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Priekšvārds 

 

Izjust Mācības Patiesību un vērst savas sirds liesmu pretī Skolotāja Aicinājumam spēj 

tikai tas, kurš jau savās pagājušās dzīvēs tuvojies Mācībai un Lielajiem Skolotājiem. 

Tajos, kas tuvojas pirmo reizi, vienmēr daudz svārstīguma un šaubu. 

Patiešām, apstāklī kam ticēt un kā ticēt tad arī slēpjas esamības problēmas 

atrisinājums. Cilvēka brīvā griba vai brīvā izvēle veido viņa likteni. 

Domāju, ka grāmata “Aicinājums” ārkārtīgi  derīga un vajadzīga ne mazāk par citām 

grāmatām. Tajā īsās formulās dots daudz tāda, kas citās paplašināts un apskatīts no 

citiem viedokļiem. Veselā uzbūvē nedrīkst atmest nevienu akmeni. Pirmā grāmata ir 

pamatakmens. 

Aicinājums ir atskanējis un Jūs to esat sadzirdējuši. Jūs esat iemīlējuši Mācības 

grāmatas un ar to pieņēmuši Aicinājumu. 

/Anete Eihmane / 

 

1. 

Akmeni dārgo, vien vienīgo, svētbijīgi dzīvē saglabājiet. 

Es esmu jūs – jūs – Es – Dievišķā Es daļiņas. 

Kareivji Mani! Šalc dzīve – uzmanīgāk! 

Atstājiet visus aizspriedumus – domājiet brīvi. 

Neaizejiet no dzīves – vadiet sevi pa virsotņu ceļu. 

Svēts miteklis visiem. Visiem vienīgs. 

Dieva Nams pasauļu apdzīvots un visur mīt Svētais Gars. 

5. 

Vienīgā glābšana – vērst garu Patiesības mirdzumā. 

Tīrā māksla, īstenākais mirdzošā gara vēstījums. 

Caur mākslu jums top gaisma. 

 

Atstājiet visus aizspriedumus un, gūdami spēku garīgi palīdziet cilvēkiem. 

Vērsiet kroplību uz daiļumu. 

Kā koks atjauno lapas, tā cilvēks uzplaukst uz labā ceļa. 
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6. 

Uz labu virziet savus draugus. 

Neslēpiet Mūsu vēstījumus. 

Ar sirdi sekojiet Mūsu iedvesmai. 

Pūlieties – un atzīsit gaismu. 

Es rādīšu jums ceļu – Mūsu zīmi ar sirdi sapratīsiet. 

 

Kas stingri pilda Mūsu prasības, tas pieskars ausi parādību harmonijai. 

Patiesība ir ar jums, protiet atklāt tai ceļu. 

Nostiprinieties sava gara varenuma augšanā. 

Protiet paturēt prātā Vārtus, ko Mēs jums rādījām. 

7. 

Vīrišķības uguns jūsu māju apgaismos. 

Tam gaismu sūtīsim, kas smaida tumsai. 

Jau augšup dodas jūsu gars – sals nesastindzinās degošo sirdi. 

 

Esamības roka nostiprinājusies un pacēlusi rīta blāzmojumu. 

Mani draugi, personīgām lietām nebūs krāsot jūsu auru. 

 

Nemaziniet tā nozīmi, ko neaptveriet! 

Jums doto zīmi sargājiet. 

Jums vajag gaidīt uz jaunas garīgās apziņas pamošanos. 

Ieskatu par neizbēgamu un vajadzīgu spēka uzplūdus un atplūdus. 

Gudrības balss atvērs Nezināmā durvis. 

8. 

Top jauna pasaule. 

Augšanai palīdzēs paļāvība, ja gars atklāts uztverei. 

Kam jums maskas, ja jums ir gudrība? 
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Mani, draugi, izejiet ātrāk cauri pirmām pakāpēm un skaidri dodieties augšup; un ja 

Es piedāvāšu jums zeltu, naudu, puķes un akmeņus – novērsieties. 

 

Ņem šķēpu saules lēktā. 

Un virzi rīta kumeļus uz dzīves pusdienas tveici, 

Un lilijas izaugs uz akmeņiem,  

Un savu vientuļo mitekli atver pirmajam staram, 

Un putni dziesmās cildinās darba slavu. 

9. 

Ja uzvarēsit – apskaidrosities. 

Ja padosities – viesulis jūsu dvēseli aptumšos. 

Labojieties, draugi, nemitīgi. 

 

Uzdrīkstieties – Es esmu ar jums. 

Māciet citus pēc paustajiem darbiem, bet jums nevajag citiem pārmest aiz neziņas 

nodarīto. 

Tumšs ir daudz, vajag piedot. 

Viņiem gars tikko samanāms. 

 

Vieglāk ej, vairāk priecājies, ejot virsotņu ceļu. 

Mans smaids jums seko, mani draugi. 

Gars nemierīgs, bet esiet gudri. 

Labākā zināšana – sirds. 

10. 

Kurmis rok alu. 

Ērglis lido kalnu augstumos. 

Kurmim silti alā. 

Ērglim salti pirms saules lēkta. 

Bet lidojiet līdz laimei, mani tuvie. 
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Pūlēdamies nemanīsi briesmas. 

Ļaujiet augt savai sirdij un atdariet savas acis. 

 

Darbs – veiksmes ķīla. 

Dzenis gudri kaļ koku. Ieskatu – ņemiet piemēru. 

Mans vairogs jūs sargās, mani tuvie. 

 

Es garam ciedra stiprumu došu. 

Proti mīlēt, ja augšup dodies. 

11. 

Manam darbam neder vājums, -to, ko sūtu, uzņem nekavējoties. 

Migla drīz izklīdīs, saules smaids apskaidros jūsu ceļu. 

Tie, kas saņem, lai arī dod. 

Ziniet, Vedu pa īsāko ceļu uz zināšanu, darbu un laimi. 

 

Nevajag, tikko Skolotājs saka ko nepatīkamu – uztraukties: māceklis priecājas par 

katru vēstījumu. 

Domā par viena Skolotāja garīgo vadību. 

Katram Manam vārdam un īsam aizrādījumam dzīvē ir nozīme. 

12. 

Laimīgais – labais Vadītājs dots katram. 

Proti ar visu gara spēku griezties tikai pie Viņa, 

Citādi durvis paliks atvērtas un strāvas sajauksies. 

 

Mīliet tos, kas jūs izvēlējušies. Apzinieties saistību ar vadītāju un nekas nepilnīgs 

netuvosies jums. 

 

Gara sacelšanās sadragā cietuma atslēgas. 
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Nosodi to, ko uzskati par kaitīgu garam un dodies augšup gara brīvības sajūtā. 

Topi stiprs dzīves laimes apziņā, un ceļa pavediens nepārtrūks. 

Uz lielu darbu Es esmu jūs aicinājis. 

Skolotājs laimi jums uzticējis. 

 

Tīras parādības rada brīnumu. 

Protiet mīlēt Manu darbu. 

13. 

Apdomība spriedumos tikai palīdzēs Manam darbam. 

Izturieties pret svešām mācībām ar izpratni un iecietību. 

Dzīves parādības pārliecinās tur, kur vārdi bezspēcīgi. 

Rodiet nedaudz izredzēto un saudzīgi atbīdiet nesagatavoto ļaunās pretrunas. 

 

Laime pameta daudzus, kas no tās novērsās. 

Dzīves parādības salīdziniet. 

 

Kas jums šķiet nejaušība – ir nākotnes lapas puse. 

Varat mierīgi un modri strādāt. 

 

Nederīgie aizies – gudri tiek izlemts Jaunās Rases attīstības plāns. 

Skarbi sāciet gaišo darbu, bet Mana karoga gaisma jūs svētīs un virzīs uz ceļa, kas 

pauž Manu Patiesību. 

14. 

Es nojaušu veiksmi, kas nāk, pildot Manu Gribu. 

 

Es saku, esiet nomodā. 

Spēku un saprašanu savienojiet. 

 

Ļaudis rādīs pretestību ceļā uz Gaismu. 
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Kurmja acij tumsa mīļāka. 

Mīlestība un zināšana visu pārvarēs. 

 

Mani bērni, jūs nepamanāt, kāda kauja notiek ap jums, tumšie spēki cīnās slepeni un 

atklāti. 

Jūsu gars kā dambis viļņiem noraujams. 

Bet nebaidies sirds, tu uzvarēsi! 

Sirds aug un zināšanas krājas. 

 

Brīnumi jūsu tuvumā, bet kaujas troksnī tos nemanāt. 

Tīrs darbs aug, ja viņa saknes ir dziļas. 

Vairogs nav virs durvīm, bet tie, kas tuvosies, nesīs Manu karogu savās sirdīs. 

15. 

Mani bērni, dzīves mācība, Manis vadītā, ir īsākais ceļš uz kosmosa parādību 

saprašanu. 

Vajag saprast nepilnības šķēršļus. 

Doto stingro skolu ar smaidu pieņemiet. 

Pa nakts taciņu labāk iet paļaujoties uz Vedēju nekā meklēt ceļu tumsā. 

 

Mani bērni, indīgie laiki aizies, bet jūs, pasargātie ieiesit pa jaunu ceļu Jaunā Pasaulē. 

 

Neviens nesēd skolā naidnieka uzbrukuma laikā. 

Tagad laiks daudz sarežģītāks kā domājat. 

Nekad ienaidnieks nav bijis tik stiprs. 

Bet stunda situsi. 

16. 

Tīri un skarbi sāciet manu darbu.  

Atcerieties, ka labāko darbu sākums aizvien bijis grūts. 

Svētnīca tagad aizslēgta un lūgšana piemirsta, bet gara sirdis vijas ap seniem mūriem. 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

1.daļa: Patiesības ceļš 

1.nodaļa: Aicinājums 

 

7 lapa no 30 lapām 
 

Nekas neapturēs pasaules jaunās pakāpes Cēlāja Roku. 

Domājiet par uzvaru. 

Neizrādiet bailes – labu piemēru rādiet apkārtējiem ļaudīm. 

Paudiet tikšanos uz nākamo, un daudzi spēki jums neviļus pakalpos. 

Mana Roka novērš jums draudošās briesmas, ciktāl liktenis atļauj. 

Zeme aizklāj kalnu ainavas, bet tomēr nonāksim. 

Varat Manas lietas labā uzstādīt prasības, bet bez dusmām, sūtot labuma radošo 

spēku. 

17. 

Dzirdiet aicinājumu pat rozes ziedlapiņas krišanā. 

Dzīve pilna aicinājuma, uguns noved pie noslēpumu virsotnēm. 

Labais nerūs. 

 

Manas rokas pilnas labā, bet pretdarbībai jātop apstādinātai.    

Paudīšu mācības spēku uz aprobežotiem prātiem. 

 

Nekas nedrīkst būt par šķērsli izdibināt Dievišķās gudrības parādības. 

Dažādi uzdevumi prasa dažādus instrumentus. 

 

Ir labi parādīt ļaudīm skarbu, patiesu novērtējumu par īsto un dziļo radīšanu. 

Nav labi samierināties ar tukšu ārišķīgumu un balagāna lēto troksni. 

18. 

Uz tīra pamata sāciet Manu darbu. 

Uzskatiet par laimi nest gaismekli tumšo un ļauno vidū. 

Pie mums nolemts parādīt nežēlīgo siržu mācīšanas ceļus, tās mīkstināt ar daiļuma 

vienotāju spēku. 

Patiesība tikai grūtā darbā sagrauj cietuma restes. 

No augstumiem plūst patiesības vārdi, bet ļaudis izgudrojuši lietussargus un 

aizsegušies no negaisa padebešiem. 
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Bet lietus gāzes aizsniegs sausās sirdis. 

Šaubīties var tikai akls. 

Esiet pacietīgi nākotnes kāpnēm. 

19. 

Es laimi jums paužu, pieņemiet to un mācieties saprast uzrakstīto. 

Viss, ko var paātrināt bez postīšanas, tiks paātrināts. 

Dzīve atvērs rīkli, bet gars ir nesatricināms. 

 

Nav brīnums, ka tumšie mēģina ievainot manus kareivjus, bet neredzamais vadonis ir 

nomodā. 

Pieņemiet kauju, Manu vārdu mēģiniet aizstāvēt. 

 

Dosim Mūsu esamības apstiprinājumu. 

Dosim tīro mācību, kā laimīgi iziet caur dzīvi. 

Vajag strādāt ar tīru garu, pārējais nāks bez sevišķām rūpēm. 

Pasaule ar asaru mākoni pārtrauc vajadzīgās strāvas. 

20. 

Paužam kauju un katrs akmens slacīts darba sviedriem. 

Mācība atklāta, bīstami atkāpties. 

Nav vajadzīgi garā vājie. 

 

No Austrumiem un Rietumiem ies Mani karotāji un pazīšu uzvarētāju vidū Manis 

izvēlētos. 

Un pazīsit Manis izceltos. 

 

Pauzdams patiesību, vai gan varu noklusēt par tiem, kas vētras aukstumā atnes 

labumu pļaujai. 

Manu nolikumu aizsargādami – aizsargāti tiksiet. 
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21. 

Migla tikai Zemes acij dara grūtības, bet, kas prot redzēt dzīves parādības, redz 

notikumu ķēdi. 

Katrs grauds – saules zelts – vairogs pret zemes mēness spīdumu. 

Ir jāizvēlas saules vai mēness ceļš. 

Saule pilda dienu ar brīnumiem – mēness rada mānīgus rēgus. 

Smiltīs nemeklē ūdeni, ledus nerodas tveicē. 

Augšējie ceļi ved kalnā. 

 

Es paužu jums mācību ikvienas dienas dzīvē. 

Nebīstieties vientiesīšu – viņi kā lapas tiks aiznesti. 

22. 

Esiet kā saules stars un putnu dziesma. 

Rādu jums lielo dzīves skolu. 

Varat smelt gudrību, salīdzinot dažādas sejas. 

Lai tīrā tieksme neatslābst, un tad Rādīšu ceļu, ko iet izredzētie. 

 

Mana Roka sniedz jums vairogu aizsardzībai. 

 

Rīta saule skaidra tiem, kas agri modušies. 

Bet tumšie ir sauli aizgulējuši. 

Es esmu ar jums un jūs aizsargāšu. 

Katrs pats kaļ savu ceļu. 

 

Miesu jūklis pilda ielas, bet auru apgaismojums blāvs. 

Rādiet saprašanu. 

23. 

Bruņoju jūs dzīvei. 

Jaušu ne šīsdienas mācību, bet Sagatavoju jaunu dzīvi. 
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Neesiet ar mirušiem, aug atbalstītāji. 

Ejot uz Templi jūs iziesiet arī ceļa putekļus un dubļus. 

Es esmu ar jums. 

 

Saprotiet, ne ar mirušiem jums kopā iet. 

 

Brīnums nemanot ieviesīsies dzīvē. 

Tīrās mācības pavirzīšanai vajadzīgs laiks. 

Pārdzīvojiet laiku. 

 

Kam attīstīta pienākuma apziņa, tas to redz vispirms. 

Ko pievelk mīlestība, tiks pievilkts mīlestības robežai un, prieka pildīts, vispirms 

daiļuma prieku ieraudzīs. 

24. 

Esiet sargvietās. Lai nekas netīrs neiekļūst Manā Namā. 

Raidīšu zibeni uz atklātiem Manas lietas nodevējiem. 

Es došu biedinājumu šiem neprātīgajiem. 

Mans vairogs pasargās tos, kas māca. 

Paudīsim brīnumu tiem, kas cieņu parādījuši. 

Es sūtīšu jums Savu Vārdu, nonesiet to tiem, kas mācās. 

 

Es paciešu. Manu Vārdu pulgo, darbus sagroza un izposta. 

Ar svešām rokām Manu Vairogu aizskar, bet Jaunās Rases saknes stiprinās. 

 

Došu jums mierinājumu – tīras idejas nemirst, lai arī visi sali draudētu iesaldēt. 

25. 

Bargi tiesāt dzīves notikumus nevajag, - viņu ķēde noved pie Vārtiem. 

Tīras domas vajadzīgas, lai pāri ceļa akmeņiem varētu tiekties uz priekšu. 
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Mūzikas tīrās domas palīdz pārraidīt strāvu. 

Pielūdzam ar skaņām un skaistuma tēliem. 

Prāts un sirds necīnās vienīgi kad peld radīšanas okeānā. 

Un gara putns dreb no harmonijas dziesmām. 

Un vārda tērauds zvēro patiesības kausētavas ugunīs. 

 

Gudrais nebīstas. 

Brīnums nāk negaidot. 

Visam jaunam vienmēr ir nozīme, dažreiz puteklītis svarīgāks par kalnu. 

Vajag sapņot, sapņu ceļš dod jaunu logu. 

Logs ved uz gaisu. 

Gribētājs saņem. 

Visam ir nozīme. 

26. 

Mocīties nevajag, ir derīgāk priecāties par katru gara radīšanas drusciņu. 

Radīšana izlieta pat tumšo vidū. 

Ņem mikroskopu un dzīve pildīsies ar brīnišķām formām. 

Tumša acs labāk iegūst garīgo redzi. 

 

Ir gudri neraizēties, bet līksmi tiekties. 

Vajag domāt, doma dzemdē darbus. 

 

Saskatiet jauno parādību vidū pravietoto kauju. 

Jūs jau zināt, kādā viss ir spriegumā. 

Piedāvājam laimi – vai! Tiem, kas atraidījuši! 

 

Turiet niknu naidnieku labāk par sapuvušu draugu. 
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Krievijas tautas dabu apskaidros gara daiļums. 

Neraudi tur, kur vajadzīgs ne asaras, bet bultas, kas caururbtu tumšo garu. 

Krievija uzplauks caur mākslu. 

27. 

Pasažieru nepacietība nevar ātrvilcienu paātrināt. 

Jauns apstāklis rada jaunus lidojumus. 

Nesteidzieties – viss atnāks. 

 

Brīnums top. Jūs darāt darbu vajadzīgu, lai nākamā dzīve atnāktu. 

Darba grūtības nav lielākas kā dimanta slīpēšana. 

Sveša griba pavirza uz labu kā vilnis uz dzirnavām. 

Bet cik daudz aizsprostu neuzceļ dzirnavnieks, iekams darba vilni sāk virzīt. 

Vajag rokai varēt un acij būt drosmīgai uz jaunām iespējamībām. 

 

Mēs gatavi palīdzēt, ja cilvēks netraucē. 

Tikai uz saucienu atveram vārtus. 

28. 

Labāk ir ļaudis pazīt, nekā jūsmot par maskām. 

Ja ļaužu sirdis būtu pilnas daiļuma, nebūtu vajadzīgs varoņdarbs, bet tumšo ir tik 

daudz; 

Tas lai parāda katras Patiesības ērkšķaino ceļu. 

 

Domājiet par nākamo labumu un neapstājieties pie šīsdienas. 

Mana palīdzība ir liela un nāk neatliekami. 

 

Ir sāpīgi pazīt draugu īstās sejas, bet zināšana augstāka par visu. 

Zirgs auļo no pātagas asuma. 

Puruša dreb no netaisnības klātbūtnes. 

Labums drošiem un laimīgiem! 
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Jauni, jauni, jauni brīnišķīgi saprotoši sapulcēsies. 

 

Vajag gaiši ticēt un negaidot gaidīt. 

Negaidi, bet ievēro pat zāles stiebriņa kustību. 

29. 

Jaušu, putekļi aklina acis un kauja aptumšo dzirdi. 

Bet zināšana nāk un pārspēs zemes nogurumu. 

Jāzina, ka izvēlētais labā ceļš novedīs pie Avota. 

Zināšanas sula sakrājas un auglis briest zem dārznieka rokas. 

 

Tur, kur maniem spēkiem nav jāplūst veltīgi, tur paļaujieties – saprotiet ceļu ir daudz, 

bet sirds zina tuvāko. 

Labi saprast – daudz iemācīties. 

 

Skaudri un grūti aug nolemtās lietas. 

 

Lai gļēvums atkāpjas un nodevība lai vij savas ligzdas. 

Iznīcinādami ligzdas ar zibeni un ar viesuli noslaucīdami gļēvumu, kaldinām ceļu. 

Ejiet – pūlieties. 

Nevajag noskumt, kad nogurums pārņem miesu, gars vienmēr brīvs. 

Kaujā atļauts atpūsties. 

30. 

Mana roka iesvaida tos, kas tā cienīgi. 

Protiet spriest pēc Manas mācības. 

 

Laiks sarežģīts un spēki tumši; bet stars ir nomodā. 

Radītāja Roka rotā izredzēto vairogu ar gara parādībām. 

Sveša prasme nepastāvēs Radītāja priekšā. 
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Skarbi zināt ir labāk kā justies aizgrābtam. 

Mācu dzīves patiesību. 

Vajag zināt iepriekš nekā varēt. 

Vajag varēt iepriekš nekā rādīt. 

Paust var to, ko gars attaisnojis. 

Ja jūs neesat caura laiva, tad aizpeldēsit. 

Buras paceltas un stūre pārbaudīta. 

Mans vairogs kaujas laukā jūs aizsegs. 

Gatavojieties kaujai – ar tīrām domām uzvarēsit. 

 

Dzīves pasaka apstiprināsies, bet tveriet aicinājuma viļņus. 

Satiekoties un vēstulēs meklējiet sūtītos iespējamību dimantus. 

Vajag skatīties plaši un tāli. 

Izprotiet, kareivji! 

31. 

Jaunus pavedienus ieviju, meklēju savienošanās stūrus. 

Uzlieku jums vajadzīgos vainagus un klusumā gatavoju jūs kaujai. 

Priecājieties, drošais iet pareizo ceļu. 

Varu aizsargāt uzticīgos. 

 

Zinošais uzvar. 

 

Jā, jā, jā. Katrs vienotājs vārds labākās puķu sēklai līdzīgs. 

Audzēt dārzu daiļo katram ļauts. 

Bet kur tad dārznieki, kas pazīst sēklu šķirnes? 

Aizvāksim sīvās zāles. 

Un to zemi, kur Dievs vaigu rādījis, puķēm greznosim. 

Bet kur gan ir vienošanas puķes, - saglabājiet to ziedlapiņas. 
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Jā, jā, jā. 

Nakts aptumšo labākos tēlus, bet atskārstiet  - Gaisma nāk. 

Ne niecīgiem par lieciniekiem būsiet. Dzīve pārveidosies. 

32. 

Vajag pielikt pūles, vajag ar rokām uzcelt jaunu spēku. 

Palīdzēšu, palīdzēšu, bet pielieciet pūles. 

 

Desmit gadu ciešanas paiet vienā dienā pie izredzētiem. 

Labāk rūgts kauss nekā dzīve ar maziem rūgtumiem. 

Samaksājiet viesnīcās kārtīgi rēķinus, un paklanīdamies uznesīs jūsu saiņus uz kuģa. 

 

Var dzīvē staigāt garām nolemtām Vietām, nepiegriežot vērību aicinājumiem. 

Mēs varam ar mājienu pārvietot lietas. 

Bet Mūsu mājiens neatvieglos jūsu karmu. 

Mūsu vairogs aizsargās jūs pret tumšo spēku ielaušanos, bet par veciem rēķiniem 

jāmaksā neizbēgami. 

Likteņa roka ved uz labumu. 

 

Starp nežēlīgiem un tumšiem. 

Gara nodevības vidū. 

Meklējumos un skumjās, 

Mans vairogs pār jums. 

33. 

Raut saites, likt uz svariem Mūsu spēkus. 

Zaudēt pieeju Mums – bīstami. 

Ne smiekli, ne joki ir tuvošanās Gaismai. 

Spēki apņem katru Mūsu kustību, un tikai, kad apziņas rīta vietā krēsla iestājas, 

tumsonības spārni un punkti var aizskart. 

Tumsa var pārsteigt atkāpušos. 
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Un viegli var paklupt kalnos. 

Labāk neatraidīt Roku vadošo nekā glābēja lukturi gaidīt. 

Nomaldījušies ir priecīgi atgriezties pat uz suņu rejām. 

Vai gan labāk nav iet ar pavadoni starp sniega dimantiem. 

Vajag saprast. 

Vajag atcerēties. 

Vajag zināt. 

34. 

Vai jūsu dzīve nav pasaka? 

Paklāji Pašlideņi pie jums izklāti un aizlidosit drošā garā. 

Bet pat lāči sapratuši, ka jāpeld kopā. 

Cik daudz noderīgu veidolu visapkārt izkaisīts. 

Ieskatu, ir jāiztur, zinot, Kā vairogs pār jums. 

Cenšos pasteidzināt jūsu skrējienu. 

Ne šaubas, ne nožēlas, ne izmisums, bet nākotne jūsu priekšā. 

Laika lūpām Esmu pavēlējis jūs izvest uz Mana ceļa. 

Zem zemes plīvura paslēpu jūsu seju. 

Piepildīju augšupejas prieku. 

Noskaidroju pagājušā rakstu vīstokļa atmiņas. 

Plaši spriedumus pacēlu un atvēru grāmatas. 

Nāciet, saņemiet. 

“Lūgšana” 

Tu, kas man balsi un vairogu esi Devis, 

Sūti Skolotāju uz maniem ceļiem, atvērta ir mana sirds. 

35. 

Ieskati: Mūsu saucieni dod zināšanu, pārāku par senlaiku likumiem. 

Negaiss nāk – Mācu to pārciest. 

Radītāja Roka atver divas sfēras. 
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Ceļu izvēlēties nolikts. 

Suņu bars ņurd un ūpis zibsnī ar aci tumsā. 

Bet zinošie nodreb. 

Es vairogu sūtu – ievērojiet, laimi neatstumiet. 

Rīts mēdz būt miglains un dzestrums pilda sirdi. 

Bet jūs zināt – laime nāk. 

Sasildieties pie nākotnes apziņas uguns. 

Krēsla nav ilga, jā, jā, jā. 

Kauja kvēlo, skaidri auss izšķirs soļu dunošo troksni. 

Jā, jā, jā. Pildies ar spēku. 

36. 

Parunāsimies labsirdīgi un zinātniski. 

Ne Manis dēļ, bet jūsu dēļ runāju par uzticību. 

Sūtījumi izirst aizvērtas sirdis priekšā. 

Kad nevajadzīgu runā, tad vadi sajūk. 

Uzbudinājuma emanācijas ne tik vien atsviež sūtītās domas, - pat darbība nevar ezim 

pieskarties. 

Ar to atšķiras apspalvojums no eža adatām. 

Bultas, apspalvodamas, apvilks glābšanas apli, bet, ja šaubu adatas nepielaiž 

telegrammu līdz uztvērējam, tad sevišķi sarežģījumi ceļas. 

Augstākie sūta Mums labumu. 

Mēs nododam to jums, bet, ja mēs un jūs atraidīsim sūtāmo apziņu, tad ļaunuma vilnis 

mūs nogremdēs. 

37. 

Prieka strauti pilda Radītāja domu okeānu. 

Apskaidrības būs bez gala. 

Katrs koks priekā ziedos tērpjas, bet nomezdams lapas tas neskumst, zinot, ka būs 

pavasaris. 

Atkārto: daiļums pat ar asarām, kamēr aiziesi līdz noliktam. 
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Vajag garīgi mirdzēt, zinot, ka garā patiesība. 

Vajag saprast plaši, kā paustā gara plašums. 

 

Ar jums runāju un jums Norādu un Piepildu jūs ar mācības varoņdarba ilgām. 

38. 

Raksturam tīram jābūt un jāuzvelk sirds stīgas. 

Mācība turpinās. 

Nav ilgi vairs tagad jāgaida. 

 

Karma ir svarīga, bet vēl svarīgāka ir izredzēšana. 

Karma ir tikai izredzēšanas nosacījums, bet vienīgi izredzētais nes uzdevumu. 

Radītāja smaids vainago ne aiz atzinības, bet aiz prieka par sirds uguni un virs galvas 

mirdz uguns zīme. 

Nocirstie zariņi dod kokam spēku, atmestie paradumi tīra garu. 

Ar drosmi apstipriniet. 

Ar apķērību atrodiet. 

Steigties ir labāk nekā gulēt gaidot. 

Cērtiet no baļķiem – salieciet namu. 

 

Dzīvē mēs neievērojam vissvarīgākos acumirkļus, tie mums liekas kā putekļi. 

Radītāja Roka ne vien visvarenajās parādībās, bet arī puteklīša kustībā. 

Vārti atvērti, lai glabā gaismekli. 

39. 

Vanags nenolaidīs spārnu lidojumā. 

Briedis nevilcināsies traukdamies pār bezdibeni. 

Tā tie, kam jāatnāk noteiktā laikā, - nepaliks iepakaļ. 

Ne paisums, ne bēgums, bet kosma zeltainais plūdums rauj laivu. 

Un sakļautas buras, bet noteikts krasts. 

Mans vairogs kvēl un no pleciem spīd varoņdarba stari. 
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Agrākā smarža pārvērtīsies smirdoņā. 

Agrākā dziesma – ratu rīboņā. 

Agrākais vairogs – krāsns aizslienamā. 

 

Līdz ar jums priecājamies, novērojot pārvērstos, atsegtos cilvēkus. 

Kā loga aizskars atsedzas un visa mājas iekārta kļūst redzama. 

Un viegli dot padomu, lasīt atvērtu grāmatu. 

40. 

Katras dienas gaitās meklējiet Gaismas mirdzumu. 

Augot domai par Labajiem Spēkiem, nostiprināsies klauvētāju apziņa. 

Apsmējuši, apmelojuši, nomelnojuši garu, mazie apstājas labā un darbības cietokšņa 

priekšā. 

Mūžīgās dzīves zīme dos triecienu pašai zemākai pierei. 

 

Mīļie sīktirgoņi, vai gan izdevīgi krāpt pašiem sevi? 

Nabaga valdnieki, vai gan ir brīnišķīgi celt sev cietumu? 

Piktie prātnieki, vai nav kauns no savām pamācībām atteikties? 

Un jūs, ielas bērni, neaizmirstiet, ka zvaigzne namu starpā nav lampa. 

Gan nirstat, gan lidojat, gan dzirdat. 

Bet kur ir jūsu gara pērles? 

Kurp traucaties? 

Virzienu esat pazaudējuši un svešs zars caurdūris jūsu spārnus. 

 

Ausīm gruži kaitīgi – saku kā ārsts. 

Bet Manas zāles nav sarežģītas, 

Un Mana taure ausis neaizkliegs – zāles augšana skaļāka. 

Sirdī saproti, ar asaru nomazgā savu vientuļo mītni. 

41. 

Zāļu lapas saules gaismu glabā. 
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Vai tiešām tikai cilvēka acs gaismu nepanes? 

Ar vairogu spitālību neaizsegsi. 

Un bruņucepure neatvietos galvu. 

Mūsu sauciens vienkāršāks par bērna lūgumu. 

Pieņemiet sagatavoto bagātību. 

Vai tiešām uzskatāt par labāku iznīcināt sevi tikai aiz tumsības? 

Lūdzu, bet arī Brīdinu, 

Parādības būs, priekškars paceļas. 

Un acenes neglābs acis, pilnas putekļu. 

Ejiet pie ārsta. 

42. 

Vajag meklēt gadījumu klausīties. 

Lielā klusēšana apņem ausi atvērto. 

Pēc trokšņiem klusums dziļš. 

Un kaujā klusums sevišķi pārsteidz. 

Auss it kā novēršas no zemes plāna. 

Nesasniedzamais šodien – viegls rīt. 

Ceļa grūtības atkarājas no ķermeņa ieradumiem. 

Tāpēc pasargiet bērnus no ieradumiem – kā čaumalām tiem jāatkrīt. 

Tarakānu pūlis, kas saindējis nama sienas, skraida apkārt pa kaktiem. 

Tumsa ar to ļaudis saistījusi, bet šķēpa zibens pāršķels tumsu. 

Būs gaisma. 

 

Kam termiņš par garu, tam labāk nepieskarties. 

43. 

Kas atmet mācību par cerību, par darbību, par vīrišķību, 

Kam zināšanas termiņš drausms, 

Kas mīlestības vaiga priekšā nobāl, 
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Kas eņģeļu spārna bīstas, 

Tādu nevajag! 

 

Mirdz Templis minētais un mūsu ceļš ir noteikts. 

Un katrs rīts rauj mūs uz sauli. 

 

Attapīgi esiet – darbojieties. 

Mēs runājam vienu reizi. 

Neatkātojiet jautājumu. 

Nesaprastais un nesadzirdētais Zemei zūd. 

Varat no jauna saprast un uzkāpt, bet pa jaunām kāpnēm. 

Tāpēc uzmanīgāki esiet. 

Nogurums nav bīstams, bet ļaudīm kaitīgāka ir vieglprātība un bieza āda. 

Līdzīgi saimniekam – vienmēr darbībā. 

Nenobīsimies no darba lāsēm. 

44. 

Valdniek, kādēļ neuztici man salasīt visus Tava dārza augļus? 

Bet kur gan tavi grozi? 

 

Valdniek, kādēļ neizlej pār mani Tavas svētības strautus? 

Bet kur tavas krūzes? 

 

Valdniek, kādēļ čukstu vietā nesaki pērkonī Savu patiesību? 

Bet kur ir ausis? Un pie tam – pērkoni labāk kalnos klausīties. 

45. 

Ļaudis sapulcējas, pieredze pieaug, palīdzība kļūst vieglāka. 

Tā kuģis, pacēlis buras, tikai pasteidzina skrējienu. 

Vienkāršāk, vieglāk, augstāk un nemanot paceliet grūtumus kā ziedu putekšņus. 
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Lai pāreja viegla būtu, - vienkāršāk, vieglāk, augstāk, līksmāk. 

Neturi prātā pazoles, kad spārni aug aiz pleciem. 

46. 

Kāpēc redze dzīves beigās top tālredzīgāka? 

Pieredze vērš mūsu aci tāli un tekošais aizmiglojas. 

Tā arī jūs, saņemdami nākotnes zināšanu, 

Izejiet caur tagadni, neiestigdami starp purva ciņiem. 

Bet darbība vispirms. 

Patiesi saku: putns lidojumā dažreiz derīgāks, nekā sastindzis cilvēks. 

 

Es gudros saucu. 

Jaunie un vajadzīgie sapulcēsies un apvienības koks uzplauks. 

47. 

Vajag pļaujas laukam ar izkapti cauri iet. 

Katru vārpu rokās nonest klētī. 

Tīros graudus ar elpu izvētīt. 

 

Sīkās aizņemtības parādība stiprāka par Jerikas mūriem. 

Vai nav veco gružu jūsu ausīs? 

 

Mācekli, vai gan gliemežnīca baidās bangu samtainā piesitiena? 

Nebaidies bangu. 

 

Ieskatu – gars visam laiku rod. 

Ja bāka jebkuru dienu gatava glābt ceļiniekus, 

Tad kādā gan glābšanas ugunī jādeg Manam karaspēkam. 

Un darbības uguns aizdedz citas ugunis. 
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48. 

Bērni. Darbība. Darbība, darbība. 

Domas par labumu paceļ līdz Skolotāja dvēseles vibrācijai. 

Bērni, bērni, dārgie bērni. 

Nedomājiet, ka Mūsu Brālība apslēpta no cilvēces necaurejamām sienām. 

Himalaju sniegi, kas Mūs slēpj, nav šķērslis patiesības meklētājiem, bet gan 

izpētītājiem. 

Izšķiriet starp meklētāju un sausu skeptiķi izpētītāju. 

 

Lai akmeņi pasaka patiesību. 

Lai zāle un koki apdzied Radīšanas slavu. 

Bet cilvēkiem atstājiet darbību. 

Jo darbībā apslēpts viņa tiekšanās auglis. 

49. 

Jautās: kāpēc jūsu grāmata nelīdzinās citām grāmatām? 

Sakiet: tur klusuma pamācības. 

Bet pie mums kaujas sauciens. 

Paskaidrojumos, norādījumos un pamudinājumos –  

Kaujas un darbības skaņa. 

 

Laiks dot jaunus ceļus. 

Gars rada lēcienus pār bezdibeni. 

Palīdzība jums, kas sākat traukties. 

Palīdzība jums, kas ieskanējušies. 

 

Teikšu tiem, kas klusē – savā ceļā varat sastapt garīguma pilnu trauku, protiet to pazīt. 

Ja pazīsit, centieties pieiet cik iespējams tuvu. 

Iegaumējiet: garīgums kā liesma aizdegas, kā brīnišķīgs magnēts sev tuvina. 
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50. 

Pār tukšnešiem, okeāniem un kalniem pārcelieties vienā elpas vilcienā. 

Un lūk, stāvam vaigu vaigā. 

Nav vairs telpas. Ir zudis laiks, atklājas atziņu varenums. 

Vai viegli uz spārniem aizlaisties? 

Teikšu – viegli tiem, kas spārnus jauš. 

Bet nelidot tiem, kas Zemes saldumu pazinuši. 

Kurp viņiem lidot no sava elka? 

Tā īstenībā izpratīsit Zemes tieksmju niecību. 

Vienkārši, jo viss ir vienkāršs. 

 

Aizlidojiet nodomos, aizlidojiet apstiprinājumā, aizlidojiet mīlestībā. 

Izjūta iepazīs lidojuma prieku. 

Atkal dzīves atvars paliks zem kājām. 

Un gavilējošs krāsu brīnums iemirdzēsies pie Dienvidus Krusta Zvaigznēm. 

Viss ir iespējams. 

51. 

Pūlieties. Ceļš atvērs darbam. Jūsu rokās lielākās iespējamības. 

Jums, kas darbojaties, jāiet savu ceļu droši, 

Nedomājot par rītdienas briesmām vai prieku. 

Neaizmirstiet, ko Es jums sacīju. 

Nebaudiet gardumus no Saimnieka galda, pat ja Viņš jums tos piedāvā. 

Ņemiet tikai to, kas dots jūsu lietas labuma vārdā. 

Maksa nāk, bet gaidas nedod rezultātus. 

 

Vai Kristus, krustā sists, domāja par savas Dvēseles glābšanu? 

Kaut mazā mērā centieties tapt līdzīgi Viņam. 

Kad caur jūsu pagaidu apvalku skrandām pazib gara formas. 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

1.daļa: Patiesības ceļš 

1.nodaļa: Aicinājums 

 

25 lapa no 30 lapām 
 

Vai jūs neizjaušat spēku un prieku? 

Un tad Es esmu tuvu pie jums. 

Un tad jūsu ausis jauš manu soļu šalkas. 

52. 

Mācieties vairogu apsargāt. 

Paraugs vajadzīgs – mēģiniet attapīgi sasniegt. 

Jaunais ir grūts, vecais nederīgs. 

Lai mākoņi kalnus neaizsniedz. 

Ne pašattaisnošanās, ne izvairīšanās nepalīdzēs. 

Tikai radošs darbs ved uz uzvaru. 

Darbu saprotiet plaši. 

Putenis aklina acis, bet gars neaizmieg. 

Garu saudzējiet. 

Padevība pierādās darbībā. 

 

Viņi lielās, ka saņēmuši Mūsu pamācības, bet nav atteikušies ne no viena paraduma. 

Viņu soļi pilni šaubu, un viņu vārdi nodevībās piesātināti. 

Peldas mājas peļķē un notur to par okeānu. 

Sevišķi piesargieties nodevības. 

53. 

Jauns sevi parādīs darbībā. 

Paudīs daiļuma vairogu, un pilni mīlestības vērs durvis klauvējošiem. 

Zudīs zeme zem aklā kājām un pakritīs kurlais. 

Sūtu jums dzīvo ūdeni izmazgāt acis un ausis. 

Un brīnums pārveidosies un parādīsies daiļumā tilts uz jauno ceļu. 

 

Nemeklē pusdienā vakaru. 

Pie arkla, arāj, neteic atpūtas lūgšanu. 
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Putekļus viegli nokratīsiet, ja pasteigsities. 

Nekas neapkopts lai nepaliek. 

54. 

Es runāju īsi, lai jūs iemācītos. 

Un atcerētos, atcerētos, atcerētos, ko Esmu jums teicis. 

 

Zemes kliedziens satricina gara augšanu. 

Bet jūs caur pacietības vārtiem ejiet. 

Bet jūs caur kalpošanas sapratnes Vārtiem ejiet. 

Un galvenais, atcerieties uzticības lotosu kā dienu, tā nakti. 

 

Labākās zāles, labākais ierocis – apziņa, ka Mēs par jums rūpējamies. 

Nostiprinoties savienībā ar Mums, iziesiet cauri neuzvarami. 

Paužot varonību, jūs augat milžiem līdzīgi. 

Šie drausminās par postīšanu, citi priecājas par to. 

Bet jums katra kritusi siena tikai ceļš uz Gaismu. 

55. 

Kā ziloņi mežam cauri iet, krūmus dragājot un kokus pašķirot, 

Tā ejiet Lielajā Kalpošanā. 

Tāpēc protiet cīnīties. 

Daudzi ir aicināti uz atziņu, 

Bet ne daudziem atklāti Mūsu lēmumu noslēpumi. 

Tāpēc protiet cīnīties. 

Jūs ieraudzīsit, kā apvaino Manu vairogu. 

Jūs uzzināsiet, kā slepus apmaina Manus dārgumus. 

Un jūs pacelsiet savu šķēpu. 

Tāpēc protiet cīnīties. 

Galvenais, sargieties nodevības un vieglprātības. 
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No vieglprātības dzimst nodevība. 

56. 

Šaubas iznīcina ieročus. 

Katrs svārstīgs akmens dara torni nedrošu. 

 

Mana Roka tikai pār stiprajiem. 

Gļēvums un vieglprātība dzemdē nodevību. 

Nodevību tiesājam ne pēc cēloņiem, bet sekām. 

Brīvs ir katrs, bet tiesāts top pēc darbiem. 

 

Lūdzu asināt gribu, tas palīdz bultu lidojumam. 

Griba ir atziņas stopa stiegra. 

 

Jāsaprot šis laiks – nevar iet  

Parastu seju, kad kalni satricinās. 

57. 

Ak, ir laiks padomāt par Jauno Pasauli. 

Mana pamācība atver darbības durvis. 

Kā vājprātīgi skraida ļaudis, kas nākotni nezina. 

Iznīcībai lemtie pūļi tiecas uz iznīcību. 

Noģida tos nes uz bezdibeni. 

Paraugieties neprātīgo tieksmēs. 

Jauni noziegumi atver savu rīkli. 

Acīmredzamas parādības nesatrauc negudro smadzenes. 

Tukšs laiks muļķiem. 

Smags tiem, kuri samana gaismu. 

 

Tomēr ne fabrika, bet gara darbnīca atjaunos pasauli. 
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Un tapetēs, kas ļaužu uzlīmētas un kas noslēgušas dzīves poras, bargās Svētības 

straumes apskalos. 

58. 

Tātad darbā jūs mani sagaidīsit. 

Bet kur ir darba pazīmes? 

Straujums, noteiktība un pašaizliedzība. 

Bet strauji un noteikti var noiet arī līdz bezdibenim. 

Bet jūsu ceļš uz virsotnēm. 

Un tāpēc vēl pielieciet, bet gudri. 

 

Un ņemiet par paradumu rītos, 

Dienu sākot, sev jautāt,- 

Ko varat pielikt uzdotajam darbam? 

Lai Mans Vārds ieietu visos jūsu darbos. 

Lai ieietu nekā šķērslis, bet kā apstiprinājums. 

Nenovirzīdams, nesarežģīdams, bet ieiedams kā jūsu noteikto domu daļa. 

 

Un tā, darbā gudri, un pieņēmuši Mana Vārda vairogu, 

Uzvārīsit visu, kas kaitē augšupejas ceļam. 

Tas ir padoms, kas tūdaļ liekams darbā. 

Tikpat noteikti un vienkārši saku – lasiet un saprotiet vienkāršāk Manu Mācību, 

nepalaižot garām termiņus. 

59. 

Ir apkaunojoši nenoģist Jaunās Pasaules robežu. 

Ir apkaunojoši stiept līdzi pakārtā valga galus. 

Jauno sauli laidiet logā. 

 

Ilgi velkas nepaklausības aste. 
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Spēcīgais raugās pasaulē šķēpu pacēlis. 

Gudrais jauš nākotnes uzdevumu. 

Garā daiļais dreb Pasaules saskaņā. 

 

Uztveres brīnums piemīt visām saprātīgām būtnēm. 

Neaptverama ir pasaule. Neskaitāmas ir gaismas krāsas. 

Saskaņā gremdējies gars dzied visu siržu dziesmu. 

Tāpēc priecājieties, ja spējat just. 

Snaudošs gars paliek bez iedarbības. 

60. 

Cieniet Sākotni. 

Brālībās lielajās un mazajās visas darbības tiek dotas caur vecākajiem. 

Var būt pamācības un iedvesmas. 

Bet darbības iziet no viena Avota. 

Negaidiet dāvanas, bet salasiet dārgumus. 

Varu dot jums visas pasaules pērles, bet ko darīsiet ar savu dārgumu? 

Jāprot novērtēt katru manas lietas stundu. 

Taustoties jāatrod Gaismas durvis. 

 

Ja jūs varētu iedomāties no naida atbrīvot gara līksmi, jūs gavilētu, bet ne raudātu! 

Niknuma nomākts gars nevar pacelties. 

Bet atbrīvotā labsirdība lido uz Gaismas vizmu. 

61. 

Kad nolikts tāls ceļš, uzmanīgi jānogriežas krustceļos. 

 

Ar ko apstiprināsit sava darba mērogu? 

Ja darbi noderīgi visai pasaulei, tad arī mērogs ir labs. 

Ar ko apstiprināsit sava darba vērtību? 
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Ja darbi noderīgi visai cilvēcei, tad arī to būtība ir laba. 

Protiet saprast atpūtu starp darbībām. 

Jo šī atpūta ir spēka uzkrāšana. 

Nebīstieties, jo labi iecerētais ir izturīgs. 

Protiet aizstāvēt Manu Vārdu un Manu lietu pret nodevējiem, jo daudz gadījumu nāks 

jums priekšā, kad varēsit darīt galu apmelojumiem. 

Ir darbības laiks – un Mūsu uzticība ar jums. 

62. 

Protiet iet virs rokām, kas lejup velk. 

 

Kā puķes aug atziņas un Būtības jautājumu atrisinājumi. 

Pirms jaunās atziņas rašanās sevišķi sāp sirds, bet šī sāpe skaidrajos pārvērtīsies 

atziņā. 

 

Gudri vērsīsim visu uz labu. 

 

Tu iztrūcinājies cietuma durvju priekšā, 

Tev likās neiespējami, ka atvērtos dzelzs durvis, bet, lūk, Dodu tev atslēgu. 

Proti tikai to pagriezt, cik reizes norādīts, ne vairāk un ne mazāk – tā, kā vajadzīgs. 

 

Jautās – kā pāriet dzīvi? 

Atbildiet – kā pa stīgu bezdibeni – daiļi, vērīgi un strauji. 

 

 

 

 

 

  

 


