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53. 

“Nepieciešams atklāt patiesās sejas. Seju atklāšana jau ir izplatījuma attīrīšana”. Ir 

nepieciešami atvērt augoņus, lai strutas iznāk ārā. “Jo Jaunajai Pasaulei ir jauni 

nosacījumi un tā prasa jaunas darbības. Nav iespējams ieiet jaunajā pasaulē ar 

vecajām metodēm – tādēļ tik ļoti aicinu uz apziņas pārradīšanu. Tikai jauna apziņa var 

glābt pasauli,” – Lūk, šī apziņas pārradīšana arī ir “Dzīvās Ētikas” Mācības galvenais 

mērķis, bet nevis sajust vijolīšu smaržu, koncentrējoties uz savu degungalu. 

54. 

Ir laiks gaišākajiem prātiem saprast, ka visas pasaules apziņa ir paplašinājusies un 

milžu soļiem iet uz jauniem pārkārtojumiem. Nevar ieiet Jaunajā Pasaulē ar 

vakardienas grabažām! Skaista ir nākotne, bet tā ir jāprot saņemt! Jaunais laikmets 

savā karogā nes dižu sadarbību visā dzīvē, visā tās visaptveramībā uz patiesas 

zināšanas un iecietības pamata. Bet tumsonībā un fanātismā nav iespējama nekāda 

sadarbība… 

55. 

Visiem bailīgajiem atgādiniet “M.D. Lapu” 1.grāmatas 79.lappusē minēto paragrāfu: 

“Protiet nest Gaismu! Protiet paust Daiļuma plašumu! Bailīgajiem nav augšupceļa, ar 

grabažām nav būvēšana, ar ķivuli nevar salīdzināties svilpošanā, no sapuvušas maizes 

nepaēdīsi, ar kvēpošiem dūmiem neuzrakstīsi savas dzimtenes nākotnes brīnišķo 

stāstu.” Visādos veidos atskan Mācības grāmatās liesmainie aicinājumi uz jaunu 

apziņu, uz jaunu celtniecību, jo Jaunajā Pasaulē var ieiet tikai ar atjaunotu garu, jaunu 

izpratni un pa jauniem ceļiem. Tieši pašlaik notiek lielā atlase. “Es radu jaunas 

Debesis un Jaunu Zemi, un iepriekšējie vairs netiks pieminēti un sirds vairs nebūs ar 

tiem.” 

Katram celtniekam ir jāapgūst materiāls, ar kuru viņš var rīkoties. Viss satrūdējošais, 

viss neizturīgais ir jāatmet. Nav vajadzīgs pūlis, bet atsevišķi izmeklētie. Pūlis nekad 

nav neko radījis. Pūļa daļa ir postīt. 

Kā lielais domātājs Ničše ar Zaratustras muti saka: “Un tā manas acis atvērās; man ir 

vajadzīgi sekotāji un pie tam dzīvi, nevis miruši, kuru līķus es nēsāju visur līdzi… 

Manas acis ir atvērušās; Zaratustram nav jārunā tautai, bet gan sekotājiem. 

Zaratustram nav jābūt par ganu un ganāmpulka suni! 

Cēlējs meklē sekotājus, bet nevis līķus, un tāpat ne ganāmpulkus un arī ne 

pareizticīgos… Viņš meklē tādus pašus cēlējus, kāds ir viņš pats, tieši tos, kas raksta 

jaunas vērtības uz jauniem bauslības galdiņiem… Cēlējiem un ražas novācējiem un 

svētkus svinošajiem gribu pievienoties, gribu viņiem parādīt varavīksni un visus 

pakāpienus, kas ved uz pārcilvēku!...” 

Es tik ļoti mīlu šo grāmatu! Protams, daudzi to izlasījuši bija sašutuši, bet, patiesi, 

tādām apziņām grūti būs ieiet Jaunajā Pasaulē. Pašreizējais laiks ir pārāk bargs, lai 

ļautos sentimentalitātei, ir jāsapulcina visi tie, kas tiecas, visi, kas stipri savā pastāvībā 
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un vīrišķībā. Ir vajadzīgi patiesi gara kareivji, kas nebaidās pacelt savu šķēpu par 

Gaismu un Vispārības labumu. Tā Tibetas Svētie jeb Bodhisatvas vienmēr tiek tēloti 

ar šķēpu, kas ir bezbailības un gara vīrišķības simbols. Tādēļ, ja kādam ir bailes, lai 

tas labāk atiet nost, jo patiesi, viņš neizturēs Jaunās Pasaules uguni. Mācība nav 

domāta vājajiem un bailīgajiem. Nāks gara atdzimšana un jauna Esības izpratne, kas 

būs apstarota visām Bezrobežības Daiļuma varavīksnes krāsām. 

Jā, eksplozijas un triecieni apziņas iekustināšanai ir nepieciešami, jo citādi iestājas 

nāve un trūdēšana – tāds ir kosmiskais likums. 

Ir norādīts, ka parādīsies īstās sejas, jo izplatījuma šķīstīšanai ir jānotiek. Bet nekādas 

patieso jauno tēlu parādīšanās nedrīkst Jūs nobiedēt. Sen ir teikts, ka Ivans 

Simttūkstošais izglābs dzimteni! Drāma ir tā, ka cilvēku vairums nevar, pareizāk 

sakot, baidās un negrib aptvert, ka tautas apziņa ir izmainījusies, ka ir jau izaugusi 

vesela jauna paaudze, kas pilnīgi atrauta no vecā! Ja pagājušā gadsimta lēnajā tempā 

mēs domāšanā tik ļoti atšķīrāmies no saviem tēviem, tad kā gan jaunās paaudzes 

psiholoģijai, kas izaugusi revolūcijas apstākļos, ir jāatšķiras no vecās psiholoģijas! 

Patiesi, iztēles trūkums ir liels ļaunums un visu iespēju robeža! Tādēļ uzbrukumus 

sagaidiet mierīgi. “Ja no vilkiem baidies, labāk mežā neej!” “Tikai drošajiem Dievs 

palīdz”. 

Dzīves pieredze apstiprina šos gudros sakāmvārdus. Jaunās Pasaules Kultūras 

celtniecībai ir nepieciešami cilvēki ar drošu un stingru apziņu, kas ir uzticīgi 

kalpošanai vispārības labumam un kas vienmēr ir gatavi aizsargāt Dižo Gaismas 

Hierarhiju. 


