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405. 

Veltīgi domāt, ka šeit viegli kaut ko var pazaudēt, daudz grūtāk atrast. Zaudējuma 

jēdzienā ietilpst kaut kas iegūts. Viss iegūtais vilksies līdzi ieguvējam. Dažreiz nav 

iespējams atbrīvoties no materiāliem un abstraktiem īpašumiem. Tāpēc ieteicam 

pieņemt īpašumu ar pilnīgu atbildību par to. No šejienes izriet lietu un domāšanas 

augstā kādība. Vilkt sev līdzi pārdzīvotā atlieku skrandas ir grūti. 

406. 

Jogam nav daudz lietu, bet starp tām nav nevajadzīgu. Ja lietai ir vispārēja nozīme, 

tad pēc lietošanas tā jānodod glabātuvē. Iedzīves priekšmetus tikai retumis var dot 

uzticamiem cilvēkiem. Lai izvairītos no auru sajaukšanās, tos labāk sadedzināt. 

Protams, dažreiz ir lietderīgi nosūtīt priekšmetu, piesātinātu ar noteiktu auru. Jogs 

izprot lietas īsto kādību un ap viņu nebūs nelāgu priekšmetu. 

Jautājums par priekšmetiem cilvēkiem atņem pārāk daudz laika, tāpēc ap gara kultūru 

jābūt augstākas kādības sasniegumiem. Nākotnes veidojumos jāatbrīvo cilvēki no 

pārliekas uzmanības šķiešanas attiecībā uz fiziskām vajadzībām. Kopdzīves sīkums 

paredz piešķirt katram labprātīgam līdzstrādniekam iespējas sasniegt ērtības, kas 

ietaupa spēku un darbu. 

Vai jogs drīkst nesodīti šķiest savu laiku un enerģiju? Der iegaumēt, ka dažreiz spēka 

un laika izšķiešana līdzinās pašslepkavībai. Tāpat arī Patiesības zīmju lasīšana un to 

nepielietošana dzīvē novērtējama kā garīga tumsība. Evolūcijas uzdevumu atskārsmes 

stars caurstrāvos labākos radījumus. Tāpēc stingri apzinieties jums dotā kādību. 

407. 

Var lietas cienīt, bet jāsargās no pārprodukcijas. Viskaitīgākā domāšana iestājas 

nevajadzīgu lietu vidū. Kā trūdi stiepjas nogurušas domas par lietu izlietošanu un 

izkārtošanu. Ilgstošu mocību rada vecā laikmeta ražojumi. Formu atjaunošana spēj 

izraisīt negaidītu domu straumi. Ja mums nākas būt saatiecībā ar lietām, tad nevar pret 

tām izturēties vienaldzīgi. Lietu kvalitāte un nozīme evolūcijas ikdienišķā dzīvē ir 

temats pārdomām. Patiesi, jaunam namam vajadzīgas jaunas derīgas lietas, bet atrast 

tās – gandrīz vai neiespējami. 

408. 

Pareizi sacīts, ka neredzami spēki stiprāki par redzamiem. Tāpat pareiza apziņa, ka 

Skolotāja tuvums neatņemams. 

409. 

Visu Skolotāju mācība par lietu pārejošo nozīmi ir virzījusi uz kustību. Ir ticis 

norādīts nevis uz askētismu, bet uz lietu saprātīgu pārvaldīšanu. 
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411. 

U. jūt lietu magnētismu. Šāda īpašība rodas sintezējot daudzas smalkas izjūtas. 

Nerunājam par katra priekšmeta vēstures izklāstu, jo pārāk daudzi noslāņojumi var 

ienest norādījumus no dažādiem laikmetiem. Bet tam nebūs nekāda prieka, ja cilvēks, 

pieskaroties priekšmetam, iekritīs tā dzīves izklāstā. Svarīgi, ja var iegūt lietas būtību 

un sajust tās harmoniju; dzīvē sevišķi svarīgi, lai izvairītos no nepatīkamām lietām. 

Daudzi priekšmeti savā eksistencē izjūt nepatīkamu kaimiņu iespaidu. Pat jaunāko 

ražojumu priekšmeti saglabā meistara izstarojumu. Neiespējami iedziļināties šādos 

lietu sīkumos, bet pirmsākotnīgai enerģijai jābrīdina par apkārtējo lietu būtību. 

Nevajag savā tuvumā turēt lietas, kuras rada nospiedošu sajūtu. 

412. 

Nav nekāds brīnums, ka pat gluži vienkāršs cilvēks var redzēt izstarojumus, - tam 

cēloņu daudz. Tas var būt bijis neparasts cilvēks savās agrākajās dzīvēs vai arī viņā 

izpaudusies šī īpatnējā kādība citu vāji izpaustu kādību vidū. Šādi atsevišķi gadījumi 

nav retums. Var redzēt, ka pat analfabētiem piemīt neparastas uztveres spējas. Viņi 

nezina, kur tiem rodas šāda zināšana, kad tie runā bez izlikšanās. Šādām, kaut arī 

skaidri izteiktām īpašībām, nav nekā kopēja ar pagājušo dzīvju uzkrājumiem. Cik 

daudz ķīmiskas iedarbības var modināt atsevišķas īpašības, kas rodas un var atkal uz 

laiku izzust. Tikai mainīgo izplatījuma strāvu atskārsme var izskaidrot organismā 

notiekošās pārmaiņas. Jūs zināt, ka redze un dzirde, un visas sajūtas pārmainās 

strāvām iedarbojoties. Var pārliecināties, ka šādas svārstības notiek ne vien noteiktos 

laikos, bet arī pāri cilvēka aplēsumiem. Vienīgi ārējie apstākļi var radīt šādas 

neizskaidrojamas parādības. 

413. 

Jautājums par izstarojumiem ietver daudzas pārdomas. Rūpīgi jāizpētī ārstu un visu 

kalpotāju izstarojumi. Ārsts var ienest inficējumu ne vien ar drēbēm un uz miesas, bet 

arī ar izstarojumiem. Ja tas līdz šim nav vēl novērots, tas nenozīmē, ka tas vispār 

nenotiek. Tāpat arī noskaņas, ko izplata daži cilvēki, atkarīgas no izstarojumu 

kādības. Vispār jāpierod, ka doma valda pār cilvēka likteni. 

414. 

Daži apzinīgi vēstneši, kas pašaizliedzīgi uzņēmušies atbildību, citi nes vēsti, to 

nezinot; trešie daļēji apstiprina derīgu vārdu; ceturtie ar savu dzīvi pierāda derīgu 

darbību. Daudzējādi ir ziedošanās un apstiprinājuma veidi. Nenoteiksim, kurš veids 

var būt sevišķi noderīgs. Katrs savā redzes lokā var virzīt Cilvēkus uz labu. 

Apsveiksim katru labo velti. Drosme ļaus ietērpties necaururbjamās bruņās. 

415. 

Nesagādā ciešanas – šādu Novēlējumu Brālība dod ceļiniekam. Lai izprot, cik daudz 

vieglāk ir nesagādāt ciešanas, nekā vēlāk tās izdziedināt. Lai cilvēce atsakās no 

ciešanu sagādāšanas un dzīve tūdaļ pārvērtīsies. Nav grūti nemocīt draugu. Nav grūti 
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padomāt, kā izvairīties nodarīt ciešanas. Nav grūti iedomāties, kāpēc vēlāk ārstēt, ja ir 

viegli nepielaist slimību. 

Brālības Likums – nesagādā ciešanas. 

416. 

Katrā rokdarbā noslāņojas cilvēka būtības daļiņas. Ne tik vien radītāja veselības 

stāvoklis paliek uz lietām, bet arī garīgā tiekšanās uz mūžu neatdalāmi paliek uz 

priekšmeta. Var padarīt nekaitīgas indes sekas vai infekcijas pēdas, bet izstarojumu 

noslāņojumi nav iznīcināmi. Tāpēc tik svarīgi, lai lietas tiktu radītas labvēlībā. 

Daudziem šāds apgalvojums liksies pasaka, bet cilvēki bieži dēvē priekšmetus par 

labiem vai ļauniem, gluži tāpat kā cilvēkus. 

Dzīvība ir visā – tā māca Brālība. 

 

 

 

 

 


