
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

12.daļa: Dārgumu Krātuves Sardzē. 

5.nodaļa: Vienkopa. 

 

1 lapa no 2 lapām 
 

298. 

Iekāms sākt dibināt vienkopas, vajadzīgi vienkopnieki ar sagatavotām apziņām, citādi 

neiznāks nekas cits, kā briesmīgas grūtības un vienkopas nejēdzīga karikatūra. Šai 

nolūkā, pirmkārt, jārūpējas par jaunām skolām, kur jau bērnībā tiktu ielikti uzdevuma 

izpratnes pamati, parādīta viņa vieta un loma pasaulē, viņa kosmiskā atkarība; 

apgūstot šādu izpratni, viņa sabiedriskā daba un galvenais – viņa personiskā atbildība 

iegūtu pareizo nozīmi. Bet šādām skolām nepieciešami arī attiecīgi skolotāji. Lūk, 

kāpēc tik derīgas šūniņas, kas pulcējas ap “Dzīves Mācību”, tās varētu kļūt par jaunās 

apziņas nesējām. 

Jo “Dzīvās Ētikas” Mācība atzīst visu pasauli par vienbūtīgu Pasaules Vienkopu. 

Mums norādīts attīstīt sevī sadarbības, solidaritātes un draudzīguma jūtas, bet nekur 

nav ieteikta fiziska burzma. Darba apmaiņai un savstarpējai palīdzībai nevajag uzlikt 

nosacītus ierobežojumus. Pārāk cieša piesaistīšanās vienai vietai peļama, jo tā jau ir 

ierobežojums. Jau Lielais Buda, pasaules vienkopas pamatlicējs, ieteica saviem 

mācekļiem ilgi nepalikt kopā, bet pierast pie vietas maiņas, apmeklēt jaunas zemes, 

un saskarties ar dažādiem ļaudīm.  

Lieliskas ir zinātniskiem nolūkiem dibinātas vienkopas, kas atvieglo kopīgām 

problēmām nodarbinātu zinātnieku darbu. Lieliskas ir sanatorijas un eksperimentālās 

laboratorijas, kas apvieno dažādus speciālistus vispārības labuma vārdā. Varu 

iedomāties veselus skolu ciematus un zinātnes pilsētas un kooperatīvus, kas aptver 

visas dzīves nozares, bet, pazīstot cilvēku dabu, man jau daudz grūtāk iedomāties 

pilnīgi dažādu cilvēku sakarīgu, cieši noslēgtu kopdzīvi. Pie tagadējā cilvēces apziņas 

līmeņa cieši noslēgtā kopdzīvē neizbēgama nolīdzināšanas tendence, un katra 

nolīdzināšana nenovēršami sadrupina talantu niecīgumā, kas noved pie kultūras 

zuduma un civilizācijas līmeņa pazemināšanās, t.i., pie dzīves vienkāršošanas un, 

diemžēl, pie dzīves vienkāršošanās nākošās pakāpes – rupjas dabas izveidošanās. 

Tāpēc vienkopa un kooperācija jāizprot plaši un vitāli. Tieši jaunie zinātniskie 

atklājumi un pati dzīve norādīs sadarbības jaunas formas. Starptautiskais pasts un 

satiksmes ceļi jau pierādījuši, kādu abpusēju profilu guvušas un cik brīnišķi varējušas 

sadarboties dažādas zemes. Tāpēc es ticu kooperatīvu plašai attīstībai visdažādākajos 

sakārtojumos. Plaši noorganizētie kooperatīvi pierādīs, cik liela tautu labklājība 

slēpjas šādā sadarbībā. Tā kā daudzos mostas vēlēšanās nodibināt darba vienkopas, 

kas neapšaubāmi atbilst evolūcijas virzienam, tad ieskatu par noderīgu citēt paragrāfu 

no jaunās grāmatas, kas ieteic nepieciešamo apziņas sagatavošanu, lai katrs pasākums 

gūtu svētīgas sekmes: “Iedomājieties, ka pie komplicētas mašīnas pieiet nejēga utt.” 

Tātad pirmā vietā stāv audzināšana un apziņas paplašināšana, šāda apzināšanās nesīs 

vissvētīgākās sekas. – “Nesaharmonizētās detaļas var noārdīt visu celtni.” Tāpēc 

“Dzīvās Ētikas” grupās iemācīsimies draudzīgumu un sadarbību. Tā ir laba skola arī 

ciešāka veida vienkopai. Saudzēsim viens otru, pierādīdami vislielāko smalkjūtību un 

iejūtīgumu katra īpatnībā. 
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Biju neizsakāmi iepriecināta, uzzinot par Jūsu patstāvīgo darbību vienkopas 

dibināšanā. Jo tikai to, kas iznēsāts garā un sirdī, var sekmīgi realizēt. Cik daudz 

spēka būs vajadzīgs, lai liktu veselīgus un celtnieciskus pamatus daudzcietušās 

cilvēces saimē! Uzdevums tiešām ir grandiozs, jo jāpāraudzina ne tauta, bet tautas! 

Māsu Varoņu Vienkopas idejas ir bijis mans sapnis jau kopš bērnības. Un es redzēju 

šīs varones, gaismas un prieka nesējus vistālākajos mūsu dzimtenes nostūros 

vissmagākajos apstākļos. Protams, apziņai paplašinoties, arī šie sapņi auga. Tādēļ arī 

visām dzīves nozarēm ir jāatrod atspoguļojums šajā Vienkopā. Tā, vienas māsas 

nododas ārstniecībai, citām jāzina agrokultūras pamati, trešām jābūt skolotājām vispār 

vai apdāvinātām lektorēm dažādās dzīves un sabiedrisko zinātņu nozarēs, spējīgām to 

visu pasniegt masām saprotamā veidā; protams, arī nodarbošanās ar mākslām un 

amatiem un to mācīšana ieņem vienkopā izcilu vietu. Bet “Dzīvās Ētikas” pamatu 

ieviešana izdaiļo un vainago visu šādu varoņu svētīgo darbību. Šīs Vienkopas 

šūniņām jābūt plaši izplatītām, un māsas pulcēsies nelielās nodaļās un apbraukās tām 

nozīmētos rajonus, lai vērotu un sekotu darbam. Būs vajadzīga vesela armija šādu 

māsu un darbinieču, lai apmierinātu visas vajadzības un remdētu masu garīgo un 

fizisko izsalkumu. Pie galvenās Vienkopas var būt kā skolas, tā universitātes, 

laboratorijas, psihiskās enerģijas pētīšanas institūts un dažādas darbnīcas un 

sanatorijas, kā arī paraugsaimniecības, kooperatīvi utt. Vārdu sakot, vesela zinātņu 

pilsētiņa. Runājot par Māsām Varonēm, Dižais Skolotājs ir tik skaisti teicis: “Lai 

viņas kļūst tuvas tautai. Lai runā: ciemā ieradusies mūsu tuvā.”- Tieši manām māsām 

varonēm vispirms ir jāprot kļūt tuvām tautai. Zinu, ka nav tik viegli atrast 

pašaizliedzīgas varones, bet es nezaudēju cerības, jo pat ar nelielu grupu, kas uzticīga 

savai lietai, vat veikt brīnumus. Tādēļ jūs sapratīsit manu prieku, atrodot jaunas sirdis, 

kas atbalso manus apslēptākos sapņus. Domāju, ka tuvojošais laikmets pievilks sirdis, 

kas tiecas uz patiesu daili un varoņdarba upuri. Nesen saņēmu vēstuli no kāda 

rakstnieka, kas starp citu, man raksta par saviem vērojumiem: “Izbraukājām daudzas 

zemes. Uzarām daudz zemju. Augsne izrādījās maz auglīga. Cik arī nesēj, viss aizaug 

nezālēm.” – Jā, ar šo mazauglību arī mums nācās sastapties. Bet neskumsim par to.  

Daudzums nekad nav bijis sekmju ķīla. “Dzīvās Ētikas Mācībā pastāvīgi tiek norādīts, 

ka neliela, apziņā un sirdī apvienota cilvēku grupa var veikt brīnumus. Tādēļ dārgo 

sapni glabāsim sirdī un kad stunda sitīs, tā mūs sastaps pilnā bruņojumā. Pašreiz māsu 

varoņu vienkopa skaista terafima veidā paceļas smalkajā pasaulē, bet zemes 

līdzstrādnieces jau staigā pa zemi. Kā jau aizrādīts, mums jācenšas uzkrāt un savākt 

zināšanas un pieredzi, lai to izlietotu atjaunotājas zemēs. Tādēļ, jūtot sevī spēku veltīt 

sevi pašaizliedzīgam darbam, pielieciet visu sirds degsmi, lai labāk apgūtu Mācības 

Pamatus! Jo ārstam, vispirms jāprot izdziedināt slimību garīgos cēloņus, jo visu 

slimību perēkļi ir smalkajā ķermenī. Tas ir labi, ka Jums pazīstama astroloģija, ārstam 

tas ļoti svarīgi. Slimnieka horoskops var dot atslēgu daudzām slimībām un to 

dziedināšanai. Tādēļ strādājiet, paturot vienmēr acīs lielo mērķi! 


