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228. 

Tā ir briesmīga nezināšanas tumsa un pārsteidzoša nabadzība, iedomāties, ka viens 

cilvēks, lai cik ģeniāls viņš arī būtu, spētu uzrakstīt visus dotās Mācības sējumus. 

Patiešām, ir nepieciešama gadu simteņu dzīves pieredze un nepārtraukta cilvēka dabas 

un visu kosmisko ietekmju studēšana, lai spētu ietvert domās visus tajos skartos 

jautājumus un problēmas un tik izsmeļoši un vispusīgi tos apgaismotu. 

229. 

Daudziem, kas tuvojas Mācībai, ir tā nelaime, ka sajūsminoties par tās visaptverošo 

gudrību un skaistumu, viņi tomēr veltī tai ne vairāk uzmanības kā skaistam dzejas 

darbam; viņi neizprot visu tās dienišķo nepieciešamību un pat nemēģina to pielietot 

dzīvē; viņi neatsakās ne no viena paraduma, ne no vienas ērtības, lai gan jau sāk 

parādīties tās ugunīgās vētras bargie vēstneši, par kuru tik daudz runāts Mācībā, un 

neatmodinātie un garā nenorūdītie tūkstošiem ies bojā no jaunām vēl neredzētām 

epidēmijām. 

Laiks atcerēties gara higiēnu. Ne tik svarīga ir miesas higiēna, kā tieši gara higiēna. 

Nekādi vitamīni, nekādas injekcijas un potes neglābs to, kam izsīkusi vai sastingusi 

psihiskā enerģija. Cik nepieciešami būtu izskaidrot visu vārda “kalpošana” dziļo 

nozīmi, lielās kalpošanas cilvēcei un varoņdarba nozīmi. Varoņdarbs, - tas skan tik 

skaisti! Tajā apvienoti pilnveidošanās, pašuzupurēšanās, kuru rezultātā arī rodas ne 

tikai personiskās apziņas, bet arī tautas un veselas valsts apziņas pavirze. 

Tieši pašreiz ir laiks aicināt uz varoņdarbu. Visas valstis, visa Pasaule ierauta 

briesmīgā cīņā, kurā uzvarēs tikai garā stiprie. Nemānīsim sevi ar to, ka gan jau viss 

kaut kā nokārtosies. Nē, katrai valstij ir jāsaprot, ka tā var pastāvēt, tikai atmodinot 

savu labāko pārstāvju apziņā domu par cīņas neatliekamību ar tumsības un postītājiem 

spēkiem. Visas valstis iziet lielu pārbaudi, bet vai daudzas to izturēs? Nākotnes karte 

jau Smalkajās Pasaulēs ir izveidota, bet vēl var tikt ievesti daudzi atvieglojumi. 

Un tādēļ iedvesmojiet un rakstiet liesmainus rakstus, gara kultūras aizsardzībai, 

slaviniet varonību un varoņdarbu! Kā jau Mācībā teikts, - tur, kur varoņa jēdziens ir 

kaut kas smieklīgs un pat nepieklājīgs, - tur notiek trūdēšana. Pēc šīs pazīmes var 

spriest par nācijas spēku izsīkumu. Mūsu planētu atstājušā Vislielākā Gara 

novēlējums saviem palikušajiem Brāļiem bija – “radiet varoņus!” Ir pienācis laiks, 

kad mums visiem jākļūst par varoņiem un jārada varoņi. 

230. 

Tādēļ jaunpienākušie lai negaida tūlītēju atvieglojumu un sevišķus rezultātus, ja viņi 

garā un sirdī nav sevi pilnīgi atdevuši kalpošanai Gaismai. Kā ir teikts: “Ir jāprot savā 

priekšā turēt Mācību kā pēdējo uguni, kā pēdējo maizes riecienu, kā pēdējo ūdens 

malku. Ir jāpauž mīlestība un saudzība kā uz pēdējo iespēju, kā uz pēdējo ūdens lāsi”. 

– Lūk, ja būs šāda tiekšanās, tad arī mūsu iespējas pavairosies. Īsts māceklis iet aiz 

nepārvaramas mīlestības uz Skolotāju. 
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231. 

Kas attiecas uz tā saucamo austrumu ietekmi “Dzīvās Ētikas”  Mācībā, tad būsim 

godīgi un pajautāsim sev, kura mācība, kura filosofija nav nākusi no Austrumiem? 

Visa tā saucamā rietumu filosofija ir tikai Austrumu dunas atainojums. Tāpat arī pati 

kristietība ir nākusi no Austrumu rokām. Tādēļ, lai iedziļinātos patiesajā Kristus 

mācības garā, ir jābūt vai nu dzimušam austrumniekam, vai arī labi jāizstudē šo 

mācību pamati, uz kuriem dibināta Kristus Mācība. 

Protams, kristianisms, savā šīsdienas formā un paša Kristus Mācība – divas pilnīgi 

dažādas lietas. Gluži tāpat, kā mūsdienu lamaisms un Gautamas Budas pamata mācība 

ir pilnīgi antipoli. Viens – gara, otrs – cilvēku tumsonība un savtības auglis. 

232. 

Mācība jāsalīdzina ar pārējām derībām un tad var pamanīt laika zīmogu uz tām pašām 

patiesībām; tikai nevajag ne nosodīt, ne pazemināt, bet gan atrast skaistus 

salīdzinājumus un līdzīgas vietas. 

Nākas dzirdēt arī tādas piezīmes: “Tāpat kā agrākie raksti, arī Agni Joga nedod 

noteiktus un izsmelošus norādījumus, kā nu ko darīt.” Tā ir liela maldīšanās. Tieši 

“Agni Joga”, tāpat kā visi Raksti, dod visnoteiktākos un tiešākos norādījumus kā 

rīkoties un ko darīt. Bet cilvēks vienmēr noniecina būtību un meklē otrās šķiras 

priekšrakstus. Tāpat kā ikdienas dzīvē viņam nepieciešamas aptiekas devas vai 

patentlīdzekļi, aizmirstot, ka pat parasts godprātīgs ārsts vispirms rūpējas par 

slimnieka labsajūtu un pielieto līdzekļus, dozējot tos atbilstoši organisma stāvoklim. 

Visas Mācības, tāpat arī “Agni Joga” vienmēr norādījušas uz visbūtiskāko, atstājot 

cilvēkam, kas pielietojis pašu galveno, arī otrās pakāpes palīglīdzekļus pēc viņa 

organisma īpatnībām. Ir liela kļūda dot visiem vienu un to pašu recepti. Jo paši pamati 

izprasti un pielietoti dzīvē, tad viss pārējais pievienosies pats no sevis. 

Grūtības pastāv tajā apstāklī, ka cilvēki negrib saprast to, ka sasniegumu pamats 

atrodams nevis mehāniskos paņēmienos, bet gan iekšējā cilvēka pārveidošanā, kura 

sfēra atrodas domas pasaulē. Visas pasaules Mācības vienmēr ir prasījušas “domas 

tīrību, vārda tīrību un darbības tīrību kā trīs pamatlikumus tiem, kas vēlas pacelties 

virs parastā cilvēka līmeņa un pievienoties dieviem”, tā runāja Zaroastra, tā ir runājuši 

visi Lielie Skolotāji no pirmā līdz pēdējam. 

Tādēļ būsim taisnīgi arī pret Dzīves Mācības grāmatām un pajautāsim sev – vai tad 

izdotajās Mācības Grāmatās nav izsmeļoši iztirzātas no visām pusēm, no visiem 

redzes viedokļiem tās īpašības, kuras nepieciešams iegūt iekšējā cilvēka 

pārveidošanai? Tieši tajās arī iedoti otrās nozīmības palīglīdzekļi. Ielūkojieties tajās 

uzmanīgi un jūs atradīsiet ne mazums priekšrakstu un pat aptiekas līdzekļu! Tāpat 

derīgi izrakstīt uz atsevišķas lapiņas visas īpašības, kas tiek prasītas no mācekļa. Jūs 

būsiet pārsteigti no to lielā skaita. Patiesi, būs vajadzīgas daudzas dzīves, lai iegūtu 

visas šīs īpašības. Bet mūsu priekšā lielā Bezrobežība! 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

14.daļa: Garīgā izsmalcinātība. 

3.nodaļa: No “Dzīvās Ētikas”. 

 

3 lapa no 3 lapām 
 

233. 

Tiešām, visi Dzīvās Ētikas pamati ir jāienes un jāpielieto dzīvē, jo bez tiem 

eksistēšana nav iespējama. Un pie jauniem spīdekļu sakārtojumiem būs iespējama 

garīgi jaunu staru rašanās, kuri atmodinās cilvēces snaudošās enerģijas. Protams, ja 

cilvēce grib turpināt savu evolūciju, tai no jauna jāuzņem sevī godbijības un augstas 

padevības jūtas. Tāpat arī visu dzīves nozaru sadarbība tuvojas arvien vairāk, jo tieši 

zinātne nāks palīgā reliģijai. Tieši Lielo Skolotāju Norādījumi ietērpsies visā 

mirdzumā un laboratoriju staru spēkā. 

234. 

Īstā kristietība ne ar ko neatšķiras no austrumu Mācībām un “Dzīvās Ētikas” Mācības. 

“Dzīvās Ētikas” Mācībai nav noteiktas tautības zīmoga, tādēļ tā ir pielietojama visur 

un vienmēr. Dažus austrumu terminus ir viegli aizvietot ar to rietumu ekvivalentiem. 

Ir svarīgi pasniegt dzīves un nesatricināmo Esības likumu problēmu jaunu izpratni. 

Bet, kā parasti, tikai bezaizspriedumainās un atvērtās apziņas uzņemas jaunās 

pasaules izpratnes plašumu. Neiedomājami svarīgi ir iekustināt cilvēces apziņu.  


