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256. 

Augstāko enerģiju apvienojuma simbols ir AUM. 

257. 

Vajag atcerēties visdažādākās izplatījuma domas izpausmes. Jebkuram gadās sajust it 

kā neredzamu zirnekļa tīklu uz sejas. Jebkurš var sajust pieskārienu un pagriezties uz 

citiem nedzirdamu saucienu. Cilvēks var dzirdēt radio viļņus bez aparāta, tātad, arī 

citi viļņi ir uztverami ar cilvēka uztvērēju. Ļoti svarīgi ir izsekot, ka pat jūtīgums var 

atbalsoties fiziskajā vilnī. Tāpat var saņemt tālo pasauļu domas. 

258. 

Arī Zemi nepametiet bez gādības. Tālo pasauļu apzināšanai apziņa jāpaplašina, bet 

nav jānovērš no Zemes ciešanām. Citādi katrs aizlidos tālu un pametīs savu pavardu. 

Vajadzīga samērība, lai debess un zeme dzīvotu saskaņā. 

259. 

Zemes darba pilnveidošana nekaitēs tālo pasauļu izzināšanai. Darba kādība attīstīs arī 

koncentrēšanās spējas visās sfērās. Nenolaupīsim, bet pavairosim iespējamības. Kas 

vēlas gūt panākumus nesavtīgi, tas var atrast ceļu uz Augstākajām Pasaulēm. 

260. 

Varbūt, ka atradīsies tik tumšas apziņas, kuras vispār nesaskatīs sakaru vajadzību ar 

Augstāko Pasauli – gruži mēdz būt visur, bet pasargājiet bērnus no tādas gara 

tumsības. Pārakmeņojusies sirds vairs nav sirds, bet atkritumu gabals. 

Tā visā atradīsim iespēju sazināties ar Augstāko Pasauli. 

261. 

Vai tiešām cilvēki nesaskata visus sātaniskos trikus pret Augstāko Pasauli? 

262. 

Var redzēt kādi necienīgi paņēmieni saistās ar lūgšanu. Afekta stāvoklis nevar 

veicināt saskari ar Augstāko Pasauli. Augstāko redzējumu aculiecinieki apstiprinās, 

ka viņi no spēcīgām vibrācijām nav spējīgi pat uz kājām nostāvēt. Bez tam, - pirms 

redzējumiem vajadzīgs īpašs garīgs miers. Vai gan riņķošana un griešanās varētu būt 

apbrīnojami skaistās parādības slieksnis? Un cilvēks nevar patvarīgi ietekmēt 

Augstākās Pasaules izpausmi. Var pievilkt Smalko Pasauli, bet Augstākās Pasaules 

dižums pārsniedz zemes dabu. Vientuļnieki gadiem gaida Augstākā Vārdu. Pat dižie 

Svētvaroņi Augstākās Pasaules izpausmi spējuši uzņemt tikai vienreiz bez veselības 

satricinājuma. Bet pati Augstākā Pasaule zina, kad ko var. 
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263. 

Garam, kas saistīts ar Augstāko Pasauli, brīnumi nevar būt kaut kas abstrakts. Jebkura 

neparasta zemes parādība ir pašas Augstākās Pasaules daļiņa, citiem vārdiem sakot, - 

realitāte. Tā pati harmoniskā skanēšana jau atver svētslēptās ieejas. Bet ievērojiet 

vismazākās Augstākās Pasaules zīmes. No šādiem sīkiem graudiem izaugs koks, 

stingrs un ļoti augsts. 

Vajag vērīgi uztvert visas zīmes. Neesiet nevērīgi pret lielām parādībām, kuras – 

miesas maldos – jūs neuzskatāt par ievērības cienīgām, - miesa rupja, vienīgi sirds 

pukst Augstākās Pasaules vārdā. AUM! 

264. 

Sasprindzinājumā briesmu priekšā pavairojas cilvēka spēki, tāpat arī ekstāzes 

stāvoklis dod pārzemes spēku pieplūdumu. Jā tāds spriegums ir uzstādīts, tad šo 

momentu iespējams arī paildzināt, citiem vārdiem sakot, cilvēkam var pierādīt 

pastāvīgu spēka pastiprinājumu. Tikai vajag, lai spēku Avots kļūtu pastāvīgs un tuvs. 

Tā jautājums par Augstākās Pasaules izpratni kļūs nepieciešams kā dienišķā maize, un 

pati zinātne nonāks pie tā kā pie evolūcijas virzītāja. Par šādu tuvināšanos var ne tikai 

sapņot, - bet iespējams arī ar zemes līdzekļiem Augstākajai Pasaulei pietuvoties. 

Katra Pasauļu tuvināšanās jau ir uzvara pār miesu. 

265. 

Jāpriecājas par katra ārsta tuvošanos, kurš grib pētīt Pasauļu tuvināšanās pamatus. 

Kad trīskārtīgā zīme vada uz Trīsvienību, tad cilvēka organisma novērošana kļūst 

vajadzīga un nepieciešama. Trīsvienības pamats var izpausties visā organismā. 

Ārstam ir jāpazīst Smalkā un Augstākā Pasaule. Tikai ar tādu izpratni viņš ir spējīgs 

uztvert organisma smalkākos stāvokļus. Un viņam AUM nebūs tukša skaņa. 

266. 

Tikai skaidra Smalkās Pasaules atskārsme palīdzēs cilvēkiem izprast zemes īpašumu 

bez liekulīgas atsacīšanās. Cilvēks sapratīs, kāda manta viņam pieder, un zemes lietas 

ilgajā cilvēka eksistencē atradīs savu pienācīgo vietu. 

Būtība ir nevis atsacīties, bet gan atskārst Brīnišķīgo. 

267. 

Gudrie tāpat ne vienu reizi vien ir ieteikuši turēties tuvāk Zemei. Vai šāds padoms 

nerunā pretī domai par Bezrobežību? Nepavisam ne. Mēs esam iemiesoti uz zemes, 

un tam ir bijuši daudzi cēloņi. Ja mūsu patruļa Zemi apsargā, tad Zeme mums arī 

jāmīl. Jo par nemīlamu rūpēties nav iespējams. 

Pati Zeme ir vēl neizsmeltu bagātību pilna. Planēta var nostiprināt, uzlabojot tās 

veselību. Zemes veselību baudot, nav jāaizmirst arī Augstākais Diženums, - tā 

izveidosies īstais līdzsvars. 
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268. 

Lai neiedomājas kāds, ka, aicinot uz Augstāko Pasauli, Mēs atraujam no Zemes. Gluži 

otrādi, Augstākās Pasaules cildenums tikai apstiprina arī visas pārējās dzīves 

izpausmes. Zeme vairs nebūs nenozīmīga planēta, kad to apņems tā pati Augstākās 

Gaismas piestrāvotā enerģija. Katra salīdzināšana ar Augstāko Pasauli padara arī 

zemes domas labdabīgas. 

Vienīgi ļaunums var šķirt Pasaules; vienīgi tumsonība var sašķelt parādības; vienīgi 

neizpratne var brīdināt, ka zemes dzīve nav lieliskās jaunrades daļa,- tādēļ virzīsim 

visu zinātni tā, lai nonāktu pie taisnīgas izziņas. Nekas nespēj novērst sirdi, ja tajā ir 

atdevības un daiļuma jūtas. 

269. 

Jācenšas atrast parādību visvienkāršākos cēloņus. Cilvēki ievērojuši, ka gaišdzirdība 

izdodas rītausmā. Cēloni tam meklē ļoti tālu no īstenības. Uzskata, ka organisms pēc 

nakts ir atpūties, domā, ka pirmsausmas strāvas palīdz, bet pašu vienkāršāko, 

dabiskāko atrisinājumu piemirst. Protams, tuvākais cēlonis ir tas, ka miega laikā 

cilvēks ir saskāries ar Smalko Pasauli un tajā pastiprinājis savas smalkās kādības. 

Līdzīgu salīdzinājumu var minēt no daudzām nozarēm, un tās visas tikai pierāda, ka 

cilvēks pārāk maz domā par Augstākajām Pasaulēm un līdz ar to atņem pats sev 

vispareizāko atrisinājumu. 

270. 

Ikviena lūgšana ir slieksnis, bet nevis noslēgums. Parasti lūgšanu saprot kā kaut ko 

noslēdzošu. Savstarpējā saskarsme ar Augstāko Pasauli nevar palikt bez sekām. 

Ikviena slepeno vārtu pavēršana jau atjaunos apziņas stīgas. Atjaunotne neattieksies 

uz pagātni, bet tai jāvirza uz nākotni. Tādejādi lūgšana būs Vārti uz nākotni. Ir 

jāatceras radošais spēks. Nedrīkst aprobežoties ar ārējo lūgšanu vien, tāda izlikšanās 

būs viskaitīgākie zaimi. Bet iekams nebūs atskārsta pamata enerģija, nav iespējams 

apstiprināt saskarsmes stiprumu ar Augstāko Pasauli. Tālab Smalkās Pasaules 

iepazīšana palīdzēs radīt kāpnes uz Augstāko Pasauli. 

271. 

Mēs bieži pieminam ārstus un zinātniekus, bet nav jādomā, ka tad, kad runājam par 

Augstāko Pasauli, nebūtu pieminamas arī citas profesijas. Likumu zinātāji un tiesneši, 

vai gan tie var piemērot zemes likumus, ja viņiem nav jēgas par Visuma likumiem? 

Kā gan viņi noteiks zemes tiesības, ja nedomās par pasaules taisnīgumu! Zemi 

nedrīkst izolēt no visām citām pasaulēm, lai būtu tiesības spriest par cilvēku rīcību, ir 

jāsaprot Zemes Pasaules un Smalkās Pasaules mijiedarbība. Nedrīkst aprobežoties ar 

kaut kādiem nejaušiem, kādreizējiem spriedumiem, kas neatbilst īstenībai. Katram 

laikmetam ir savas īpatnības, un bez priekšstata par evolūcijas stāvokli spriedums būs 

netaisns. Tā tiesnesis, lai paliktu pasaules taisnīguma virsotnē, uzņemas lielu 

atbildību. 
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272. 

Zvaigžņotā debess vislabāk spēj aizraut no Zemes apstākļiem. Bezrobežības parādība 

spēj aizēnot zemes sablīvējumus. Vienīgi Pasauļu mirdzums izgaisina zemes 

drausmas. 

273. 

Nebrīnieties, ka vienkāršākie piemēri bieži izrādās nozīmīgākie. Dodoties tālā 

ceļojumā, cilvēki cer redzēt kaut ko patīkamu, citādi ceļojums tiem liksies visai 

pretīgs. Jāiemīl arī Smalkās Pasaules un Tālo Pasauļu ideja. Var tā sevi iebiedēt ar 

tālajām pasaulēm, ka pat virzīšanās uz tām liksies neiespējama. Cilvēki parasti tik 

drūmi noskaņoti pret visu viņpasaulīgo, ka tie līdzinās skumjam ceļiniekam, kas 

nozaudējis visu savu ceļa kravu. Lai cilvēki, tālā ceļa veikšanai, parūpējas iedvest sev 

labākās iespējas. Viņi ieies domas valstībā. Tur necietīs tas, kas domā daiļi! Visus 

svētītos dārgumus nojausdams viņš ieies Tēva Mājās. 

Tāpat jāatskārst arī ceļš uz Brālību. 

274. 

Ceļinieks nevar paredzēt visus satikšanās gadījumus, bet viņš var rast laiku novērot 

tos, ko satiek krustceļos. Nav jānoskumst, ja ceļinieks pamazām paliks vientulībā, jo 

ir takas, pa kurām daudziem grūti iziet. Uzmanības pievēršana mērķim pievedīs 

jaunus ceļa biedrus. Ir nepieciešams cieši paturēt acīs ceļa mērķi. 

275. 

 Daži cilvēki tiecas pēc zināšanām, bet citi izvairās no Gaismas. Vai nemeklēt cēloni 

atbilstoši Uguns robežai? 

276. 

Uzgavilējam uzvarai. Cilvēki zināmu laiku to vēl nesaredzēs, bet tā jau ir. Pagaidiet, 

nepacietīgie, ne acs, bet sirds nosaka uzvaru. Kad ugunīgais izveidojums jau 

iemiesojies Smalkajā Pasaulē, tad celtnieku sirdis var priecāties. Gulētāji nenojauš, ja 

viņus iznes no mājas, bet izplatījums jau dzied. 

277. 

Vajag iemācīties kā atbalstīt garīgus cilvēkus. Tiesa, ne apbalvojuma dēļ viņi veic 

gara varoņdarbus, bet tomēr arī viņiem vajadzīga garīgā virziena aizsardzība. Katram 

Vadītājam jāpazīst ne vien nopēluma spēks, bet jāsaprot arī uzmudinājuma svētīgums. 

Pēdējais grūtāks, bet kāda svētdeva rodas, ja Valdītājs zina, kas kuram vajadzīgs 

“lotosa” ziedēšanai. Var būt daudz vientuļnieku, bet viņu svētīgā sasprindze nedos 

enerģijas augstāko pakāpi, ja apkārtnes spēki būs naidīgi. Tāpēc sirds jānostiprina 

tieksmē uz vislabākā izpratni. 
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278. 

Svarīga ne zemes cilvēces evolūcija, bet Visuma cilvēces evolūcija. Ja šo vienkāršo 

formulu spētu ietvert cilvēku sirdis, viss zvaigžņu izplatījums kļūtu taustāms. Patiesi, 

citu pasauļu būtnēm būtu vieglāk izurbties caur zemes smacīgo atmosfēru, ja tām 

pretim tiektos zemes iemiesoto aicinājumi. 

Kādas ir tuvākās pasaules, kurp mēs varētu virzīt savu apziņu? – Jupiters un Venēra. 

Iedziļinieties vārdā cilvēks – tas nozīmē – gars jeb piere, kas mainās mūžos. Visa 

iemiesojumu maiņa, visa apziņas vērtība ietverta vienā vārdā. Vai varat minēt kādu 

citu valodu, kas iemiesoto iemītnieku apzīmētu tikpat garīgi? Citas valodas maz pauž 

norises ideju. Skolotājs var minēt simtiem apzīmējumu, bet tie būs vai nu 

pašiedomīgi, vai neizteiksmīgi. 

279. 

Ārpus jebkurām cilvēciskām robežām uzliesmo izplatījuma dzirkstis. Tāpat pāri 

zemes nolikumiem atlido tālie aicinājumi. Vai dažreiz nepamostieties ar neparastiem 

vārdiem apziņā, vai nedzirdat ne šīs pasaules cilvēku vārdus. Nav mazums satikšanos 

Smalkajā Pasaulē. Nav mazums vadu ar ugunīgām sfērām. Un bieži mūs sauc tie, ko 

pazinām agrāk, vai kurus mums lemts sastapt nākotnē. Nav zemes pasaule nabadzīga, 

ja vien mēs paši to neierobežosim. Ne retumis mūs māca senie par pārveidības 

iespējamībām un par sakaru ar Augstāko Apziņu. Nepiedodami, ja ieilgs – 

atradīsimies dzīvnieciskā stāvoklī. Dzīvnieki, kaut arī nojauš Smalko Pasauli, tomēr 

neapzinās to. Bet cilvēkiem jāapjēdz sakarība ar tālajām pasaulēm; šajā apjēgumā 

viņu atšķirība un varenība. Bet ja cilvēki noslēdz apziņu, tie kaitē, ne tikai sev, bet pat 

kopējai Esamībai. 

280. 

Neaizmirsīsim arī, ka visu dabas valstu dzīvība uz mūsu planētas tika pārnesta no 

Mēness, tāpēc arī “Slepenā Doktrīnā” minēti divējādi cilvēces senči – Mēness un 

Saules. Mēness senči patiesībā ir tagadējā cilvēce – pareizāk, tās vairums, bet Saules 

senči ir tie Gaismas tēli, kas uzņēmušies pašaizliedzīgo celtniecisko darbu visa Kosma 

labā un atnākuši uz mūsu planētas no augstākajām pasaulēm, kā jau sacīts, mūsu 

Cikla Trešās Rases beigās. No tā laika Viņi ir nenogurstoši iemiesojušies uz visu rasu 

un varenu notikumu sliekšņa, lai dotu cilvēces apziņai jaunu pavirzienu. Viņu dzīves, 

patiesi ir, pašaizliedzīgu varoņdarbu klātas, viņi patiesi izdzēruši daudzus indes 

kausus. Viņi bija Varenās Brālības Dibinātāji Svētajā Salā Atlantīdas laikā. Viņi ir 

Transhimalaju Tvirtās Pils Sargātāji Mūsu Rasē. 

281. 

Ašrams nozīmē svētītā vieta, templis, klosteris, ezotērikas skola, tāpēc arī zemes 

Varenās Brālības Tvirto Pili var nosaukt par Ašramu. Bet arī Smalkajā Pasaulē ir 

Baltās Brālības Ašrami. Tāpat kā uz zemes to nav daudz, jo arī tur tiek prasīta liela 
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disciplīna un sprieguma pilns darbs. Bet kur gan viņi, kas gribētu uzņemties vēl 

lielāku apsolītā “miera” vietā? 

Kāpēc gan domāt, ka ugunīgie stari var pacelties tikai pār Smalkās pasaules ašramu? 

Patiesi, pār ikvienu zemes ašramu jeb gara cietoksni paceļas stari, un pie sevišķiem 

nosacījumiem tie arī saredzami. 

282. 

Vai jūs gribat iestāties aprobežotos sektantos? Ja kāds grib skatīt Dzīves Mācību no 

kristiānisma redzes viedokļa, tad viņš to var darīt, jo Mācībā ir daudz kas, ko var 

izskaidrot pamatojoties tieši uz kristīgo mistiķu pārdzīvojuma. Vai tad avots nav viens 

un tas pats? Protams, kristīgo mistiķu sasniegumi un aprobežotais baznīciskums ir 

divas dažādas lietas. Un tas, kurš ies pa šo mistiķu un pirmo kristiānisma garīgo tēvu 

ceļu, var padziļināt arī savu Dzīves Mācības izpratni. Lai katrs izvēlas sev tuvāko 

pieeju Mācībai, bet bez lielās vienotās Patiesības citu aspektu zaimošanas. Tādēļ 

apsveiciet katru viņa ceļā. 

Vismazāk man atbilst rakstīt par praktisko okultismu, nenorādot uz nepieciešamību 

sasniegt sirds šķīstību, pirms pieskarties šiem šausmīgajiem spēkiem. Ļoti nemīlu visu 

šo mehāniku, kas nenoved pie kā cita, kā vien pie sabrukuma. Patiesi, ja kāds, kas 

koncentrējas uz savu degungalu vai nabu, tā vietā koncentrētos uz garīgo sintēzi un 

tādā veidā censtos sasniegt sava mentālā ķermeņa izveidošanos, tad vijolīšu smaržas 

vietā, kuru var dabūt parfimērijas veikalos, - viņa sasniegumi būtu daudz 

ievērojamāki un derīgāki. 

283. 

Turpiniet savu labo darbu ar gudru piesardzību, bet ne ar mazdūšību. Lai putnu 

biedēkļi jūs nemulsina. Ak, šie baiļu spoki, cik daudz gaiša tie ir izpostījuši; un ko tik 

vien tie nav atņēmuši! Zinu, ka visur ir nepieciešami talantīgi līdzstrādnieki, bet viņi 

pašreiz ir tik izkliedēti. 

No visas sirds novēlu jums kļūt par īstu karavīru un norūdīt savu garu zem 

ienaidnieku bultām. Saņemt šīs ienaidnieku bultas ir sevišķs prieks. Tā pašreiz 

atklājas nodevība tur, kur man to vajadzēja gaidīt vismazāk. Mana sirds tika ievainota, 

bet tās dziļumos jau ceļas cīnītāja prieks, prieks cīnīties par patiesību un pāri visam – 

prieks par vēl vienu atbrīvošanos. 

284. 

Atpakaļskatīšanās ir visstiprākais pineklis pie kājām. Radošā tiekšanās dzimst, 

lūkojoties nākotnē. Tagad, protams, ir garīgās atdzimšanas ceļš, uzkrājumu ceļš, bet 

tai pašā laikā, iegūtās zināšanas jāizlieto savu tuvāko labā. Ikviena plaša doma, 

ikviena draudzīguma un miermīlības izpausme ir katras dienas svētīga darbība. 

Ar visu sirdi tieksimies turp, kur tiek veikts dižens darbs, ieklausīsimies katrā vēstī no 

turienes. Mūsu acu priekšā noris parādība, kam milzīga nozīme. Tā, neskatoties uz 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

9.daļa: Augstākās Pasaules.  

6.nodaļa: Vārti uz nākotni. 

 

7 lapa no 7 lapām 
 

traģismu daudzās lietās, zeme aug, viss kustībā, savas nākotnes neapšaubāmā 

jauncelšanas darbā… tūktoši un tūkstoši atmodušies kultūras dzīves sākumam. 

Līdumam nepieciešams plašs vēriens. Tiekšanās zināt virza pa pareizo ceļu… 

Priecāsimies! 

 

 

 


