DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
12.daļa: Dārgumu Krātuves Sardzē.
5.nodaļa: Vienkopa.
282.
Dažam liksies, ka daudz kas no sacītā ir vispārzināms. Vajag nostiprināt dažāda
rakstura jēdzienus, tikai tādā ceļā asimilējas apziņa. Var iedomāties divus sarunu
biedrus, apmēram vienādi attīstītus un tomēr nespējīgus vienam otru saprast. Varbūt
viņu apziņās trūkst tikai dažu niecīgu ķēdes posmiņu, bet šī niecīgā atšķirība liek
citādi griezties domāšanas zobratiem un rezultātā sāk kustēties gluži atšķirīgas sviras.
Tikai pilnīga vienošanās nevienam nenesīs zaudējumu. Mēs jau nesludinām atklāsmes
un nesprediķojam, Mēs vienkārši vienojamies līdz galam, lai asimilētu apziņu
kopējam darbam. Tādejādi redzes laukā ietilpst dažādas detaļas, ko kāds jau
pārdomājis, bet ķēdes spēcināšanai tās vajag apstiprināt pašreizējā momentā.
Patiešām, vajag tīrīt domāšanas ķēdi. Vajag sakopot visu rūpību sadarbības
sekmēšanai. Vienkopas apziņa, protams, neapvainojas, bet nesavlaicīgs domas
nostādījums var sakaitināt sarunu biedru, kaitējot visai lietai; tālab Mēs rūpējamies
par apziņas pakāpenisku pieaugsmi. Nav Mūsu darbs vienkārši uzpūst apziņas
apmērus. Tikai organiska attīstība un pieaugsmes daudzveidība nosaka dārgumu
krātuves patieso apjomu.
Iedomājieties un atcerieties Mūsu sarunas strauta krastā. Nevienu no tā viļņiem nav
iespējams atkārtot, bet acīm tie visi liekas vienādi.
Ievērojiet sadarbības saskaņotību.
283.
Ir novērots, ka dažiem cilvēkiem it kā seko veiksme. Māņticība dēvē tos par laimes
bērniem. Zinātne veiksmi izskaidro ar gribas spēku. Bet Mēs piemetināsim, ka parasti
šiem cilvēkiem ir asimilēta apziņa. Viņi kļūst kolektīva pārstāvji, iesaistot senās
spēku, ko sasprindzējuši daudzi līdzdalībnieki, kas tanī momentā dažreiz pat nenojauš
enerģijas patēriņu. Nav nemaz vajadzīgs, lai viss kolektīvs pazītu viens otru. Pārraides
mezgli acumirklīgi pārraida enerģijas vilni, tāpēc norisēs starptautisks kolektīvs ir ļoti
vajadzīgs. Starptautisks vilnis vajadzīgs tāpēc, ka dinamikas daudzveidība dod vairāk
sprieguma.
Mūsu Vienkopā sastopamas daudzas tautības un dažādas specialitātes, tas ir praktiski
gribas viļņu kondensācijai. Ir iespējams saglabāt visu individualitātes potenciālu un
panākt apziņu saskaņotību. Mēs esam šauras specialitātes pretinieki; labākā kolektīva
konstrukcija ievēro šo noteikumu.
Jūs nesen pārrunājāt staru nozīmi bezdrāts pārraidījumā. Stari, patiesi, veicina
kolektīva savienojumu lielos attālumos. Tieši šie stari, kurus nesen noliedza. Tieši tie
auž planētai jaunu pārklāju. Stariem samērā ar citiem viļņiem ir tā priekšrocība, ka tie
vieglāk caurnirst netraucējot atmosfēras gravitāciju. Skaņa, protams, pirmā saistīja
cilvēces uzmanību. Gaisma un krāsa retāk ierosināja pētīšanu, bet tā kā skaņa ir tikai
gaismas reakcija, tad padziļināta apziņa pievērsīsies gaismas un augstākās enerģijas –
gaismu nesošās matērijas nozīmei. “Matērija Lucida” ir valdzinājusi visus dižākos
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prātus un ja tie arī neprata rast tās apzinīgu pielietošanu, tad viņas lomu uzskatīja par
svarīgu nākošajā evolūcijā.
Stari un gaismas viļņi nes jaunās evolūcijas atrisinājumu.
284.
Dzīvi nostiprinās nevis mehānika, bet kopdzīves idejas. Cilvēks, kas pievienojas
ciematam, nevar būt visu kaimiņu ienaidnieks. Jānodibina labas attiecības, bet
iedarbīgu labumu dos tikai sadarbība. Jānoorganizē saprātīga apmaiņa, tā tuvosimies
tam, ko sauc par kooperatīvu. Kooperācija nebūs izturīga, ja pamatā slēpsies
piesavināšanās un alkatība. Uzticēšanās nepieciešama. Sadraudzība uz uzticēšanās
pamata bija kooperatīva pirmatnējā forma. Visam, protams, jāpilnveidojas. Kopš tā
laika zinātne devusi tik daudz jaunu sasniegumu, ka kopdzīve var kļūt ne tikai
lietišķa, bet arī sirsnīga. Dzīvā Ētika ieies kā spēcinoša sākotne.
285.
Vajag vienam otru stiprināt. Veselu zinātni ir iespējams radīt, lai izskaidrotu enerģiju
savstarpēju iedarbību. Arī psihiskajai enerģijai, kas mīt katrā cilvēkā, vajadzīga
higiēna. Nevajag iedomāties kaut ko pārdabisku, jaunā dzīve pazīst dabu visā
bezrobežīgumā. Tālab vajag gaiši un skaidri pievienoties kopdzīves kā pasaules
pamata apstiprinājumam.
286.
Vai vienkopā iespējams sieviešu, vīriešu un bērnu sadraudzības? Protams, iespējams.
Patiesi sadraudzība var sadalīties pēc daudzām vecuma, dzimuma, profesijas un domu
pazīmēm. Vajadzīgs, lai šādi atzarojumi attīstītos veselīgi un ne tikai netraucētu
cilvēku centienus, bet arī palīdzētu viens otram, un lai šī palīdzība būtu labprātīga.
Tieši kad sadarbības daudzveidīgas, iespējami sevišķi uzplaukumi. Nesaistām važās,
bet paplašinām horizontu. Lai bērni piesavinās pamatīgus uzdevumus. Lai sievietes
ceļ augsti nolemto Karogu. Lai vīrieši paši Mūs iepriecina ar Pilsētas celšanu. Tā pāri
iznīkstošajam pacelsies Mūžības zīmes.
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