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235.
Katra patstāvība tiek atbalstīta. Bet vai var nosodīt, ja dažreiz rodas vēlēšanās stāties
sakaros ar Skolotāju, kad pienāk laiks prasīt padomu un piesātināties ar kopējo auru?
Arvien ir sacīts – vispirms vētra, pēc tam pērkoņnegaiss, pēc tam klusums. Klusuma
balsij piedēvēja šo klusēšanu. Bet vēl augstāka par šo balsi ir saskarsme. Jūs zināt, kā
pārraidās Skolotāja balss, bet var apvienoties apziņā, nelietojot vārdus, mirklī
pārnesot savu apziņu Skolotāja apziņā. Sevi gandrīz vairs nesajūtot, tikai kausa aplis
pilns izjūtas. Tāda saplūšana būs augstāka par vārdiem, jo tā baro jūtziņu. Protams,
tādu stāvokli sasniegt nav viegli, bet apziņai paplašinoties, tas atnāk pats, ja to
netraucē nezināšana. Tāda apziņa sedz visus saskarsmes veidus.
236.
Ieteicu Skolotāja vārdu turēt kā vairogu. Ne simbols, ne ilgu sapņojums, bet apziņu
ķēde rada neuzvaramības strāvu. Šai ķēdei nav gala. Jūs nezināt tās sākumu, - kā
zalktis tā stiepjas no zemes klēpja nesasniedzamajās sfērās.
Pasaules Mātes kalns nepazīst savu virsotni. Vai gan izbīsimies tās? Vai gan
šausmināsimies par nesasniedzamību? Jeb vai priecāsimies, ka Amrita neizsmeļama?
Starp izmērojamības jēdzieniem, kā gaisma mirdz Neskaitāmība! Vai gan būsim
nemierā ar tālā vēja vēsmu, kam sākums Bezrobežībā? Tveices neauglībā
nenovērsīsimies no dzīvinošās strāvas.
237.
Jūs jau zināt, cik sasprindzēts ir laiks, un sakiet tiem, kas nodrebējuši izbailēs: kad
sirdī mājos Valdonis, ne mats no galvas nenokritīs un ikvienam nolemta pils, kā
miesai, tā garam. Bet glabājiet sirdi šķīstu, lai Es varētu tur ieiet un ietērpt jūs bruņās.
Atcerieties, ja iegūto jūs garā atdevuši Valdonim, Viņš atlīdzinās jums simtkārt. Tā
nododiet savas domas Valdoņiem un ļaujiet Valdonim ieiet savās sirdīs. Citādi bez
Valdoņa būs grūti tumšajā sirdī, un kā zirņu pūslī iekrakšķēsies ļaunprāts tukšajā sirdī.
Piepildiet sirdi ar Valdoni tādā mērā, lai naidnieks nespētu iespiesties. Miers ar jums!
238.
Atbilstīgu spēku pievilkšanās piesātinās ar tiekšanos, kas spēkus apvieno. Visas
nomaiņas sasprindzē enerģijas, kas pakļautas atbilstības likumam. Tāpēc katra
jaunrade prasa šo likumu. Kosmiskā celtniecība atkarīga no šīm atbilstībām, tāpēc
Mēs sasprindzējam visus spēkus un nostiprinām augstāko atbilstību. Tā Hierahijas
ķēde veido atbilstības pakāpes likumu un katra tiekšanās piesātinās ar smalku atbalsi.
Tikai saskaņa var nostiprināt bezbailīgo jaunradi.
239.
Vaicās – “Kā gan raidīsim lūgšanas Visaugstākajam, ja mūsu priekšā neatlaidīgi
Valdoņa Tēls?” Sakiet – “Tieši caur viņu griezties pie Visaugstākā.” Turklāt, ja esat
aizsnieguši stāvokli kad jūsos pastāvīgi ir Valdoņa Tēls, tad šis jautājums vispār jūs
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nevar saviļņot. Kad mēs nonākam pie apzinīgas saskarsmes ar vissmalkākajām
enerģijām, tad daudz kas, kas neatrada vietu vakar, top pilnīgi saprotams šodien. Tā
mēs iemācāmies priecāties un būt mierīgi tur, kur vakar skumām. Derīgi novērot, kā
šķīstās mūsu apziņa ikdienas gaitās; tagad šo zobenu rūdīšana ir īstā vietā, jo gaiss
pilns uguns. Tikai Valdoņa Tēls var likt griezties visiem centriem un noderēt par
Vairogu. Nebīsimies atkārtot par zobeniem un vairogiem, jo mēs vēlamies mieru un
gara valstību. Tāpat kā uzvarētāji neatceras naidniekus, tā arī mēs neskaitām tos; un
pietrūks mežu, lai salīdzinātu tos ar kokiem.
240.
Reliģijās ievestas sevišķas ķermeņa kustības un stāvokļi, kas veicina enerģijas
kāpinājumu un kas vērš uz Augstāko. Pie Mums, protams, var gūt panākumus bez šīm
nogurdinošām kustībā, ar sirds piepildīšanu. Kam šādā veidā veicies, tam ir
priekšrocība, jo sirds avots nerimst. Valdoņa Vaigs, ietverts sirdī, nezaudēs spožumu
un kurā katrā brīdī būs gatavs palīdzēt. Šis sirds ceļš ir vissenākais, bet tam vajadzīga
ievērojama apziņas paplašināšanās. Nevar runāt par sirdi jau pēc pašas pirmās
sarunas, jo citādi to var bez vajadzības pārslogot. Tāpat ir bezmērķīgi runāt par
mīlestību, ja sirds vēl nav ietvērusi Valdoņa tēlu. Bet nāk stunda, kad jānorāda uz
sirds varenību. Ieteicu vērsties pie sirds ne tikai tāpēc, ka Valdoņa Tēls jau tuvu, bet
kosmisko cēloņu dēļ. Ir vieglāk pāriet pār bezdibeni, ja saite ar Valdoni ir cieša.
241.
Kad jūsu apziņa jums norādīs nepieciešamību turēt pastāvīgu Valdoņa Attēlu,
nosēdieties tad klusā vietā un vērsiet savu skatienu uz izredzēto Tēlu. Bet atcerieties,
ka jāizšķiras negrozāmi, jo nodevības gadījumā pastāvīgais Attēls kļūs par pastāvīgu
pārmetumu. Pēc ciešas raudzīšanās Attēlā aizveriet acis un pārnesiet Viņu trešajā acī.
Tā vingrinoties, iegūsit dzīvu attēlu un jūs sajutīsit sevišķu sirds sasprindzēšanos. Drīz
Valdoņa Tēls būs nešķirami ar jums.
Variet pārbaudīt sevi stāvot pret sauli un tāpat redzēsit Valdoni savā priekšā, dažreiz
bez krāsām, bet pēc tam kā dzīvu un pat kustībā. Jūsu lūgšana zaudēs vārdus un
vienīgi sirds trīsas pildīs jūsu saprašanu. Tā var sasniegt dzīvē ko visai derīgu, bet
vajadzīgs, lai tam atbilstu apziņa.
242.
Pieradinieties nekļūt ne par ko pārsteigtiem un ne par ko nebrīnīties, bet nevajag to
saprast kā gara noslāpēšanu. Tieši otrādi, pilnīgā gatavībā rosinot sevī paredzējumu,
esiet modri ar visām apziņas trīsām. Daudzas brīnišķīgas lietas tuvojas. Tās var izprast
pēc vēlēšanās un pēc apziņas, bet vēl vieglāk tās iegūt caur Skolotāja Tēlu. Ja varat
izsaukt savā apziņā Skolotāja Tēlu līdz pilnīgai skaidrībai, tad jūs varat pārnest savu
apziņu Viņa apziņā un it kā darboties ar Viņa spēku. Bet lai to panāktu, Skolotāja Tēls
jāredz skaidri līdz vispēdējam mazākajam sīkumam, lai Attēls nedrebētu,
nesagrozītos, nemainītu kontūras, kā tas bieži gadās. Bet ja pēc koncentrācijas
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vingrinājumiem izdosies dabūt pastāvīgu Skolotāja Attēlu, tad ar šo sasniegumu var
iegūt lielu labumu kā sev, tā saviem tuvākiem un saviem darbiem.
Tās Mēs brīdinām, kad okeānā ceļas viļņi. Tāpat ir labi pirms sanāksmes pabūt pilnīgā
klusēšanā, nenovirzoties pat ar mūziku. Domāju, pašreizējais laiks prasa šādu
koncentrēšanos, jo atmosfērā daudz veiksmes. Bet veiksme, kā magnets pievelk arī
negaidītas metāliskās daļiņas, taču adatas un naglas mēdz būt saindētas. Izprotiet
pareizi. Nenovirzieties no Skolotāja jēdziena. Netopiet pārsteigti, nebrīnieties, jo ir
labi, kad var rast nākamo izpratnes pakāpi.
243.
Ja Skolotāja Tēla skaidrojums nostāda mūs ciešākā līdzdarbībā ar Viņu, tad arī katra
priekšmeta spilgts attēls mūsu trešajā acī dara to tuvu un pieejamu. Viens no senās
maģijas nosacījumiem bija iemācīt priekšmetu spilgtumu, kurus izsauc mūsu iekšējā
iztēle. Ja priekšmets izsaukts visā krāsu un līniju pilnīgumā, tad to var izlietot tūlītējai
iedarbībai. To var it kā pārvaldīt. Neatkarīgi no attāluma to var vadīt un tuvināt tā
iespējas. No visparastākiem priekšmetiem līdz tālajām planētām var likt lietā šo
iedarbību. Tanī nav nekā pārdabiska, bet it kā identificējas un pievelkas dzīvais
savienotājs pavediens. Var pakāpeniski attīstīt sevī šīs spējas ar parastiem
priekšmetiem; ievērojot pie tam, - kad izveidojas skaidrs attēls, rodas tad sevišķa
trīcoša vibrācija, līdzīga magnēta iedarbībai. Tā, izpētot Bezrobežību, var sākt
tuvoties tai no visparastākiem priekšmetiem.
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