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262.
Jūtīguma eksteritorizācija pazīstama sen. To sasniedza mehāniski vai ar gribas pavēli
un tā noderēja kā visdrošākais pamats sadedzināšanai uz sārta. Pat ir tagad mūsdienu
inkvizitori cer atrast kādu melnās maģijas astīti, iedzenot drosmīgos meklējumus
pagrīdē.
Diženie prāti rūpībā nojauta zināšanas sasniegumus. Vienkopniekam vajag alkt pēc
visām jaunām iespējamībām.
Ja parādības princips atrasts, tad tās apmēri atkarīgi no tehnikas. Tālab jūtīguma
pārvietošana spēj izpausties visdažādākos apmēros. Sacīsim – zināmā vietā
jānodibinās jaunai vienkopai. Vietai ir visas vajadzīgās pazīmes, bet apkārtējie
apstākļi pagaidām var bīstami apdraudēt. Tad izvēlamies jaunu vietu un pārnesam uz
to pirmās vietas iespējamības. Apziņā mēs neesam atrāvušies no pirmās vietas
iespējamībām un mēs pārdzīvojam pirmā lēmuma efektu, nostiprinot nākošās uzbūves
balstus. Vai kaut kas tiks celts uz piecdesmitās paralēles, vai divdesmit paralēles
vairāk uz dienvidiem, - būtiski svarīgi ir saglabāt jauncelsmes mirdzumu.
Pasaka par neredzamo pilsētu ar zvanu skaņām atgādina cilvēku, kas nav ievērojis
svarīgu izjūtu, pateicoties jūtīguma pārvietošanai. Mans piemērs jums var būt vēl nav
skaidrs, bet jūtīguma pārveidošanas princips ir iespējams paplašināt līdz veselām
tautībām. Ar šī principa palīdzību iespējams izvairīties no daudzām briesmām.
Pieņemot, ka cilvēka organisms ir visspēcīgākais psihiskais ierocis. Šo pašu vareno
spēku nevar attiecināt arī uz fizisko aparātu. Fiziskais aparāts kalpo tai augstākajai
enerģijai, ko nosaucam par psihisko konstrukciju. Kādībā šī enerģija pielīdzināma
vienīgi gaismai.
Mēs tikko minējām staru vareno spēku un to jauno pielietošanu, nevajag palaist garām
cilvēka organisma iespējamības. Kā izpētīt tālās pasaules, ja nepievēršam uzmanību
mūsu pašu funkcijām? Ar grūtībām jūs atklājat starus, bet vai arī izpētāt viņu
iedarbību uz smadzeņu un citiem centriem?
263.
Psihomehanika būs pareizs psihiskās enerģijas lietošanas apzīmējums. Fabrikas darbā
var novērot interesantus mēģinājumus. Katrs pieredzējis strādnieks zina, ka mašīnām
vajadzīga atpūta. Grūti tuvāk noteikt šo parādību, bet tā ļoti pazīstama pat tiem, kam
nav jēgas par psihomehaniku.
Mēs esam izdarījuši mēģinājumus austuvēs, kurās darbojas simtiem stelles un simtiem
diezgan veiklu strādnieku. Stellēm vajadzēja atpūtas ārpus atļautās proporcijas,
neatkarīgi no audēju veiklības. Izdarot audēju psihisko pārbaudi, varēja skaidri redzēt,
ka to rokās, kuriem bija psihiskā enerģija, stellēm vajadzēja mazāk atpūtas; it kā
strāva ieplūda mašīnā un pagarināja tās dzīvotspēju. Šī dzīvā koordinācija starp
strādnieku un mašīnu jāizmanto darba vienkopās. Šo izdevīgo apstākli iespējams
sasniegt vienīgi, izpētot psihomehaniku.
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Tas ir valstisks uzdevums – radīt dzīvē visproduktīvākos apstākļus veicot attiecīgus
pasākumus un virzot zinātniekus kolektīva dzīves atvieglošanai, pat neizslēdzot
anonimitāti.
Mēs zinām, ka dažreiz personības simbols tautām nepieciešams, bet anonimitāte
tomēr paliks pareizas evolūcijas ideāls. Tas ir viens no zemes dzīves īslaicīguma
apzināšanās noteikumiem un labākais ceļš uz laimīgu sadarbību. Anonimitātes
pretstats būs seno, tagad nevienam vairs nezināmo varu pašattēlojums. Šie
pašapzīmējumi, izņemot smaidu, citu seku nerada un bieži vien nav savienojami ar
Vispārīgā Labuma nolūkiem. Paturot acīs tādu antipolu, vienkopa, protams, tieksies
uz anonimitāti. Bet bez psihomehanikas tāda anonimitāte būs kroplīga. Anonīms spēj
būt tas, kurš apjēdzis savu vietu parādību un priekšmetu vidū. Savu “es” spēj atdot
tas, kas apjēdzis izplatījumu. Tā vienkopas var tuvoties nesagraujamībai.
Vienkopas tauriņus Mēs necienām. Neaizmirstiet, ka žūpošana ir psihomehanikas
ienaidnieks. Nedomājiet, ka psihomehanika kalpo tikai izredzētiem; tā ir saprātīga
kolektīva īpašums un tiek pārbaudīts ikdienas parādībās.
264.
Ir maz mēģinājumu saistīt mehāniku ar psihiku. Un tomēr Jūs zināt, ka zinātniskā
pieeja psihikai atvieglina un pārveido visu esamību.
Es sacīju, ka vienkopa nav iespējama bez tehnikas; šajā jēdzienā ietverta fiziskā un
psihiskā tehnika; citādi vienkopnieki līdzināsies uzvelkamām rotaļlietām.
Atkārtoju pievērst neatliekamu uzmanību psihiskā aparāta iespējamībām.
265.
Ar ko tuvāk salīdzināt Mūsu Vienkopu – vai ar dziedātāju kori vai ar karotāju
nometni? Drīzāk ar pēdējo. Var iedomāties, ka tai jāatbilst karavešanas un
karavadonības likumiem. Vai gan iespējams izzināt Vienkopas augšupejas ceļus bez
atvairīšanas un uzbrukuma? Vai ir iespējams spējā uzbrukumā ieņemt cietoksni,
nezinot tā saturu? Aizsardzības un uzbrukuma apstākļi jāaptver. Vajag rūdītas
zināšanas un sardzes modrības.
Vienkopa – simtacu sardze. Vienkopa – Vēstneša viesulis. Vienkopa – iekarotāja
karogs. Stundā, kad karogs saritināts, ienaidnieks jau grauj torņu pamatu. Kur gan ir
jūsu laboratorija? Kur jūsu darbs un pūles? Patiesi, viena nosebota sardzes stunda
atver desmit vārtu. Tikai modrība sniegs Vienkopai aizsardzību.
Uzvara ir tikai saistība. Spēku nostiprināšana tikai jauna viesuļa paredzējums. Spēka
apziņa tikai pārbaude. Izaicinājums tikai nedomāšana. Kā okeāna vilnis brāžas
Vienkopa. Kā zemestrīces dārdiens skan negrozāmības Mācība.
Līdz saules lēktam stāvam modrā sardzē.
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266.
Katrai vienkopai nepieciešami aizsargāšanās līdzekļi. Mēs neesam varmācīgi
iekarotāji, bet tomēr Mums ir Mūsu ienaidnieku uzskaite un Mēs nekļūdāmies to
daudzumā. Stari, gāzes un gaisa sardze ir labākie ārējie līdzekļi, bet visiedarbīgākie ir
psihiskās enerģijas produkti. Mēs nebūt nevēlamies tēlot neaizsargātu avju baru!
Reālā zināšana ir gatava dot atbildi! Nav Mūsu interesēs kādu iebiedēt, bet Mums
jābrīdina: “Piesargies, nejēga!”
Tagad ir laiks klusi pateikt visiem vienkopā apvienotiem – esiet apzinīgi savās
psihiskās pavēlēs. Ir un būs gadījumi, kad pilnīgā apziņā varat uzņemties noteiktas
pavēles atbildību. Bet tad sasprindziniet visu modrību, lai asi novilktu sava mērķa
līniju. Viskroplīgākās sekas radīs nenoteikti virzīta pavēle. Pa ceļam tiks skartas
visnegaidītākās parādības un kas gan spēj kontrolēt neprātīgās bultas sekas? Jau sen
esmu Teicis ienaidniekam – “Uztveršu vairogā visas tavas bultas, bet tev raidīšu tikai
vienu.” Šajos vārdos – viss Mūsu padoms.
Katram vienkopniekam jāzina cīņas tehnika, bet galvenais – jāatšķir viltus
vienkopnieki un jāizraida tie tālu aiz sētas. Ne bārdas garums, ne ķēžu skaits, ne
sakropoļojumi, ne apgalvojumi, nekādas nejaušas pazīmes nevar būt par
apliecinājumu. Tikai apziņas pilnība, skaidra dienas modrībā, patiesīga miegā, spēj
apliecināt patiesās vēlēšanās seju. Bieži miegs patiesīgāks par nomodu. Katram
patiesīgumam ir tiesības apbruņoties. Un, negrozāmības pavēle rada un satriec.
267.
Analīze, diagnoze, kontrole, kooperācija, prognoze – ir rietumu iemīļotie temati. Arī
Mēs lietojam šos terminus. Liekas – kāda starpība? Starpība ir liela; rietumos šie
temati ir galda sarunas, labākā gadījumā lēmumi, kurus neviens neievēro. Mūsu
Vienkopā šos apzīmējumus neizrunā, bet ik stundas liek lietā dzīvē.
Vai minētos jēdzienus ir iespējams lietot pilsētas dzīvē?
Tikko mēs minējām novērošanas spējas trūkumu, bez kuras diagnoze neiespējama.
Mēs minējām pacietības trūkumu, bez kā analīze neiespējama. Vīrišķīgas noteiktības
trūkums izslēdz kontroli. Meli un liekulība nepielaiž kooperāciju. Bailes aptumšo
katru prognozi. Atliek sakārtot visgarākos galdus un korī atkārtot maz saprotamus
vārdus.
Šo mērkaķošanās privilēģiju vajag atstāt trūdošām pilsētām. Starp citu, šie pilsētnieki
sākuši sev iepotēt mērkaķu dziedzerus. Tiešām, ikviens saņem pēc nopelniem.
Neviens tiem nav stāstījis par mērķtiecīgāku spēku atjaunošanas līdzekli, kad slimo
ievieto ilgstošā vannā, pakļauj maiņstrāvai un zināmam minerālūdens sastāvam.
Ārstēšanā var lietot arī noteiktu iedvesmi. Racionāli līdzekļi radīsies, kad vienkopa
izveidos apzinīgu raksturu un nekas netiks pārņemts no mērkaķiem.
Kad vienkopas karogu apjēgs kā nepieciešamību, tad dzīve gūs spārnus katras dienas
darbībā. Kamēr kāds domā, ka vienkopa ir eksperiments, tikmēr vienkopa būs ieslēgta
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alķīmiķa retortē. Tikai vēsturiskas nepieciešamības stingra apjēgšana ieviesīs
vienkopu dzīvē.
Domājiet, domājiet skarbi par vienkopas neatvairāmību. Skarbumā augstākais prieks.
268.
Jautās – kā jūs rūpējaties par nodibinātajām vienkopām? Aplūkosim visjaunāko. Ko
var sacīt gada svētkos? Neviens nav atkāpies, bet vispārējie rezultāti vāji. Kooperācija
lēcieniem traucē apjēgt samērību. Puteklītis nodarbina uzmanību vairāk nekā klints.
Novērojams šaurs lokālisms, tālab labāk izvēlēt pagaidu priekšsēdi. Bēdīgāk ir ar
jauno piesaistīšanu. Nav rasti vārdi par Mācību un nav aizsardzības pret pulgojumiem.
Var atdarīt klauvētājiem, bet gara šķēps jātur vienmēr ass. Žēl garām palaisto
līdzstrādnieku. Vajag sadarboties ciešāk, citādi pagarināsit termiņus. Priecātos tuvināt,
dodiet ierosinājumu. Mana roka ar jums ikvienā drosmīgā darbībā.
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