DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
13.daļa: Virsotņu Ceļš.
4.nodaļa: Lūgšana.
315.
Galīgi nepieļaujamas ir kaitnieciskās un sevis žēlošanas lūgšanas. Kad cilvēks saka –
par ko? Viņš nedomā ne par pagātni, ne par nākotni. Viņš atraujas no Augstākajiem
Spēkiem, it kā apsūdzēdams Tos. Tikpat nožēlojams ir cilvēks, kūdīdams Augstākos
Spēkus uz kaitniecību. Izskan gan iedomība, gan gara tumsība, kad cilvēks saplūsmes
vietā ar Augstākajiem Spēkiem, cenšas Tos uzvedināt uz naida un cietsirdības ceļa.
316.
Aum ar savu saskaņu atgādina par to pašu enerģiju, kura svētapslēptībā, domu ugunīs
īsteno vislielākās iespējamības.
317.
Pateicība ir varens virzītājs spēks. Neviens negaida pateicību, bet šā spēka kādība ir
varena. Pateicība iedarbojas kā tīrītājs, bet viss attīrītais jau vieglāk iekustināms. Tādā
kārtā pateicība ir ceļa paātrināšanas līdzeklis.
Kādam šķiet, ka pateicības uzplūdumā tas pazemojas. Kāda gara tumsība! Pateicība
vienīgi paaugstina, attīrīdama tā pievelk jaunas enerģijas. Pat mašīna bez putekļiem
darbojas labāk.
318.
Cilvēkam ir jāpārskata vārdu jēga. Šodien ir īsta vieta bilst par svinīgumu, bet daudzi
šo skaisto jēdzienu sapratīs nepareizi. Daudziem svinīgums nozīmē svētdienīgu
bezdarbību, bezatbildīgu staigāšanu un savu laiku pārdzīvojušu vārdu runāšanu.
Patiesībā svinīgums ir visu labāko jūtu cildena ziedošana, tas ir visu brīnišķīgo
enerģiju spriegums, pieskaršanās nākamajiem vārtiem.
319.
Pirmos pamatus psihiskās enerģijas pētīšanā liks māte; pat pirms bērna dzimšanas
viņa pievērsīs uzmanību ikkatram ikdienas dzīves solim un barībai. Nākošā cilvēka
raksturs jau iezīmēts mātes klēpī. Iespējams pamanīt jau dažas īpatnības, kuras jau
iepriekš nosaka pašas mātes vēlējumos iztēloto raksturu. Tikai arī šai gadījumā vajag
novērot godīgi. Bet pašu novērošanas spēju vajag izkopt.
Tā Mēs atkal vēršam uzmanību nevis uz teorijām un dogmām, bet uz pētījumiem un
novērojumiem.
320.
Psihiskā enerģija novērojama pat pie zīdaiņiem. Tikai jāprot izšķirt šīs zīmes, kurās
tik daudz Smalkās Pasaules atbalsu. Jau bērnu rotaļās un nodomos pavīd iepriekšējo
dzīvju iezīmes. Tā būs paviršība, ja apgalvos, ka visas bērnu rotaļas ir vienādas. Pat
kopīgās rotaļās ikviens bērns mēdz parādīt savu īpatnību. Novērojot šodien bērnus,
var papildināt savas zināšanas par psihisko enerģiju.
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Ir maldīgi domāt, ka tikai pieaugušie ar saplosītajiem nerviem var kalpot kā
novērošanas objekti. Tieši bērni, netraucēta psihiskās enerģijas spēka gadījumā, dos
vislabākās eksperimentu iespējas.
321.
Dažādās reliģijās ir novērojama savdabīga lūgšanu meldiju harmonizācija. Ja
salīdzina pašas senākās no tām, tad var atzīmēt tonālo sakārtojumu pārsteidzošo
līdzību. Bez tam, var atrast brīnišķīgus kopīgus ritmus, kas pierāda, ka šo svinīgo
dziesmu sastādītāji ir dziļi izpratuši harmonizācijas nozīmi. Nav iespējams šādu
būtisku līdzību piedēvēt vienkārši mantojamībai. Var saprast, ka uz šo dziesmu
sastādītājiem iedarbojas viens un tas pats Avots. Nav jāšaubās, ka vienbūtīgā
vissākotnīgā Esamības enerģija vienai un tai pašai iedvesmai dod vienveidīgus ritmus.
Patiešām, redzīgie dižās Vienības apliecinājumu spēj atrast plašos mērogos.
322.
Jūs dzirdējāt, ka persona, kas sirga ar valodas defektu, pēkšņi spēja norunāt brīnišķīgu
un iedvesmas pilnu aicinājumu. Tas nebija panākams ar individuālo gribu vien, bija
vajadzīga arī kādas citas enerģijas līdzdalība. Kāds sūtīja Savu Sargājošo Spēku.
Varbūt, ka šāds spēks novērsīs trūkumu uz visiem laikiem? Varbūt, ka nervu
konvulsija pāries uz visiem laikiem, ja saglabāsies tā pati entuziasma pakāpe, kāda
pildīja runātāju brīnišķīgās runas laikā. Lai viņš paseko savas sirds ritmam. Lai
atceras, kā harmonizējas viņa veiksmīgā runa, kas tā iedvesmoja klausītājus. Spēja
paturēt radušos harmoniju jau būs sasniegums. Var minēt daudzus piemērus, kad
psihiskās enerģijas ritms pacilāja cilvēku un palīdzēja tam pārvarēt visas nervu
spazmas. Var nosaukt daudzus gadījumus, kad cilvēki Augstākās Enerģijas ietekmē
uz visiem laikiem aizmirsa savus trūkumus.
323.
Katrs pārmērīgs spriegums runātu pretīm harmonijai. Vajag, lai bez jebkādas
varmācības atmiņā saglabātos veiksmīgā harmonija. Vientuļnieki norādīja uz
bezvārdu lūgšanu dziļo jēgu – tā varēja spriest vienīgi harmonijas varenību
atskārtušie.
324.
Ritma apgūšana ir pakāpe uz tālajām Pasaulēm. Neviens nespēj uztvert smalkās
vibrācijas, jo tas nav apguvis ritmu un neizprot harmonijas nozīmi. Dažam tā ir tukša
skaņa, bet ir arī kāds, kas jau harmonizējis visu savu dzīvi. Domāju nevis par sliktas
mūzikas ritmu, bet par ugunīgu sirds ritmu, pieņēma bundzinieku un lika tam bungot
ausīs – un šis aplamis kļuva tikai vēl trulāks.
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325.
Pastāvīga gatavība ir kādība, kas jāizkopj. Gatavība nav nervu trauksme, nav pārejošs
spriegums. Gatavība ir centru harmonizācija, kuri ir vienmēr atvērti lai uztvertu un lai
iedarbotos. Harmonijas pilns cilvēks vienmēr saņem un vienmēr dod. Nepārtrauktajā
plūsmā vienmēr nostiprinās viņa būtība. Nav atdošanas bez saņemšanas. Šādas
plūsmas pārtraukšana ir augšupejas nāve. Visu zinošais būs arī vien dodošais.
Sapratīsim šo patiesību plašā nozīmē, neierobežojot ar blīvajiem zemes
nosacījumiem.
Pastāv likums pēc kura ieguvums nav jāsaprot kā īpašums. Šāda jēdziena atskāršana
var rasties sirdī. Nekādi nepatiesi apgalvojumi sirdi nepievils. Psihiskās enerģijas
nostiprināšanās dos nelokāmību.
Pastāvīga gatavība ir veselīgas psihiskās enerģijas produkts.
326.
Pat pašā pirmatnējā šamanismā lūgšanu skaitīšanas, buršanas un kvēlas piesaukšanas
gadījumos lietoja pie mutes saliktas plaukstas, taures un dažādus pūšamus rīkus, lai it
kā pastiprinātu un koncentrētu skaņu. Šādus saspringuma un sakoncentrējuma
simbolus var novērot visos laikmetos kā mazajā tā arī diženajā, līdz pat
visaugstākajām lūgšanām. Tauru skaņa it kā saspridzina izplatījumu un trieciena ritmi
sakoncentrē. Protams, šāda primitīva piepūle nav vajadzīga tur, kur izveidojas
Augstākā Saruna.
Uzskatu, ka arī patlaban jāatgādina par sirds traukšanos. Jau senie vientuļnieki
gadījumos, kad lūgšana tika izteikta domās, ieteica iedomāties savā priekšā it kā
taisnu bezgalīgu ceļu, pa kuru jātraucas domai. Ir daudz veidu, kas palīdz
koncentrēties. Bet neviens neieteic iztēloties domu, kura klejo pa labirintu.
Tiešums un vienkāršība būs vislabākie tilti.
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