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Smalkais ķermenis 

43. 

Smalkā ķermeņa nostiprināšana atbilst katrai cēlai tieksmei. Smalkajā ķermenī atrodas 

visi garīgie centri, un to apzinīga stimulācija var dot lielas iespējamības. Smalkā 

ķermeņa būtība ir atkarīga no šiem garīgajiem piesātinājumiem. Šāda stimulācija var 

dot lielu labumu fiziskajam ķermenim. Katra gara tieksme stiprina smalkā ķermeņa 

centrus, turpretī, katrs fiziskā ķermeņa zemāko enerģiju piesātinātais centrs ārda 

ugunīgos centrus. Smalkajam ķermenim nepieciešama šāda stimulēšana. Tādējādi 

pastāvīgs sakars starp ķermeņiem var nostiprināt apzinīgu enerģiju apmaiņu. Ceļā uz 

Ugunīgo Pasauli apzināsimies sakarības nepieciešamību starp ķermeņiem. 

44. 

Vienbūtīgais princips, vienbūtīgā ugunīgā sākotne cilvēka mikrokosmā izpaužas 

dažādu aspektu jeb īpašību veidā, kas ietveras viņa auriskajā laukā. Smalkais 

ķermenis dažreiz iedalās augstākajā un zemākajā jeb ēteriskajā. Pie mēdijiem šis 

ēteriskais ķermenis jeb dubultnieks neatkarīgi no viņu gribas visai viegli izdalās. 

Lielāko daļu spiritisko seansu fenomenu veic šis dubultnieks, kas izveido it kā 

satiksmes vadu starp cilvēka dvēseli un fizisko ķermeni, kaut ko līdzīgi ēterisko viļņu 

stāvoklim, kad tie iedarbināti starp bezdrāts telegrāfa stacijām. Smalkajam ķermenim 

ir daudz pakāpju. Bet mentāla augstākais stāvoklis atbilst Ugunīgajai Pasaulei. 

45. 

Nav pareizi Smalkos ķermeņus saukt par bezveidīgiem, jo šī bezveidība ir tikai 

relatīva. Arī Mācībā tiek runāts par bezmiesību, bet nevis par bezveidību. Bez tam 

ēteriskajās Mācībās ir norādījumi par to, ka šie smalkie bezmiesīgie ķermeņi izceļas 

ar savu skaistumu un formu pilnību. Nevar apgalvot, ka tiem nav nekā kopēja ar mūsu 

tagadējos fizisko veidu. Jo smalkais ķermenis ir fiziskā prototipa. Protams, 

pirmatnējais fiziskais, augstāks dzīvnieka tips, kurā bija cilvēciskā monāde, ar savu 

ārējo izskatu ļoti neatbilda smalkajam ķermenim vai tajā iemiesotai garīgai būtnei. 

Tāpat pareizāk un saprotamāk būtu teikt, ka cilvēkam viņa zemes evolūcijas pašā 

sākumā nebija skeleta, bet pēc savas garīgās organizācijas viņš bija pārāks par mums. 

Jo garīgums vispirms ir apziņa. Apziņa guļ Visuma pamatā. Katram atomam ir 

apziņa; kur dzīvība, tur ir arī apziņa, bet, protams, apziņas un apzināšanās pakāpes ir 

bezrobežīgas. Protams, Smalkajā pasaulē var novērot pusapzinīgus un pat 

bezapzinīgus pēcnāves stāvokļus, bet tikai tajos gadījumos, kad garīgums vai nu guļ, 

vai tā nemaz nav; tāpat kad cilvēks savās zemes dzīvēs nav atklājis sevī augstākās 

spējas un tādēļ pārtraucis saiti ar saviem garīgajiem centriem, kas mums dod patieso 

dievcilvēka nemirstību, apveltītu ar gaišzināšanu. Protams, tikai dievcilvēka vai 

Arhāta gadījumā, kad saprāts ir apvienots ar garīgo apziņu, var pielietot terminus – 

gaišzinība, gaišredzība, gaišdzirdība. Tādēļ, runājot par pirmatnējā cilvēka garīgumu, 

labāk šos terminus aizvietot vienkārši ar garīgo apziņu, garīgo redzi un dzirdi. 
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Tagad minēšu Jums izvilkumus no savas grāmatas, kuru drīz sākšu sakārtot, tie Jums 

daudz ko izskaidros. 

“Slepenā Mācība saka, ka hermafrodīts būtībā nekad nav eksistējis. Ir bijuši atsevišķi 

neizdevušies mēģinājumi, kas drīz tika pārtraukti. Bet Mācībai par dalītām dvēselēm 

ir pamats, un tā it kā nobeidz Androgina simbolu. Visu Androgina simbolu mērķis, 

dzīvei un līdzsvaram, ir norādīt uz divu Sākotņu nepieciešamību Kosmosā visās tā 

izpausmēs. Bet visas leģendas par dvēseļu radniecību ir dibinātas uz lielās patiesības, 

jo divu Sākotņu vienotība un saplūšana ir ietverta pirmatnējā likumā. Uguns ir 

divdabīga savā būtībā, no tā arī visi seno mistēriju kausi ar divdabīgām liesmām pār 

tiem. Visiem senatnes dieviem ir savas dzīves biedres, kas personificē kosmisko 

enerģiju, un visu tautu svētie raksti norāda uz šo kosmisko pamatlikumu. 

Diferencējoties notiek Sākotņu atšķiršanās, un atšķirtās Sākotnes tiek aizrautas tālajās 

sfērās. Sākotnēs ietvertajam Magnetam daudzu eonu pārvērtību un transmutāciju laikā 

jāsavāc un jāsavieno atšķirtās Sākotnes. Šo eonu laikā notiek sākotņu attīstība un 

šķīstījošā transmutācija. Šis arī ir lielais nobeigums jeb Kosma Vainags.” 

48. 

Smalkā ķermeņa darbs noris daudz iespaidīgāk tālumā no sava fiziskā ķermeņa. Kur 

nesniedzas fiziskās strāvas, tur smalkais ķermenis spēj attīstīt savu vislielāko spēku. 

Protams, no fiziskā viedokļa tālā darba izpausme nesalīdzināmi grūtāka, un ne jau visi 

smalkie ķermeņi uzdrošinās uzņemties tālos lidojumus. Aukstā telpā iespējams 

novērot sviedru parādīšanos, kas norāda, cik smagi fiziskais ķermenis panes tālos 

lidojumus. Slavēju fizisko izpausmju novērošanu. Parasti pat ārsti palaiž garām 

neievērotus daudzus raksturīgus simptomus, bet īstā zinātne var attīstīties tikai, 

salīdzinot faktus. Kad norādīju uz spriegumu, domāju ne jau muskuļus, bet sirds 

spriegumu. Var uzskatīt kā izcilu sasniegumu, ja sirds pēc tāda sprieguma nejūt 

sevišķas sāpes. Nav viegli sasniegt tādu sirds piemērošanos. Neprātīgie domā, ka sirds 

un apziņas treniņu iespējams patvarīgi paātrināt, bet, apzinoties Bezrobežību, šie 

aparāti jāpielāgo ļoti gudri un pacietīgi. 

49. 

Dzīves Mācībā ir teikts, - “cilvēkiem smalkais ķermenis ir gandrīz izveidots, bet 

mentālais – izveidots tikai izraudzītajiem.” Tātad pusapzinīgais vai pat uz laiku 

pārtrauktais apziņas stāvoklis smalkās pasaules augstākajos slāņos vairums gadījumos 

pagaidām ir neizbēgams. 

Garīgā būtība, pārejot smalkajā pasaulē, turpina savu apzinīgo vai neapzinīgo 

eksistenci, atkarīgi no sava augstākā manasa jeb garīguma attīstības pakāpes. Lūk, šeit 

pat uz zemes vai daudz ir cilvēku, kas dzīvo pilnīgi apzinīgu dzīvi? Kā apakšā, tā arī 

augšā. Tikai ar to atšķirību, ka tur viss ir spilgtāk, viss noteiktāk un tātad intensīvāk kā 

uz vienu, tā uz otru pusi. 
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50. 

Cilvēka acu priekšā norisinās daudzas garīgas iedarbības ar fizioloģiskām sekām, bet 

cilvēki nevēlas tās ievērot. Tas jāzina arī apmeklējot Smalko Pasauli, kur šādas 

parādības saredzamākas. Astrālā ķermeņa sadalīšanās atkarīga arī no ugunīgās 

pieskares. Kad Ugunīgā būtne tuvojas zināmiem Smalkās Pasaules slāņiem, var redzēt 

pārsteidzošu parādību. Ugunīgā būtība ir it kā pārbaudes akmens. Tai pieskaroties, 

daži smalkie ķermeņi nostiprinās savā ugunīgajā spējā, bet citi nekavējoties sadalās. 

Šis process norisinās ātri kā Ugunī. Tā var salīdzināt virkni pārsteidzošu augšupeju un 

pelnītu atkrišanu. Ugunīgās kādības var izpausties ne vien Ugunīgās sfērās, bet pat 

zemes ugunīgo iemiesoto ietekmē. Pamazām jāpierod pie domas, ka arī šeit uz zemes 

var izpausties augstākās ugunīgās kādības. Tas jāpieņem nevien tāpēc, ka tas ir 

neapstrīdams, bet arī Dabas parādības daudzveidību dēļ. Var nepieņemt, ka izdalījies 

smalkais ķermenis spētu izdarīt tīri fiziskas darbības, piemēram, rakstīšanu, bet jūs 

zināt, ka iespējams tas ir, un ne Man jūs pārliecināt. Protams, šādai darbībai 

nepieciešama ugunīgā enerģija. 

51. 

Fiziskās saslimšanas gadījumā ēteriskais ķermenis, protams, novājinās, un tikai, 

ugunīgajiem centriem darbojoties, tas kļūst spēcīgs. Tā izskaidrojams, kāpēc cilvēki, 

kas dzīvo tikai zemāko centru dzīvi, tā bīstas no nāves. Ugunīgais gars priecājas, 

ugunīgi atvairot tumšās parādības. Zemākie gari izjūt savu nošķirtību no astrāla 

ēteriskā ķermeņa bojājumu dēļ. 

52. 

Mēs bieži dzirdam par vecu brūču sāpēm. Tās it kā jau sadzijušas, fiziskie audi 

savienojušies, tomēr ciešanas turpinās. Dzirdams arī, ka šādos gadījumos palīdz tikai 

iedvesma. Vai smalkais ķermenis neizjutīs sāpes, ja tas būs bijis ievainots? Brūce 

fiziski gan aizdzīst, bet smalkais ķermenis var izjust sāpes. Protams, ja cilvēka apziņa 

attīstīta, viņš var pavēlēt smalkajam ķermenim izveseļoties. Bet citos gadījumos 

vajadzīga iedvesma, lai atbilstoši fiziskajam procesam iedarbotos uz smalko ķermeni. 

Tādejādi organisma kompleksa izpratēji uzlabos visu tā ķermeņu stāvokli. 

53. 

Smalkās Pasaules čaulas pēc zemes pievilksmes ļoti tuvas blīvajai esamībai. Tieši 

čaulas, spoku veidā, blandās pa visu pasauli, un dažādi ļauni gari ļoti mīl ieņemt šīs 

bezmaksas mītnes. Liela ir to atbildība, kas pārgājuši Smalkajā Pasaulē ar zemes 

kaislībām. Ir drausmi piemēslot daiļo Izplatījumu, kas ved pie Gaismas un spēj 

atbalsot vislabākās zināšanas. Cik kroplīga ir sīko kārību čaula, no kurām tik viegli 

atbrīvoties – tikai jādomā par Gaismas Hierarhiju. 

Sirds, sirds, sirds vienmēr atgādinās Gaismu. 
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54. 

Neparastā mēģinājumā varat redzēt, kā sirdī atbalsojas pat tādas zemestrīces un citi 

pasaules notikumi. Var ievērot, ka ne tikai kosmiskas perturbācijas, bet pat gara 

izstarojumu atspoguļojumi darbojas lielos attālumos. Mēs vēršam vērību prānas 

transmutātoram, plaušām, kas pārraida būtību sirdij, kā pasaules līdzsvara 

apstiprinājumam. 

Jauni sasniegumi smalkajos ķermeņos vainagojas sekmēm. Tāds sasniegums kļuva 

neatliekams, jo ir pārrauts saites pamats ar Hierarhijas Magnetu. Izjauktā līdzsvara 

atbalstam tiek dots jauns smalkā ķermeņa veids. 

55. 

Cilvēka apziņas līmenis var viegli atjaunoties, ja gars pildīsies ar lielāku cienību pret 

Neredzamo Pasauli. Visas noliegsmes rada graujošas domas par Neredzamo. Ja 

cilvēki būtu ieraduši domāt par Smalko Pasauli un vareno gara magnetu, tad katrs gars 

saprastu, cik svarīgi ir ievērot auras profilaksi. Ja pieņemts ieskatīt visas gara magneta 

izpausmes par iedvesmi, tad, protams, cilvēka visvarenākās darbības zaudē nozīmi. 

Patiešām, nes iedvesmi, ne hipnozi pauž gara vadoņi; nav ilūzija arī cildenā ticība 

Hierarhijai, bet gan Smalkās Pasaules dzīve. Sekotāji un mācekļi ir Hierarha gara 

magneta sekas. 

Ceļā uz Ugunīgo Pasauli pierādīsim gara magneta izpratni. 

56. 

Nakts parādībai bija divas nozīmes. Pirmā parādīja kādā mērā Smalkajā Pasaulē 

piepildās domas, ja apziņa paplašināta. Tā doma par lielāku augumu nekavējoši 

ierosināja smalkā ķermeņa augšanu. Bet šāds apstāklis nav derīgs fiziskajam 

ķermenim, tāpēc bija jāizdara spēcīga iedarbība, lai ievietotu smalko ķermeni. Tāda 

ietekme ir reta, un reta arī šāda smalkā ķermeņa īpašība, tāpēc tā jāatzīmē. Tās 

sajušana parāda, kā Smalkajā Pasaulē piepildās domas. Zemes stāvoklī Smalkās 

Pasaules domu jaunrade grūti izprotama, bet zināma apziņas pakāpe var izjust un pat 

pārvietot smalko apziņu fiziskās smadzenēs. Lai veiktu šādu ietekmi, ir it kā 

jāpieskaras zināmiem centriem, un tāda masāža no jauna koordinē abus ķermeņus. 

Pamazām var novērot daudz ievērojamu procesu. Smalkajam ķermenim atgriežoties, 

zināmā mērā notiek izelpošana. Tās pakāpe norāda smalkā ķermeņa atgriešanās 

ātrumu. Spēcīga izelpošana liecina, ka lidojums bijis steidzīgs, bet parasti šāds 

steidzīgums saistīts ar nogurumu. 

Tāpat pareizi esat novērojuši strāvu uzlabojuma sekas, bet arī šādi novērojumi atbilst 

tikai smalkai apziņai. Vai gan maz izskaidrojumu var izdomāt, lai neievērotu 

augstākās norises, bet attīstītā apziņa arī šādā gadījumā raidīs izplatījumā savu 

pateicību. Patiesi, cildenas ir ikvienas pateicības sekas! Cilvēkiem jāpieņem šis 

likums kā dzīvā saite ar Augstākajām Pasaulēm. 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

9.daļa: Augstākās Pasaules.  

1.nodaļa: Smalkā Pasaule. 

 

5 lapa no 5 lapām 
 

57. 

Arī dienas laikā var novērot it kā prombūtni. Šādi stāvokļi ļoti uzmanīgi jānovēro. Tie 

pierāda, ka smalkais ķermenis daļēji aiziet tālā darbā. Izjūtami galvas reiboņi un 

zvana sasprindze. To izraisa smalkā ķermeņa daļēja klātbūtne, jo viņš tiek pakļauts 

ugunīgā grauda sevišķam spiedienam. Šādā stāvoklī nedrīkst pārpūlēties. Derīgi 

aizvērtām acīm mierīgi pasēdēt. Var arī domās sūtīt strādājošam smalkajam ķermenim 

strāvas. Nevajag pie tam apgrūtināt sevi ar ģeogrāfiju un attālumu, bet sūtīt 

strādājošajam smalkajam ķermenim mierīgu novēlējumu; nevajag sevi nogurdināt, 

kad sasprindzētas tik daudzas strāvas. Nogurdina ne vien smagās strāvas, bet var 

apgrūtināt arī pastiprināti sekmju sūtījumi. Triecieni pa auru var notikt visdažādāko 

cēloņu dēļ. Nav nejaušība, ka senatnes priesteri kā zibeņnovedēju aizklāja sirdi ar 

kreiso roku, jo pirksti ļoti atsit triecienus. 

57.a. 

Skolotājs priecājas, ja Smalkā ķermeņa izjūtas kļūst reālas jau zemes čaulā, Ir taisnīgi 

apziņai izmalcinoties sajust, ka mūsu būtība ietverta blīvā čaulā. Sāpju izjūta, 

protams, neizbēgama, kad smalkais ķermenis savienojas ar ādas virsmas nervu 

sistēmu. Bez tam, smalkais ķermenis atgriežoties iekaro savu mitekli. Jūs jau zināt, ka 

smalkais ķermenis ir mazliet lielāks par fizisko, tāpēc katra atgriešanās savienota ar 

neērtībām. Smalkajai Pasaulei kļūstot par zemes pasaules dabīgo turpinājumu, smalkā 

ķermeņa pastāvīgas atdalāmības izjūta ir neizbēgama. 

58. 

Nemērosim vērtību tikai ar zemes mēriem vien, tie nebūs lietojami pat Smalkajā 

Pasaulē. Pieradināsimies viegli paplašināt mērus, citādi pat vissīkākās izplatījuma 

daļiņas mūs nomāks. 

 

 


