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Karmiskā čaula 

59. 

Karmiskā čaula atgādina kādu citu čaulu. Arī smalkā ķermeņa čaula ienes esamībā 

daudz juceklīga. Šīm abām čaulām, protams, vispār nevajadzētu būt. Tikai cilvēka 

nepilnība pieļauj šos starprobežu veidojumus. Fiziskais ķermenis, protams, pārvēršas 

smalkajā ķermenī, bet ja gars jau laikus nav atbrīvojies no zemes pievilksmēm un 

kādībām, smalkais ķermenis nespēj izdalīties tīrā stāvoklī. Tas aiznes uz sevis zemes 

kaislību savdabīgu nogulsni. Ja arī smalkais ķermenis atbrīvosies no šīm paliekām, 

čaula tomēr paliks uz ilgu laiku un klejos apkārt līdzīgi biedēklim, bieži ļoti 

negatīvam. Tādām nogulsnēm cilvēka gara tumsība apbalvo daiļo Smalko Pasauli. Ja 

cilvēki apjēgtu pasauļu sakarību un nolemto evolūciju, tie neuzdrošinātos iežogot sevi 

ar kaitīgiem atkritumiem. 

60. 

Gadījums ar H. ir neparasts. Karma, saprotams, nolīdzināta, bet tā sauktā karmas 

čaula paliek un šo apstākli ļoti iecienījuši dēmoni. Nekas tā neizsauc niknumu, kā 

karmas mirāžs. Pastāvīgi liekas, ka samaksājušais vēl kaut ko parādā, un tas saceļ 

niknumu. Mēs pazīstam daudzas saišu atšķirības. Var novērot, ka gadsimtos viena 

personība ceļas, bet otra krīt; kas gan tādos gadījumos notiek ar saistošo pavedienu. 

Bet demoni izlieto karmisko čaulu, lai vēl spēcīgāk uzbruktu. 

61. 

Cilvēki veltī maz uzmanības Neredzamajai Pasaulei. Vajag apzinīgi pieradināties 

izprast tās klātbūtni visā. Izplatījumu var uzskatīt par vadu uz Neredzamām Pasaulēm, 

bet – kas mūs novēro. 

62. 

Tāpēc cilvēki tikai dažreiz izjūt smalko būtņu klātbūtni? Tās atrodas ap viņiem, bet 

nojaušamas reti. Šeit izpaužas ļoti zīmīga parādība. Zemes būtnes nojauš, kad smalkie 

iemītnieki pieskaras viņu apziņai vai nu uz viņu vēlēšanos, vai arī pēc auru 

radniecības. Tad cilvēki izjūt tās trīsas, kuras tumsoņiem izvēršas bailēs, bet 

zinātājiem tās nozīmē ugunīgās enerģijas saviļņojumu. Visai retie spēj jau no 

mazotnes apzinīgi izpazīt šādas trīsas, kuras tika dēvētas pat par svētām. 

63. 

Cilvēki veltīgi sūdzas par atrautību no Smalkās Pasaules. Daudzi redz smalkās būtnes. 

Daudzi uztver viņpasaules balsis. Daudzi saož pārzemes aromātus. Var minēt 

neskaitāmas parādības tiklab cilvēku, kā arī dzīvnieku vidū. Tikai tiepīgi aizspriedumi 

traucē cilvēkiem izprast īstenību. Cik daudz cilvēku glābuši norādījumi no Smalkās 

Pasaules. Cik daudz valstisku lietu izlemts pēc norādījumiem no Augšienes. Šādus 

piemērus uzrāda ne vien senie laikmeti, bet arī nesenā pagātne var dot šādas saskares 

neapstrīdamus faktus. Zeme nav izolējama no pārējām Pasaulēm. Pat pretēji visām 
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tumsonīgām māņticībām zemes blīvās jūtas uztver Smalkās Pasaules jūtas. Kad 

apziņa izsmalcināsies, var sagaidīt vērtīgu tuvināšanos, kas būs gluži dabiska. 

64. 

Par dzīvi Smalkajā Pasaulē stāstīts daudz. Šie stāstījumi bieži šķiet pretrunīgi, bet 

atkal minēsim zemes piemērus. Zemes stāvokļu daudzveidība ir apbrīnojama, tikai 

neattīstītās acis nespēj saskatīt smalko izpausmju lielo daudzumu. Kad runājam par 

zemes stāvokļiem, Mēs parasti ņemam vērā tikai vienveidīgas grupas, bet nevaram 

uzskaitīt visu gribas jaunrades kompleksu. Tādējādi Mūsu apzīmējumi būs atkarīgi no 

sarunas temata vai no sarunas biedra apziņas kādības. Arī vispareizākajos Smalkās 

Pasaules aprakstos vienmēr atradīsim zināmas grupas, kas atbilst mūsu nolūkiem. 

Tāpēc nenopelsim Smalkās Pasaules aprakstu daudzejādību. Ja Zemes pasaule ir 

majestātiska, tad Augstākās Pasaules ir majestātiskas un daudzveidīgas progresijā. 

65. 

Daudzi vēlas iepazīt Smalko Pasauli visos sīkumos, bet šie daudzie jutīsies ļoti 

apjukuši. Visa Smalkās Pasaules redzamība ir relatīva, pēc apziņas attīstības. Var 

sajūsmināties par gaismu, bet var arī atrasties miglā. Var ar gribu celt brīnišķīgas 

celtnes, bet var arī palikt uz gružu kaudzes. Var ātri piesavināties gara valodu, bet var 

arī palikt mēms un kurls. Katram pēc viņa nopelniem. Katrs apzinās pēc savas 

apziņas. Smalkā Pasaule ir ļoti taisnīgs stāvoklis. Var pārliecināties, ka pat vienkārša 

mīlestības apskaidrota apziņa gūst sekmes. Zemes cilvēka tirgus izjūtas reti 

savienojamas ar mīlestību. Tā bieži paliek neapjēgta. Bet Smalkajā Pasaulē mīlestība 

ir visu atslēgu atslēga. Daudziem cilvēkiem iztēle ir nepieejama abstrakcija, bet 

Smalkajā Pasaulē katrs uzkrātais iztēles graudiņš ir ceļš uz iespējamībām. Zemes 

cilvēkiem apvainošanās, rūgtums un atriebība gulst žults un aknu pamatā, bet 

Smalkajā Pasaulē pat vidusmēra apziņai šīs apkaunojošās parādības atkrīt kā nederīga 

čaumala. Tāpēc tā uzsveram ugunīgo apziņu, lai nekavējoties paceltos augstākajās 

sfērās. Patiešām, visiem augstākiem līdzekļiem jātiecas uz ugunīgo apziņu. 

66. 

Smalkās Pasaules tuvināšanās zemes pasaulei ir viens no lielākajiem ugunīgajiem 

uzdevumiem. Nemanāmi tiek daudz kas darīts šajā virzienā. Turklāt vēl nepieciešams 

tautas prātos nostiprināt apziņu. Vajag pārliecināt par Smalkās Pasaules īstenību un 

izraut to no pasakas stāvokļa. Maza nozīme tam, ka kaut kur jau sasniegti rezultāti. 

Bet vissīkākais pilnveidojums ir jāpieņem apzinīgi. Ja tas samazināms pat ikdienas 

atklājumos, tad kā gan tas būs izjūtams, kad skars pašu cilvēku! Cilvēkam grūti 

atsacīties pat no sīkuma! Varoņi, kas atdod asinis tuvākā labā, ir reti, bet šis iekšējais 

impulss pilda viņa organismu jauniem spēkiem. Jāprot saprast arī fiziskā ķermeņa 

transmutāciju kā varonību. Kā iedrosminājums var noderēt apziņa, ka šādas tuvošanās 

mēģinājums jau devis cildenas un taustāmas sekas. Cilvēkiem jāpierod, ka Esamības 

pilnveidošanai jāpaātrinās, tomēr tam nav jālīdzinās konvulsijām, bet tieši pretēji: 
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cilvēkiem nevajag apmierināties ar novecojušām parašām; viņiem jāiemācās 

priecāties par jauno. Prieks par jauno jau ir spārni uz nākotni. 

 


