DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
12.daļa: Dārgumu Krātuves Sardzē.
5.nodaļa: Vienkopa.
291.
Vienkopas pamats ir zinātniski apstiprināts, un katrs princips, kas īstenots vienkopā, ir
aktīvs, atbilstoši Pasaules Vienkopai. Dzīves jaunradi iespējams nodibināt uz aktīvas
pievilksmes Magnētam. Tikai ķēde, kas tiecas realizēt labākus pasākumus, dod
cilvēcei labāku pakāpi. Tā, sakot ar graudu, vienkopas izveidošana novedīs pie
Pasaules Vienkopas. Jāpārorganizē visi cilvēku pasākumi, lai apziņa tuvotos Pasaules
Vienkopai. Tāpēc ne bailes no pārkārtošanas, bet gan pagātnes palieku apliecinājums.
Tāpēc atjaunojoties tieksimies uz Pasaules Vienkopu.
292.
Tik daudz runā par sadarbību, bet tik maz to izprot! Tas ir viens no
visizkropļotākajiem jēdzieniem, jo cilvēku vienkopā tik ļoti tiek izkropļots kopējā
darba jēdziens. Līdzstrādnieku dzīve vienkopā izslēdz jebkādu uzspiešanu, tiklab
attiecībā uz jūtām, kā arī uz pienākumu, bet kopīgo darbu apliecina vispārības labuma
vārdā. Ja cilvēku vienkopa pieņemtu kopējā darba likumu par dzīves likumu, cik ļoti
gan šķīstītos cilvēku apziņa! Jo vienkopas darba ritms var apvienot dažādus
speciālistus un pēc kādības dažādus ļaudis. Likums vienkāršs, bet cik daudz ap to
izkropļojumu! Cilvēku gara tuvību nosaka daudzi cēloņi kā garīgie, tā arī karmiskie,
bet zem darba stara vienkopa var nodibināties caur sadarbības likumu. Tādēļ
vienkopnieki jāaudzina darbā, uzsverot, ka katrs līdzstrādnieks ir vienības daļa, bet
jāatmet nepareizā domāšana par personīgo, tikai šāds iztulkojums palīdzēs vienkopai
nostiprināties vienā gultnē. Cik daudz bēdīgu notikumu iespējams novērst, paplašinot
apziņu un dziļi izprotot, ka otra sirdi nedrīkst aizskart. Tā ceļā uz Ugunīgo Pasauli
vienkopniekiem jāsaprot, ka progresēt iespējams tikai ar kopīgā darba likumu – cita
mēroga nav! Smalkais sasniedzams tikai caur smalko un sirds smalkos pavedienus
saskaņos tikai tūkstošgadīgs spriegums. Tāpēc lai vienkopnieki sevišķi apzinās šo
vienīgo ceļu. Patiešām, kopējā darba likums neaizskar otra sirdi.
293.
Vienkopā jāņem vērā jūtu sakramentalitāte. It īpaši jāiegaumē, ka līdzdalībniekā
nedrīkst patvarīgi izraisīt smalkās jūtas. Nedrīkst attīstīt sirdī smalkās vibrācijas,
pieprasot no ārienes. Tikai iekšējā pelnītā darbība izraisa atbilstošu vibrāciju. Zemes
smacīgo vibrāciju vidū reti atrodama šāda gara dzīve. Retā parādība tik brīnišķa, kad
gars saskan ar garu! Bet vienkopas apziņas attīstībā vispirms jānostiprina sadarbības
izpratne. Šāda izpratne vienkopu nostiprinās un pašnožēlas tārps iznīks. Tā izvadām
ceļā mācekļus un apstiprinām darba prieku, nepretendējot uz tuvākā sirdi. Jau sen
sacīts: “Ar varu mīļš nebūsi”. Arī šī ir kosmiskā formula. Bet kopīgā darba ceļu
iespējams ļoti attīstīt. Tā lai mācekļi atceras sadarbību, kā vienkopas ikdienas dzīves
galveno pakāpi.
294.
Tas jau ir gara sasniegums, ja zemes norisēs, cīniņos gars rod augstāko tiekšanos. Jo
nenostiprināsies gars pārticības apstākļos. Tāpēc darba vienkopnieki darbā un grūtās
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dienās var pierādīt gara spēku un tiekšanos. Kā gan iespējams augstāko stāvokli un
apziņas izsmalcinājumu apgūt bez gara darbības? Cik daudz svētīgu rūpju ir apziņas
šķīstīšanas ceļā! Katra darbība, kas atrauj garu no zemes iekārēm, ir augstākais
sasniegums. Ceļš uz Ugunīgo Pasauli ved caur gara darbību, caur zemes
zaudējumiem, un augstākie sasniegumi apgūstami, atraujoties no zemes izpaudumiem
– augstāko meklējumu labā. Tā, kad sacīts – gara sasniegumus apgūst tie, kas pazinuši
cīniņus un zinību meklējumus, šāda parādība ir ugunīgs sasniegums. To iegaumēsim
ceļā uz Ugunīgo Pasauli.
295.
Uztveres ceļš ir visspēcīgāks, ja gars pauž enerģijas smalko plūdumu. Vissmalkāko
uztveri dod gara izpratne. Gara izpratnes spēks nav ne ar ko salīdzināms. Protams,
garīgajā celtniecībā jāizlieto daudzi vadi, bet jāatšķir vadi, kas gribas vadīti no ārienes
un iekšienes. Gara izpratnes Varenais Avots ir vissmalkākais un augstākais
nostiprinātājs. Avots no ārienes ir vienkārši vads, caur kuru var sūtīt, pat paralizējot
gribu. Tāpēc ir tik daudz neprecīzu izziņu, jo gribu bieži paralizēt nedrīkst. Pie tam šie
vadi ir ļoti vienpusīgi un kosmiskajā celtniecībā tie ir kā viena retorte. Tāpēc ir tik
svarīgi saprast gara izpratnes spēku. Izplatījumu pieblīvē ne vien mēdiji, bet arī citi
avoti, kas uzņem tikai daļēji. Piemēram, Hierarhijas rūpējas dot vēstījumu
vienkopniekiem, bet ja viņi sūtīto nedod vienkopai, tad vads nav tīrs. Tāpēc tik grūti
paplašināt apziņu.
296.
Ugunīgās augšupejas būtība sastāv no dažādiem gara apstiprinājumiem. Galvenais
faktors ir pašdarbības attīstība. Pašdarbībā būs ietverta mīlestība uz Hierarhiju. Tajā
būs ietverta atbildības izjūta un patiesās Kalpošanas izpratne. Tā, kad Mēs runājam
par pašdarbību, jāsaprot visas augstākā apstiprinājuma kādības. Ja vienkopnieks
uzņemas pašdarbības attīstīšanu, tad viņa darbības lauks nav ierobežots. Hierarhija
dod ugunīgu ierosmi visās darbībās. Vienkopnieku nebiedē nekādi uzbrukumi, ne
tuvie, ne tālie, jo viņš zina ugunīgo kalpošanu, tāpēc ir tik svarīgi šķīstīt apziņu no
patības. Bet vienkopniekam jābūt gatavam uzņemties visas grūtības, zinot, ka
Kalpošana Hierarhijai ir augstākais sasniegums.
197.
Tā ceļā uz Ugunīgo Pasauli lai vienkopnieki izprot Aicinājumu uz Kalpošanu.
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