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265. 

Tagad par tiem, kas atkrīt. Jūs zināt, kā visās senās Mācībās skatās uz aiziešanu no 

Skolotāja un uz Viņa apmaiņu pret citu. Reiz saistošais pavediens pārrauts, neviens to 

vairs nevar savienot. Tikai pats atkritušais, izejot cauri daudziem pārbaudījumiem, un, 

apzinoties visu sava nodarījuma smagumu, pēc lielas piepūles, kas virzīta uz paša 

pilnveidošanos un pozitīvu celtniecību, var no jauna lūgt Skolotājam tuvošanos, bet 

mēs paši no sevis to nevaram izdarīt. Tādēļ vajag noteikti brīdināt tos, kas pienāk un 

tiecas uz garīgu augšanu, ka pilnīgi nepieciešami bez atkārtošanās, savas sirds 

dziļumos galīgi izšķirties par to, vai viņi atdod sevi pilnīgi un bez jebkādiem 

noteikumiem Augstākai Vadībai. Bieži cilvēks, tiekdamies pēc tūlītējas augšanas un 

lielākām zināšanām, metas citos Mācību Vadītāju meklējumos un, sadalot sevi 

vairākās daļās, zaudē arī to pakāpienu uz kura jau stāvēja. Bet katras Mācības 

pamatnoteikums ir nostiprināties pie viena Skolotāja un pie tam atcerēties visus 

Hierarhijas ķēdes locekļus. Augstākam Hierarham ir savi pilnvarotie, un neviens no 

tuvojošamies mācekļiem nevar pārlikt vai apiet šo viņam tuvāko ķēdes locekli, lai 

nezaudētu savu vietu ķēdē. Bet, protams, viss tas attiecas tikai uz tiem, kas nopietni 

meklē garīgu pilnveidošanos vai cieši nolēmuši iet lielā kalpojuma ceļu. Pārējie var 

smelt no Mācības grāmatām to, kas ir viņiem tuvs, nepretendējot ne uz Mācību, ne uz 

sevišķu vadību. Viņi var pat nezināt Mācības Avotu. Ir teikts, ka daudzi lasīs Mācību 

pirms miega kā nomierinošos pilienus. Mēs pazīstam tādus, un viņi nekad nenogrimst 

domās par Mācības rašanos. Tātad, tiem, kuri vēlas iet paātrinātu apziņas 

paplašināšanās ceļu, jāapgūst Hierarhijas likums, bez kura izpratnes un ievērošanas 

nekāda garīga augšupeja nav iespējama. Jēkaba kāpnes – Lielā Realitāte un visas 

Pasaules Celtnes pamats. 

Tagad vērsiet jaunatnācēju uzmanību uz to, ka visās mācībās vienmēr un visur tiek 

norādīts Zelta Vidusceļš. Viss varmācīgais un pārmērīgais tiek nosodīts. Tādēļ tur, kur 

tiek runāts par miega un barības samazināšanu, tur skaidri ir pateikts, ka tad, kad gars 

būs nobriedis, pats organisms norādīs normu. Var ierobežot savu miegu un barību līdz 

minimumam, bet tad galīgais rezultāts būs ķermeņa novājināšana, vājprāts un pat 

nāve. Turpretī, guļot normāli 7-8 stundas, pieņemot normālu barības daudzumu, bet ar 

sirdi tiecoties uz savas domas šķīstīšanu, cilvēks var sasniegt lieliskus rezultātus. Bez 

tam vienmēr tiek norādīts, ka miega un barības samazināšana iespējama augstienēs, 

kur vajadzība pēc tās samazinās atkarībā no augstuma, bet saindētā pilsētas atmosfērā 

ir ieteikts pietiekošs barības daudzums, pie kam tās pietiekamība, protams, netiek 

mērīta pēc daudzuma, bet pēc barības vērtības, kuru nosaka tevī atrodošais vitamīnu 

daudzums. Ja arī tiek prasīta augu barība, tad arī tādēļ, ka gaļas ēšana ir cēlonis 

daudziem smagiem saindēšanās un saslimšanas gadījumiem. 

Budistu tekstos minēts: “Ja garīgi sasniegumi būtu atkarīgi no atsacīšanās no gaļas 

barības, tad zilonis un govs jau sen būtu tos sasnieguši.” Un vēl: “Askētismam pie 

atbrīvošanās no Zemes saitēm nav nekādas nozīmes. Daudz grūtāk atrast pacietīgu 

cilvēku nekā tādu, kas pārtiek no gaisa, saknēm un ģērbjas koku mizās un lapās. Kad 

cilvēks novājināts no bada vai slāpēm, kad viņš pārāk noguris, lai valdītu pār savām 
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jūtām un saprāta priekšstatiem, vai tad viņš spēj sasniegt mērķi, kuru var gūt tikai ar 

paplašinātas apziņas skaidru saprātu? 

Vēl: “Lai mūzikas instrumenta stīgas izdotu harmoniskas skaņas, nevajag tās pārāk 

savilkt vai atslābināt līdzīgi tam, katra piepūle, ja tā ir pārmērīga, beidzas ar neauglīgu 

spēku patēriņu; ja tā ir nepietiekoša, tad pārvēršas pasivitātē un bezdarbībā.” – Un 

tādēļ, vingrināties samērībā, ievērojiet pareizu mēru sasprindzinājumā un līdzsvarojiet 

savas spējas. 

Aiziešanai un atrausmei no Zemes pārmērībām un kādībām jāizpaužas galvenokārt 

garā un apziņā. Atcerieties, kā teikts: “Dažs gavētājs, kas domās tīksminās par ēšanu, 

sliktāks par cilvēku, kurš barībā lieto gaļu.” Vienmēr vajag ievērot, ka nobriedis gars 

viegli atsakās no visādām pārmērībām, viņš pat nedomā par tām, viss viņā noris 

dabīgi un tātad galvenais sasniegums – apziņas tīrībā un paplašināšanā, viss pārējais 

pats pievienosies. 

Tāpat ārkārtīgi muļķīgi iedomāties, ka var sevī attīstīt un palielināt psihiskās enerģijas 

rezerves ar pārmērīgu sasprindzinājumu darbā un ar atsacīšanos no miega. Psihiskās 

enerģijas augstākās kvalitātes pareiza attīstība iespējama tikai pie paplašinātas apziņas 

un ar Augstākās Palīdzības līdzdalību. Jebkuras varmācīgas metodes un vingrinājumi 

noved vai nu pie zemāko šīs enerģijas izpausmju apgūšanas, vai arī nobeidzas ar 

mediumisma attīstīšanu, apsēstību vai pat nāvi. Tādēļ tik svarīgi visiem norādīt uz 

Zelta Līdzsvara ievērošanu, uz veselības saudzēšanu. 

Norādījumā lietot tīru augu barību, nav nekā sentimentāla, bet tīri medicīniski 

apsvērumi. Tiem, kas sāk kalpojuma un patiesa mācekļa ceļu, tīrība visā un visur ir 

pamata noteikums. Norādiet tāpat, ka miegs ir pilnīgi nepieciešams. Kad ķermenis 

netraucē, tad gars sevišķi piesātinās ar smalkās pasaules dzīvinošo substanci. Ja šīs 

barības trūkst, gars pamirst. 

Biju pārsteigta par dalībnieku skaitu. Ja visi atbilst Dzīvās Ētikas jaunajām prasībām, 

tad tas ir liels iepriecinājums. Bet neaizmirsīsim, ka svarīgs ir ne daudzums, bet 

kvalitāte. “Cilvēku pazīšana un katra vadītāja pārbaudes akmens. Tādēļ būsim 

uzmanīgi ar jaunpienācējiem, sevišķi tiem, kuriem Mācības formulas “pastāvīgi 

mutē”. Liela armija nekad nav bijusi uzvaras ķīla. Svarīgs ir gars, kas to apvieno. 

Saņemot vēstules, bieži nākas pārliecināties, cik daudzi nepareizi tulko dažus Mācības 

norādījumus. Gandrīz vienmēr tas, kas teikts plaši visaptverošā nozīmē, tiek 

pārveidots pēc savas mājas vajadzībām, radot nežēlīgu un postošu nesamērību. Zinu, 

ka nav viegli saprast dažus apgalvojumus, jo Mācība dota un tiek dota pamatojoties uz 

katras dienas noteiktiem pārdzīvojumiem, pieredzes un notikumiem un tādēļ dažus 

norādījumus to nenobeigtībā var izprast tikai tie, kas ir tam sagatavoti. Ja Jums to 

iztulkošanā rodas nesaprašanās vai strīdi, lūdzu nekautrējieties pajautāt man. Es ar 

prieku dalīšos savās zināšanās. 

Ļaudis, kas apgalvo, ka viņi Mācību pareizi izskaidro, bieži dara pilnīgi pretējo. 

Nebrīnieties, ja visneiecietīgākiem un visniknākajiem būs it kā apsēstības pazīmes. 
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Vienmēr jāatceras, ka fanātiķi arī šie apsēstie. Protams, apsēstības pakāpes ir visai 

dažādas un bez tam gadās, ka starp tām dažas nav nemaz tik ļaunas. Tā mēs pazinām 

ļoti labu večiņu, kura atradās zem pilnīgas sava tēvoča – anglikāņu garīdznieka 

kontroles (apsēstības). Večiņa pastāvīgi skandināja viņa sprediķus, kas neizgāja no 

tiem ietvariem, kādus viņš sprediķoja, dzīvs būdams. Varbūt, ka viņa kādam kaut kā 

palīdzēja, bet pašai večiņai šī parādība bija drīzāk kaitīga, jo viņas garīgā augšana bija 

pilnīgi paralizēta; viņa bija tikai paklausīgs sava apsēdēja ierocis. 


