
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

14.daļa: Garīgā izsmalcinātība. 

3.nodaļa: No “Dzīvās Ētikas”. 

 

1 lapa no 2 lapām 
 

235. 

Jūs sakāt, ka padomi “Agni Jogā” tā izkaisīti, ka grūti tos savienot sistēmā, bet es 

atbildēšu, ka tā ir dzīves Mācība savā sarežģītībā, un padomi doti mācekļiem tieši 

dzīves piemēros, atbilstīgi apstākļiem, kuri tos izraisījuši, un tā tie arī labāk 

iegaumējami. Ja pati daba jau pierāda, ka pilnīgs organisms attīsta savus orgānus 

vienlaicīgi, bet ne pēc kārtas. Tālab arī Dzīves Mācība tā konstruēta, lai uz katras 

jaunas pakāpes apziņa aptvertu iespējami lielāku perifēriju un tādejādi ieietu tieši 

dzīvē, bet nevis izolētos no tās. 

236. 

Vēlreiz uzmanīgi pārlasīju Jūsu vēstuli un mans padoms Jums – metiet pie malas tā 

dēvētās okultās grāmatas un nododieties ar visu dvēseli un miesu dižo Svēto dzīvju 

pētījumiem. 

Jūs rakstāt, ka “apstākļi Ceļa uzsākšanai it kā būtu”… bet pirms tam uzskaitāt savu 

svārstīšanos un šaubas. Bet galvenais nosacījums Ceļa uzsākšanai ir stingrs lēmums, 

bez novirzīšanās iet pa izvēlēto taku. Kaut arī pie vienbūtīgās Patiesības ved daudz 

taku, kā tas brīnišķi pasacīts Bhagavat Gitā, bet tomēr, ja mēs pārskriesim no viena 

ceļa uz otru, mēs vienīgi izšķiedīsim savus spēkus un nekur nenonāksim. Tāpēc, ja 

jums ir tik tuvs brīnišķais Sv. Franciska tēls, tad izvēlieties viņu par savu Skolotāju. 

Kāpēc Jums jāgriežas pie citu Guru, ja Jums ir savs. Pati es dziļi cienu šo Tēlu, ne 

mazāk mīlu arī spānieti Terezu. Kāpēc gan Jums nesekot Sv.Franciska dižajam 

piemēram? Kas zina, varbūt kādreiz, sirds degsmē Jums radīsies iedvesma un 

uzrakstīsiet grāmatu “Sv.Franciska atdarināšana”.  

Mūsu vispasaules zelta teļu pielūgsmes laikmetā nabadzības mācības atjaunošana 

būtu visai derīgs atsvars. 

Tātad atmetiet smiltīs grāmatas un neapgrūtiniet sevi, kritizējot tās. Lai varētu dibināti 

kritizēt, vajag arī daudz zināt. Jūs rakstāt, ka daži ļaudis un pat kaut kādas iestādes 

ieskata Jūsu minētā autora grāmatu par masonu lietu, pie tam vēl žīdu masonu – tas 

nav nekas jauns, ja tā ir tā pati trulās un ļaunprātīgās tumsonības vecā iemīļotā 

formula. 

237. 

Ir labi aizrādīt uz ļaunumu, ko rada pārspīlēta aizraušanās ar sportu, un uz tikumu 

raupjumu, ko tā neapšaubāmi nes sev līdzi. Protams, arī sports ir vajadzīgs, bet tam 

visam jābūt saprāta vai samērības un skaistuma robežās; bet visi dūru cīņas veidi 

nevar izraisīt neko citu, kā tikai dziļu pretīgumu. 

Tāpat ir jānorāda uz vienu no mūsdienu garīgās audzināšanas ļaunumiem – uz 

bezatbildības jūtu ieviešanu cilvēka apziņā. Tieši deģenerējošā baznīca gadsimteņu 

laikā sava ganāmpulka apziņā viesa šo dzīvniecisko bezatbildības sajūtu. Cilvēks jau 

no bērnības zina, ka viņš var izdarīt vislielākās ļaundarības, bet ja garīdznieks 

grēksūdzē viņiem tās atlaidīs, tad viņš atbrīvojas no sloga un var sākt no jauna līdz 
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nākošai grēksūdzei un tikpat sekmīgai atbrīvošanai no sloga, varbūt tikai par 

paaugstinātu maksu. 

Šī sērga ir izplatīta visā pasaulē, visās reliģijās. Atcerieties pāvesta indulgencijas 

viduslaikos, bet arī pašreiz ir atdzīvināts senais likums, un ikkurš katolis var jau sevi 

neapgrūtināt ar grēku nožēlotāja svētceļojumu pie baznīcas galvas, bet vienkārši 

aizsūtīt atbilstošu naudas summu, lai saņemtu nepieciešamo atestātu ieejai Paradīzē. 

238. 

Protams, man nevar būt nekādu iebildumu pret manu vēstuļu lasīšanu ar tajās citētiem 

izvilkumiem no “Dzīvās Ētikas” Mācības tiem, kam ir tīras dvēseles un atvērtas 

apziņas, jo arī man sirds tiecas dalīties Bagātībā ar katru, kas prot to novērtēt. Bet, 

protams, ir jābūt ļoti uzmanīgam, izdalot uzticētos graudus, un vienmēr jāvedās no 

norādījuma: “Kas atklājis dārgu formulu, to neizkliegs logā, jo citādi derīgums 

pārvērtīsies ļaunumā.” Es pati sākumā daudz grēkoju uzmanības ziņā un arī pašreiz 

pēc mana rakstura man ir ļoti grūti kaut ko glabāt tikai sev. Lūk, kādēļ man ir tik 

saprotama un tuva Jūsu vēlēšanās dalīties ar citiem – dot tiem cerību un prieku. Bet 

personīgā pieredze un melnās nodevības mūs pamazām iemāca būt ugunīgākiem, kaut 

gan ir šobaltdien es reizēm daļēji grēkoju pret gudro brīdinājumu: proti glabāt 

uzticēto, brīdinājumu, kas tiek dots visiem, kas stājas uz Gaismas Mācības ceļa. Man 

visgrūtākais pārbaudījums ir dzīvot starp cilvēkiem un tiem neuzticēties! Bet arī tam 

ir jātiek pāri. Ir jāprot neapgrūtināt cilvēkus ar lieku uzticēšanos un tajā pat laikā 

neattīstīt sevī briesmīgo aizdomību. Cilvēka daba ir bezdibenis! Kā skan gudrais 

sakāmvārds: “Ja gribi pazīt cilvēku, tad ar viņu kopā apēd 3 pudus sāls.” Tādēļ ieteicu 

arī Jums būt uzmanīgam. 

239. 

Tagad par sirdi. Protams, sirds ir jāizprot nevis kā simbols, bet kā liela laboratorija, 

kur notiek mūsu apziņas, tas ir, visas mūsu būtības transmutācija. Protams, sirds ir 

sestā principa augstākā izteiksme, sirds ir Bramas [dievības] mājoklis. Jo nekur nevar 

atdalīt fizisko no garīgā. Viss ir tā savīts un atkarīgs viens no otra. Vienotība pauž 

savu saskaņotību. Jo visas smalkās astrālās jūtas dzīvo tāpat kā fiziskās, tikai savos 

atbilstoši smalkos izstarojumos. Nevar tos aplūkot atsevišķi. Vienmēr ir jāatceras 

pilnīga atbilstība starp smalko un zemes ķermeni. Tādēļ ir tik nepieciešami vienmēr 

un visam piemērot formulu: “kā augšā, tā arī apakšā.” 

Bez sirds attīstīšanas un izsmalcināšanas nav iespējama nekāda virzīšanās uz priekšu, 

nekāds progress, tādēļ katras celtniecības pamatā jābūt lielajam sirds magnētam. Tā 

jaunās rases pārstāvji atšķirsies ar sirds izsmalcinātību – šo visu sasniegumu atslēgu. 


