
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

14.daļa: Garīgā izsmalcinātība. 

4.nodaļa: Skolotājs un māceklis. 

 

1 lapa no 2 lapām 
 

Tā māceklim jāsagatavo savs organisms, izsmalcinot savu uztveri, jo kurš gan, 

izņemot Dižo Skolotāju, zina, par cik tuvu vai tālu no mērķa ir tā mācekļa karma, kurš 

tiecas uz Viņu. Tādēļ pielieciet visas savas pūles un traukšanos, lai labāk saprastu un 

pielāgotu Mācību dzīvē un nododiet pārējo karmai un Vadoņa dižajai zināšanai. 

Lai jūs uzmundrinātu, sacīšu: kaut arī ilgs ir mācekļa sagatavošanās ceļš, un daudz 

šķēršļu nākas pārvarēt un daudz pārbaudījumu guļ ceļā, bet katra pārvarēšana nes 

savu prieku, un savu tuvošanos, un savu atklāsmi. Tāpat jāzina, ka šie pārbaudījumi 

nav kaut kas mākslīgi izdomāts vai sarīkots, bet patiesībā mācekļa pārbaudījumi 

slēpjas viņa iekšējā attieksmē un attapībā, kuru viņš izpaudis pie visām dzīvē 

sastopamām grūtībām un apstākļiem. Teosofiskajā literatūrā parasti tiek minēti septiņi 

gadi kā pirmais pārbaudījumu periods pirms nākošās pakāpes septiņiem gadiem. Bet 

šis laiks var tikt saīsināts, bet tāpat arī pagarināts līdz bezgalībai. Viss atkarīgs no 

mācekļa karmas un viņa iekšējās attīstības un tiekšanās. Jo ir jāsasniedz pakāpeniska 

augstāko centru atvēršanās, bez kā nevar tikt pieņemts par mācekli. Bet atcerieties, ka 

līdz 30 gadiem ne visi centri var izpausties bez šausmīga kaitīguma visam 

organismam. Patvarīga atvēršana līdzināsies slepkavībai. 

Tagad gribu Jūs brīdināt no tā saucamām psihisma briesmām, jo šī spēja ir sevišķi 

bīstama māceklības pirmajās pakāpēs. Psihiķi, atrodoties kontaktā ar smalkās pasaules 

zemākajiem slāņiem, bieži krīt maldos, pieņemot smalkās sfēras būtņu balsis, kas tēlo 

Lielos Skolotājus, par īstu Aicinājumu vai Balsi. Maldīgi apgalvot, ka šīs balsis 

vienmēr ierosina tikai uz ļauniem darbiem, netiklību vai noziegumiem. Tā darbosies 

tikai visrupjākie un zemākie spēki. Daudz bīstamāki tie, kas pienāk zem Gaismas 

Mācības maskas. Mēs zinām ne mazums tādu nožēlojamu virzošu “gaišo” balsu un 

redzējumu gadījumus. Tādēļ Skolotājs vienmēr brīdina no psihisma, kuru attīsta sevī 

tie, kas vingrinās pranajamā. 

Ja kāds grib iet pa patiesās Gaismas ceļu, bet kam agrāk ir bijis mazliet psihisma, 

viņam jāvēršas pret šo spēju ar lielu izpratni, atceroties, ka senajā Indijā un Ēģiptē 

neviens dzimis medijs nevarēja tikt pieņemts par mācekli un pielaists tempļa 

Vissvētākajā vietā. Bet mūsu laikā tieši tie ļaudis, kuriem ir zemākās psihisma spējas, 

uzskata to kā sevišķi izcilu sasniegumu savā ceļā. Kāda liela maldīšanās! Psihisms un 

garīgā attīstība pretēji proporcionāli. Psihisma spēcīgs izpaudums aiztur garīgas 

augšanas attīstību. Visiem, kas aizrauti ar psihiskām parādībām, jābūt ļoti 

uzmanīgiem, jo kā teikts Mācībā, - psihisms nav garīga attīstība, un Gaismas 

mācekļiem viņa garīgā attīstība notiek augstākos psihismam nepieejamos plānos un 

viņš iet – jūtziņas ierosinājumu vadīts. Bieži psihisms izrādās novājinoša parādība, jo 

dižā kalpošana ir jūtziņā. Garīgi gļēvie psihiķi kļūst sātanistiem par gardu kumosu. 

Tādēļ noskaidrojiet sev šo lielo starpību starp psihismu un augsto jūtziņu. Centieties 

ieklausīties sirds balsī, attīriet un paplašiniet domāšanu, lai izsmalcinātu visas jūtas! 

Mans pirmais padoms Jums būs – izrakstiet no Mācības grāmatām tās īpašības, kuras 

nepieciešami piesavināties, lai tiktu pieņemts par mācekli. Pēc tam iedziļinieties savā 

būtībā, atzīmējiet sev savas vissliktākās īpašības un, izmeklējot vienu no tām, 
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centieties visiem gara spēkiem aizvietot to ar pilnīgi pretēju īpašību. Pieveikuši vienu, 

ķerieties pie otras utt. Tas nemaz nav tik viegli, bet vieglums nepiederas karaliskajā 

ceļā, kurš ved uz Ugunīgo Pasauli. 

Un tātad – uzmanīgi pārlasiet manu vēstījumu un atzīstieties sev godīgi, vai varat 

izšķirties par dzīvi, kas pilna pašuzupurēšanās, vīrišķības un spriegas darbības 

vispārības labā, pacietīgi gaidot vēstis no Dižā Skolotāja, neskatoties varbūt, uz 

gadiem ilgu klusēšanu. Bet ja Jums ir pieejams sirds ceļš, kas prasa lielu 

nesatricināmu atdevību, šo retāko no viscēlākajām īpašībām, tad Jūsu ceļš var 

negaidīti kļūt daiļš un saīsināties. Viss atrodas paša cilvēka rokās. Lai šis 

apstiprinājums Jūs uzmudina un liek Jums traukties. 


