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Sūtītā palīdzība 

269. 

Agni Joga izplatītās fluidiskās strāvas atbilst evolūcijai. Izsūtītā fluidiskā strāva 

iedzemdē savu graudu un darbība attīstās atbilstīgi. Visi Bothisatvas pašaizliedzīgā 

kalpošanā izmantoja šīs fluidiskās strāvas, tāpēc Mēs tik augstu vērtējam šādas 

izpausmes. Nemitīgais devējs Agni Jogs rada fluidiskās strāvas, tāpēc tik augstu 

novērtējam ugunīgās jaunrades pierādījumu. 

270. 

Kas pēc būtības ir Bothisatvu līdzcietība? Nepiespiežot gribu, neredzami un pacietīgi 

Viņi virza katru noderīgu spēku uz labumu. Nav grūti virzīties pēc Bothisatvu 

Norādījuma, jo katru gara īpatnību Viņi paredzējuši. Darba smagums var būt tikai tad 

sajūtams, kad spēki sadalīti nepareizi. Bet kad ievērota norādījumu un izpildīšanas 

samērība, tad pat sarežģīts darbs nevar būt neiespējams. 

Viskaitīgākā būs iedomāšanās, ka viss atdots un bez atalgojuma. Visspīdošākās sekas 

var iznīcināt ar šādu samazinājumu. Neaizmirsīsim, ka var iet, zinot mērķi, bet skaitīt 

akmeņus, uz kuriem uzminusi dārgā kāja, būs zoss soļošana. Lai arī domājam, ka 

putni laižas bez mērķa, bet par to tie neskaita katru spārna vēdienu. Neviens Skolotājs 

nav uzskatījis savu darbu par pabeigtu un atlīdzību pelnošu. Tā ir Bothisatvas 

pašaizliedzības kādība.  Jaunrade ir ikvienā nenogurstošas rokas vēziena darbībā, jo 

acs pārzin mērķa attālumu. Tā būs Bothisatvu darbība. Piemērs – visuresošā uguns, 

pašaizliedzīgā un nenogurstošā savā būtībā. 

271. 

Kādēļ gan tik daudzos eksperimentos izpaliek panākumi? Vispirmā kārtā vainīga 

nepacietība un  novēlošanās uzņemties atbildību. Dažreiz Mums it kā pārmet, ka 

palīdzība nav nākusi laikā, bet pārmetuma vietā jautātājam gan būtu vajadzējis 

atcerēties, ka viņš jau priekšlaikus bija izvairījies, vai arī atzinis, ka nasta tam par 

smagu. Mēs ļoti skumstam, kad redzam gļēvu izvairīšanos vai nevēlēšanos nostādīt 

sevi bezdibeņa malā. Bet kā gan citādi kāpināma enerģija, ja ne nostādot sevi 

bezizejas stāvoklī? Tikai tāds stāvoklis uzskatāms nevis par galu, bet gan par sākumu. 

Tāpat arī pacietības vingrinājumos lietderīgi ir iesavināt sākuma jēdzienu. Dažam 

absolūti viss ir gals, bet Mūsu mācekļiem viss ir sākums. 

272. 

Kad uzbrukums saskatīts, vienmēr mēdz būt stāvokļa uzlabošanās. Ienaidnieks taisa 

spriedumu un tad pūlas darīt to zināmu, bet ja izziņotā postīšana nav notikusi, tad 

daudzas klātesošas modras acis sūtīs jaunus spēkus. 
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273. 

Vai nav spēcīga psihofiziska parādība, kad gulta, krēsls un galds trīc, dziedinošu 

vibrāciju ietekmē? Nav brīnums, ja dažkārt tās sajauc ar zemestrīces darbībām. 

Skeptiķi šo izjūtu bieži attiecina uz reiboni. Arī vibrāciju parādība dod materiālu 

eksperimentiem. Promitīviem aparātiem iespējams novērot smagu priekšmetu 

vibrācijas. No šiem rupjiem piemēriem var pāriet uz cilvēku organismiem, kas trīc 

visos nervu centros. Jūs pazīstat šīs vibrācijas un uzskatāt tās par gluži dabīgām, bet 

necerēsim, ka vairums ļaužu vēlēsies par tām ko zināt. 

Un tomēr visās Mācībās tās ņemtas vērā un par tām noteikti runā. Pat primitīvas 

mācības piešķir vibrācijām ļoti svarīgu nozīmi. Tālab, domādami par sirdi, noteikti 

atcerēsimies vareno dziedināšanu ar vibrācijām. 

274. 

Bet kad runāju par piesardzību, Es ņemu vērā arī vibrācijas, jo daudzas krustojošās 

strāvas var radīt indīgus savienojumus. Tālab tik svarīgi zināt, no kurienes nāk 

vibrācijas, lai tās uztvertu ar sirdi. Brīnišķs ir sirds vads, labāk par telegrāfu tas izprot 

savienojumus. Pie tā paša noved ar Hierarhijas apgūšana. Jāsaprot, ko nozīmē 

apzinīgums visā. 

275. 

Nāksies sastapties ar jautājumu – kāpēc lemtā palīdzība nāk tikai tieši bezdibeņa 

malā? Iemeslu tam daudz; karma un pilnveidības aura, bet bez tam cēlonis vēl arī 

meklējams mūsu sirds enerģijas spriegumā. Sadarbībai ar Augstākajiem Spēkiem 

vajadzīgs sirds spriegums, bet parasti tas rodas tikai tad, kad kāpinājums sasniedz 

pēdējo pakāpi. Tātad, ja sirds enerģija būtu bijusi attiecīgi ierosināta, tad arī sadarbība 

būtu sākusies agrāk. Tā atkal nonākam pie sirds enerģijas audzināšanas jautājuma. 

Tikai iegaumēsim, ka šī audzināšana jāsāk ar vissīkākajām izjūtām un no 

visparastākajām rīcībām. Tāds nosacījums stāvokli apgrūtina, jo cilvēkam patīk sacīt 

– ļaujiet man cīnīties ar milzi, bet atbrīvojiet no blusu ķeršanas. Bet milži ir retums, 

kamēr blusas – neskaitāmas. Vajag iziet caur šiem tumšiem leģioniem. Vajag izsargāt 

no tiem māju. Inde, ko nes milzis, ir mazāka par blusu indi. Milža parādīšanās kāpina 

arī neparastu vīrišķību, bet cīņā ar mušām un blusām arī vajadzīga vīrišķība, parasti 

gan cilvēkiem sagādā ciešanas mušas, bet nevis milži. 

276. 

Brālība kā magnēts pievelk jau sagatavotās dvēseles. Ceļi ir dažādi, bet ir viena 

iekšēja stīga, kas skan un aicina uz apvienību. Var nojaust visdziednieciskās 

vibrācijas, bet tikai nedaudzi izprot šādu dziedniecisku radību nozīmi. Vārdos vien 

nav iespējams izskaidrot, kā šāda apvienība notiek. Vajag paplašinātas apziņas, lai 

atskārstu un pateicīgi pieņemtu sūtīto Palīdzību. Tā cilvēks sāk izprast, ka tuvojas 

augstākā enerģija. 


