
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

9.daļa: Augstākās Pasaules.  

1.nodaļa: Smalkā Pasaule. 

 

1 lapa no 3 lapām 
 

Lidojumi 

35. 

Pat viszinošākie cilvēki tikai ar pūlēm apvieno Smalkās Pasaules darbības ar fizisko 

laiku! Gandrīz neiespējami iedomāties, ka prombūtnei Smalkajā Pasaulē gandrīz nav 

vajadzīgs fiziskais laiks. Var izdarīt vistālākos lidojumus Smalkajā Pasaulē, bet zemes 

pulkstenis atzīmēs tikai sekundes, tik ļoti Smalkās pasaules izmērījums atšķiras no 

fiziskā. 

Pie tam jāievēro, ka smalkajam ķermenim piespiedu kārtā atdaloties, gulošā vārdi 

neatbilst smalko darbību straujumam, bet gan pakļauti fiziskās pasaules likumam. Tā 

fiziskā prāta darbība noris saatiecīgi ar fiziskās pasaules likumu. Tikai nervu psihiskā 

enerģija pakļauta gaismas likumam. 

Smalkās pasaules līdzstrādnieki daudzreiz traucas uz sadarbību, nemaz paši 

neapzinādamies savu prombūtni; tikai reiboņi dažreiz liecina par fenomenu, jo 

sadarbību ar Smalko Pasauli uzskata par neparastu, bet drīz šāds stāvoklis mainīsies. 

36. 

Mēs ne vienreiz vien esam norādījuši, ka būtu vēlami lidojumi Smalkajā Pasaulē. Bet 

var rasties tādi sprieguma apstākļi, kad Mēs ieteicam piesardzību. Lidojumi 

vislabākajā nolūkā kādam var būt nīstami. Atgriežoties ķermenī, smalkā būtība bieži 

vien ir mazliet nogurusi, un katrs naidīgs uzbrukums var kaitēt. 

37. 

Vieglā ķermeņa lidojumi mēdz būt divejādi: vai nu viņš izplūst no kājām un 

bezmērķīgi maldās, vai arī iziedams pa augšējiem centriem, lido ar garīgiem 

uzdevumiem. Mirklī pārlido okeānus, māca ļaudis, piesātina auras. Jāsaka, ka tikai 

ārkārtīga tiekšanās un atjautība spēj piespiest koncentrēt pieskaršanos fiziskam 

priekšmetam. Jo gars parasti tiecas iedarboties uz garu, aizmirsdams, ka priekšmeti 

var būt teicami vadītāji. Darbojas ne tikai astrāls, bet arī mentāls. Protams, arī astrāls 

iziet, bet Mēs astrāla darbības augsti novērtējam, Mēs mentāla apziņu atzīstam par 

vērtīgāku. Uzasināt spēka asmeni nebūt nav tik vienkārši. 

38. 

Kamdēļ gremdēties astrālā pasaulē? Kas cietuši, garā deguši un pūlējušies – priecājas. 

Bet sējēji šeit un pļāvēji tur. Rodas bagāta raža no visiem zemes graudiem. Kodols 

aug; saprašana iekaro nākamo graudu jaunus apmērus. Tāpēc, kamdēļ iztaujāt astrālo 

pasauli? 

39. 

Jūs velti domājat, ka pranajamai, pašai par sevi liela nozīme. Pareiza elpošana 

vienmēr derīga, bet tie vingrinājumi, kurus ieteic dažādi bezatbildīgi viltus jogi, ir ļoti 

bīstami. Par to esamu jau daudz rakstījusi, bet, kā redzams, pie šī jautājuma 
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jāatgriežas atkal. Tāpēc vēlreiz atgādināšu, ka Jogas Vissvētākajā vietā spēj iekļūt 

vienīgi tas, kas pilnīgi šķīstījis savu sirdi un mentālo ķermeni no visiem zemes 

sārņiem. Bez šādas šķīstīšanās nekāda pranajama nenovedīs pat pie pirmajiem 

patiesās zināšanas vārtiem. Pranajama var attīstīt mediūmismu, kas ir  Vārdu 

aizvēršana. Ilgstoši pranajamas jeb Hahta Jogas vingrinājumi dara neiespējamu 

nodarbošanos ar Radža Jogu. 

Visi psihiskie spēki, kas attīstīti pranajamas ceļā mākslīgi kairinot fizisko un astrālo 

ķermeni aprobežojas ar psihisko plānu, pie tam ne visai augstu, par ko liecina visi 

psihiķu un mēdiju redzējumi. Vajag saprast, ka psihisms nav garīgums. Patiešām, kā 

sacīts Mācībā, “psihisms ir garīguma antipods”, un tikai laupa iespēju tuvoties 

Lielajam Skolotājam. Lūk, kāpēc Mācība sāk un beidz gara sfēru un stingri nosoda 

visus vingrinājumus zemākā psihisma attīstīšanai. Protams, garīgais ceļš, valdnieka 

ceļš daudz grūtāks un lēnāks, bet tas ir vienīgais “Kausa” uzkrājumu vairotājs. Šī ceļa 

gājēja psihiskie spēki atveras dabīgi, un attīstās visos septiņos apļos, t.i., visos plānos 

no zemākā līdz augstākajam, un, tos apvienojot, šis ceļš glabā vareno sintēzi. Neviens 

Skolotājs neatbalstīs mācekli viņa mēģinājumos ienirt Astrālos slāņos mehānisku 

vingrinājumu ceļā. Šinī virzienā nevajag lolot nekādu ilūziju, jo citādi no šiem 

slāņiem var viegli dabūt skolotāju – personifikātoru. Cik daudz brīdinājumu par to ir 

rakstījusi H.P. Blavatska! Protams, tieši šis apstāklis radīja viņai tik daudz ienaidnieku 

mēdiju un psihiķu aprindās, bet viņa izpildīja uzlikto pienākumu brīdināt par 

spiritisma kaitīgumu, kuru, galvenokārt, pavairoja visu sabiedrisko slāņu nesaprātīgā 

attieksme pret to. Pēc personīgās pieredzes zinu, cik naidīgi saņem šādus aizrādījumus 

un brīdinājumus. 

40. 

Visiem tiem, kas saceļas un izsaka zaimus pret vienbūtīgās Gaismas Mācības pamatu 

attīrīšanu, var atkal un atkal sacīt: vai tie nebijāt jūs, kas sita Kristu krustā? Vai tie 

nebijāt jūs, kas zaimoja Viņu, kad Viņš nesa jums Patiesības Gaismu? Vai tie nebijāt 

jūs, kas sadedzinājāt un nomocījāt tūkstošiem labāko garu, kas jums nesa zināšanas 

gaismu? Vai tie nebijāt jūs, kas apturējāt cilvēka domas evolūciju un tā iegrūdāt 

cilvēci pašiznīcināšanās ārprātā? Vai gan jūs Kristus laikā nesacēlāties tāpat kā tagad, 

neatļaudami it kā sagrozīt vienbūtīgās Gaismas Mācības pamatus? Jūs esat izmainījuši 

savas drēbes, bet jūs var pazīt pēc darbiem. 

41. 

Tagad atbildes uz Jūsu jautājumiem. 

Dzīvās puķes, sevišķi nogrieztās, vienmēr un visos gadījumos derīgas to aromāta un 

skaistuma dēļ. Dzīvinošais aromāts atbaida zemākās būtnes, kas tiecas piesūkties 

katram trūdēšanas perēklim. Varbūt praktiskāk ir izlietot naudu labdarīgiem darbiem 

kapa vainaga vietā, bet, ja uz to pastāvētu, tad varētu notikt, ka cilvēciskās vājības dēļ 

cilvēki viegli atsacītos no skaistās parašas, aizgājušā piemiņai atnest Zemes labākās 

veltes, un apmierinātos ar kvarta iemešanu bundžā. 
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Varbūt Jums būs interesanti zināt, ka tieši Atlantīdā ir pastāvējis sekojošs 

ceremoniāts. Aizgājušam nepieskārās, bet papilnam apslacīja ar eikalipta eļļu un tūdaļ 

pārklāja ar svēto segu un apbēra puķēm. Trīs dienas un trīs naktis ap aizgājēju ciešā 

lokā dega uguns un tuvākajā astrāla iziešanas brīdī ķermeni sadedzināja. Ļoti 

pārdomāts ceremoniāts. Pie kūtras gribas astrāls iziet gausi. Viens prot visu laikā, cits 

vienmēr nosebojas, bet tādēļ nedrīkst apdedzināt papēžus. 

Indijā bieži pārāk ātri sadedzināja nomesto čaulu, tāpēc iespējami smalkā ķermeņa 

lieli bojājumi. Tas ņemts no manām piezīmēm par Atlantīdu. Šo ceremoniālu un svēto 

pārklāju sauca par “Kluso Segu”. 

42. 

Mums prieks, kad zemes dzīvē nodibinās Smalkās Pasaules mērogi. Tādējādi mēs no 

Zemes tuvinām sadarbību ar tālajām pasaulēm. Citiem vārdiem, piedalāmies 

evolūcijā. 


