāvējošā acs”, ir pamatota. 

Gribas varenību nedrīkst apšaubīt, bet ir cita lieta pielietojot šo varenību dzīvē. Kā 

rast un noteikt apstākļus, kad vēlēšanās ieurbjas mūsu gribas apzīmētajā būtnē? Vajag 

sevišķi sekot mūsu apziņas dzirkstelēm. Kad ķermenis gandrīz neredzams domas 

zibens tomēr laistās un šī zibeņa smailē dzīvība un nāve. 

Pazīstam valdnieku, kas sacīja noziedzniekam: “Ilgāk par vienu dienu nenodzīvosit”, 

un naktī tos atrada nedzīvus. Tādu sūtījumu atbildība ir liela. Un katru stundu mēs 

sūtām bultas visos virzienos. 

Esiet apdomīgi vēlēšanos izpausmē. 

328. 

Kad runājam par psihiskās enerģijas pārvēršanu apzinātā ierocī, var jautāt – ar ko 

sākt? Vajag sākt ar tās klātbūtnes apjēgšanu. Šajā procesā ir nepieciešami pieskārties 

vienam no vissvarīgākajiem jēdzieniem. Dažreiz to neveiksmīgi dēvēja par ticību, bet 

pareizāk to nosaukt par uzticēšanos. 

Ticība atbilst pašhipnozei. Uzticēšanās – pašanalīzei. Ticība savā būtībā ir nenoteikta. 

Uzticēšanās ir apstiprina neatvairāmību. Mēs ejam neatvairāmības ceļu. Nav 

māņticība apjēgt aparāta varenību. Lai pārdomājam domāšanas, vai refleksa, kaut vai 

gremošanas procesus. Var viegli novērot nervu centru norises, bet kaut kas apzinīgi 

apvieno viņu darbību pāri saprāta robežām. Šo orgānu dēvēja par garu, bet šis 

apzīmējums ir izplūdis, viņā nav traukšanās. 

Varenais “Aum” ir psihiskā enerģija, ko baro prāna. To var uzskatīt kā fizisku orgānu, 

jo tā ir padota izmaiņām. Šai visusaistošā orgānā sajušanai jāpilda ar prieku katrs 

vienkopnieks. Tāda kooperācija ļauj domāt vispasaules apjomos. Ar šo apzināšanos 

sākas psihiskās enerģijas pārvaldīšanas iespējamības atskārsme. 
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Apstiprinājums palīdzēs iedarbināt atrasto orgānu. Griba apzinoties atbildību, novedīs 

pie Skolotāja. Vissvarīgākais ir apziņas kādība un paplašināšanās. 

Es esmu sacījis – drīkst, nekad neesmu aizliedzis. Ja meklēsit tuvāko psihiskās 

enerģijas korrelatu – tā būs darbība. 

329.a. 

Ar grūtībām grūst veco aizspriedumu namiņš. Vispirms iegaumēsim, ka nav 

iespējams aizturēt nobrieduša augļa dzimšanu. Atskatīsimies vēstures lappusēs: 

pienāca domas atbrīvošanas laiks, un uzliesmoja sārti, bet doma sāka plūst. Pienāca 

tautas valdīšanas laiks un sāka rībēt šāvieni. Pienāca tehnikas attīstības laiks, un 

iztrūcinājās konservatīvie domātāji, bet mašīnas sakustējās, pulsēdamas evolūcijas 

tempā. Tagad pienācis psihiskās enerģijas apjēgšanas laiks. Visi inkvizitori, 

reakcionāri, konservatīvie domātāji un tumsoņi var šausmināties, bet cilvēces jaunu 

sasniegumu iespējamība nobriedusi visā neskaitāmu iespēju varenībā. Inkvizitori un 

reakcionāri var celt cietumus un vājprātīgo namus, kas noderēs viņiem pašiem kā 

darba kolonijas. Bet nogatavojušos evolūcijas pakāpi nevar atlikt. Tāpat kā nevar 

atņemt cilvēcei visus satiksmes ceļus. Evolūcijas noliedzējs var aiziet vientulībā un 

sapņot par regresa saldmi. Bet pati dzīve, pati īstenība izvirzīs jaunas neapšaubāmas 

parādības. Tikai veselais reālista prāts iekļaus šīs parādības paredzētā zinātniskā 

shēmā. Bet visi tuvredzīgie mistiķi un sīkie konvencionālie grāmatnieki izrādīsies par 

nejēgām. No jauna apjēgtās enerģijas karogs jau pacelts. Katrs jauns sasniegums pilda 

ikvienu sirdi ar prieku. 

Vienkopnieka domāšanai jātrīs jaunu derīgu īstenības pētīšanas iespējamību priekšā.  

Mēs aicinām uz zināšanu, jo tikai zināšana spēj palīdzēt ietvert šķietamo pretrunu 

kompleksu. Varenā “Aum” likumi vienādi visos stāvokļos. 

Ziniet, ziniet, ziniet, citādi veco aizspriedumu namiņš nesagrūs. 

329. 

Tieši iztēle ir tikai atspoguļojums. Nekas nerodas no nekā. Ir grūti iedomāties 

nezūdamību izplatījumā. Veselu parādību izzušana plastiski iespiežas smadzenēs. 

Veselu laikmetu zušana kļūst acīmredzama. Kā gan izprast izplatījuma cementēšanās 

īstenību? Ir daudz acīm redzamu pazīmju, bet cilvēki neprot asociēt notiekošo. 

Piemēram: jau zināms, cik pavēloši psihiskā enerģija klauvē pie cilvēces. Jau 

novērotas dīvainas saslimšanu parādības, kad bez redzamiem cēloņiem aizplūst 

dzīvības enerģija. Bet šo cēloni un sekas nesalīdzina. Tā zināmais gadījums varētu jūs 

pamācīt, cik vajadzīga psihiskās enerģijas pētīšana un tās lietošana. Psihiskās 

enerģijas vilnis atdotu vitalitāti un sniegtu jaunu esamības prieku. Bet tā labad 

jāapjēdz psihiskā enerģija, citiem vārdiem – jāiekļaujas evolūcijas ritmā. Tā vietā 

slimos piebāž mikstūrām. Kur viegli palīdzot, tur pazemīgi sāk gatavoties nāvei. 
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Ja Mēs aicinām apjēgt psihisko enerģiju, Mēs nedomājam pārvērst cilvēkus magos, 

bet norādām tikai tuvāko evolūcijas pakāpienu un vienkopas vārdā nenokavēt 

termiņus. Steidzieties uzkrāt spēkus un tādejādi veicināt nākotnes evolūciju. 

Evolūcija, protams, notiks, bet kāpēc kļūt samītiem, kad nolemta prieka dziesma! 

 

 


