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330. 

Jāatceras, ka prānas izlietošanas noderīgums var tikt izvērsts uz veselu kolektīvu. Ne 

tikvien sev var izlietot prānu, bet ar psihisko enerģiju var nodot sava krājuma daļu 

citiem. 

Senatnē spēku uzturēšanai ap slimo ķermeni nostājās veselie, bet tādu vampīrismu 

nevar ieteikt. Pavisam cita nozīme apzinīgai atdošanai, labprātīgai un labvēlīgai ne 

tikai vienai personai, bet pat vairākām vienā laikā, ja prot sūtījumus sadalīt 

proporcionāli. Rodas svarīga pieredze, kad materiālo labumu nodod ar psihisku 

enerģiju. Sveramo vielu pārraide ar nosveramu enerģiju; ne iedvesma, bet konkrēts 

sūtījums. 

331. 

Izlietodami augstieņu magnētismu un Ur. atvērtos centrus, Mēs aplūkojām Fohāta un 

Gaismunesošās Matērijas kristālus, imperila nogulsnes un psihiskās enerģijas 

emanācijas. Padomājiet, ja psihiskās enerģijas emanācija redzama ar neapbruņotu aci, 

tad tā ir uztverama. Viss uztveramais var tikt kondensēts, tātad, var tikt sakopots jauns 

dzīves spēks. Tā mēs tuvosimies jaunu enerģiju iekarošanai, tieši eksperimentālā 

laboratorijas ceļā. 

Cilvēki ar savām dabiskajām emanācijām var nogulsnēt jaunas dzīvotspējas krājumus. 

To, kas izkaisīts izplatījumā, var tieši izlietot. Lūk, kāpēc vajadzīga Zinības kalnu 

pilsēta. Lūk, kāpēc jāpievērš vērība psihiskās enerģijas attīstīšanai. 

332. 

Cilvēku tiekšanās maz atbilst psihiskās enerģijas īpašībām. Dažās šīs enerģijas 

kādībās pazaudējušas apzinīguma pazīmes. Visgrūtāk cilvēcei apjēgt Bezrobežīgumu 

un tās patstāvīgās darbības iespējas. Mēs viegli sajūtam enerģiju saistībā ar ķermeņa 

darbībām, bet visbrīnišķīgāko apzināmies maz. Par visbrīnišķīgāko var uzskatīt to, ka 

psihiskā enerģija spēj darboties lielā attālumā, it kā patstāvīgi. Kā lode, izlidojusi no 

lielgabala, rada atsevišķas sekas, tā mūsu enerģija var iedarboties pilnīgi atsevišķi un 

ilgstoši. Protams, ilgums atkarīgs no enerģijas krājuma. 

Var sūtīt enerģiju apzinīgi, bet var būt arī tās neapzinīga izdalīšanās, ja tā tiecas 

ierastajā virzienā. Kad enerģijas lādiņš aizgājis tālu, tad kādu laiku būs sajūtama 

enerģijas izsmeltība. Bet šīs īpašības pazinējs nesamulsīs, viņš turpretim atbalstīs 

sūtījuma darbību ar savu apziņu. 

Jūs esat dzirdējuši leģendu par mākoni, kas griežas riņķī virs vietas kurai ir sevišķa 

nozīme. Tam pamatā ir pati enerģijas sūtīšana. Enerģijas tiekšanās var būt tik spēcīga, 

ka var radīt fiziskas parādības, jo enerģijas apvienošanās ar stihijām dod 

visneparastākos sakopojumus. Bet patstāvīgi atdalītās enerģijas darbības laikā jābūt 

sagatavotam uz zināmu nogurumu, uzņemot to kā dārgumu krātuves iztukšošanās 

dabīgas sekas. 
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Pie neatliekamiem apstākļiem darbojas atdalījusies enerģija. Jaunais veidojums, 

protams, pievelk tuvākās apziņas. Kā palīdzība traucas sūtījumi, atnesdami 

drošsirdību, modrību, atjautību. Un bieži nedz saņēmējs, nedz sūtītājs nenojauš 

notikušo. Gara dalāmība ir enerģijas sūtījums. Enerģija darbojas sūtījumā, bet tai pašā 

laikā sūtītājs ir it kā atpūtā aiz noguruma. 

Cik gan sūtījumu traucas pa izplatījumu! Vai daži no tiem neizveidos jaunu planētu 

pamatus? 

333. 

Nostiprināsim cilvēku roku jēdzienu. Kāpēc pastāvam uz nepieciešamību darboties 

cilvēku rokām? Liekas, būtu vieglāk cilvēces iespējamībām pielikt klāt dažas smalkas 

enerģijas. Bet atkal jautājuma būtība atkarīga no apziņas. Kamēr smalkās enerģijas 

nav apjēgtas, tās nebūs cilvēkiem noderīgas. Jāsaprot, ka apziņā neuzņemtā enerģija 

var būt pat postoša. Neapjēgta enerģija kā nesavaldīta stihija var nospiest visu 

apkārtējo. Jo apjēgšana ir jau gandrīz apgūšana, un katrā ziņā tā ir jau salīdzināšana. 

Iekams cilvēce sāks apjēgt enerģijas būtību, nepieciešami kategoriski prasīt pamatu – 

cilvēku rokām. 

Neatņemam iespējamības, bet dodam izeju no pašreizējā stāvokļa. Laiks pierast pie 

Neaptveramā, pie virknes neizsakāmu, mums tuvu enerģiju. Ja sāls atrodas uz galda, 

tas vēl nenozīmē, ka mēs jau esam sajutuši tās garšu.  

334. 

Atrisinās Skolotāja un mācekļa dažādu savstarpēju attiecību izpratne. Proti, tuvošanās 

Mācībai savās pakāpēs nav līdzīga. Cik daudz pievilcības uz pirmajām pakāpēm un 

cik daudz atbildības uz turpmākajām. 

Astrālajā pasaulē ir novērots, ka tie, kam vidēja apziņa netiecas uz augstumu. Vidējais 

stāvoklis paglābj tos no mokām, bet, tai pašā laikā, neuzliek pašaizliedzīga darba 

pienākumus. Tas pats novērojams gara augšanā. Pirmie aicinājumi ir gan patīkami, 

gan svētīgi, un atbildībā esošā bērna stāvoklis ir neatbildīgs, bet apziņa aug, un gars 

top sevišķu uzdevumu cienīgs. Katrs uzdevums ir pretrunā ar veco zemes saprātu un 

tāpēc savienots ar grūtībām un briesmām. Patiesi, maz ir to, kas iemācās priecāties par 

šķēršļu pārspēšanu! Un daudzi ir ar mieru pat nožēlot pagājušās vidējās apziņas 

zudumu. Norādījumi top īsi un darbs atkarīgs no pašdarbības. Draugi top reti un 

šķēršļi kraujas kā nepieejami kalni, kamēr ieguvumi it kā nav jūtami. Smalkāko 

enerģiju iespaidi nav saredzami, pārejošās, tā saucamās svētītās sāpes ir mocošas. 

Gara dalījumi un sūtījumi nav izskaidrojami, bet augstāk par visu paceļas vajadzība 

pildīt vispārēja derīguma vēlēšanās. Paplašinās garīgā, izplatījuma neierobežotā, 

līdzdarbība. Cik ļoti tālo pasauļu atdarināšana maina attiecību pret apkārtējo un 

izplatījuma darbs nav vairs tukša skaņa! Uzdevuma uzmetumi top par prieku un it kā 

par paša neatņemamu darbu. Citādi arī nevar būt. Protams, šis prieks nav kazlēnu 

lēcieni. Novērtējot apkārtējo, sejas top stingras, bet dzīve pārveidojas un no augšas ir 
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novērojami zemes pūķa gredzeni. Bezbailība, sūtība jau pirmajā aicinājumā, tuvojas 

jaunajiem gaismas viļņiem. 

335. 

Pareizi, ka Indijā ir priekšstati par smalko enerģiju ieiešanu dzīvē. Jābūt gataviem 

pieņemt parādības zinātniski. Tumsa pazemina enerģiju kādību neskaitāmas reizes, 

bet atklāta apziņa var uztvert daļu enerģijas. Tumsas mākoņi aizsedz saules starus, bet 

daļa gaismas un siltuma sasniedz zemi. Mācības nerunā viena otrai pretī. Parasto 

mēģinājumu ceļš nederīgs.  

336. 

Jūs esat dzirdējuši leģendu par Indras troni, kas sasilst. Tās pamatā ir psihofiziska 

parādība. Psihiskās atmosfēras sevišķa sprieguma parādība rada tīri fiziskus refleksus. 

Spilgta pretējā darbība kāpina ugunīgo enerģiju, un jāmeklē atkal līdzsvars. 

 


