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Cilvēka konstrukcija. 

Sirds altāris. 

3. 

Ugunīgā Pasaule ir viens no augstākajiem pasauļu jeb sfēru iedalījumiem mūsu 

planētas ķēdē. Protams, monāde atbilst gara izpratnei. Bet kad tiek runāts par 

garīguma un gara izpausmi dzīvē, vienmēr tiek domāts augstākais Ego. Monāde, 

patiesībā pastāvoša no 6. principa un 7. universālā, nav apzinīga būtne izpausmju 

plānos. Lai sasniegtu apzinīgu izpausmi visos plānos jeb iegūtu patiesu nemirstību, 

t.i., lai kļūtu par Arhatu, Budu, Džian-Koganu (Dhyan-Chohanu), cilvēkam, šeit uz 

zemes jāsavieno 3 principi (4., 5., un 7., un jāsakausē tie 6.principā, 7.princips ir tikai 

mūžīgais dzīvības spēks, kas ir izliets visā Kosmā. Tāpat paturiet prātā, ka katram 

principam ir savas augstākās un zemākās izpausmes jeb īpašības. Tā smalkais 

ķermenis, kas ietver dižu garu, atbildīs augstākām jūtām, t.i., visas kaislības un 

iekāres būs transmutētas viņā caur tīru uguni vissmalkākās jūtās un sajūtās. Tādejādi 

eksistē daudz kā smalko, tā arī mentālo ķermeņu pakāpju. 

4. 

Nedrīkst apgalvot, ka ēteriskais ķermenis ir psihiskās enerģijas nogulsnējums. Kā tā 

var būt, ja pēc cilvēka nāves ēteriskais ķermenis paliek zemes pievilgsmē un ātri 

sadalās, turpretī psihiskās enerģijas uzkrājumi pēc nāves nes garu viņa paša radītos 

augstumos. 

Ēteriskais ķermenis jeb smalkie fluīdi, kas izdalās no fiziskā ķermeņa, ir fizisko 

centru emanācijas. Ēteriskais ķermenis apliecina fizisko un nostiprina astrālo, kalpojot 

par saiti starp šiem diviem ķermeņiem. 

5. 

Starp smalko un fizisko ķermeni pastāv pilnīga atbilstība. Tāpēc katram fiziskajam 

centram ir savs atbilstošs centrs smalkajā ķermenī. Tā visi astrālie jūtekļi un centri 

dzīvo tāpat kā fiziskie, bet savos smalkajos izstarojumos. Bet tie nav apskatāmi 

atsevišķi. Ārējā pasaule ir tikai iekšējās atveidojums. Un tāpat kā ārējie jutekļi jeb 

enerģijas izpaužas tikai tad, kad rodas nepieciešamie apstākļi, tā arī iekšējās garīgās 

enerģijas izpausmes, kad iekšējā plānā radušies astrālie un garīgie nosacījumi. 

6. 

Absolūtais Saprāts un Pilnīgā Sirds, būdami viens un tas pats Avots, atbilst cilvēka 

augstākajai būtībai, kad viņa gars, saprāts un visas jūtas ugunīgi pārveidojušās un 

saplūdušas sirdī, tas ir, kad saprāts kļūst par sirdi un sirds par saprātu… tādā veidā 

jūsu lasītājs izvairīsies no daudziem pārpratumiem. 

Jūs sesto principu ievietojat sirdī, arī tas ir pareizi, jo nekas nevar aiziet garām sirdij, 

tajā transmutējas visas enerģijas. Bet daudzi pieraduši savienot sesto principu – Budhi 
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ar smadzeņu centru un var sākt Jums celt iebildumus. Bet tieši sesto principu tā 

augstākajā aspektā vadīs sirds. 

7. 

Sestais princips ir sintēziskā sākotne un nevis cilvēka augstākais “Es”. 

Augstākais “Es” sastāv no trim principiem: septītā, sestā un piektā. 

8. 

Galvenie centri ir 7 un tie atbilst cilvēka 7 principiem. Bet lai nobeigtu 

pilnveidošanos, cilvēkam jāiededz sevī visas 49 ugunis, kas ietver sevī visu centru un 

to nozarojumu ugunis. Mācībā ir minēts 21 centrs, tādēļ, ka tiem atveroties seko arī 

pārējo nozarojumu uguņu iedegšanās. Visi garīgie centri ir atkarīgi no Sirds. Sirds ir 

lielais visu enerģiju kopotājs un transmutētājs. Sirdī pēc tās nozīmes, kāda tai piekrīt 

mūsu ķermenī, var nosaukt par sauli. 

9. 

Mūsu laikmetā sirds attīstība ir vissvarīgākais uzdevums. Bez sirds attīstības arī 

kundalīni nedarbosies pilnā jaudā. Patiešām, sirds ugunis dod neizsakāmas svētlaimes 

izjūtu. Pasauļu tuvināšanās laikmetā sirds centrs kļūst sevišķi spēcīgs. Bet iededzināt 

sirds ugunis daudz grūtāk, kā realizēt kundalīni pacelsmi. 

10. 

Sirds altāra apzīmējums dots ne tikai kā simbols, bet arī tāpēc, ka noliekot domu uz 

sirds, izjūtams it kā viegls spiediens sirds virsējā daļā. Šī izjūta tik ļoti liega, ka 

smalkās izjūtās neievingrinājies, pat nenojautīs to. Bet cilvēki ar izsmalcinātu apziņu 

noteikti sajutīs šo domu enerģijas spiedienu. 

11. 

Pieaicināsim atjautību pretošanās spēju nostiprināšanai. Šo domu vajag likt uz sirds, 

citādi tā negūs piepildījumu. Galvenais, lai tiktu pielietoti Norādījumi: Lai svētītas ir 

briesmas, tās māca būt vienotiem un spējīgiem pretoties. Ja šos apstākļus vēl veicina 

sirds apliecinājums, tad bruņojums gatavs. Marsa bruņojumu gatavojuši un kaluši – 

vulkāns un Venēra, tā gudrās leģendas simbols koordinē dzīves priekšstatu. 

Cik nepieciešama ir apvienošanās klusēšanā! Nekas tā neiedarbojas uz sirdi, kā 

sasprindzināta klusēšana. 

12. 

“Un vakarā viņš uzlika domu uz sirds, bet rīts deva atrisinājumu”, sacīts persiešu 

hronikās par Kalna Gudro. Daudziem tas ir vienkārši kā asprātīga paruna. Turpretim 

šajā izteicienā dota vesela Mācība. Patiesi, nolika domu uz sirds, jo nekur citur doma 

nespēj pārvērsties, kā vienīgi uz sirds altāra. Daudziem grāmatas “Sirds” lasītājiem 

radīsies doma – vai tiešām mēs esam guvuši kaut ko jaunu un lietā liekamu? Tādi 
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cilvēki vēlētos saņemt aptiekas recepti, un apgarot sirdi ar patentētiem zāļu 

graudiņiem. Viņiem norādījums – uzlikt domu uz sirds ir tīrās blēņas. Un viņu 

juceklīgai apziņai ir grūti sadalīt domu. Un atrast sirdi saprāta rievās tiem nav 

iespējams. Bet tas, kas jau ir atskārtis sirds altāri, iepazīst arī gara disciplīnu. Mēs 

sūtām atgādinājumus par sirdi tiem draugiem, ko sastapsim Austrumu krustceļos. 

Tiem sūtām vienotības aicinājumus, kuru sirdis jau pieskārušās sfēru mūzikai. Kam 

sfēras ir tukšums, tam arī sirds tikai asiņu maiss. 

13. 

Smalkā ķermeņa ievainošanai jātop par zinātniskas pētīšanas priekšmetu. Tāda 

ievainošana atgadās daudz biežāk, ne kā to varētu domāt. Kaujā un neērtībās pie 

atgriešanās fiziskajā ķermenī novērojami ievainojumi, kas vienmēr izpaužas fiziskās 

sāpēs; pie tam sāpīgās izjūtas koncentrējas vissaprindzinātākajā ķermeņa daļā. 

Protams, visbiežāk cieš sirds. Jāsaprot, ka sirds ir dzīvības devēja, bet toties ugunīgā 

sirds visvairāk tiecas cīņā. Visvērtīgākās fiziskās izjūtas ir sirds pulsācijas, kad tās 

saistītas ar smalkā ķermeņa attīstību. Tāpat pamācošas ir svari svārstības, smalkajam 

ķermenim atstājot fizisko. 

14. 

Varu dot jums padomu pievērst vislielāko uzmanību nervu centriem, kuru neapzināta 

daļēja atvēršanās bieži rada visus TBS, astmas, reimatisma un citu slimību 

simptomus. Tā viens no vissvarīgākajiem centriem jogisma attīstīšanai ir, saules 

pinums, ir pilnīgi neizpētīts. Bet tas dod daudz slimīgu sajūtu, ejot pa jogisma 

attīstības ceļu. 

15. 

Liela dāvana ir – gūt gaišredzību pieskaroties saules pinumam. Šis process var 

norisināties kā fiziskajā, tā arī smalkajā ķermenī, jo pieder neiznīcināmu procesu 

šķirai, bet tajā gadījumā jābūt stipram sirds magnētam. Tā zināmā attīstības pakāpē 

iespējams veikt derīgas darbības, paceļot cilvēces garu. Protams, gaišredzības sekas 

un izpausmes ir ļoti daudzveidīgas, bet tās potenciāls noved organismu vidē, kas 

dažādos apstākļos liek cilvēcei pilnveidoties. Ne velti gaišredzības un gaišizpratnes 

atvērsmes balva pieder Pasaules Mātei. 

16. 

Apakšzemes kosmiskās ugunis sevišķi jāievēro pēc sprieguma saules pinumā. Šādas 

precīzas sagadīšanās ir iespējamas novērot. Apakšzemes uguns sprieguma ceļš 

vienmēr saredzams sarkanas liesmas pavadībā. Tā iespējams nostiprināt ugunīgo 

seismogrāfu. 

17. 

Kauss, tāpat kā sirds, sevišķi tuvs Brālības jēdzienam. Kauss ir visa mīļotā un dārgākā 

glabātuve. Dažreiz daudz kas kausā uzkrātais, veselām dzīvēm paliek slēgts, bet ja 
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Kausā iespiedies Brālības jēdziens, tad tas skanēs gan priekā, gan ilgās visos mūžos. 

Cilvēkiem, kas izzinājuši, pat grūtumu un sadursmju brīdī Brālības jēdziens būs 

glābējs. 

18. 

Augstākie Gari rada ar psihisko enerģiju, kuras spēks bāzējas sirds uguņu iedegšanā. 

“Kauss” ir jaunrades avots, bet psihiskā enerģija iemieso radošās idejas. 

19. 

Daudzas tautas ievērojušas centru nozīmes secību [pakāpenību]. Nesaprotami 

nosaukumi bieži atbilda visīstenākam uzdevumam. Kad dzirdat vārdu “Abramram”, 

tas būs atgādinājums par “Kausa” centru, kur koncentrēta jūtziņa, kas nolemta nākošai 

evolūcijai. Kad dzirdat par uguns spārniem, tas būs pieplecu centrs. Tāpat piecas 

dārgumu virsotnes būs zvana, plaukstas pamata un apakšstilba liela centrs. Kad 

sajūtams pēkšņs nespēks zem ceļiem vai sasprindzējums delnās (plaukstās), tad tā būs 

zvana centra saasināšanās. Var izdarīt neskaitāmus novērojumus, kas atklās 

neizsmeļamas organisma kādības, tik apkaunojoši atstātas novārtā. 

20. 

Vienmēr un visās darbībās vienīgais mērogs – jūtziņa. Bet ja tiesā jūtziņa grūti 

nojaušama un tā pieklauvē vāji, tad katru rīcību vajag svērt sirds svariem. Jūtziņa ir 

vistuvāk sirdij. 

21. 

Vajag sekot prasmei iejusties svešā noskaņojumā. Tā nav domu lasīšana, bet kaimiņa 

būtības jūtzināšana. Ir viegli skatīties tālāk, kad pazīstam tuvāko. Daudzi stāv uz tādas 

jūtziņas sliekšņa, bet tikai patības konvulsija traucē izprast apkārtni. 

22.  

Liela ir iedegušās sirds atbildība. Tā Hierarhijas kārtībā pārraida ritmus un svārstības. 

Tāpēc apkārtējie nedrīkst apgrūtināt sprieguma pilnu sirdi. Tas jāsaprot kā Esamības 

pamats. 

23. 

Jūtīguma transmisijas princips spilgti parādīts lūpu pietūkumā. Ugunīgo enerģiju 

uzkrāšanās rīklē izlādējas citā centrā. Arī asins tecēšana no deguna ir centra uguns 

spēcīgs pārnesums, kas trešās acs izraisīts uz ārieni. Ja smalkās enerģijas piesātinājas 

ar uguni, tad centru transmutācija ir tik spēcīga, ka izlādēšanās neizbēgama. Uguns 

plosās, tāpēc tik ļoti jāsaudzē veselība. Izplatījuma strāvu saspringtība ļoti atbalsojas 

smalkajos organismos. Izplatījuma strāvas ir ļoti saspringtas. Melno vīstokļu 

redzējums parādīja visu tīkla melnumu, kāds ietin planētu. Pa izplatījumu joņo 

viesulis. Tā Mēs izlādējam izplatījuma saspringtību. 
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24. 

Nesarūgtinieties, ka zīmes kļuvušas retākas un ne tik spilgtas, bet ņemiet vērā bargo 

Armagedona laiku un tātad visu saindēto atmosfēru. Jo ne tikai tie zemes slāņi, kas 

cieši mūs apņem, bet pat smalkās pasaules tālākās sfēras, nemaz nerunājot par Zemei 

tuvākajām, ir trūdēšanas saindētas. Tādā laikā visas smalkās izpausmes var ļoti smagi 

atsaukties uz organismu. Gaišie Spēki darbojas pilnīgi atbilstoši pastāvošajiem 

apstākļiem un mūsu organisma spēkiem. Bez tam pēc katra iekarojuma seko klusums, 

it kā atpūtas periods, lai organisms varētu labāk asimilēt saņemto un sagatavoties 

turpmākām uztverēm un izsmalcināšanām. Visi Jūsu aprakstītie simptomi ir ļoti 

raksturīgi pie centru pavēršanās, tādēļ lūdzu Jūs, būt ļoti saudzīgam ar savu veselību. 

Vispirms nepārpūlieties un sargieties no saaukstēšanās. Pēc tam no dienas ieteicu 

Jums, ieņemt 2xdienā divogļskābo sodu. Ņemiet vērā, ka pie sāpēm saules pinuma 

rajonā, šāda sodas lietošana ir neaizvietojama. Bet arī vispār, soda ir vislabdarīgākais 

līdzeklis, tā aizsargā no visneiespējamākām saslimšanām, sākot ar vēzi, bet ir 

jāiemācās to lietot regulāri ik dienas. Tā sevišķi palīdz pie sāpēm un kustības saules 

pinumā. Tāpat pie kaulu sāpēm un dedzināšanas rīklē neaizvietojams ir karsts piens ar 

sodu, bet tikai neuzvārīts. Parastais samērs ir tējkarote uz glāzi. Ieteiciet visiem sodu. 

Tāpat ievērojiet, lai kuņģis nebūtu apgrūtināts un lai zarnu trakts būtu tīrs. Dzeriet 

2xdienā baldriāna tēju vai arī baldriāna tinktūru spirtā 20-30 pilienus. Pie centru 

iedegšanās soda ir pilnīgi nepieciešama. Soda izlādē ugunīgās enerģijas un pasargā no 

sadegšanas. 

Sevišķi priecājos par karsto strāvu sajušanu sirdī. 

Tādēļ ieklausieties katrā parādībā un pieradiniet sevi pie ikdienējiem un precīziem šo 

jutoņu un redzējumu aprakstiem. Šādi pieraksti var izrādīties par visvērtīgāko 

ieguldījumu smalko enerģiju studēšanai. Tādēļ, laimīgu ceļu, strādājiet radoši, rakstiet 

un vērojiet! Un vairāk par visu sargiet un uzturiet sevī dievišķīgās mīlestības uguni uz 

Dižo Tēlu, kas norādīs mums Gaismas, Daiļuma un prieka ceļu. 

25. 

Tāpat arī Soma nav ēteriska viela. Soma ir mandeļu smalkās sekrēcijas, kas spēj 

izveidot it kā aizsargtīklu centriem, un pie tādas aizsardzības centru transmutācija var 

turpināties. Šāda centru izolācija padara to transmutāciju mazāk bīstamu. Jo arī zem 

sniega asni dzīvo un aug. Pat visbrīnišķīgākie asni nobriest zem tīra sniega. Tā Soma 

pauž aizsargāšanos no ugunsgrēka. 

26. 

Austrumos par centriem zina daudz, bet, protams, tikai neliela daļa šo zināšanu 

pieietama eiropiešiem. Pa daļai valodas neprašanas dēļ, bet, galvenokārt, šo zināšanu 

ezotērisma dēļ. 
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27. 

Ļoti labi pazīstot no Augšienes sūtīto domuzibenīgumu un pēkšņumu. Šādu domu 

aizmiršana pierāda, cik neparasta enerģija ielaužas parastajā apziņas struktūrā. Šī 

aizmiršana nav atkarīga no apziņas kādības, bet no pilnīgi citiem spēcīgo enerģiju 

nosacījumiem. Vajag atcerēties, cik grūti noturēt atmiņā šādus sūtījumus. Pūles 

atcerēties nepalīdz, bet ja arī ataust atmiņā, tad kaut kā negaidot, citiem vārdiem – 

pieskaroties līdzīgai enerģijai. 

Senā gudrība mācīja, ka šādu sūtījumu ielāgošanai atkārtoti jāizdara uzspiediens 

Trešajai acij. Padoms bija ļoti prātīgs, jo trešās acs centrs tādā veidā var aizturēt domu 

staru, vienkārši uzspiežot pirkstu virs virsdegunes. 

Tāpat ļoti labi zināt, ka augstākā Samadhi stāvoklis zemes ķermenim bīstams. 

Augstāko enerģiju spēks trauslajiem apvalkiem nav panesams, bet ir jāpārvar parastā 

satraukuma stāvoklis un tad augstāko spārnu pieskāriens nebūs tik bīstams. No jauna 

atcerēsimies visdažādākos paņēmienus, kas noved aizgrābtības stāvoklī, ar tiem 

lūkoja aizsargāties no  Augstāko Spēku bīstamības. Bet labākais līdzeklis būs 

nemitīgas pārdomas par Augstākajiem Spēkiem. Tādā kārtā psihiskā enerģija pierod 

pie varbūtējas Augstāko Spēku iedarbības iespējamības un nervu viela attiecīgi 

nostiprinās, lai netiktu satricināta. Taču pat labākais draugs var radīt satricinājumu, ja 

ienāks negaidot. 

28. 

Jūs žēlojaties par neveselību, domāju, ka visu slimīgo parādību lielākā daļa 

izskaidrojama ar neparasti smagajām un komplicētajām kosmiskajām strāvām. Mūsu 

vienkopa noteiktās dienās izjūt vienus un tos pašus slimīgos simptomus, viens stiprāk, 

otrs vājāk. Vienu dienu pie visiem novērojama redzes vājināšanās vai gļotādu 

iekaisums, otru dienu – vispārējs organisma savāds pieblīvējums, it kā kuņģa 

uzpūšanās un smagums; dažreiz izjūtamas sāpes sirdī vai neparasts smagums un  

dūrieni pakausī vai galvas virsū; bieži mēdz būt asins pieplūdums galvā un sevišķi 

sauss karstums visā ķermenī, ne reti ir arī sāpes un it kā griešanās jeb kustība saules 

pinumā, un ļoti nomocoša naktīs ir kāju un roku kaišana un velkoša sajūta tajās. 

Šādas sajūtas parasti rodas divas vai trīs dienas pirms zemestrīcēm vai sevišķām 

vētrām un citiem postiem. Nav jau uzskaitāmas visas negaidītās sāpes un izjūtas, un 

visas tās pāriet tik pat ātri, cik negaidīti tās parādījušās. 

29. 

Sāpes mēdz būt ļoti stipras un nomocošas. Kad iedegas plaušu centrs, tad nav 

iespējams pakustēties neviļus neiekliedzoties. Tad jāsēž, nemainot stāvokli, pie kam 

arī elpošana stipri apgrūtināta. Un visas šādas parādības, protams, atkārtojas. 

Nomācoša arī velkošā izjūta un dedzināšana kājās un rokās. Arī spriegums un kustība 

saules pinumā ļoti nepatīkama un saistīta ar siekalu izplūšanu un nelabumu. Bet tādos 

gadījumos ļoti palīdz soda. Arī nieres ļoti jūtīgas. Un spriegums galvas centros, 
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sevišķi pakausī, mēdz būt nomocoši. Ar laiku, protams, visas sāpīgās izjūtas pamazām 

kļūst vājākas. Dažreiz viena vai otra centra atvēršanās prasa nemazumis laika. Bet 

vajadzīga arī to ugunīgā transmutācija, kas vēl sāpīgāka un bīstamāka. 

30. 

Kad jūs izlasīsiet visus pieejamos rakstus par centriem, tad redzēsiet, cik dažādi tanīs 

tiek runāts par apzīmējumiem un par spējām, kādas mostas cilvēkā, vienam vai otram 

centram atveroties. 

Tā saules pinumu bieži identificē ar kundalīni čakru (nevis Muladhara), un Manipura 

čakru ar kausu jeb Debesu asi. 

Vissenākos laikos Sarashara centram piedēvēja 666 ziedlapiņas, bet nevis 960 vai 

1000. 

Arī balsenes centrs neatrodas vairogdziedzerī, bet tā tuvumā. Centri nav novietoti 

dziedzeros, bet to tuvumā un tie koordinē dziedzeru darbību. Centru vissmalkāko 

nozarojumu ir ļoti daudz, bet nav jādomā, ka centriem vajag daudz vietas. 

31. 

Cilvēka attēli ar lotosu virs galvas ir tikai metaforas, tāpat kā centru nosaukšana par 

lotosiem. Ziedlapu skaits atbilst nervu centru nozarojumiem. 

Visi norādījumi par lotosu ziedlapu apmēriem, krāsu un skaitu ir relatīvi, nedrīkst 

aizmirst visu izpausmju individualitāti. 

Kas attiecas uz galvvirsas izcēlumu smadzeņu centram atveroties, tad tas jāsaprot 

alegoriski. Centram atveroties vienmēr notiek asins vadu paplašināšanās, kas rada 

pietūkumu, bet nevis kaula izcilumu. Pie daudziem Budhu un Bodhisatvu attēliem 

redzams šāds simbolisks galvas virsas izcēlums. Šādu izcēlumu nosaka par ušnišu un 

tas ir smadzeņu centra atvēršanās simbols. Gluži tāpat, lai simbolizētu trešās acs 

atvēršanos, tibetieši svētajiem attēliem starp uzacīm novieto kārpu. Gaišdzirdību 

parasti simbolizē ārkārtīgi lielas ausis. 

32. 

Svadhistana centrs atrodas jūtavas (blodas) novadā un, protams, saistīts ar dzimuma 

funkcijām. Garīgi progresējot, šo centru pakļauj un kontrolē saules pinuma centrs. 

33. 

Pasaules Mātes pieskarsme jāizprot kā vienbūtīgās enerģijas izpausme. Indijā 

Kundalīni enerģiju nosauc par Mātes spēku. 

 

 


