
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

10.daļa: Pasaules Māte. Sievietīgā Sākotne. Centri. 

4.nodaļa: Pasaules Māte. 

 

1 lapa no 9 lapām 
 

212. 

Pasaules Mātes Gaisma līdzīga ziemeļblāzmas stariem. Ļoti rets fenomens, kad 

cilvēka mikrokosms var pielīdzināties Makrokosmam. Ur. redzēja tādu parādību, tā 

atbilda pasaules enerģijas kāpinājumam. 

213. 

Bija tādas nojautas pilna sajūta, ka jāsaņem visa drosme, lai nokļūtu pie mērķa. Mēdz 

būt vienmuļi un bīstami pārgājieni un paveikt tos var vienīgi paļaujoties uz Ceļvedi. 

Viņam ir jānoved, nesabendējot spēkus. Ja viņš iedragās spēkus, ar ko tad tos aizstās? 

Sievietes augstais uzdevums jāpauž pašai sievietei. Un Pasaules Mātes Templī jābūt 

Sievietei. Pasaules Mātes parādīšanās nodibinās sieviešu vienotību. Tieši tagad pats 

tuvākais uzdevums ir – radīt sievietei majestātisku stāvokli. Un tiešā satiksme ar 

Augstākiem spēkiem ir jāuztic sievietei, tas ir vajadzīgs kā psiholoģisks 

uzmudinājums. Protams, līdz ar jauno reliģiju nāks arī nepieciešamā cienīšana. Jūtu, 

cik strāva ir saspringta, cik saspringta ir atmosfēra, bet drīz zvaigžņu spiediens 

mainīsies. Pat draudzīgas planētas tuvošanās ir smaga, jo jauni stari šķeļ jaunus 

atmosfēras slāņus. Protams, tie ir labāki par mēnesi, bet jaunais spiediens vēl nav 

izkārtots. 

214. 

Svati -  laiks pateikt, kā dēvējam zvaigzni, kas neatturami tuvojas zemei. Kopš seniem 

laikiem tā bijusi Pasaules Mātes simbols, un Pasaules Mātes laikmetam vajag sākties 

tad, kad viņas zvaigzne būs pietuvojusies zemei tik tuvu, kā vēl nekad. Sākas liels 

laikmets, jo spēja saprast garā saistās ar Pasaules Māti. Pat tiem, kas zina nolikto 

laiku, ir jābrīnās, vērojot nolemtā fizisko tuvošanos. Ir svarīgi ka iestājas šis ļoti 

ievērojamais laikmets, kas pašā būtībā pārvērtīs Zemes dzīvi. Dižā – Es tā priecājos, 

Redzēdams, kā jaunie stari laužas cauri zemes masīvam. Un ja arī tie sākumā ir 

smagi, tad tomēr viņu emanācijas ienes jaunus elementus, kas tik vajadzīgi 

ierosinājumam. Jaunie stari pirmo reizi kopš viņas izveidošanās nonāk līdz Zemei. 

Šodien ir sākums sievietes atmodai, jo jaunais vilnis ir sasniedzis šodienu, un ir 

iekvēlojušies jauni pavardi; jo staru viela iespiežas dziļi. Prieks ir izjust jaunā 

laikmeta tuvošanos. 

215. 

Pasaules Māte ir Sievišķā Pirmsākuma simbols jaunajos laikmetos, un vīrišķā Sākotne 

labprātīgi atdod Pasaules dārgumu sievišķai sākotnei. Ja amazones bija sievišķās 

sākotnes spēka simbols, tad tagad nepieciešams parādīt sievietes garīgās puses 

pilnību. Kristus vārdā tika izdarīti lielākie noziegumi, tādēļ tagad Kristus ietērpjas 

citās drānās, Vajag tīrīt nost visus izpušķojumus. Nerunājot nemaz par viegli 

izpušķotiem sacerējumiem, jāsaka ka pat Origena darbu sējumus skāruši 

“uzlabojumi”. Tāpēc laiks grozīt pasaules stāvokli. Atsperes pirms termiņa nevar 

iedarboties, paātrināt – nozīmē zāģēt stīgas. 
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216. 

Esmu jau sacījis jums, ka Pasaules Māte slēpj savu vārdu. Esmu jau Rādījis jums, kā 

Pasaules Māte aizklāj savu Vaigu. Esmu jau minējis par Budas un Kristus Māti. 

Protams, tagad ir laiks aizrādīt, ka Valdoņiem kopīgā Māte nav simbols, bet sievietīgā 

Pirmssākuma Dižā Parādība, kas ietver Kristus un Budas garīgo Māti. Tā ir Tā, kas 

mācīja un rokas uzliekot tos svētīja varoņdarbam. Pasaules Māte kopš seniem laikiem 

sūta uz varoņdarbu. Viņas Roka velk nesaraujamu pavedienu cauri cilvēces vēsturei. 

Pie Zīnai kalna skanēja Viņas balss. Kali tēls bija pieņemams. Izidas pamats, Istare. 

Pēc Atlantīdas, kad tika dots trieciens Gara kultam, Pasaules Māte iesāka jaunu 

pavedienu, kas sāks mirdzēt tagad. Var nosaukt daudzus piemērus, kad pat augstākie 

magi atstājuši pēc sevis negaidītas sekas un vēlēšanos atrast atbalstu matērijas 

zemākajos slāņos. Tādu izkropļojumu varēja nosaukt par intelekta kanālu un tās 

varēja uz ilgu laiku aizkavēt sazināšanos ar citām pasaulēm. Garīgi sen jau nolemts, 

tagad meklē mehāniski. Nākošā laikmeta mācība būs gara savienošana ar intelektu. 

Planētu kustība dod iespēju paātrināt sazināšanos starp pasaulēm un cilvēka gara 

attīstība ies pa jauniem ceļiem. 

217. 

Cik dižena ir Pasaules Mātes rotaļa! Viņa atsauc bērnus no tālā lauka: “Steidzieties, 

bērniņi, gribēju jūs pamācīt! Man sagatavotas jums redzīgas acis un dzirdīgas ausis. 

Sēstieties uz Manas segas, mācīsimies lidot!” 

Norādīja Pasaules Māte: “Sapulcējieties vēji, sakrājieties sniegi. Nerādieties putni un 

netuvojieties zvēri!” 

218. 

Nenostiprināsies cilvēka kāja uz Manas Virsotnes. Nenostiprināsies tumšo centienu 

pamats. Nenoturēsies mēness gaisma, bet saules stars sasniegs virsotni. 

Pasargā, saule, Manu Virsotni, jo kur gan nostāšos sardzē? Nekad neuzkāps tur zvērs, 

un nenoturēsies cilvēka spēks!” 

Pati Esamības Māte ar ugunīgu vairogu nostāsies sardzē. 

Kas spīd tur Virsotnē? Kam viesuļi vijuši vainagu mirdzošu? 

Viņam Dižā Māte, viena pacēlusies Virsotnē. Un neviens aiz Viņas neuzies. 

219. 

Uz Visaugstākā kalna staro Pasaules Māte. Viņa devusies satriekt tumsu. Kāpēc krīt 

naidnieki? Un kurp izmisumā vērš skatienus? 

Viņa tērpusies liesmainā sagšā, un iežogojusies ar uguns sienu. 

Viņa mūsu stiprums un tiekšanās. 
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220. 

Katrai celtnei ir ārsienas un neredzamais pamats. Bez sienām nevar, bet sienas 

nestāvēs bez pamata. Divi izpausmes tipi ir visā. Viens – sienas, ka Skolotāja simbols, 

otrs – pamats, kā Pasaules Mātes parādība. Kurš būtiskāks – padomājiet. 

221. 

Sienas un pamata stabi celtnei vienādi nepieciešami. Ja notālē, nav saskatāms pamata 

stabs, tad arī Pasaules Mātes seja paliek nesaredzama. Sienas uzņem viesuļvētras 

brāzienus. Mūsu Vārds atdots lielam daudzumam, bet Mēs pieņemsim naidīgo strāvu 

uzbrukumu. 

Bieži var jums jautāt – kāda šo divu Kalpošanas ceļu starpība? Sakiet – nav starpības, 

nav priekšrocības. Divas svētas upes pilda okeānu. Tāpat jautās – kurš kurai strāvai 

pieder? Protams, gara zināšana virza uz zināmu strāvu saskaņā ar dzimšanas staru. 

Var iedomāties, kādu tiekšanās pilnu dzīvi dod izplatījuma ķermeņu stari! Mūsu 

piekritēji ļoti jūt starus, bet nav jābaidās šās jūtības. Cilvēki satrūkstas no tuva 

klauvējiena, kā gan attīstīts gars neatsauksies uz tālām zemestrīcēm, kad pat koka 

stabs dūc no cauri ejošas enerģijas! Pienācis laiks, lai cilvēce novērtētu visas kādības, 

kas izpaužas ķermenī. 

Kā gan cīnīsimies pret liesmu viļņiem?! 

222.  

Kā Mēs vērtējam sekmes? Patiesi, darbi sekmīgi, jo pa pēdām seko draugi un 

ienaidnieki. Pārskatiet atdarinājumu sarakstu un sakiet sev – viss no mūsu uguns. 

Kļūdas slīkst sekošanas ugunīs. Var droši peldēt, kad bāku ugunīm dots virziens; kad 

briesmas pauž Pasaules Mātes šķidrauta rakstu. Pasaules Māte nebīstas Diženās 

Rotaļas. 

223. 

Sacīšu – varat kļūt par Kosma evolūcijas līdzdalībniekiem. Varat apgūt mūžu 

mantojumu. Varat parādīt Bezrobežības izpratni. Varat planētas likteni uzlabot. Bet 

ļaujiet ugunīm iedegties. Neapdzēsiet gara svēto uguni. Neatstumiet Roku. 

Pasaules Mātes mirdzuma tuvumā mūsu Esamība saredzama kā smilšu graudiņš, bet 

“kausa” uzkrājums līdzīgs mirdzošam kalnam. 

224. 

Jaunais jāsaprot kā neatliekami lietderīgais. Nevienai nepielietojamai abstraktībai nav 

vietas. Mēs esam noguruši no gaisa pilīm. Pat tālās pasaules jāievada konkrētībā. 

Ledus gabali vai saules ķīmisma jēdziena izpratnei jāieiet apziņā tāpat kā matērijas 

vissīkāko produktu jēdzienam. 
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Gara izpratnes apstāšanās izskaidrojama ar uzmanības notrulināšanos pret dabas 

parādībām. Atradinādamies novērot, cilvēks zaudē sintēzes spēju. 

Naudas zīmju iznīcināšana atbrīvos cilvēci no spīlēm, kas ierobežo redzes loku. Ir 

mirkļi evolūcijā, kad traucē sienas, kas uzceltas konvencionālo zīmju vākšanai. 

Pienācis laiks atbrīvot zināšanu, personīgi uzņemoties atbildību par lietderīgumu. 

Brīvam garam tiesības meklēt jauna raksta veidojumu no negaidītiem pinumiem. Šie 

negaidītie pavedieni novedīs viņu līdz matērijas augstākiem slāņiem. 

Raugoties uz bikli ierobežoto spēli, var ieteikt sajaukt zīmes labākām kombinācijām. 

Priecājieties par Pasaules Mātes diženo rotaļu! 

225. 

Pasaules Mātes Zvaigzne ir planēta Venēra. Šī planēta 24.gadā uz īsu laiku neparasti 

tuvu pienāca zemei un tās stari aprasināja Zemi, radot daudz jaunu varenu sakrālu 

savienošanos, kas dos dižus rezultātus. Zem šiem spēcīgajiem stariem ir iedegušies 

daudzi sieviešu pavardi. 

226. 

Pasaules Mātes mirdzuma aizsegu izveidos mūsu tiekšanās. Gars, kas tu atklājis savā 

būtībā okultās zināšanas skaistumu, kāpēc tu tik ļoti bīsties no savu līdzbrāļu 

izsmiekla? Kāpēc tu noslēp svēto graudu, kas tev dots mazo ļaužu labā? Novērosim 

to, kas pret Pasaules Mātes plīvuru izturas apzinīgi. Un redzēsim – starp visām 

neskaitāmajām, neizsmeļami daudzajām apziņām šis, kosmiskajās ugunīs iededzies 

kareivis tiecas turp, kur staro Bezrobežības spēks, arī turp kareivis aiznes pilnu 

“kausu”. Brīnišķīga ir jēdziena turp realizēšana mūsu īstenajā dzīvē! Patiesi, tikai 

Bezrobežības atskārsme apvienos visus elementus. Kosmiskā dzīve apgūs formulu 

mūsu apzinīgajā domā. 

227. 

Salīdzinot Kosmosa darbu ar cilvēka darbu redzam, ka daudzas kombinācijas 

iespējams apkopot uz mūsu planētas. Palūkosimies, kas veicinājis apziņas sadarbību 

ar elementiem. Augu valsts saņem visu savai attīstībai nepieciešamo, redzama cilvēka 

sadarbība ar kosmisko bagātību. No zooloģiskās valsts mēs ņemam savai eksistencei 

nepieciešamo, un pieņemam šo mums vajadzīgo kā parastību. Kad cilvēki savus 

mājokļus cēla uz ezeriem un izkala klintis, tad cilvēks lepni spēlēja pirmo lomu un 

pakļāva sev pasauli. Tagad pirmā loma pieder tam pašam cilvēkam, bet apgūstot visus 

izsmalcinātos līdzekļus, viņš tuvinājies izplatījuma bagātību izpratnei. 

Vārds materiālisms kļuvis par dīvainu jēdzienu. Un tomēr materiālisms cēlies no 

Bezrobežības spēku visuresošās būtības. Kāpēc gan šāds kosmiskā spēka 

izkropļojums? Pasaules Mātes simbols, kura devusi visas Kosmiskās Elpas formas un 

uzdevumus, kas izvērš kodolu neskaitāmās manifestācijas, vainagoja mūsu zemi ar 

skaistumu. 
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Pasaules Māte – mūsu būtības varenais jaunrades spēks Senatnes kultos Tu dzīvoji, kā 

zeme, kā saule, kā uguns, kā gaiss, kā ūdens. Tu, visam Dēvēja, Tu, visam atklāsmi 

Piešķīrēja! Tu, kas Devusi cilvēcei cildeno līksmo Mātes izpratni; Tu, kas norādījusi 

varoņdarbu un Aizklājusi Savu Vaigu, Tu, kas Devusi mums Izplatījuma uguni; Tevi 

mēs lūgsim atdot mums mūsu zaudēto smaidu. Palīdzi apgūt svēto Ugunīgo Spēku! 

228. 

Lidojumi Smalkajā Pasaulē var būt sarežģīti; pat pieredzējušais apziņai var gadīties 

grūtības. Ur. šodien piedzīvoja šādas grūtības. Bija vajadzīga piepūle, lai izsistos cauri 

ķīmiskajiem slāņiem, kurus izveido astroķīmiskie savienojumi. Dienas ap pilnu 

mēnesi nav labvēlīgas lidojumiem. Var traucēt tā dēvētais mēness stikls, un vajadzīga 

ļoti spēcīga neatlaidības izpausme. 

229. 

Kosmosa pamatā gulst zemākā pakļautība augstākajam. Runājot par smalkajām 

enerģijām, tās jāatzīst visā kosmiskā likuma apjomā. Zemākā pakļaušanās 

augstākajam veicinās šķīstīšanos. Cilvēce pakļauj zemākajam to, kam vajadzētu 

valdīt. Kad valda augstākais, tad zemākā transmutācija pārveidojas augstākas pakāpes 

īpašībā. 

Arhatam nekas nav iznīcīgs. Kosmiskā jaunrade nepazīst iznīcību. Pasaules Māte 

nepazīst iznīcību. Bet tikai pārveidošanās rada to vērtīgo ķēdi, kas aug bezrobežīgi. 

Nosaucot transmutāciju par zemākā pakļautību augstākajam, Mēs vēlamies iesaistīt 

cilvēces apziņu Bezrobežīgajā augšupejas procesā. 

230. 

Gara jaunrades ķēdē saredzam visnoteiktāko saskaņu izpausmes, kuras ir kosmiskās 

uguns jaunrades izraisītas. Kosmiskā uguns nav tikai tā būtība, no kuras mēs 

apgūstam mūsu formas. Par uguni mēs nosaucam visas smalkākās garīgās izpausmes, 

kas apliecina cilvēka labākās darbības. Gara jaunrades pamatā gulst varoņdarba 

skaistums. Mūsu Pasaules Māte deva pasaulei to mūžīgo varoņdarbu, kas gulst 

Visuma pamatā. 

Kāpēc Zemes tik ļoti izšķiež savus dārgumus? Varoņdarba sākums taču ir visu tīrāko 

pasākumu pamats. Pasaules Mātes varoņdarbs līdzīgi kosmosa mirdzumam 

atspoguļojas gara jaunradē. Pieņemsim likumu kā sakramentālo, pierādīto varoņdarbu. 

Dzīvības skaistums izpaužas kosmiskajā vienotībā un dzīves pamats balstās 

varoņdarba apstiprinājumā. Pašaizliedzīgs varoņdarbs iesaista garu Esamības 

visaugstākajās izpausmēs. Pilnīgu dzīvi gars spēj nodzīvot nesot ceļā uz Bezrobežību 

pašuzupurēšanās kausu. 

231.  

Patiesība ir sacītais par mīlestības spēku uz cilvēci. Vai gan iespējams mīlēt dārzu un 

nicināt ziedus? Vai gan iespējams zemoties brīnišķīgā spēka priekšā un nicināt 
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mīlestību? Es pasludinu, ka spēks, kas skaistina mūsu Visumu apstiprināts kā mūsu 

Pasaules Māte – sievietīgais pirmsākums! Protams, iespējams minēt daudzus 

zinātniskus piemērus, kas apliecina sievietes radošo uzdevumu. Sievietes jaunrades 

noliedzējiem jāzina, ka sievietes atdod brīvprātīgi. Tie, kam pieder tiesības, nav vēl 

tiesību nostiprinātāji. Tāpēc sievietes ceļš nosaukts par brīvprātīgu atdošanu. Protams, 

kosmiski viss savijas, bet cilvēce pārkāpj Augstākā Saprāta likumus. Tāpēc sievietīgā 

Sākotne ir tik daiļa! Tāpēc Esamības virsotnē nedrīkst trūkt Sievietīgās Sākotnes. 

Cilvēki tik ļoti izkropļojuši visus varenos kosmiskos likumus! Cilvēki tik ļoti 

attālinājušies no Patiesības! 

Mēs nosaucam par brīvprātīgu atdevēju To, kam pilns ir “kauss”. 

232. 

Ļoti grūti nosacīt robežas starp tā dēvēto aktivitāti un pasivitāti Kosmosā. Ja sacītu, ka 

visi spēki ir aktīvi, tad cilvēki šādu liecinājumu pieņemtu kā paradoksu, bet augstākā 

apziņa saprot, kad Mēs ieskatām par aktīviem visus sākotņu spēkus. Iedalījums ir tik 

neveikls, ka grūti cilvēkam stāstīt par to principu, kas iemīt Mulaprakriti varenajā 

spēkā. Tāpat kā dzīvības principu nevar apstiprināt bez Sievietīgās Sākotnes jēdziena. 

Tāpat arī Mulaprakriti Kosmoss ir arī pasaules princips. Sākotnes nevar attiekties 

viena pret otru kā spēki, kas sacenšas, dzīvi ceļ tikai spēku vienotība. Un Mēs 

augstākajās sfērās svēti cienām to sākotni, kuru cilvēce nosauc par pasīvu. 

Kad katru Valdoni pasaulei vajadzēja dot Mātei, tad kā gan lai negodinātu Tevi, 

Pasaules Māti! Kad katrai izplatījuma ugunij vajag izpausties formā, tad kā gan lai 

negodinātu dzīvības devēju? Jā, jā, jā! 

Kā gan lai neatzītu par Kosma augstāko parādību, Mātes spraigā simbola spēku! 

Kad Tara tika apstiprināta uz zemes, tad ieskanējās Valdoņu trīs stari. Šīs kosmiskās 

uguns šķautnes jūtīgai acij saredzamas Tarā. Šķautnes ir tik spēcīgas, ka mirdzums 

izkliedē visus saskatāmos šķēršļus. Patiesi, var sacīt – Gaišais Tēls dos jaunu izpratni. 

233. 

Mēs, cilvēces Brāļi, cīnāmies par Pasaules Mātes Sākotnes līdzsvarošanu un ieviešanu 

dzīvē. Kad nostiprinās jaunrades apzināšanās, tad cilvēcei būs iespējams pierādīt 

uguns radošo spēku. 

Mēs, cilvēces Brāļi cīnāmies par Kosmisko Magnētu un dzīvības principu. Sarežģīts 

laiks, bet cildens laiks! Saspringtība, Esamības principu drausmīgas neizpratnes 

apstākļos, Mēs dodam Jaunu Bauslību. Un Mēs aicinām cilvēci pieņemt šo Bauslību. 

Šajā cildenajā Bauslībā ietverts Esamības princips! Sacīsim cilvēcei – godiniet 

Sākotnes, godiniet Pasaules Māti, godiniet Kosmiskā Magnēta bauslības 

majestātismu! Jā, jā, jā! Tā saka Maitreija! 
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234. 

Bet šai nolūkā skolai jāmāca par gara substanci. Novērojams, cik ļoti cilvēce pēdējos 

gados attālinājusies no garīgās sākotnes. Daudzām grāmatām, kurām patiešām 

vajadzētu tuvināt garīgajai dzīvei – cilvēki, gluži otrādi, nepievērš tam uzmanību. Bet 

tā nevar turpināties. Visiem līdzekļiem jāatgādina gara būtība. Daudzās sektas 

nepalīdz un ieved cilvēkus bezmērķa maldos. Kali Jugas būtība raksturīga kā visa 

organisma sadalīšana locekļos. Bet Labā Māte pieceļas Ausmā, lai savāktu šīs vienas 

Būtnes izkaisītās daļas. Pasaules Māte piesaista tautu vērību un gaida Rīta Zvaigzni. 

235. 

Saprātu apzīmēja ar Uguns zīmi. Ugunīgā domāšana būs apvienošanās ar Ugunīgās 

Pasaules zinātni. Tāda apvienošanās iezīmēja varenus laikmetus, ko nosauca par 

Pasaules Mātes Dienām. Zemes vēsturē var izsekot pat vairākus šādus laikmetus. Vai 

šāda gaiša diena nebūs arī nākotne, ja cilvēki atzīs ļaunuma nederīgumu?! 

236. 

Mūsu uguns princips tik ļoti saspringts, ka jaunrade tiecas uz Uguns Avotu. Un 

Pasaules Māte sūta savus starus Mūsu sfērās. Tikai Mūsu tuvošanās nesīs planētai 

evolūciju un izlems celtniecību, tāpēc evolutīvā kauja izlems Mūsu uzvaru; tāpēc 

katrs ienaidnieka atnestais akmens cels uzvaras pakāpi. Tā Mēs, patiesi, izmantojam 

katru šķērsli. Cildenuma jaunrade, patiesi. Uguns Tara dos cilvēcei jaunu zinātni. 

237. 

Dzīvība Kosmosā nevar eksistēt bez vitālajiem spēkiem, kurus dod Sākotnes. Sākotņu 

Spēki, protams, apgaro spēkus. Tāpēc Pasaules Mātes Varenais Spēks piesātina visu 

Izplatījumu. 

238. 

Kad Mēs norādījām, ka nepieciešami atjaunot Mūsu Nolikumus par Sākotņu 

līdzsvaru, tad cilvēce nepieņēma apstiprinājumu un pārkāpa Nolikumu. Tā viena puse 

izjauca kosmisko līdzsvaru.  

Mēs pazīstam Pasaules Mātes pakāpi. Mēs pazīstam Pasaules Mātes izpausmi. Mēs 

sasprindzējam visas Magnēta strāvas, lai ieviestu dzīvē sirds Doktrīnu. 

Norādīju uz Taru, kā uz Mūsu Norādījuma apstiprināšanos simbolu, jā, jā, jā! 

Tara un Arhats nes cilvēcei visdedzīgākās tiekšanās Evanģēliju. Tā tiek veidota 

nākotne. Tā Mēs apliecinām Mūsu tiekšanos. Nākotne ir lieliska. 

239. 

Valdone, Es Tevi pasludinu par Kosmiskā Saprāta dižo Līdzstrādnieci. Valdone, bez 

visiem kosmiskajiem spēkiem, Tu sevī nesi vēl to svētslēpto graudu, kas dzīvi dara 

starojošu. Valdone, Tu, kas apstiprini visas Saprāta manifestācijas, Tu esi kosmiskās 
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radīšanas prieka Devēja. Tiekšanās apdvesto zemi Valdone izdaiļos ar radošu uguni. 

Domas Valdone un dzīvības Iemiesotāja, Tev raidām Mūsu Stara mirdzumu. Māte, 

Valdoņu godinātā, Mēs nesam sirdī Tavas mīlestības uguni. Tavā Sirdī mājo 

dāvājošais Stars. Tavā Sirdī dzimst dzīvība, un Valdones Staru Mēs apstiprināsim, jā, 

jā, jā! 

Tā Kosms dzīvo Divu Sākotņu varenībā, jā, jā, jā! Tā Kosms vainago Divas Sākotnes! 

Tā Pasaules Māte un Valdoņi ceļ dzīvi, jā, jā, jā! Un bezgalīgi traucoties Kosmiskais 

Magnēts apvieno savas svētslēptās daļas. Tā Mēs godinām Valdoni pāri par visām 

robežām! 

240. 

Plašs ir lauks manifestētajai Tarai, kas nāk. Kad Mēs, Arhati, paceļamies uz 

izplatījuma uguni, tad sniedzamies pretī visai Pasaules Mātes ugunīgajai tvertnei. Uz 

Zemes ir visi Pasaules Mātes tvertnes atstarojumi. Viens no tiem – visspēcīgākais un 

sprieguma pilnākais – ir nācējas Taras parādība. Pasaules Māte redzami un neredzami 

nes šo vārdos neizteicamo saišu manisfestāciju – pasauļu savstarpējo saistību 

stiprinājumu. 

Kosma atspoguļojumu mēs atradīsim lielajā jauncelsmes un apvienošanās principā. 

Kad Cilvēces Brāļi izjūt skumjas par to priekšstatu kādā Viņu Tēli iemājo cilvēces 

apziņā, tad Viņš var tikai sacīt – jūs ceļat savas hipotēzes uz jums acīmredzamiem 

rēgiem. Mēs taču esam tikai cilvēces rēgi! Kad cilvēces gars apstiprinās Mūsu kvēlo 

esamību, tad Mēs no rēgiem kļūsim par Ugunīgiem kareivjiem. 

241. 

Jūs pareizi esat dzirdējuši par valdīšanu. Patiesi, Hierahs lieto varu kosmiskā progresa 

labā. Mums, Cilvēces Brāļiem piemīt šis varenais spēks, ejot ar Kosmisko Magnētu. 

Patiesi, Apstiprinu, Mēs radām ar spriegumu sirdī. Tā izpratīsim vienotību. Jo 

kosmiskā jauncelsme tāpat rada Sirds Saprāta spriegumā. Jā, jā, jā! Šis likums ir 

Saprāta apstiprinājums. Tā jaunrada Kosms, jā, jā, jā! 

Tev, Pasaules Mātei, atklāts Esamības likums. Tevi, Valdone, Mēs, cilvēces Brāļi, 

padevīgi godinām. Tevi, Tevi, Tevi! Tā apvienota sirds valda Pasaules Visumā, jā, jā, 

jā! 

242. 

Galvenā neizpratne parasti ir tai apstāklī, kāpēc cilvēki nevar redzēt Smalko Pasauli 

fiziskām acīm? Nu protams, tamdēļ, ka acs vēl nespēj veikt ētera transmutāciju. 

Iedomājieties fotogrāfēšanu pret logu; nekad neizdosies iegūt iekšējo priekšmetu vai 

tālāko kontūru skaidru attēlu. Tāpat izejot no tumsas saulē, mūs pārsteidz un apžilbina 

zilās gaismas spilgtums. Palielinot šīs gaismas parādības bezgalīgi, mēs iegūstam 

Smalkās Pasaules gaismu, kas nesagatavotai acij liksies tumsa. Tāpat arī dažreiz 

brīnās, kāpēc daži, šķietami neattīstīti ļaudis, redz Smalkās Pasaules parādības? 

Vispirms tāpēc, ka tiem, ja arī tagad tie pazeminājušies, pagātnē bijusi kaut kāda 
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šķīsta darbība – viņu sirds jau kādreiz bijusi atmodusies. Sevišķi apbrīnojami ir tas, ka 

sirds kādība neiznīkst, tā var gan izpausties ļoti vienpusīgi, bet tomēr saglabās 

potenciālu. 

Kāpēc sievietes bieži atmostas Smalkajai Pasaulei? Tāpēc, ka viņu sirdsdarbība daudz 

smalkāka un tādējādi transcendentālā uztvere vieglāka. Patiesi Pasaules Mātes 

Laikmeta pamatā ir sirds apzināšana. Tieši tikai sieviete spēj atrisināt šo divu pasauļu 

problēmu. Tālab jāaicina sieviete izprast ar sirdi. Vispirms tas jau būs lietderīgi, tāpēc 

ka sirds kādība ir mūžīga. Jau daudz varoņdarbu veikušas sievietes, bet tagad sārta 

vietā sievietei dota sirds liesma. Neaizmirsīsim, ka katrā svarīgā sasniegumā 

nepieciešama arī sievietīgā sākotne kā pamats un būtība. Sirds nespēj atvērties 

Smalkajai Pasaulei, iekams tā šo spēju nav guvusi sevišķā varoņdarbā. 

 


