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Redzējumi 

183. 

Iztēloties Ugunīgo Pasauli ir gan grūti, gan viegli. Starp Pasaulēm pārtraukuma nav. 

Smalkā Pasaule tāpat attiecas uz Ugunīgo Pasauli kā fiziskā uz Smalko. Bez 

redzamām parādībām iespējamas arī neredzamas tuvošanās. Tāpat dažreiz Zemes 

Pasaulē tikai sirds pulss atzīmē Smalkās būtnes klātbūtni. Acs ļoti reti redz it kā kaut 

kādu starošanu, un parasti to piedēvē nejaušībai. Tāpat visretākā garīguma cilvēkiem 

virs galvas var saskatīt it kā gaismas diademu. Tāda parādība ir ļoti reta un nozīmē 

garīguma kristālu. Pati aura it kā satinas gredzenā. Tā senā kroņa idejai kā izcilības 

zīmei bija dziļa nozīme. Nevajag brīnīties, ka augstas parādības notiek visgrūtākajās 

stundās. Ugunīgās Pasaules likumi ir neizsakāmi. 

184. 

Nevajag brīnīties par Gaismas mirdzumu aizvērtās acīs. Pravieši sacīja: “Kungs, es 

neredzu tumsas!” Tas nav atdevības simbols, bet centru iedegšanās zinātniska 

parādība. Ne reizi vien var atrast norādījumus par šādu gaismu. Nav tā jāmeklē tikai 

senatnē, bet var iztaujāt par to aklos un bērnus. Dzejnieks var saskatīt dziesmu, kā 

debesis atveras aizvērtām acīm. 

185. 

Var arī jautāt – kāpēc redzējumi sakrīt ar dzīves nozīmīgiem momentiem? Vai tas 

notiek ar Vadības ziņu, kura zina, kad iestāsies izšķirošais brīdis, vai to veicina mūsu 

pacilātais, garīgais noskaņojums, kas atļauj saskatīt to, kas bez tā paliktu neredzams? 

Kā viens tā otrs. Bet bez mūsu pašu stāvokļa tuvojas kosmiskās strāvas, kuras 

pārveido zemes slāņus. Neapšaubāmi, ka mūs iespaido ne vien astrālie ķīmismi, bet 

arī dažas augstākās enerģijas, kuru izcelsme bezrobežīga. Neti, Neti – Neizsakāmais 

vada, un bieži mūs skar Augstākais Spēks. 

186. 

Mēģina izzināt, kāpēc ugunīgās parādības tik retas? Atbildēsim – tāpēc, ka fiziskās 

pasaules sirds nespēj izturēt tādus ugunīgus viesuļus. Pajautājiet tiem retajiem 

cilvēkiem, kam bijušas šādas parādības. Viņi pastāstīs, ka viņi gandrīz nomiruši pēc 

tādiem ugunīgiem apmeklējumiem. Pareizi ievirzot domu, iespējams pieradināties pie 

šādas Saskares. Bet blīvajai miesai nav pa spēkam ugunīgie redzējumi. Tie izturami 

tikai retām sirdīm. 

187. 

Redzējumi iespējami tam, kas tos atzīst, un kura sirds tos var izturēt. Ugunīgos 

redzējumus iespējams izturēt tikai ļoti reti. Pat smalkie ķermeņi jau iedveš šausmas. 

Cilvēkiem nav jāžēlojas par smalko redzējumu trūkumu. Pat tuvošanās vien jau iedveš 

bailes. Bet neviena labā būtne nebiedēs. Pretēji, viņas pasargās arī no ļaunajām 

būtnēm. Bet blīvā pasaule nav pieradusi pie ugunīgās uztveres. 
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188. 

Ļoti priecājos par Jūsu ugunīgajām zīmēm. Ļoti raksturīgs redzējums, it kā sveces 

liesma, lai iededzinātus centrus. Dažreiz šāda liesma redzama it kā pār gaišu rupju 

pavedienu saišķi (nervu). Gaismas plankumi arī nozīmē centru atmošanos. Sirds 

siltums ir brīnišķīga zīme. 

Raksturīga arī mirdzošo varavīksnaino zigzagu parādība. Arī es pagājušo vasaru 

redzēju tos vairākas reizes, tie ļoti traucēja strādāt, biezi apklājot loksnes, uz kurām es 

rakstīju. Tie norāda uz cīņām pārzemes Pasaulē. Turpiniet savus novērojumus un 

pierakstiet tos. Nevajag izvairīties novērot sevi. Cilvēki zaudē novērošanas spējas, bet 

sevis pazīšana ir ļoti pamācoša. 

189. 

Jūs esat dzirdējuši par fenomenālo desmitgadīgo zēnu Atēnās, kas it kā katru dienu, 

plkst.11.tos vakarā iznākot uz savas mājas balkona un uzrunājot pūli. Runu temati 

politiski un sociāli, pie kam viņš parādot neparastas zināšanas. Atbildot uz 

viskomplicētākiem jautājumiem, bet tikai šajās stundās, citā laikā viņš esot pilnīgi 

normāls bērns. Izsacītas domas, ka caur viņu runā Venizelosa gars. Interesants arī cits 

gadījums Amerikā: zēns redz cauri blīviem priekšmetiem, bet arī tikai noteiktā laikā, 

kad caur viņu darbojas kāds personifikātors. Laikrakstos ievietotā fotogrāfija rāda 

zēnu cieši aizsietām acīm, paukojot ar šīs mākslas ekspertu; šis eksperts apgalvo, ka 

zēns, vai viņā darbojošais personifikātors, parāda ārkārtīgu veiklību. Tās ir laikrakstu 

ziņas, tāpēc jāpārbauda. Bet principā tas viss iespējams. 

190. 

Ceļojumos pa Tibetu mēs dzirdējām daudz interesenta. Mums glabājas kāds sens 

pravietojums un kādreiz mēs to parādījām kādam ļoti izglītotam burjatam, kas bija 

beidzis Pēterburgas Universitāti, izlasījis burjats ļoti uztraucās un sacīja, ka šis 

pravietojums ir tieši tas, ko viņš dzirdējis no mongoļu puisēna lūpām; un viņš mums 

pastāstīja, ka nelielā miestiņā Urgas tuvumā piedzimis puisēns, kas, apmēram gada 

vecumā negaidot, vairāku personu klātbūtnē izrunājis šo pravietojumu. Šo puisēnu, 

protams, atdzinuši par izredzēto iemiesojumu. Par viņa tālāko likteni mēs nezinām. 

191. 

Tā ka visi fenomeni notiek, koncentrējot gribu, tad gluži vienalga, uz ko koncentrēt 

vērību. Šādā nozīmē jāizprot H.P. Blavatskas vārdi par koncentrēšanos uz mazo 

pirkstiņu. 


