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Smalkās Pasaules parādības, tās izpausmes 

23. 

Tagad par Smalkās Pasaules parādībām. Protams, visu tautu svētos rakstos ir 

norādījumi par pēcnāves parādīšanos un sarunām ar Augstākajiem Spēkiem, dažreiz 

caur terafīmiem, kas mēdz būt ļoti dažādi. Arī Bībelē ir šādi norādījumi, piemēram, 

ķēniņš Zauls, ja nemaldos, ir redzējis pravieti Samuēlu. Tāpat arī Kristus pēcnāves 

parādīšanās apraksti liecina, ka tie notikuši smalkajā ķermenī. Ievērojiet, ka vienmēr 

uzsvērts parādīšanās pēkšņums, dažreiz pat pie aizslēgtām durvīm, un tāda pat 

izgaišana. Arī mācekļi, Viņam parādoties, nezin kāpēc nepazina Viņu uzreiz, bet kad 

viņu acis atvērās un tie pazina Viņu, Viņš kļuva tiem neredzams (Mar.Ev.). Viss tas 

noteikti norāda uz Kristus augšāmcelšanos tieši smalkajā ķermenī. Visi tie, kas arī 

mūsu laikā bijuši šādu smalkās pasaules parādību liecinieki, var apstiprināt kā 

parādīšanās, tā arī izgaišanas neparasto pēkšņumu. Tikai aklie jeb pilnīgie nejēgas var 

pielaist Lielā Skolotāja ķermenisku augšāmcelšanos. 

Vai jums neliekas, ka parādīšanās smalkajā ķermenī no citas pasaules ir daudz lielāks 

brīnums nekā miesas augšāmcelšanās? Pienāks laiks un tas nav vairs aiz kalniem, kad 

ārsti varēs uzmodināt mirušos, ja smalkais ķermenis nebūs vēl paspējis atraisīties no 

sava blīvā apvalka, jeb, kā saka austrumos, kamēr sidraba saite, kas smalko ķermeni 

saista ar fizisko, nebūs pārtrūkusi. Iespējams, ka cilvēki sasniegs tādu melnās burvības 

mākslu, kad pēc smalkā ķermeņa iziršanas atdalīto fizisko ķermeni varēs ieņemt kāds 

cits smalkās pasaules iemītnieks. Tibetā šādas parādības novērojamas, pie kam atstāto 

ķermeni parasti ieņem riebīgi elementāļi, vai dzīvnieka gars, un tāds atdzīvojies 

mironis tad uzbrūk tuviniekiem un bieži tos saplosa. Protams, šāda ķermeņa 

ieņemšana iespējama vienīgi tad, ja tas piederējis ļoti zemam cilvēkam. 

Slavenajam franču astronomam Flammarionam ir jauka grāmatiņa, kurā viņš savācis 

vairāk par tūkstoti rekordētu [fiksētu] parādīšanos no Smalkās Pasaules un 

visdažādākās psihiskās enerģijas manifestācijas. Tā savā laikā bija tulkota arī krievu 

valodā. Būtu labi to atrast. 

24. 

Neuzskatiet par aplamību triju lidotāju liecību, kas lielā augstumā redzējuši zirgus. 

Šāds redzējums iespējams vairāku iemeslu dēļ. Pati kustība var radīt ar kustību 

saistītus veidolus, arī ātrums var palīdzēt parādībām no Smalkās Pasaules. Vienmēr 

ieteicams novērot līdzīgas zīmes. Nevajag tās katrā ziņā uzskatīt par pareģojumiem, 

bet tās jāpieņem kā fakti no Smalkās Pasaules sfērām. Nav mazums līdzīgu 

izpausmju, bet attieksmes galējības nav pieļaujamas. Tās vai nu nicina, vai arī aplami 

pārspēlē. Saprātīga novērošana atgadās reti. 

25. 

Pat hipnozes stāvoklī cilvēki parasti reti runā par Smalko Pasauli. Zemes griba nespēj 

piespiest teikt kaut ko par Smalko Pasauli. Kāds tam iemesls? Tā ir Hierarhija, kas 
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pasargā no ziņu izplatīšanās nelietderīgā vidē. Parasti domā, ka Smalkajā Pasaulē 

pārsvarā individuālā sākotne. Turpretim, jo augstāka sfēra, jo vairāk izpausta 

Hierarhijas Sākotne. Domu pārvaldīšana kļūst iespējama, kad atmesti šaurie blīvie 

ierobežojumi. Tādējādi, kad Runāju par Hierarhiju, vienīgi sagatavoju ceļu apzinīgai 

nākotnes sasniegumu pieņemšanai. 

Ir divi cilvēces veidi, viens spēj apjēgt visu Hierarhijas celtniecisko Sākotni, bet otrs 

visneapvaldītākajā veidā cīnās pret katru tuvošanos Hierarhijai. Var novērot, kādā 

mērā šādi cilvēki noraida Hierarhijas Padomus. Šāda attīstības, pareizāk, neattīstības 

pakāpe, var nomainīties vienīgi Smalkās Pasaules pārbaudē. Vienīgi tur iespējams 

atskārst izplatījuma domu un izjust Hierarhiskās Bezrobežības neatvairāmību. 

Nevajag uzspiest Hierarhiju tur, kur to nevar pieņemt. Cilvēks, kas pietiekami bagāts 

pieredzē, nekavējoties atsauksies, dzirdot par Hierarhiju. Bet pusaugušais neietvers, 

par ko tam stāsta. 

26. 

Bet tomēr zināšanas par Smalko Pasauli sasniedz Zemi. Tās tiek pieļautas, cik 

iespējams, lai nesamulsinātu tumšo apziņu. 

27. 

Starp mūsu īpašībām iespējams novērot Smalkās Pasaules īpatnības un ne vienmēr tās 

attieksies uz psihisko enerģiju. Bet daudzas atmiņas, iedzimts pretīgums un tieksmes 

var būt Smalkās Pasaules produkti. Tāpat arī atmiņas par kaut kādām neredzētām 

sejām vai vietām var nebūt blīvās pasaules parādības. 

28. 

Ja mēs savāksim visus mūsu dzīves sīkumus, mēs atradīsim daudzus Smalkās 

Pasaules pierādījumus. Mēs atklāsim arī, ka Smalkās Pasaules balsis pa lielākai daļai 

nesasniedz Zemi, kā mūsu balss – kurlo ausis. Šāds salīdzinājums, patiešām, būs 

pareizs, kad iedomāsimies Smalkās Pasaules kliedzienus, kuri nesasniedz Zemi. 

Nekas nav salīdzināms ar Smalkās Pasaules izmisumu, kad tās brīdinājumi nesasniedz 

mērķi. Savā veidā Smalkā Pasaule ļoti grib palīdzēt šejienes pasaulei. Bet īstā 

sadarbība notiks tikai attīstot sirdi un izprotot Uguns dabas kādību. 

29. 

Ļoti raksturīgi ir Smalkās Pasaules puķu novērojumi, tie norāda, kā Smalkās Pasaules 

jaunrade pieejama ugunīgajai sirdij. Patiesi, apzinīgam garam tur viegli. Tas var radīt 

bez piepūles, zemes tēlus ietērpjot labākā apvalkā. Bet šī jaunrade nav vienpusīga, tas 

pats process rada labākos tēlus arī virs Zemes. 

30. 

Dažreiz jūs dzirdat it kā vaidus un balsu dunoņu. Tā, protams, ir Smalkās Pasaules 

slāņu atbalss. Tā sasniedz mūs pa mūsu iekšējiem uztvērējiem vai pateicoties strāvu 
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saspringtībai. Pie mums Smalkās Pasaules uztvere transmutējas it kā fiziskajās balsīs, 

bet jūs zināt, ka pašā Smalkajā Pasaulē mūsu fizisko skaņu nav; tā enerģijas 

transmutējas pēc dažādiem slāņiem. Zemes tuvumā vibrāciju skanēšana rupja, bet 

izsmalcinoties tā līdzīgi kādam elektrības veidam, kļūst zemes acīm neredzama, tāpat 

arī smalkā vibrācija nedzirdama augstā sprieguma dēļ. Novērojama pamācoša 

pārmaiņa dažādās pasaulēs, bet ugunīgo parādību princips visur paliek neaizskarams. 

31. 

Smalkajā Pasaulē tikai dažreiz iemirdzas Ugunīgās Pasaules Gaismas. Smalkās 

Pasaules iemītnieki šādas parādības ciena kā glābjošu sakrālu ceļa saīsinājumu. Tā pat 

visretāko parādību vidū Smalkā Pasaule atšķir augstāko pakāpi. Bet virs zemes notiek 

biežākas saskares ar Smalko Pasauli; mēdz būt pat Ugunīgās Pasaules mirdzumi. 

Kādēļ gan blīvie iedzīvotāji tik pilni noliegsmes? 

32. 

Redzēto smalko tēlu neskaidrībai ir savi cēloņi. Vidējo sfēru tēli var būt uzmācīgi, un 

pats cilvēks it kā aizžogojas ar aizsargtīklu, lai šie viesi nenogurdinātu bez vajadzības. 

Smalkajā Pasaulē novērojams līdzīgs sadalījums sfērās, citādi būtu nekārtība, kas 

atbalsotos daudzējādi. 

33. 

Kad atmosfēra tik nedzirdēti piesārņota, jānostiprina elpošana; pat līdz kalniem 

paceļas šī sabiezētā nospiestība. Nekad vēl nav bijis tāds zemāko slāņu blīvums. Šo 

parādību varētu izpētīt un cilvēki varētu sākt domāt par mūsu laikmeta īpatnībām. 

Tāpat ar primitīviem paņēmieniem varam iepazīt, cik īpatns šis laiks. 

34. 

Nerunāju vairs par Smalkās Pasaules pieskarsmēm, kad izjūtams rokas spiediens, vai 

uzmanību saistoši pieskārieni. Šīs parādības var būt negaidītas un tālab nenovēršami 

netveramas. Bet neredzamos tīmekļus un tā dēvētās uzbāzīgas domas ir iespējams 

izpētīt. Protams, ne vājprātīgo mājās, bet tieši pie veseliem var pētīt Smalko Pasauli. 


