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56. 

Tāpat prieks dzirdēt, ka Jūs jūtat jaunā laika tuvošanos. Jā, tas nāk, nekas tam ceļu 

nevar aizsprostot. Visas pasaules karte mainās. Daudzām zemēm nāksies pārdzīvot ne 

mazums grūtību, bet tumsā var jau atšķirt gaismas veidus. 

Tādēļ radīsim Gaismas veidolus, lai mūs nemulsina viņu mazais skaits, bet lai liels 

būtu viņu potenciāls. 

57. 

Atskatoties atpakaļ, var atrast dziļus cēloņus, kuri sagatavojuši vecās pasaules 

bojāeju. Jo tā domas un gara apspiešana, kāda notika dažās zemēs, arī izraisīja visu 

turpmāko neprātu. Ilgi balstītais aizsprosts tika pārrauts un straume savā ceļā 

noslaucīja visu. Tā neviens un nekas nespēj apturēt domu, šo ugunīgo enerģiju un 

Pasaules Ēkas vainagojumu. Jā, visu zemju masu apziņā notikusi liela pārmaiņa, bet 

daudzi nespēj, pareizāk, negrib samierināties ar šo faktu un vienmēr vēl cer atgriezties 

agrākā bezatbildīgā dzīvē. Patiešām, bezatbildīgā, un šī postošā kaite bija gandrīz 

vispārēja. Nedomā, mīļais, ka es attaisnoju visu notikušo, visus nodarītos postījumus 

vai arī atzīstu nolīdzināšanu pēc tumsonības. Nē, man nav nekas pretīgāks kā visu 

nivelējošais princips. Vienveidības princips, pirmkārt, ir pretdabīgs, jo tas runā pretim 

visiem kosmiskajiem likumiem. Pašas Esamības pamatos ir bezrobežīga diferencācija. 

Visa daba dzīvo caur daudzveidību un cīņu, un tādejādi iegūst varenību un daiļumu. 

Tāpēc var sacīt – vienveidība ir nāve, bet daudzveidība – dzīvība. Tāpat arī visā 

Kosmā valda Hierarhijas likums. Patiešām, Kosmā zemākais pakļaujas augstākajam. 

Kas gan var eksistēt bez Vadošā jēdziena? Uz kā tad balstās evolūcija? Formu un 

izpausmju daudzveidība pie ugunīgās būtības vienotības.  

Cīņa par harmoniju jeb pilnveidošanos un vadošais Hierarhiskais princips ir esamības 

pamati. Mūsu vienīgais un vislielākais Skolotājs un Likumdevējs ir Daba. 

58. 

Ļaunuma spēki ir aktīvi un solidāri visos savos pasākumos un drosmīgi darbībās, bet 

jāņtārpiņi jeb “remdenie” nekādi nevar apvienoties, jo nodarbināti ar sevis 

iznīcināšanu. Tā noris mūsu piektās rases beigas un dzimst sestās atjaunotās apziņas 

rases cikls. 

59. 

Tieši izplatījuma staru pārmaiņa darīs iespējamu apziņas pārveidošanos un pasauļu 

tuvināšanos. Patiesi, Jaunā Pasaule nāks jaunu staru bruņojumā. 

60. 

Gribas domāt, ka bezaizspriedumainie prāti, aplūkojot “Dzīvās Ētikas” gaismā visu 

pasaulē notiekošo, ietvers evolūciju un atskārtīs, ka vecā pasaule aizgājusi un 

vajadzīgas atjaunotas un nu paplašinātas apziņas, lai pieņemtu jaunās, pašas dzīves 
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izraisītās celtnieciskās formas. Kā jau es vairākas reizes rakstīju, visi notikumi, visas 

norises skaidri norāda, kurp virzās evolūcija. Pāri visām šķirām dzimst vispārīgās 

sadarbības, vispārīgās lietas un visu darba ļaužu kolektīvās solidaritātes laikmets. Un 

visnepieciešamākais uzdevums, kas tagad nostājies cilvēces priekšā, ir visa garīgā 

sintezēšana ar materiālo. Jauni atklājumi zinātnē, jauni pētījumi un psihiskās enerģijas 

likumu atklāšana prasīs jaunu iedziļināšanos un subjektīvās pasaules jeb garīgās 

pasaules izpratni. 

Tieši psihiskās enerģijas likumu atklāšana palīdzēs nostiprināt jauno dzīves iekārtu. 

Blīvās – fiziskās pasaules sakarība ar smalko – ar enerģiju pasauli kļūs acīmredzama, 

un Augstāko Gudrību apliecinās Spēks, kas vada un apvieno visu esamību. 

Nākotnes pasaule, augstākā pasaule nāks laboratorijas staru bruņojumā. Tieši 

laboratorijas parādīs augstākās enerģijas priekšrocību un ne tik vien pierādīs cilvēka 

psihiskās enerģijas pārākumu pār visām līdz šim pazīstamām enerģijām, bet arī atklās 

uzskatāmu atšķirību tās kādībā, un tādējādi garīguma nozīme būs konstatēta pilnā 

mērā. 

Augstāko likumu apjēgšana pakļaus tehniku garam, un tā nostiprināsies arī augstāku 

mērķu atzīšana, kas sekmēs visas materiālās dabas pārveidošanos. Pārveidotā daba, 

pārveidotais tautas gars noteiks arī jaunas, labākas formas dzīves iekārtai. Mans 

padoms tagad – ļoti ugunīgi novērot zīmes, kas nāk no Jaunās Zemes. 

61. 

Tieši rakstura vājums norāda, ka gars vēl samērā jauns. Vecie gari zina, ko grib, un 

parasti viņi ir neatlaidīgi savos lēmumos un sasniegumos. 

62. 

Mums ir dārga katra vienotība vispārības labuma darbā, sagatavojiet apziņas Jaunās 

Pasaules saņemšanai, kas atnāks, bet pa citiem ceļiem nekā to daudzi no mums 

iedomājas. Ārdīšanai visos tās veidos jāpaliek pagātnē. Atbildības apzināšanās, 

sintēzes meklēšana un jaunrade, pastāvot plašai kooperācijai, nodibinās līdzsvaru uz 

planētas. 

63. 

Jūs jau droši zināt, ka es nemīlu vārdu okultisms. Šo vārdu apzīmogojusi parastā 

pieeja un tas kļuvis nepatīkams. Saprotu, ka grūti vienmēr no tā izvairīties, bet, kur 

iespējams, es cenšos atmest šo vakardienas terminu. Ezotēriskā Mācība, Ezotēriskā 

Zinība, vai pat slepenā zinātne skan jau labāk. Jo tagadnes uzdevums ir virzīt cilvēku 

apziņu uz jaunu pieeju, jaunu apvārsni, uz nākotni ar tās jauniem atklājumiem, kas 

prasa jaunus apzīmējumus. Tāpēc gribētos vēl noteiktāk uzsvērt, ka pašaizliedzīga 

dzīves varoņdarba ceļš būs arī pieskaršanās dabas noslēpumu izzināšanai, kuri, 

pirmām kārtām, slēpjas pašā cilvēkā kā visu dabas valstu sintēzē. Šāda apziņa 

neizbēgami novedīs pie jaunas pieejas visas dzīves iekārtai, visai esamībai. Un visu 

Dzīves Mācību jeb Dzīvās Ētikas nolikumi iegūs neiznīcināmu vērtību. 
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Tāpat arī, vai nebūtu labāk tur, kur apcerējuma forma to pieļauj, vairāk vispārināt 

Dievišķās Sākotnes izpratni. Runājot par Vareno Principu, es gribētu izvairīties no 

baznīcas valodas. Gribas un nolikuma jēdzieni jau saistīti ar personību un tāpēc tie 

neatbilst Visaptverošās Sākotnes priekšstatam. Man šķiet, būs labāk šos jēdzienus 

aizvietot ar vārdu – kosmiskais likums. 


