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Astrālā Pasaule 

67. 

Astrālā pasaule ne reti ieiet fiziskajā plānā. Cik bezjēdzīgi fiziskā plāna būtnes uzņem 

katru parādību, kas neietilpst viņu likumos! Tikpat apmulsis būs katrs, kas ieies 

Astrālajā pasaulē to neapjēdzis. 

68. 

Stāstīs jums par apvidiem, kur daudz dievu; stāstīs jums par apvidiem ar apakšzemes 

uguni, - izlietojiet šīs zināšanas. 

Ko nozīmē dievu vieta? Vai tas nenozīmē, ka šinī vietā sevišķi apstākļi astrālam? Tur, 

kur uguns straumes tuvu, tur var atrast spilgtas astrāla parādības, kas pārsteigušas 

cilvēku fantāziju. Vai apakšzemes ugunij nav sakars ar izplatījuma uguni? 

69. 

Ir jārunā par pamatu patiesīgumu. Jūs ievērojāt, ka Mēs Astrālo pasauli dēvējam par 

apgrūtinājumu. Pasvītrojam, ka Mēs izvairāmies no tās. Jūs jau zināt, ka astrālajiem 

ķermeņiem ir kā apmērs tā arī svars, un ka tie aiznes līdzi daudzas zemes dzīves 

īpatnības. Ir arī zināms, cik zemes zināšanas relatīvas. Protams, ka ne jau mazu daļu 

aprobežotības aiznes sev līdz astrālie ķermeņi, bet atbrīvojušies no zemes čaulas, tie 

iegūst spējas radīt garā. Varat iedomāties, kā atspoguļojas relatīvās zināšanas un 

aprobežotība šajos veidojumos. Blakus izdomātam Olimpam var sastapt kroplu 

fabriku, kas uz zemes esot nav tikusi uzcelta. Pagadās arī harmoniskas oāzes, bet visā 

visumā par pārsvarā ir cilvēku pārdzīvojumu fantastiska kapsēta. 

Ir neiespējami gremdēties astrālajā klišejā, jo ar to iegūtu tikai maldīgu priekšstatu. 

Tāpēc arī ir kaitīgi parastie mēdiji. Neuzskaitīsim zemes virtuves tvana sekas, jo 

svarīgāk ir apjēgt, kā mazināt aprobežotības sekas. Tās var mazināt ar īstu 

patiesīgumu, bet patiesīgumu var izprast tikai ar garīgumu, tāpēc garīguma 

atmodināšana ir kosmiskā nosacījums. 

70. 

Pat bērnu žurnālos tiek ievietoti nevienam nepazīstami cilvēku foto attēli ar necerētām 

sejām. Pat mehāniskā fotoplate uztver vairāk nekā acs. Varbūt, tā arī labāk – acij 

netic, bet pret plati – visa cienība! 

Astrālie viesi, neatkarīgi no viņiem pievērstās uzmanības, drūzmējas dzīves centrā. 

Protams, ne vienmēr tiem izdodas viegli iekļūt pie dažādiem ļaudīm; tad mūsu zemes 

viesi kalpo tiem kā pavadoņi. Dažādajiem slāņiem ir grūti sazināties, bet aura, ko 

atstājuši atnācēji vai kalpotāji, kļūst neredzamiem viesiem par tiltu, viņu būtiskā 

vērtība ir ļoti atšķirīga, sākot no taurenīša skāriena līdz pat tīģera rīklei. Tāpēc 

lietderīgāk ir ielaist iespējami mazāk ļaužu guļamistabā un darba istabā, ja jūsu 

personiskā aura jau ir pietiekošu stabila. It īpaši bīstami ir bērnu audzinātāji, kas 
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ierodas visdrausmīgākās sabiedrības ielenkti. Labākos sūtījumus bieži vien paralizē 

aukļu un kopēju klātbūtne. Tāpēc allaž lieti noder darboties pašam. Un vēl jāpiegriež 

vērība sekretāriem, jo viņi aizlaiduši postā tik daudzus darījumus. Paši, paši un tad 

varam būt mierīgi par savu emanāciju kvalitāti. 

71. 

Var nomanīt daudz mazu fenomenu tur, kur tuvu Astrālā pasaule. Vispirms Mēs 

izpostījām Astrālās pasaules burvīgumu, lai Maija neapdraudētu, bet tiklīdz būs radies 

pareizs uzskats, Mēs no jauna veltīsim astrālam uzmanību. Jau bez riebuma un 

valdzinājuma Mēs aplūkosim smalko ķermeni evolūcijas vārdā. Fiziskais ķermenis 

uzsūcis astrālu, kā bieza miza uzsūc koka sulas epidermu. Miesa samaitājusi Astrālu, 

bet ja astrālam dod iespēju stiprināties, tas uzstādīs miesai taisnīgus noteikumus. 

72. 

Nevar apgalvot, ka “Astrālā gaisma ir vājāka par saules gaismu”, jo tās abas nav 

salīdzināmas. Zemes saules gaisma ir asa un rupja, bet augstāko sfēru astrālās gaismas 

mirdzums pārspēj, protams, katru mūsu zemes priekšstatu par gaismu. 

73. 

Nav grūti tuvākā nākotnē konstatēt astrāla izdalīšanos kā parastus atdalījumus. Var 

viegli sakārtot sistēmā nekārtīgo astrāla sadalīšanos, kas notiek daudz biežāk nekā 

parasti domā. Mācība paredz visu klātesošo spēku izlietošanu, kāpēc gan neņemt vērā 

smalkā ķermeņa lietā likšanu dzīvē? Norādījums uz Smalko ķermeni ir ļoti sens. 

Parasti viņa darbība pavisam izslēgta no fiziskās dzīves, bet tā izdalīšanās tomēr 

notiek. Tātad jautājums skar tikai apziņu un pieredzi. Protams, tāpat kā psihiskajos 

mēģinājumos nevajag steigties, kur skartas divas dabas. Daudz gadu tūkstošus cilvēki 

šķīruši šīs dabas, tāpēc to saskaņošana jāizdara mērķtiecīgi. Pašā dzīvē jāpieņem 

nolikums, atbilstošs šiem diviem dažādiem stāvokļiem. Piemēram, kad fiziskais 

ķermenis paliek nekustīgs, nedrīkst to aizskart un pārtraukt klusumu. Kad skats 

vērsies uz iekšu, nedrīkst pienest gaismu vai mainīt temperatūru. Šie nosacījumi 

nepavisam nav grūti, savstarpēji vienojoties. Bet cilvēkam pašam jāapjēdz, ka viņš 

pievieno smalko ķermeni fiziskās dzīves vajadzībām. Pacietīgi viņš novēros astrālā 

ķermeņa izpaušanos. Ilgu laiku tas darbosies neatkarīgi no intelekta, bet pēc tam ieies 

augstākas apziņas harmonijā. Tas nav mēģinājums, bet intelekta aizdzīto spēku 

pievilkšana. Bet arī intelektam jāpaceļas nākamā pakāpē. Tā vienkārši var pievērsties 

jaunajām esamības pakāpēm. 

74. 

Bailes no astrālām parādībām dibinās uz citiem cēloņiem nevis uz rēgiem, jo jāsaprot 

astrāla aukstums kā ķīmiska reakcija. 
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75. 

Katru apziņas kustību vajag virzīt uz evolūcijas straumi. Katru dzīves soli vajag 

uzskatīt par nešķiramu no tuvošanās pilnībai. Sastingusi forma noder atkārtošanai, bet 

straume neatkārto nevienu vilni. Miegs vai nomods, darbs vai atpūta, kustība vai 

miers – viss mūs vienlīdz nes pretī dzīves plāna noslēpumam. Kā norautas lapas – 

teiks biklie. Kā sējas graudus – teiks saprātīgie. Kā gaismas bultas – sacīs drošie. 

Kuru biedē straumes šalkoņa, tas vēl nav piedzimis garā. 

Kas lido līdz ar vilni, tas spēj domāt par tālajām pasaulēm. 

76. 

Runāsim par Smalko Pasauli un Ugunīgo tā, it kā būtu tur bijuši. Lai gan tieši šīs 

sarunas tiek sevišķi apsmietas, bet būs apziņas, kuras tieksies tajā pašā virzienā. Tā 

mēs sastapsim tos, kuru sirdis trīsēs, čukstot par ugunīgo Pasauli, par Daiļo Pasauli. 

77. 

Kas gan klaudzina pie bedres, it kā vēlēdamies iziet caur visām planētas dzīlēm? Bet 

debesu mirdzumam jāpievelk pat visapmulsušākais prāts. 

78. 

Tagad no Ugunīgās Pasaules nokāpsim līdz tīģera rīklei, un tas ir jāparedz. Augstākos 

slāņus iespējams sasniegt vienīgi neapstājoties pie daudzajām rīklēm un maskām. Tā 

ceļš augšup ved cauri daudzām naida izpausmēm, kamēr cilvēce draudzīgā apziņas 

uzliesmojumā neiztīrīs šīs pagrabtelpas. 

79. 

Jūs zināt Mūsu attieksmi pret Astrālo pasauli. Jūs zināt, kādā mērā evolūcijas procesā 

šim stāvoklim jāmainās. Bet aizrādot uz astrālās pasaules nepilnībām, Mēs nevaram 

no tās novērsties, jo nekas esošs nav noraidāms. Tā jāveido izzināšana ne pēc 

personīgas tiekšanās, bet pēc absolūtas nozīmes. Cilvēki var ne tik vien zināt par 

Astrālo pasauli, bet var to tuvināt acīmredzamības robežām, tā var veicināt Mūsu 

mēģinājumu sabiezināt astrālu. 

Kad jūs lasāt par jūtamām Astrālās pasaules parādībām, tās līdz šim liekas neparastas. 

Bet ar to jūs parādāt domāšanas nabadzību, atstumjot to, kas neatņemami tuvu. 

Derīgāk atzīt un nodibināt redzes viedokli. Kā varam cīnīties par dzīves apstākļu 

uzlabošanu, ja dzīvi nenovērojam? 

Jūs mutes vārdiem pavēstīsiet atnācējiem, kā ietekmēs dzīvi Astrāla sabiezēšana, un 

tāpat arī par mēģinājumiem pārvērst apkārtni un dažādus ķermeņus. Var aizrādīt, ka 

mēģinājumu, kas izdarīts uz ķīmijas likuma pamata, nevar saukt par pārdabisku. Bet, 

protams, gadu simteņu gružiem apklāta apziņa nevar uzreiz apjēgt īstenību. Tāpēc, 

kad Runāju pa pacietību, vajag to saprast kā dzīvi. Kas gan izdzīs viesi lietus gāzē? 

Bet stihiju spiediens nav ilgs, un tikai pēc iespējas saprātīgāk jālieto laiks. Tāpat 
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jāsaprot, ka tagad izplatījuma doma sasprindzēta sfēru apvienošanās virzienā, un 

cilvēku doma kļūst pa šo apziņas paplašināšanās ceļu. 

80. 

Pareizas ir pārdomas par zemes esamības sintēzisko nozīmi. Vajag saglabāt visu 

apziņas spēku, sasniedzot Smalkās Pasaules augstākās sfēras. Bet šādu iespēju dod 

vienīgi sintēziskā apziņa. Tāpat jāmācās arī ātra orientācija, bet kas gan cits, ja ne 

sintēze, te palīdzēs? Cilvēki runā par vērību, bet izprot šo kādību kā vērību vienā 

virzienā. Bet pat labi sargi gāja bojā, tiecoties tikai vienā virzienā. Vai gan iespējams 

novērtēt visas dabas bagātības, ja mūsu acs nav pieradusi pie kustīguma? 

81. 

Ugunīgais ķermenis spēj dažreiz izpausties pat caur fizisko čaulu. Tā, pie zināma 

uguns parādību sprieguma izplatījumā, ugunīgais ķermenis ar mazo uguņu palīdzību 

sāk it kā caurstarot fizisko virsmu. Šis smalkais ugunīgais stāvoklis reti redzams. Ne 

tikai acs nespēj uztvert šo sīko gaismu, bet pati skatiena enerģija it kā noslāpē šos 

vissmalkākos uzliesmojumus. Kosmiskās parādības, kā piemēram, izvirdumi un 

pārējās ugunīgās izpausmes, veicina ugunīgā ķermeņa fenomens. Šai parādībai nav 

nekā kopēja ar auras ugunīm, vai ar ārējām ugunīm līdzīgi Elma ugunīm. Urusvati 

šodien iepazinās ar ugunīgā ķermeņa ugunīm. Kosmiskie postījumi sāpju vietā deva 

norādījumus par ugunīgo ķermeni. Tā ir vairojušās pazīmes, kas liecina par saskarsmi 

ar kosmiskām parādībām. Izvirdums spēj izraisīt mikrokosmā dziedzeru izvirdumu, 

bet var arī izraisīt ugunīgā ķermeņa ugunis. 

82. 

Kosmiskās celtniecības līdzdalībniekus var nosaukt par īstajiem Pārvaldniekiem. 

Katram laikmetam ir savi Pārvaldnieki. Valdonis, Dievcilvēks un Gaismas Spēku 

Vietnieks sastāda šo vareno Spēku. Hierarhiskā sākotne ir visas uzbūves pamats, un 

Kosmiskās uzbūves izpratnes padziļināšanai jāstiprinās Hierarhijas likuma atskārsmē. 

Hierarhijas Spēki apvienoti divās Pasaulēs, - Vadošā Sākotne un Sākotne, kas izpilda 

Diženo Gribu, ir vienbūtīgs Avots. Pasaules veidojas uz divu Sākotņu pamata. 

Pārzemes Pasaule manifestējas ar Zemes palīdzību. Zemes pasaule tiecas uz Ugunīgo 

Pasauli. Mūžīgā dzīvība apstiprinās šajā ugunīgajā apvienībā un dzīvības spēks 

kāpinājas ugunīgajā celtniecībā. Lai smalki izprastu Hierarhisko Sākotni, ir 

jāiedziļinās Esamības uzbūvē. Augstākā Griba deva savus nolikumus. Ugunīgo 

Pasauli pieņēma Ugunīgie Gari, tādējādi norisinājās apmaiņa, apvienojot Pasaules. 

Visas reliģijas nostiprinājās caur Ugunīgo Spēku apmaiņu. Šī ugunīgā sadarbība arī ir 

Kosmiskā uzbūve. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli pierādīsim Kosmiskās uzbūves izpratni. 

83. 

Vēlēties – nozīmē atrast Smalkās Pasaules vārtus. Bet tieši vēlēties cilvēkiem grūti 

iemācīties. Tie nespēj līdzsvarot jūtas un tieši tādēļ nespēj radīt stingru negrozāmu 

vēlēšanos. Patiešām, Smalkajā Pasaulē vēlēšanās ir radošā svira. Šis spēks ir nācis no 
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Augstākās Pasaules, bet tas prasa arī Augstākās Pasaules skaidrību. Kad Mēs jūs 

virzām pa Hierarhijas līniju, tad Mēs gatavojam jūs šim karaliskumam – vēlēšanos 

skaidrībai Zemāko sfēru strāvu krustojumos nebūt nav tik viegli atrast šķīstu, bultai 

līdzīgu vēlēšanos. Ir iespējams pārspēt Zemes atmosfēras spiedienu ar tiekšanos uz 

Visaugstāko, tāpēc Hierarhija ir vienīgā izeja. Pie viņas vedīs arī ugunīgā sirds, kas 

spējīga nederīgās skrandas pārvērst pelnos. Ar pieredzi iespējams novērot, kā ārējais 

kļūst par iekšēji neatņemamo. Sākumā Jogs sadzird sfēru mūziku, bet vēlāk ar sirds 

palīdzību pats sāk skanēt līdzi Augstākās Pasaules harmonijai. Bet tam nolūkam 

vajadzīga ugunīga sirds. 


