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Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
7.daļa: Gara augšupeja
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Atbildība
523.
Ir vērtīgi apzināties, ka ikviens mūsu pareizs spriedums dara bagātāku izplatījumu, bet
toties liela ir atbildība par katru nejēdzību.
524.
Dižens daiļums ir pilnas atbildības pieņemšanā. Sirds galvojums būs patiess, kas
kāpinās vissākotnīgāko enerģiju. Bieži jautās – kā pastiprināt šo vareno spēku? Ar
sirds galvojumu. Apzinīga atbildība būs enerģijas cēlā rosinātāja. Tā māca Brālība.
525.
Domājiet, ka jūs esat nevis zemes, bet visuma iemītnieki. Līdz ar to jūs uzliksit sev
lielāku atbildību. Tāpat sapratīsi, cik saspringta ir kaujā katrā Bezrobežības sfēras
iekarošanas gadījumā. Nedomājiet, ka uzņemoties lielo atbildību, jūs krītat lepnībā.
Lepnība piederas gara tumsībai. Atbildība – kā pienākums pret sevi, pret pašu
Augstāko. Doma par pienākumu gan būs tiekšanās uz jaunradi, bet šim ceļam ik
stundu sevi jāaudzina.
Tas, kurš neprot domāt par saistību ar augstākajām enerģijām, nevar saukties par
cilvēku. Kāda gan būs viņa Augstākā Saruna, ja viņš savā sirdī ir aizvērts iedvesmai!
Protiet saprast vārdus to pilnīgā nozīmē, citādi tāds cildens jēdziens kā iedvesma,
pārvērtīsies par tukšu skaņu.
526.
Protiet pieņemt, kad jūs dēvē par materiālistiem. Darbībās un domāšanā mēs no
matērijas atdalīties nevaram. Mēs pievēršamies šīs pašas matērijas augstākajiem
slāņiem vai arī tās zemākajiem slāņu veidiem. Ir iespējams zinātniski pierādīt šīs
savstarpējās attiecības. Tāpat arī zinātniski var pierādīt, ka mūsu domāšanas kādība
iespaido matēriju.
Egoistiska domāšana pievelk matērijas zemākos slāņus, jo šis domāšanas veids
norobežo organismu – tāpat kā atsevišķs magnēts nespēj pievilkt pāri savam
spriegumam. Ir cita lieta, ja domāšana notiek pasaules mērogā, tad rodas it kā vesela
magnētu grupa, un rodas pieeja augstākajiem slāņiem.
Labāk to iespējams novērot ar kādu jūtīgu aparātu, kas fiksē domāšanas kādību. Var
saskatīt spirāles, kas nāk no augšas vai iegrimušas tumšos tvaikos – visuzskatāmākais
domāšanas materiālitātes pierādīšanas veids, ņemot vērā iekšējā potenciāla kādību.
Šīm vienkāršām manifestācijām ir divējāda nozīme: pirmā – tās atmasko nejēgas, kas
matēriju iedomājas kā kaut ko inertu, kam nav nekā kopēja ar apziņas sākotni; otrā –
tās ir nozīmīgas meklētājiem, kas apzināsies domāšanas kādību.
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Ir pamācoši novērot, ka doma inficē izplatījumu – kaut kas analoģisks šāviena
procesam. Lode lido tālu, bet dūmi izplūst atkarībā no atmosfēriskiem apstākļiem.
Atmosfēras blīvums liek dūmiem ilgi aizmiglot rīta blāzmu. Tālab sargājiet savu
domāšanu. Mācieties arī domāt daiļi un īsi. Daudzi neredz atšķirību starp domu kā
darbības impulsu un smadzeņu refleksu. Vajag prast pārtraukt refletoriskas spazmas,
kas rada pusapzinīgumu. Refletoriskās darbības attīstība līdzīga reibonim.
Vienkopai jātuvojas domāšanas skaidrībā. Spilgtu, neizteicamu atbildību nes
domāšanas parādība. Mēs ļoti rūpējamies, lai jūs nezaudētu atbildības apzināšanos.
527.
Vienkopas iekārta vispirms paredz vienlīdzību. Pielaižot kļūdu pret vienlīdzību, jūs
uzreiz atdursities pret postošo privilēģiju. Nevienlīdzības rada šūpotnes – viena gala
pacelšanās izsauc arī otra pacelšanos. Vienīgā izeja kā izvairīties no balstu
izļodzīšanas – vienlīdzība.
Ir ciniķi, kas saka – lai šūpojas, vairāk enerģijas izplatījumā. Šai piezīmei netrūkst
jēgas, bet tieši kopējā lietā vajag tik daudz rūpības, ka jāpielaiž īsta spēku ekonomija.
Visekonomiskākais princips – vienlīdzība, tā iznīcina pārākumu un savtību.
528.
Senatnē sacīts: “Visi cilvēki – eņģeļi. Patiesi, cilvēki ir tālo pasauļu vēstneši. Bet
tāpēc arī liela viņu atbildība. Tie reti kad nones līdz galam uzticēto un tiem pat nav
bēdas par dārguma zaudēšanu. Tikai retie spējīgi skumt, ka aizmirsuši reiz dzirdēto.
Lai cilvēki neaizmirst, ka tie ir vēstneši un saite ar tālajām pasaulēm. Jau šāda apziņa
vien izdaiļos ikkatru ikdienu.
529.
Daži zemāko pakāpju mācekļi baidas uzkāpt pa augšupejas kāpnēm, lai izvairītos no
atbildības, kas pieaug ar katru pakāpi. Šie vieglprātīgie mācekļi pat domā, ka atrasties
zemākajās pakāpēs ir interesantāk. Tos apmierina materializācijas fiziskās parādības
un tamlīdzīgas bezatbildīgas nodarbības. Bet tie zina, ka pēc tam katram māceklim
jāparāda sevi ikdienas darbā un jāiztur haosa uzbrukums. Tas vieglprātīgajiem nav tik
patīkami. Tādējādi arī pati Brālība tiem liksies grūta.
530.
Mēs uzdodam saviem mācekļiem iepazīties tiklab ar tuksnesi, kā ar pilsētas
atmosfēru. Pie tam viņi var salīdzināt uguns enerģijas spiediena starpību. Nevajadzētu
atļaut cilvēkiem sapulcēties lielos daudzumos iekāms tie nav apjēguši, kādu dārgu
enerģijas trauku viņi reprezentē. Viņi pat nepielaiž domu par sava gara vērtību. Tālab
tiem visgrūtākā ir svētsvinības izjūta. Spārnu šalkas un nemitīgs augšuplidojums nav
pa spēkam tur, kur noliegta gara vērtība. Klimatisko apstākļu traucējumi nav
apšaubāmi. Vai cilvēces gars nenes atbildību par bīstamo parādību?
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531.
Ir bīstami neizjust atbildību. Pagaidu ceļinieka parādība arī ir bīstama, bet mēs visi
esam tieši bezlaicīgi un tiecamies augšup kā lidojoši debesu ķermeņi. Tālab katra
atkāpšanās ir pretdabiska kā noziegums, kā ļaunums. Ikviens pēc dabas virzās augšup
un atbildība nav nasta, bet spārni. Bet vajag tikai sagrīļoties un šī pati atbildība kļūst
par dzirnakmeni kaklā. Bet tomēr bez atbildības mēs nespējam peldēt stihiju okeānā.
Šī nav morāle, bet glābšanas riņķis. Šķiršanās ir tikai satikšanās apsveikums. Mēs
neesam laicīgi, bet bezrobežīgi.
532.
Cik maz gan cilvēce iedziļinājusies atbildības jēdzienā, ja Šambalu cilvēki uzskata par
zemi, kas dota atpūtai! Ja vien cilvēki zinātu, kā cilvēces Brāļi nes visu cilvēces
apziņas smagumu! Jā vien cilvēki zinātu, ka nesam atbildību par viņu nodomiem! Ja
vien cilvēki zinātu, ka Šambalas būtība ir tas Avots, kas cilvēcei gatavo labāku
pakāpi!
Kad Saku, ka zemes garozas piesātināšana ir Mūsu uzdevums, tad cilvēkiem būtu
jāsajēdz, ka mūsu planētai jāatmostas. Kosms gaida!
Cilvēki lūdz Labuma. Kosms apstiprina cilvēci kā pieņēmēju, bet kā pieņēmēju un
radītāju. Tā tiek likta pakāpe un jauncēlēja gars var spēcīgi radīt, kad sprieguma spēks
aizsniedz Kosma Virsotnes.
533.
Leģenda par milzi kas balsta zemi, nav māņticība, bet atmiņa par Vienīgo, kas
uzņēmies atbildību par Zemi. Tā jebkurā darbā ir vienīgais, kas uzņēmies uz saviem
pleciem atbildību. Vienīgais, sadarbībā ar citiem, rada līdzsvaru, it kā vilciņš kustībā.
Vajag saglabāt kustības ritmu, tā mehānika pārkļūst par mākslu. Vienkāršu uzmanību
par ko Mēs esam aizrādījuši sākumā leģendās, simbolos, tagad paužu vienkāršā
Nolikumā.
Pavēlē, - vienkārši atvērt acis, jo daudz zīmju ir visapkārt.
534.
Līdz ar ietveres augšanu attīstās atbildības izjūta. Vajag izprast atbildību lielā plāna
priekšā, tāpēc katrā lēmumā vajag apzināties pilnīgu atbildības izjūtu. Pilnīga
atbildība piesātina kā izplatījuma uguns! Pilnīgai atbildībai jāpiesātina ikkatra
darbība, jo ietveres izjūta var tikai tad nostiprināties, kad atbildības izjūta virza garu
pildīt Hierarhijas Gribu. Tāpēc Uguns Nesēju piepilda kosmiska pārdrosme. Tāpēc
var apzināties Augstākās Gribas apstiprinājumu, kad gars, patiesi, pilns atbildības. Tā
sasniedz uzvaras. Tā neuzveicami ir Hierarhijas Gribu pildošie.
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535.
Ja saliktu kopā visu ārsta, tiesneša, garīdznieka, skolotāja, celtnieka, likumdevēja
atbildību, dabūtu daļu no Hierarha atbildības. Tieši daļu, jo bez zems atbildības viņi ir
dalībnieks smalkajā un mentālajā pasaulē. Nekad neaicinām tērpties Hierarha bruņās,
jo tādu atbildību var izvēlēties vienīgi gars pats. Saskaņā ar zināmu staru izaug
Hierarha grauds. Patiesi, augšupejas varenais spēks nebīstas uzņemties atbildību triju
pasauļu priekšā. Tāda vīrišķība ir kā pasauļu saite kā Nolikumu balsts, kā caurnirstošā
Gaisma! Tā atbildības troņa priekšā mirdz gara varonības spēki.
536.
Kāds zinātnieks runā par kļūdām H.P. Blavatskas darbos. Gribētos jautāt, vai viņš tik
pat sīki saskaitījis kļūdas pagātnes un tagadnes zinātnieku grāmatās? “Slepenā
Doktrīna” veselām lappusēm citētas pretrunīgas domas un slēdzieni un viņu dažādās
atmestās hipotēzes un teorijas. Man gribētos sacīt personai, kas tik burtiski atkārto
minētā zinātnieka spriedelējumus – neesiet papagailis! Pārliecinieties paši, un, ja ir
iespēja, salīdziniet ar patieso Mācību, bet nevajag mest izplatījumā to, ko apziņa nav
pārbaudījusi. Tāpat arī citētie Solovjova vārdi neiederas. Jā vārdu Nebūtība izprotam
tādā nozīmē, kā to izprot indusi – kā absolūtu Esību, kas cilvēka ierobežotajam
prātam neizprotama, tad es to pieņemu, bet burtiskajā nozīmē tas ir pagrimums un
domātāja cilvēka necienīgi. Jūs sacīsit – barga kritika, bet cilvēkam jāapzinās izrunāto
un citēto vārdu nozīme. Beidzot tomēr jāapzinās atbildība par vārdiem. Katra vārda
galā var karāties cilvēka liktenis.
Sūtu Jums možumu un drosmi, jo, kad vairojas draugi, tiem seko arī ienaidnieki. Bet
Gaismas kareivis priecājas par pretējām izpausmēm. Tā rūdieties garā un asiniet
atziņas.
537.
Atbildības jēdzienu vajag attīstīt bezgalīgi. Cilvēka gars, kā radītājs, ir atbildīgs par
katru savu rīcību. Nebaidīsimies apzināties atbildību. Mēs esam atbildīgi nevien savā
priekšā, bet arī Kosma priekšā. Kosmoss, protams, sūta palīdzību, bet cilvēce cenšas
to uzlabot pēc sava prāta.
Ķēdi pārraut nedrīkst, bet dzelzs posms nomainīt pret smalkāku metālu var. Viss, kas
virza uz bezgalīgu attīstību, iekļaujas Kosma plūsmā. Izplatījuma cīņa kā pavediens
stiepjas cauri visam esošajam. Cīņā dzimst iespējamības. Cīņā norūdās spēks.
Pierādiet atbildības un Bezrobežības skaistuma izpratni!
538.
Atsakoties no atbildības, cilvēks laupa sev skaisto izjūtu un personīgo jaunrades
spēku. Cilvēks, ietērpjot izplatījuma ugunis formās, nevar atsacīties no atbildības.
Katra kosmosa forma būs atbilstīga gara formai. Un visas radītās formas būs
atbilstīgas formām, kuras radījis gan savā bezrobežīgajā trauksmē uz pilnveidošanos.
Atbildības izjūtai vajag kāpināt kosmisko jaunradi.
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Kad gars attīstās kosmiskās Bezrobežības virzienā, tad atbildības izjūta apgūst
Kosmosā Radītāju spēku. Sāciet apzināties atbildību un tiecieties uz kosmisko
atbildību. Personīgās atbildības pakāpe par cilvēces domāšanu, atbildības pakāpe par
cilvēces evalūciju, un pakāpe par labāku nākotni. Kad domāšana pilnveidosies, tad
varēs sacīt, ka labākas nākotnes celtniecības laiks jau tuvu.
Kosmosā dzīvo tas saprātīgais spēks, kuru nosauc par kosmisko ritmu un visa cilvēka
dzīve atkarājas no ritma apļa. Bet iedomāsimies, ka nostiprinājies aplis, kas rada
kopīgi ar kosmu un psihiskā enerģija nosaka evolūcijas gaitu.
Atbildības mijattiecības ir bezrobežīgas.
539.
Atbildības izjūta, patiesi, visspēcīgākā. Valdoņi atdot šo vareno atslēgu Vispārības
Labumam. Dažādu spriegumu sfēras jūtīgu enerģiju piesātinātas. Dažādu uzdevumu
spriegums prasa atbildību, un gars, kam piemīt atbildības jūtīgums, pelna atzinību.
Mūsu Tāra uzņēmusies atbildību par cilvēces domāšanas progresu un atdod savu
pieredzi atjaunošanai. Arī Guru stiprina evolūcijas kustību. Es galvoju - tie,–kuru
“kausā” mīt atbildības vibrācija, cels jaunu pakāpi.
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