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129. 

Sirds spēj sadzirdēt uzvaras saucienu, kad cīņa vēl kūsā. Tādu sirdi iegūt ir vērts, un 

apziņas izsmalcināšanas darbs būs vissvētīgākā nodarbošanās. 

130. 

Cenšos jūs tuvināt Bezrobežībai ne izsmalcinātā jēdziena dēļ, bet lai ierosinātu 

apziņas izsmalcināšanu. Jā, izzinot cēloņus, mēs paplašinām apziņu, tad izsmalcinām 

to, iepazīstot tās kādību. Šī īpašība un domas un jūtu kādība dos jaunrades sākotņu 

izziņu. 

Vārdos nav izsakāms, kur slēpjas domāšanas augstā kādība, bet pat katrs darba 

darītājs izjūt tās nepieciešamo kādību. Šī kādība kā liega arfa atbalsojas īstenības 

plūsmā un apkopo “kausa” centrā izziņas un atšķiršanas smalko somu, nevienu pēc 

samērības, bet arī pēc negrozāmības. Šī Patiesības pēdējā dzirkstele iededzina 

Gaismas aicinošo bāku. 

131. 

Smalko enerģiju uztvere vienmēr savienota ar organisma izsmalcināšanu. Pie tam 

jāatceras, ka vispirms palīdz apziņa, jo smalkās enerģijas spēj uzņemt tikai 

izsmalcināts organisms. Šis princips sevišķi jāpatur prātā, jo parasti notiek jēdzienu 

sajaukums. Un šī neizpratne un sajaukums noved ļoti bīstamos maldos. Apziņu šķīstot 

ir jāizpazīst šīs parādības, jo cilvēki augstāko ugunīgo jēdzienu vietā vienmēr sliecas 

uz psihismu. Garu, kas kritis šādā galējībā, psihiskie fluīdi spēj ieskaut tik cieši, ka pat 

vēloties tam neizdodas iekļauties citās augstākās enerģijās. Arī šeit norādīsim uz 

apziņu kā uz glābiņa iedarbību. Tā ceļi uz Ugunīgo Pasauli var apgalvot, ka ugunīgā 

apziņa palīdzēs izpazīt. 

132. 

Lai, atzīstot likumu, samazinātu sasniegumu, būs jau gara prieks. Izprast, ka varenie 

Planetārie Gari ciena disciplīnu, būs jau gara prieks. Atzīt sevī ugunīgo būtību būs jau 

gara prieks, bet izprast šo būtību kā ļoti lielu atbildību, būs jau gara drosme. 

Apliecinām, ka Mums nav lielāka prieka, kā redzēt jūs apgūstam šīs gara kādības. 

Ugunīgā apziņa ir jau smalkākais ķīmisms; tas visvairāk izpaužas starpplanetārajos 

izplatījumos. Tur, kur fiziskais ķermenis zaudē spēkus, tur sākas ugunīgā elpošana. 

Tādejādi atšķiras divi būtņu tipi – viens jūtas laimīgs zemāko slāņu dzīlēs, otrs tiecas 

uz virsotnēm. 

133. 

Daudz zināt dabūsit un pa tīru ceļu varat iet, bet bīstieties dusmu un šaubu. 

Pret gara balsi neejiet, bet ieslēdziet pasaulīgās balsis. Nekas jūs neatbaidīs un Vārti 

iegaumētie jūs gaida. Dzen projām mazdūšību – Es Esmu vairogs drošajiem. 
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134. 

Gluži pareizi esat ievērojuši, ka neatgriežamies pie jau pārrunātām lietām. Bet ja 

izseko Mūsu pārrunām, tad var nomanīt augšupejošu spirāli, citādi tas nevar būt. Ja 

kauču vienu reizi jūs pieļausit trūcīgāku spriešanu, tas radīs spirāles lūzumu. Tas pats 

būs, ja jūs pārlēksit domāšanā lielu attālumu atkal notiks pārtraukums. Patiesībā 

nevienu dzīves līniju nedrīkst patvarīgi pārtraukt, un tas ir novērojams ik katrā 

parādībā. Jautājums tikai tas, vai spriešana var pastāvīgi iet augšup. Protams, ja 

vienosimies saprast mieru kā domāšanas tīrīšanu. Ar to izvairīsimies no galvenā 

ienaidnieka. 

135. 

Apziņa, kas tiecas uz Mums, nemitīgi izsmalcinās. Izsmalcināšanās process kļūst par 

katras dienas likumību. Vai gan iedomājams, ka vissmalkākā enerģija varētu 

pārvērsties haosā? Visur sacīts – “kas pie Manis atnāks, tas Manī arī paliks.” Tas 

jāsaprot burtiski. Vissmalkākā enerģija nevar pārvērsties bezveida stāvoklī, tāpēc tā 

rūpējos par apziņas izsmalcināšanu. Rupjības izraisītie sarežģījumi tikai norāda, ka 

sirds enerģija nav sasniegusi līmeni, kad tai vairs nedraud iegrimšana haosa viļņos. 

Jāpasteidzas ar izsmalcināšanu. Ikviena čūla sākas ar vismazāko audu sairumu. Sveķu 

piliens var sadziedēt saslimušos audus, bet ielaistai brūcei pat kalts sveķu nepalīdzēs. 

Veiciniet izsmalcināšanu visā dzīvē. Kāpēc gan tikai vārdos. Kāpēc gan tikai 

skatienos, tieši domās vairojas sirds enerģija. Visvērtīgākā uzkrāšana – tikai 

atdošanai. Kurš gan negribēs atdot kaut ko kam labāka kādība? Tikai krāpnieks 

centīsies piedāvāt kaut ko nevērtīgu. Jāseko, lai sūtītu vislabākās kādības domas. 

Nerunāju abstrakti. 

Mēs kopā ar jums sūtām draudzīguma domas un jau novērsts daudz kas nederīgs. Tā 

izveidojas draudzīguma kalns, no kura virsotnes atklājas tāles. Draudzīguma panaceju 

var ieteikt daudziem. Nepagursim atkārtoti ieteikt šīs miesas un gara zāles. Arī ārsti 

kādreiz parakstīs draudzīgumu kā stiprāko pretindi. Neaizmirsīsim, ka ļaunprātība 

veicina indīgu iedarbību, bet draudzīgums pretojas tām. 

136. 

Cieši aizvērušos stikla trauku atvērs tikai saskaņotība. Tas ir pietiekoši zināms, bet 

saskaņotības savstarpējās attiecības savā apbrīnojamā daudzveidībā vēl nav diezgan 

atskārstas. Vai nav savādi, ka tas pats stikls atbilst stiklam, metālam vai kokam, 

visdažādākiem ķermeņiem. Tāda saskaņotība vēlreiz atgādina kombināciju attiecību 

dažādību. Šis piemērs noderīgs cilvēku vadoņiem. Vai vislielākais kaitīgums nav 

vientulība, kas tā piesātinājusi visas cilvēku šķiras! Likums viens, bet tā vibrācijas tik 

dažādas, cik daudzveidīga ir Pasaules Ēka. Kas izpratīs šo likumu, tas neattieksies 

pret visu cilvēci kā pret vienreizēju akmeņu kaudzi, kuri arī saskaņosies ar  dažādām 

vibrācijām. Jāpriecājas par šo daudzveidību, tieši tā ir ceļš uz izsmalcinātību. Kas 

notiks ar cilvēces sirdi, ja tā skanēs tikai vienā tonī! Tāpēc lai visi vadoņi iegaumē 

daudzveidību un dažādību. 
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137. 

Dzīvības procesu norisi uztur organisma smalkās enerģijas. Cilvēki tikai ar grūtībām 

pierod pie smalko enerģiju atskārsmes un visu neredzamo spēku darbības. Tāpēc 

notiek tāda nošķiršanās no Kosma un fiziskais ķermenis tā ierobežojas ar matērijas 

pamatiem, tā vietā, lai attīstītu uztveres smalkumu. Tik maz ir to, kas jauš kosmisko 

spēku vibrācijas un kas ir spējīgi atšķirt, kur ietveras smalkā izpratne. Augšup 

tiecošais gars zina, kāda magnētiska saite pastāv starp smalkajām enerģijām un rod 

saskaņu ar visiem izplatījuma spiedieniem. Tā jaunā paaudze jāaudzina smalko 

enerģiju izpratnē, jo izplatījuma vibrācijas tuvojas Zemei, un Jaunā Laikmeta 

apstiprināšana atnesīs daudzu apgalvojumu nomaiņu. Tā smalkie ķermeņi uztvers 

visas sūtītās enerģijas. 

138. 

Pieskarsme dažādajiem Smalkās Pasaules jēdzieniem dos iespēju apgarot šīs formas. 

Katra tiekšanās uz jūtu izsmalcinājumu izraisīs tajās skaistuma ugunīgās izpausmes. 

Jaunrades redzes loka un robežu paplašinājums būs jauno formu un jauno pakāpju 

garantija. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli piedāvāsim uzmanīgu tiekšanos uz jūtu 

izsmalcinājumu un domu formu sabiezinājumu. 

139. 

Mēs neesam fizisko atlieku pasaules cienītāji, bet garīgajā attīstības gaitā, no tās nav 

iespējams izvairīties, tāpat kā no visa esošā. Fizisko atlieku pasaule satur dažus 

elementus, kas vajadzīgi satiksmē ar tālajām pasaulēm. Piemēram, pārvietošanās 

iespējamību Smalkās Pasaules apdzīvotāji maz aptver. Lai gan tiem ir iespējamība 

traukties augšup, tie, atdarinādami zemes parašas, nodarbināti tumšu māju būvēšanā. 

Bet, ja tie jau dzīves laikā būtu paplašinājuši savu apziņu, tie varētu mērīt Pasaules 

Mātes drēbju ieloku. 

Labākās iespējamības spēj modināt tie, kas spēj sajust ar garīgo apziņu. Bet lai 

saglabātu apziņu, vajag to sajust jau zemes dzīves laikā. Tad tagadējās pasaules 

materiālo palieku stāvoklis gandrīz nivelēsies. “Ne mierā pie tēviem”, bet “māci 

Gaismas izplatījumā.” Ar visu apziņu atcerieties evolūcijas uzdevumus. Kad zudīs 

tiekšanās pēc miera, tad tuvosies Vārti. 

140. 

Skolotājs, patiešām, ved gudri, norādot uz vitālās transmutācijas nostiprinājumu. Gara 

nemirstība, patiešām, ietvertas visas vitālās enerģijas. 

Tāpēc, runājot par garu un apziņu, tas jāpieņem kā visu augstāko izpausmju kristāls. 

Senatnē pazina gara kristāliskumu, un visās augstākajās manifestācijās gars parādījās 

kā uguns jeb liesma. Tāpēc tik svarīgi ir izprast īsto ugunīgās transmutācijas nozīmi. 

Patiesi, gars un matērija izsmalcinājas, vienoti traucoties apgūt augstāko ugunīgo 

apziņu. 
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141. 

Gara veiksme var nostiprināties uz Zemes kā dzīves augšupejas ķīla. Gara veiksme 

var pārveidot Kosma dzīvi. Gara sekmīgums var atklāt jaunus ceļus uz izplatījumu 

dārgumiem. Bet katram garam jāatrod sevī tas stimuls, kas norāda gara pārveidošanās 

ceļu. Kosmiskajā kaujā, jaunradē, sasniegumu meklēšanā, daiļumā, trauksmē, 

centienos gars atradīs to stimulu, kas pārveido dzīvi. Bet posts tiem, kas pierāda 

noliegsmi un nelīdzsvarotību, jo Kosmiskie Svari svārstās, un Pasaules pārkārtošanā 

sakāpinājas neparasts spriegums, kas nav savienojams ar nelīdzsvarotību un tiem, kas 

tiecas ārdīt. Tā ceļā uz Ugunīgo Pasauli tieksimies uz Līdzsvara pamatu. 

142. 

Nav iespējams iedomāties Ugunīgo Pasauli, neizpētot, kā izturas cilvēks tā dēvētajos 

nelaimes brīžos. Sagatavots gars sacīs – pacīnīsimies un bruņojas ugunīgās bruņās. 

Bet necienīgs gars novītīs un to piemeklēs liela infekcija. Nedomājiet, ka šī vienkāršā 

patiesība nav jāatkārto, - vairumam cilvēku tā vajadzīga. 

143. 

Lai tuvotos smalkām enerģijām, nepieciešama individuāla metode. Galvenā kļūda ir 

tuvoties pāri strāvojošam ar veciem mērogiem. Ja nesveramiem lielumiem pieies ar 

svariem, - neveiksme neizbēgama, bet šīs augstākās enerģijas, protams, iet cauri visai 

cilvēka būtībai, saistot to ar augstākām pasaulēm. Pilnīgi skaidrs, ka šīs augstākās 

pazīmes nav meklējamas slimību saindētos cilvēkos, bet gan smalkos, veselos 

organismos. Lai šie izsmalcinātie organismi saskata sevī neizskaidrojamās, bet pašiem 

acīm redzamās parādības. Lai tie nekautrējas parādīties smieklīgiem, ja vien izdodas 

atrast atbilstīgus smalko enerģiju izpaudumu raksturojumus. Varam būt pārliecināti, 

ka tagad sevišķi daudz Smalkās Pasaules nogulšņu izpaudumu, bet tie ir kā 

mikroorganismi, kas gandrīz neredzami, toties to sekas ir acīmredzamas. 

144. 

Robeža starp cēlo un necienīgo ir ļoti līkumaina, tikai sirds atradīs ceļu caur visām 

smadzeņu nevainībām smadzeņu krokām. Bet tagad laiks pāriet uz jaunradīšanas 

izzināšanu. Vai daudziem neliekas savādi, ka pat Smalkā Pasaule tiem neredzama, lai 

gan pasauļu gradācijā tā vēl pietiekoši blīva? Tas nozīmē, ka fiziskā acs tik rupja, ka 

pat nespēj atšķirt nākošās ķermeniskās pārvērtības. Ja cilvēki pūlas pilnveidot pat 

zinātniskus aparātus, cik gan vēlamāka ir paša cilvēka aparāta izsmalcināšana! Bet 

nepieaicinot sirds palīdzību, nav iespējams gūt sekmes šajā varoņdarbā. Kas spēj 

nojaust ar sirdi, tas jau var doties pāri ķermeņa robežām. 

Atkrišana no gara jaunradīšanas atsviež par vairākām dzīvēm atpakaļ. Nepiedodami 

noslīdēt zemākā stāvoklī kad jau atveras acis. Atcerēsimies ar kādām grūtībām tiek 

lauzta fiziskā čaula, kādi līdzekļi tiek pielietoti, lai pēc sprieguma virzītu apziņu tālāk. 

Vai gan drīkst griezties atpakaļ! 

 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

7.daļa: Gara augšupeja  

3.nodaļa: Par izsmalcinātību 

 

5 lapa no 15 lapām 
 

145. 

Patiesi, kā garam tā sirdij jāieklausās smalkajās un neredzamajās parādībās. Tieši 

nezināmajam sasniegumam jāieviešas dzīvē. Tieši Uguns augstākais princips 

apstiprinās Kosmiskajā jaunradē kā galvenais stimuls. Pareizi norādītas tās smalkās 

fiziskās parādības, kuras apstiprina neredzamo un ugunīgo enerģiju būtību un kurām 

jāatmodina un jāpaplašina cilvēces apziņa. Tieši Kosma smalkā apziņa atklāj katru 

jaunu pakāpi. Tas, kas nav uztverams šodien, būs dzirdams nākotnē, un būs redzama 

Smalkā Pasaule. Ja gars un sirds pildīsies ar tiekšanos, ja cilvēce pieņems Pasauļu 

esamības likumu, tad varēs sākt paplašināt apziņu. Cilvēka paša apziņa apvieno 

Pasaules. Tā šauro apvārsni nomainīs varens laikmets. Tā Mūsu diženo Ugunīgo 

Tiesību nostiprinājums nesīs varenu Ugunīgu Laikmetu. Šim diženajam Laikmetam 

jāpārveido planētas seja – tā Apstiprinu! 

146. 

Kāds ceļš tad ir visapstiprinošākais ceļā uz Mums? Vispareizākais ir varonības 

pašaizliedzības ceļš. Visbrīnišķīgākā uguns ir sirds liesma, piesātināta ar mīlestību uz 

Hierarhiju, Smalkjūtīgās sirds varoņdarbs apstiprinājas Kalpošanā Augstākai 

Hierarhijai, tāpēc tik brīnišķa ir smalkjūtīgās sirds pašaizliedze. Smalkjūtīga 

Kalpotāja gara radīšana un pašdarbība ugunīgi piesātina izplatījumu. Tā smalkjūtīgā 

sirds atsaucas uz visām kosmiskām norisēm. Tā, patiesi, saskan redzamais ar 

neredzamo, tagadne ar nākotni, un iepriekšnorādītais piepildās. Tā smalkjūtīgās sirds 

pašaizliedze piesātina pasauli ar liesmu. 

147. 

Pievilksmes apzināšanās sasprindzina garu, kas tiecas pēc Uguns principa. Kad gars 

saskaras ar uguns principu, viņš piesātinās ar Kosmiskā Magnēta spēku. Katrs 

pieskāriens ugunīgajiem pavedieniem nodibina sakaru ar augstākajām pasaulēm. 

Tikai apziņas princips spēj dot augstāko pasauļu skaistumu. Kad Mēs runājam par 

augstākajām pasaulēm, tad jaizprot katrs izsmalcinājums. Jaunrade pilnveidošanās 

labā pievelk visus augstākos elementus. Tādējādi garam iespējams iesaistīties 

pilnveidošanas evolūcijā. Kad gara saprašana pievilks smalkos elementus, tad būs 

iespējams cilvēcei dot patiesās Esamības simbolu. Tā veidosim ceļu uz Bezrobežību. 

148. 

Nav nejaušība, ka Mēs tik bieži pārrunājam Smalkās Pasaules jaunradi. Apzinīgums 

un vērība sagatavo mums plašu jaunrades lauku. Var novērot, ka šī radīšana 

nenogurdina un ir neizsmeļama – tā norisinās starppasauļu sadarbība. Mēs spējam 

izsmalcināt Smalkās Pasaules formas. Tālab katrs izsmalcinātības krājums jāsargā kā 

dārgums. Sirds mazāk nolietojas, ja apkārtne netraucē šo izsmalcināšanās darbu. 

Tālab Mēs esam tik ļoti pret gara trulumu, kas visvairāk apgrūtina sirds augšupeju. 

Gara trulums, protams, ir tumšo spēku sabiedrotais. 
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149. 

Sevišķi grūti piespiest ātri lidojošu putnu laisties lēni; nav smagāka upura kā tas, kad 

jau paplašināta apziņa spiesta padoties dotajai īstenībai. 

150. 

Apstipriniet, ka apziņas izkopšana ir tas magnēts, kas pievelk jebkuras derīgas 

enerģijas. Kā dārgums neizsmeļamā apziņa vedīs uz augstumiem, kur uzvara. Vai gan 

ir cilvēka cienīgi ļaut apziņai aizaugt kā ar nezāli?! Vajag apdomāt, kurp vēlētos 

doties! Apziņas uguns apgaismos ceļu. 

151. 

Daži cilvēki iet nākotnei pretī pilnīgi uzticēdamies. No kurienes gan iespējams 

smelties šādu nesatricināmu uzticēšanos? Vispirms saskarē ar Hierarhiju. Bet arī 

spīdekļu izpratne nostiprina apziņu. Bez tam ir vēl trešais apstāklis, kuram nav maza 

nozīme. Trīs Pasaules, protams, eksistē pilnīgā sadarbībā. Daudzu Zemes sākotņu 

nostiprinājums notiek Augstākajās Pasaulēs. Jums pazīstami zemes terafimi, var būt 

arī Smalkās un Ugunīgās Pasaules terafimi. Nereti pirms īstenošanas uz zemes, 

veselas konstrukcijas tiek izveidotas Augstākajās Pasaulēs. Senatnes Nolikumos 

lasāms par Debesu Pilsētām, tās, patiešām, pastāv un īstenībā tiek konstruētas dažādās 

sfērās, un tādējādi tiek radīta magnētiska pievilksme. Cilvēki bieži nenojauš, ka viņu 

terafimi jau dzīvo dažādos veidos. Dažreiz gaišredzīgie saredz tādus reālus 

veidojumus un maldīgi attiecina tos uz zemes sfēru, lai gan zemes atveidojums notiks 

vēlāk. Bet viena izjūta ir neapšaubāma – tieši šādu terafimu pastāvēšana, tā nostiprina 

cilvēku apziņu. Varbūt, ka dažas pilsētas jau pastāv un tajās dzīvo minētie cilvēki? 

Var iet uz nākotni tik pat droši, it kā pilsētas kontūras būtu jau zemes acu priekšā. 

152. 

Patiesi, neizdibināmi Mūsu ceļi! Nezinātājiem liekas, ka neredzamā pasaule nepastāv; 

tie izturas ar aizspriedumiem pret visu, kas nav uztverams ar rupjajām sajūtām. 

Patiesi, cilvēks nevar ietvert svētneskartos ceļus; jo kā gan izprast augstāko 

bezrobežīgo dzīves pamatu! Cilvēkam taču jāapzinās un jāizjūt visas smalkās sajūtas. 

Citādi nevar būt atbilstības un apstiprinājuma, ko dod Hierarhijas izpratne. 

153. 

Ugunīgā palīdzība, tā apzīmē apskaidrības stāvokli. Šim apziņas stāvoklim jātuvojas 

visā jūtu izsmalcinājumā. Protams, var novērot, ka dažreiz runāju gandrīz par vienu 

un to pašu, bet šajā “gandrīz” ietverts vesels spirāles apgrieziens. 

Salīdzinot visus šādus “gandrīz”, var atskārst Mūsu apziņas noslāņojumus. Nav viegli 

apgūt šo noslāņojumus ritmu, kuri ir individuāli atšķirīgi. Bet daudzkārt novērojot, 

iespējams izprast, cik smalka Mūsu apziņas substance. Tieši izceļu apziņas slāņu 

izsmalcinājumu. Cilvēki bieži iedomājas, ka Uguns ir kaut kas brāzmains, 

nesavaldāms, gandrīz briesmīgs. Tā viņi paši kultivē ugunīgos biezokņus. 
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“Kā mežā sauca, tā atskan!” 

154. 

Cilvēki negrib atskārst, ka viņiem zūd neķermenisku izjūtu novērošanas iespējamība. 

Un tomēr, pat parastā klepus, žāvāšanās vai šķaudīšanās brīdī iespējams nomanīt 

sevišķa neķermeniska stāvokļa mirkli. Neuzskaitīsim citus, vēl komplicētākus 

sasprindzējumus, bet kas būs nojautis minēto neķermenisko izjūtu, tas varēs jau sākt 

uzkrāt citu sfēru parādības. 

155. 

Vai tā saucamais brīnums mēdz būt gaidīts? Protams, fenomena pirmais nosacījums – 

negaidītība. Pati cilvēka apziņas būtība nostāda fenomenu ārpus uztveres. Parastā 

apziņa ceļ šķērsli, iepriekš pielaižot pretrunīgus noteikumus. Zināšanas Adepts var 

cilvēkus lūgt – “Mīļās būtnes, netraucējiet ar saviem gaidu saucieniem, kad pasaules 

esences retorte jau veido laimīgu savienojumu. Vai gan var sagaidīt kuģa pagriešanos 

pa labi, kad Mūsu Roka virza stūri pa kreisi?” 

156. 

Nevajag tuvoties Ugunij savtīgos nolūkos. Vienkārša lūgšana par pilnveidošanos atver 

labākos Vārtus. Vienkārša patiesīga attieksme palīdzēs izzināt īstenos Kosma ritmus. 

Savtībā viegli samainīt Kosmisko ritmu, bet saite ar Hierarhiju noved pie Patiesības 

atskārsmes. Daiļuma pieredze notur ticamība robežās. Kad Zemes pasaule tik bagāta, 

kad vēl bagātāka Smalkā Pasaule, kad majestātiska Ugunīgā Pasaule, tad vajadzīga 

Daiļuma pieredze. Tikai vērīguma asums palīdzēs apliecināt skaistumu. Maldīgi 

domāt, ka mākslas pārejošie paņēmieni spēj radīt sprieduma vienbūtīgu pamatojumu. 

Tieši tikai vērīgums, kas uztur trešo aci, dod stipru pamatu jaunradei, kura noderīga 

arī Smalkajā Pasaulē. 

157. 

Nav pat iedomājams, uz ko novirzīsies cilvēce, ja netiks Uguns šķīstīta! Tiekšanās uz 

Ugunīgo Pasauli dos pirmos Agni uzdzirkstījumus. Daudzas apkaunojošas darbības 

atkritīs kā čaumala, tikai domājot vien par Ugunīgo Pasauli. Nekādiem sprediķiem no 

ārienes nav iespējams sasniegt tādu atveseļošanos, kādu veicina viena dzirksts no 

iekšienes. Bet grūti ievirzīt apziņu augstākos ceļos. Nepagursim virzīt apziņu uz šo 

pirmo apskaidrību, turpmākais jau vieglāks. 

158. 

Nekas nesamulsinās ceļinieku, kas jau ieraudzījis savu māju. Kas gan var traucēt 

apziņu tiekties uz Ugunīgo Pasauli? Neviens nevar cilvēkam aizliegt uzstādīt sev 

augstāko uzdevumu. Tikai tāds mērogs skaidros rūpes, un domas pildīsies ar 

svētsvinību. Tikai tā tiks atlasītas vērtības, un varēs iet pie Hierarhijas bez traucējuma. 
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159. 

Dodu spēkus dzirdēt un redzēt. Galvenais – gaisa kādība un gara skaidrība. Ātri raisās 

dzīves mezgli. 

160. 

Apšaubīt Ugunīgo Pasauli nozīmē pārtraukt kustību, tāpēc neskatieties atpakaļ. 

Protiet novērot apziņas augšanu. Protams, tas ir grūtāk nekā vērot matu vai zāles 

augšanu. Bet siena kaudzes rāda, kā zāle aug, tāpat arī apziņa var dot vērtīgas nogulas. 

161. 

Ne vienreiz vien iespējams izdarīt nozīmīgu eksperimentu, kā gars veicina pat 

muskuļu attīstību. Nerunāju par hatha jogu, kas pirmām kārtām stiprina fiziskos 

vingrinājumus. Citās Jogās fiziskajiem vingrinājumiem nav tik liela nozīme, bet 

garīgā attīstība piešķir muskuļiem sevišķu stiprumu. Ņemiet divus atlētus – viens lai 

iet tikai fizisko ceļu, bet otrs izprot gara spēku; cik daudz sekmīgāks viņš būs! 

162. 

Protams, gara evolūcija prasa izsmalcinātību, bez kuras celtniecības darbs nav 

iespējams. Ikvienam, kas uzskata sevi par kultūras kalpotāju, jāpieņem paustās 

sintēzes apstiprinājums, jo kā veidot kultūras pakāpes bez saudzīgas attieksmes? 

Tāpēc katram pamatam jātop aizsargātam, lai kļūtu apstiprināts pasaules labā. Kultūra 

veidojas ne ar rupju attieksmi pret Smalkajām enerģijām un domāšanu, bet ar radošu 

saudzības un atbildības attieksmi. Tāpēc celtniecībā jāatceras par izsmalcinātību un 

tiekšanos uz augstākajām sfērām -  tā sasniedz gara evolūciju. 

163. 

Arī grūtā brīdī domājiet par mums, zinot, ka bezdrāts aparāts – nekavēsies jūs 

savienot. Bet protiet domāt un protiet atšķirt īstā grūtuma brīdi. Bieži vien ļaudis 

uzskata laimi par nelaimi un otrādi. Apziņas paplašināšanās apstiprinās ar zināšanu – 

šī zināšana novedīs pie Mūsu Kopienas. 

164. 

Daliet visu četrās daļās: pirmā – Augstākajam; otrā – Vispārības Labumam; trešā – 

tuvākajam un ceturtā – sev. Bet pienāk stunda, kad paliks tikai trīs daļas, jo ceturto 

uzsūks otrā. Šādu dalīšanu nosauc par ugunīgu. Neviens, izņemot sirdi, neuzrādīs šo 

daļu robežu. Bet lai secība būtu iezīmēta ugunīgi. 

165. 

Saspiežot vai berzējot acis iedzirkstas gaisma, kā centru mirdzuma rupjš 

atgādinājums. Ja rupjš pieskāriens spēj izraisīt redzamu ilumināciju, tad augstākās 

enerģijas skāriens var dot brīnišķas gara krāsas. Piesātinājums ar izplatījuma Uguni 

jāatzīst no rupjākā līdz pat visaugstākajam. Jāpieradinās pie apzinīgas izplatījuma 
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pieejamības atzīšanas. Bet pie šādas iesaistīšanās jāpieradinās. Neaizmirsīsim, ka 

senatnes atklāsmes tika dotas dzīves uzlabošanai un apziņas izsmalcināšanai. Tāpēc 

sakars ar Augstākajām Pasaulēm bija tiešs, bet vēlāk nošķiroties, sākās mehānisku 

līdzekļu meklējumi, lai kā nekā nepārtrauktu saskari. Jāatceras, ka Kali Jugā šādi 

paņēmieni kļuva bezspēcīgi un notika pat sajaukšanās ar Smalkās Pasaules 

zemākajiem slāņiem. Tāpēc gatavojoties Satia Jugai, jāatgriežas atpakaļ pie tiešas 

saskares ar Augstākajām Pasaulēm, pielietojot īsto Ētiku. Tā vajadzīga arī 

nolemtajiem atklājumiem, kurus nav iespējams dot, pastāvot dzīvnieciskai apziņai. 

Nepaguršu atkārtot, jo nepieciešams katrs gara kultūras centrs. Kur gan rast ceļus uz 

Ugunīgo Pasauli, ja ne Ētikas norādījumos? Hatha Joga neved uz Augstāko Pasauli. 

Pietiek sagatavošanās. Uz Augstākajām Pasaulēm jātiecas steidzīgi. Lai katra mūsu 

šūniņa satur miljonu miljonus vadu! 

166. 

Kāpnes ar izgreznotiem pakāpieniem, bet kāpēc apakšējā pakāpe rakstu pilna, bet 

augstāk izgreznojumi top vienkāršāki un uz beidzamās pakāpes nav redzami nekādi 

zīmējumi? Tik sarežģīti darināts raksts, ka aizņemta visa virsma. Jeb vai uz augstākās 

pakāpes raksts nav vajadzīgs? Patiesībā augšā, Neredzu rotājuma rakstu. Tik vienkārši 

domājiet. 

167. 

Derīgi ir nodibināt saskarsmi ar Augstāko Pasauli kā tīra gaisa nepieciešamību. 

Nevajag sēdēt smakojošā, indīgā atmosfērā. Pat visneattīstītākie cilvēki apjēdz indes 

kaitīgumu. 

Tāpat var novērot, ka līdz ar garīgo attīstību cilvēki atbrīvojas no nepatīkamām 

smakām, kas raksturīgas neattīstītiem organismiem. Padomāsim, ka Augstākā Pasaule 

spēj pārveidot pat asins sastāvu! Nedomāsim, ka šādas iedarbības ir pārdabiskas; gluži 

otrādi, tās būs visdabiskākās. Kad cilvēks ir atgriezies no tīra gaisa, viņš smaržo, tāpat 

smaržo Svētdevas apdvesta apziņa. 

168. 

Domāšanas kādība, kā to liecina pārbaude, pieder pie smalkāko enerģiju kategorijas. 

Nav iespējams izmērīt domas fluktuāciju, tālab Mēs noteicām mācekļu pārbaudi pēc 

domu izsmalcinājuma. Ik pēc trim gadiem Mēs dodam māceklim iespēju izteikties 

sakarā ar vienveidīgu notikumu. Tikai pēc šiem termiņiem var vērot patības 

kooperācijas, pacietības un atdevības pavirzīšanos.  Līdzīgus mēģinājumus var likt 

lietā arī citās enerģiju izpausmēs; jo vairāk tāpēc, ka cilvēki pilnīgi aizmirst 

pārbaudīšanu. Tāpat var pārbaudīt pats sevi, vēršot skatu uz vecām lietām un sekojot, 

kā atspoguļojas atmiņu ietekme. Tāpat arī var kontrolēt sevi sakarā ar puķēm, ar 

mūziku vai palasot sen lasītu grāmatu. Var zinātniski novērot apkārtējās vides 

iedarbību uz sen pazīstamu priekšmetu. Cik gan pakāpju var saskaitīt uz priekšu vai 

atpakaļ. Turklāt var padomāt, kāpēc otrreiz noieta pakāpe, vienmēr daudz grūtāka? 
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169. 

Mācības plašums pretēji proporcionāls apziņas pakāpei. Jo plašāka apziņa, jo īsāka 

formula. Tuvajiem pietiek viena vārda un viena burta. Pirmais nolikums līdzīgs 

pērkonam, bet pēdējo rada klusumā. 

170. 

Tikai centru iedegšanās, dod apziņas nepārtrauktu modrību. 

Agni nav patvarība, bet mūsu draugs. Jāpaskaidro, ka gara augšupeja ir Agni 

izpausme. 

171. 

Daudzi notikumi jau pilda izplatījumu. Redzams, ka daži no tiem tiecas turp, kur nav 

drošu iespējamību. Jūs jau zināt, ka cilvēku iespējamības atšķiras no kosmiskajām 

iespējamībām, no kurām jāvadās. Tāpat zināt arī, ka notikumu mezglojumi līdzinās 

senatnes metamajām mašīnām. 

172. 

Sārta dzirkstis lido, vecā pasaule ir spriegumā. Kā saskatīt robežu līkločus? Tie sašķeļ 

zemes, pilsētas, mājas, ģimenes, pat cilvēkus sašķeļ kompromisā domāšana. Vai ir 

vērts uzskaitīt visas vecās pasaules rievas? 

Leģendās milži soļo pāri jūrām, graudami klinšu monolitus. Līdzināsimies milžiem un 

domāšanas monolitiem. Izkliedēsim kautro nenoteiktību, citādi tā paņems mūs savā 

varā un nodos kauna nāvē, nomētājot rēķinvedību grāmatām. Pazīstam monolitu 

domāšanu. 

Kad spēcīgi liesmo pielaistā uguns, domājiet monoliti. 

173. 

Daudz kas nav peļams, kas no zemes mēru viedokļa ir slikts. Ja eksistē amfibijas, 

kāpēc nevarētu būt arī ugunīgi zemes radījumi? Tā ar dižiem tīkliem var izzvejot arī 

milzu zivis. 

174. 

Kas gan īsti būs svētajā ugunī kveldinātas domāšanas izsmalcinātība un cildenums? 

Vai tiešām mākslotās loģikas sablīvējumi un biedējošie sillogismi? Protams, 

domāšana tieksies novērtēt to vislabāko un nodosies vislielākā lietderīguma 

meklējumiem. Var paredzēt, ka Kausa uzkrājumi izraisīs skaidru domu straumi, 

salīdzinādami pagātni ar nākotni. 

175. 

Kas ir mīlestība uz labo? Jāsaprot, ka tā ietver ne vien labu darbu veikšanu, bet arī 

prasmi sajūsmināties par labo. Pēdējo nosacījumu parasti nepieņem, un tas paliek 
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neizprasts, tas cilvēkos jāiepotē un jāieaudzina. Tikai sajūsma par labo rada Sirds 

siltumu. Mīlestība uz labo atklāj daudzas savā būtībā aizkustinošas labā detaļas. Mēdz 

paiet garām daudziem piemēriem, kas varētu izsmalcināt sirdi. Tāds izsmalcinājums 

pasargās no pārestību nodarījumiem. 

Kad Runāju par Ugunīgo Pasauli, tad, protams, mīlestība uz labo bija domāta kā stiprs 

augšupejas pamats, un tika norādīts cik cildeni ir priecāties par labo. Kāds 

izsmalcinājums prasmē saskatīt Labuma Lotosa ziedlapiņas! Arī Mēs priecājamies par 

katru šāda prieka izpausmi. Jo šķīsts ir prieks par labo. Tāpēc lai katrs, kas sapņo par 

Ugunīgo Pasauli, uzkrāj mīlestību uz labo. 

176. 

Veiksme tāpat jāaudzē kā puķe. 

177. 

Apziņas kādību saskaņotība rada iespēju ieiet Ugunīgajā Pasaulē. Līdztekus mīlestībai 

uz labo jābūt arī pretīgumam pret ļauno. Mīlestība uz labo vien bez pretīguma pret 

ļauno nebūs aktīva. Pretīgums pret ļauno ir ļoti aktīva kādība, tas ir pārbaudes akmens 

attiecībā pret ļauno. Prāts nespēj pietiekoši atšķirt ļauno. Atradīsies visādi prātojumi, 

kuros slēpsies odze. Bet sirds pretīguma izjūta pret ļauno nekļūdīsies. Nervu centri 

ietrīsēsies, saskaroties ar ļaunā sākotni. Šo sirds zīmi nevar nepamanīt, un tā rodas 

pretošanās ļaunumam. Var redzēt, ka sirds strāva nekavējoši pastiprina izstarojumu 

bruņojumu. Tādam kareivim var sacīt – tu, brāl, patiesi bruņojies cīņai. Tāpat kāds 

vientuļnieks pielīdzināja sevi sunim, kas sakodis zvēru. “Acs vēl neredz, auss vēl 

nedzird, bet sirds jau nojauš un bruņojas cīņai, jo skaidrai sirdij ļaunums nav 

panesams.” Ļaunums var izgreznoties daudzām rotām, bet modro sirdi nepiemānīs 

nekāda maska. Tā aplūkosim kādības, kuras vajadzīgas Ugunīgajai Pasaulei. 

178. 

Vēstnesis, kuru bija panākuši vajātāji, metās ar visu zirgu upes visplatākajā vietā. 

Vajātāji apstājās, jo cerēja, ka vēstnesis noslīks, bet viņš izpeld krastā. Vajātāji steigā 

dodas uz šaurāko vietu un noslīkst straumē. Patiesi, kur šauri, tur bīstami. Šāds 

apsvērums jāpielieto visur. Atvieglojuma ilūzijas meklēšana neved pie varoņdarba. 

Visgrūtākais ir arī vissasniedzamākais. Cilvēki nevēlas saprast, ka neatlaidīgi 

meklējumi jau ierosina spēcīgas enerģijas. Tāpēc netieksimies uz šauro, bet dosim 

priekšroku platajai sākotnei. 

179. 

Kāds gribēja iepazīt visaugstākās pasaules, bet dzīvoja kā cūka. Tiekšanās augšup 

nesaskan ar saskaņu izrakšanu. Cūkai cūku kūts. 
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180. 

Kāds iedomājas, ka viņš grib sasniegt kosmisko apziņu; lai labāk domā par sirds 

skaidrošanu. Lai ne tik daudz iztēlo sevi par Kosma uzvarētāju, bet lai vēlas attīrīt 

apziņu no gružiem. Bez vēlēšanās tuvoties apskaidrotam, nevar tikt pāri likuma 

robežām. Patiesi, maizes cepējs, garīgās un materiālās, nedrīkst domāt tikai par to, lai 

pats būtu paēdis. 

181. 

Necentieties paredzēt savu vietu Ugunīgajā Hierarhijā. Mēs visi esam strādnieki 

Gaismas sfērā. Zemes mērogi neparāda izmērījumus ceļā uz Ugunīgo Pasauli. Ikvienā 

ir ugunīgā daļiņa, bet kā un kur tā pārveidosies, tas nav zemes svinējums. Bet mēs ļoti 

labi nojaušam, kad esam veikuši kaut ko Ugunīgās Pasaules cienīgu. Katram 

jālīdzinās pēc šīs svētās izjūtas. Tad viņš būs īsts līdzstrādnieks. 

182. 

Noslēgumā ieteicu Jums vairāk koncentrēties uz garīgu pilnveidošanos nekā uz 

tādiem blakus jautājumiem kā Valdoņa Budas smalko atlieku iemiesošanos utt. 

Nolieciet pie malas “Slepenās Doktrīnas trešo sējumu un pamatīgi izstudējiet pirmos 

divus, tie paši dos Jums darbu vairākiem gadiem. Nepiegružojiet savu apziņu ar 

fragmentārām, nesistemātiskām zināšanām! Nemetieties pie Dažādiem avotiem, 

iekams neesat apguvuši pamatus! 

183. 

Formulu lakonisms ir Uguns nolikums. Ir jāiemācās svētais lakonisms. Nevajag 

domāt, ka tas viegli apgūstams; tajā izpaužas ir lietderība, ir saudzība, ir cieņa, ir 

asināts spēks. Tiek sūtīta nevis plaša formula, bet tās esence. Sakoncentrējot spēku 

vienā vārdā, sekas būs jo spēcīgākas. Nevis strāva, bet zibens ir pavēles simbols. 

Lielu iekšēju darbu spēj veikt viskoncentrētākais, vispārliecinošākais. Tāpēc senatnes 

lūgšanas sastāvēja no šiem piesaukumiem. Bet šādai bultai var pievienot arī rokas 

žestu. Pēc būtības šāds žests nav vajadzīgs, bet pašam sev tas var būt spēcīgs 

norādījums. 

184. 

Visas zemes izjūtas pārveidojoties sasniedz Ugunīgo Pasauli. Garīgi eksistē ne vien 

redze un dzirde, bet arī garšai jauns uzdevums. Bez garšas nevar izprast daudzus 

ķīmiskus sastāvus un jaunradei vajadzīgas visas izjūtas, kā saattiecības mērogs. Tāpēc 

jau uz Zemes vajag izsmalcināt izjūtas. Ne velti kāds vientuļnieks katru dienu barībai 

lietojis lapas un zāli, lai izsmalcinātu garšu. Kad garāmgājējs jautāja – kāpēc viņš tā 

dara? Vientuļnieks atbildējis – “lai tevi labāki mīlētu.” Tā ikviens izsmalcinājums 

derīgs pamatu izziņai. 
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185. 

Dažs grib visvieglāko; dažs izvēlas visgrūtāko; dažs nevar runāt, bet stingri stāv 

sardzē; dažam ir viegli vārdi un viņš lido tiem līdzi; dažs spēj nojaust vissvarīgāko 

parādību, bet daži vēlas kavēties pie neveiksmes. Var bezgalīgi uzskaitīt šīs atšķirības, 

bet tikai visspēcīgākā sirds Uguns attaisno personības īpašības. Tāpēc Mēs 

nemitēsimies uzsvarot daudzveidību. Dārznieks zina, kā saskaņot augus, jo viņš taču 

dārza meistars. 

186. 

Tehnokrātija jāpieņem kā tumšo viltība. Jau daudzas reizes tumšie pielietojuši 

mehāniskus atrisinājumus. Viņi cerēja nodarbināt cilvēku uzmanību, lai tikai tos 

novērstu no garīgās augšanas. Bet dzīves problēmu atrisināt iespējams vienīgi 

paplašinot apziņu. Bar novērot, kā mehāniskās hipotēzes viegli aizrauj cilvēku 

cerības. Senajiem tā arī bija Maija, kas varēja sabrukt pie mazākā trieciena. 

187. 

Starp ugunīgajām norisēm novērojami  ne vien pārsteidzoši fenomeni, bet arī daudzas 

pārejošas nenotveramas parādības. Mums vajag pievērst vislielāko uzmanību sekām. 

Cilvēka raksturu izveido ne tik daudz fenomeni cik pastāvīgie ugunīgie viļņi. Ja 

cilvēki gaidīs tikai fenomenus un ignorēs vāji uztveramās sajūtas, viņi tiks gan dažreiz 

satricināti, bet neiegūs pastāvīgu ugunīgo atziņu. Mācība nedrīkst apgrūtināt nervu 

centrus ar satricinājumiem. Gluži otrādi, augšupeja būs nodrošināta, ja cilvēki atzīs 

sevī svētdevīgas vibrācijas. Lai cilvēki iemīl pašu domu par Ugunīgo Pasauli. Šādi 

padomi lai ir aktuāli. Bez mīlestības un sirds degsmes nedrīkst pievilkt stihiju spēku. 

188. 

Cilvēkam atbilstošās Uguns pieplūsme nevar notikt bez atbildības apzināšanās. Tādā 

apzinātībā būs ietverti zināšanai atbilstoši izsmalcināts rūpīgums un saudzīgums. 

Zaimošana tieša un netieša izsmalcinātais apziņai nav iespējama. Nekādi meli 

neatbilst patiesības ugunij. Darbībās un rūpēs nedrīkst atmest domu par Hierarhiju un 

vareno tuvo Ugunīgo Pasauli. 

189. 

Var priecāties par katru jaunu dzīvības pakāpi. Elementu jaunais savienojums veicina 

ugunīgu izsmalcinājumu. Tumšie spēki nekad neizjutīs vienotības prieku ar 

Hierarhiju. Dažs ieskata katru stundu kā pēdējo, bet cits katru stundu apzinās kā 

pirmo un jauno. Tāds rēķins ir uguns rēķins. 

190. 

Gara dīglis, protams, nesākas ar cilvēcisko evolūciju, tā manifestācija attiecas uz 

neizsakāmo ugunīgo procesu, tāpēc cilvēkam piemērojiet vārdu – gara iedegšanās. 

Tieši cilvēkam dota uguns iedegšanās, tā mīt visas jaunrades izpausmēs. Jāatceras, ka 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

7.daļa: Gara augšupeja  

3.nodaļa: Par izsmalcinātību 

 

14 lapa no 15 lapām 
 

cilvēkam uzticētas varenas enerģijas, tāpēc, kas neiededzinās garu, tas neizpildīs 

uzdevumu. Tieši pati pilnveidošanās pastāv vispirms garīguma izpausmes apzinātībā. 

Bez garīguma izpausmes nenotiks tuvošanās Ugunīgajai Pasaulei. To vajag iegaumēt 

visiem. 

Tiek pieņemts, ka garīgums pastāv tikai garīgu grāmatu lasīšanā. Tādu lasītāju ir 

daudz, bet pildītāju maz. 

191. 

Jūs esat redzējuši melnus izplatījuma plankumus. Jūs pazīstat arī neskaidrus 

veidojumus, it kā izplatījumā izdedžus. Tāpat pazīstat visu izplatījuma veidojumu 

mirdzēšanu. Viss dzīvo un ugunīgi pārveidojas, tāpat vibrē arī mūsu jūtas. Pieredzējis 

novērotājs zina, ka viņa redze dažreiz apmiglojas un pēc tam atkal noskaidrojas. Tas 

pats notiek arī ar dzirdi, tausti un garšu. Tā iespējams novērot visu mūsu funkciju 

pilnīgu kustīgumu. Protams, ik viena ugunīgo nervu atsaucība uz Makrokosmu ir 

izsmalcināts stāvoklis, bet tikai retais apzinās šādu saskaņotību ar ārējo Pasauli. 

Neattīstīta apziņa kaitē visiem novērojumiem. 

192. 

Sensenais izteiciens – skatīties caur uguni tika nepareizi iztulkots. Cilvēki to izprata 

fiziskajā nozīmē. Viņi sāka izlietot uguns sienu lai attīstītu gaišredzību. Bet dabiskajai 

augšupejai šādi mākslīgi paņēmieni ne vien nevajadzīgi, bet pat kaitīgi. Protams, uz 

zemes lietām jāskatās caur sirds uguni, tikai tāds skatījums atbrīvos no Maijas 

slazdiem. Ugunīgais sasprindzējums prasa laiku, un pacietību, un atdevību. Minu šo 

piemēru kā pierādījumu, cik ļoti senatnes gudrība tika sagrozīta un izpaudās maģijas 

rupjās formās. 

193. 

Ugunīgās sirds Sufraba Lotoss bieži nav dots pat ļoti augstiem gariem. Bet ugunīgā 

Lotosa atsevišķas ziedlapiņas iespējams saskatīt, pēc tām atveidosim visu ziedu. Bet 

ja kaut reizi aicinātā sirds būs saskatījusi šo ugunīgo brīnumu, tad no tā brīža ceļš ies 

augšup uz mūžīgu sasniegumu. Kaut arī augšupeja ir pārmērīgi krauja, Mēs 

gatavojam balstus tiem, kas nolēmuši iet. 

194. 

Ģimene, dzimta, valsts, tautu savienība – katra apvienība tiecas uz mieru un dzīves 

uzlabošanu. Katrā sadarbībā un kopdzīvē ir nepieciešama pilnveidošanās. Neviens 

nespēj novilkt evolūcijas robežas. Tādēļ darba darītājs kļūst par radītāju. Nebīsimies 

no jauncelsmes uzdevumiem. Meklēsim zinātnei nepieblīvētus ceļus. Tā 

pilnveidošanās doma kļūs par prieka zīmi. 
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195. 

Neapmierinātības jūtas un tiekšanās uz pilnveidošanos raksturo sintēzes nesējus. Lai 

arī cik redzami grūts būtu specialitātes ceļš. Sintēzes nesēja ceļš pārsniedz speciālista 

ceļu visos nosacījumos. Cik daudz meklējumu un pašaizliedzīgu varoņdarbu sintēzes 

nesējs rāda ikdienas dzīvē. Patiesi, sintēzes nesējam katrs ceļa attīstības nosacījums ir 

gara varoņdarbs. 

196. 

Atbilstības likumam jāpievērš gars ugunīgajai izziņai. 

Katrs jēdziens taču skanēs atbilstoši šim izsmalcinājumiem vai blīvumiem. Gars spēj 

pārvaldīt savas izsmalcinātās tiekšanās. Vispirms jāiemācās izsmalcināt savas jūtas, 

lai piesātinātu garu ar nepieciešamo slieksmi uz Daiļuma Pasauli. Tā relatīvo 

standarta jēdzienu nomainīs patiesā Daiļuma jēdziens. Protams, jūtu izsmalcinājuma 

atklāsme jāievieš dzīvē. 

197. 

Par labā kādību arī jāpadomā, jo šo jēdzienu bieži lieto nevietā, pieņemot, katru vājību 

un neprātību par labā izpausmi. Ir pareizi sacīts, ka jāaizstāv Patiesība un jācīnās ar 

ļaunumu. Kādība, kas piemīt labam, ir darbības cildena piesātināšana ar taisnīgumu 

un sirdi. Ievērojot augstāko taisnīgumu, ugunīgā apziņa tiecas radīt labāku Karmu. 

Sirds pievilksme vienmēr ugunīgu enerģiju piesātināta. Labā kādība jāsaprot visos 

augstākajos izmērījumos. Tieksimies pilnveidot labā kādības jēdzienu. 

198. 

Darbība ir atkarīga no tās sfēras saspringtības, kurā gars atrodas. Kā tiekšanās 

sakāpinājums nostiprina darbības spēku, tā arī pretošanās piesātina darbību ar apziņas 

būtību. Izmērījumu sfēras parāda enerģiju patēriņu. Kur fiziskā Pasaule prasa piepūli, 

tur Smalkā Pasaule to ne tikai neprasa, bet rada vieglu pārvietošanos. 

Ir nepareizi domāt, ka Ugunīgā Pasaule ir tikai Zemes Pasaules atspoguļojums. Jo 

Smalkās Pasaules slāņi ir Zemes slāņu atspoguļojums, tad Ugunīgajā Pasaulē ir slāņi, 

kas sargā Zemes sfēru evolūcijas attīstību. Šajos slāņos tiek iezīmēta visa evolūcijas 

plūsma. Tā ir ne tikai izplatījuma rekordu Krātuve, bet arī Kosmiskā Laboratorija. 

Šādi slāņi atrodas visaugstākajās sfērās. Cilvēka augšupeja ir atkarīga no šo sfēru 

pievilksmes. 

199. 

Neviens, nevēlēdamies sabojāt trauslāko ziedu, nenoslēps to makā. Smalkais prasa arī 

vissmalkāko apiešanos. Ne tikai retajos svētkos, bet arī ikdienā nevajadzētu plēst goda 

drānas. Svētkos cilvēki saudzē apģērbus, bet ikdienišķā dzīvē nerūpējas par tiem. Cik 

daudz smalkāko goda tērpu aiziet bojā! 


