
 

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA 

10.grāmata  
 

Pasaules Māte. Sievietīgā sākotne. 

Centri. 

 
 

 
 
 
 
 
 

MATERIĀLU APKOPOJUSI : ANETE EIHMANE 

2018. GADS 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

10.grāmata: Pasaules Māte. Sievietīgā sākotne. Centri. 

 

1 lapa no 106 lapām 
 

Saturs 

1.nodaļa: Pasaules Mātes simbols. ........................................................................................ 2 

2.nodaļa: Centri. .................................................................................................................... 8 

3.nodaļa: Agni Jogas Māte. .................................................................................................. 38 

4.nodaļa: Pasaules Māte. .................................................................................................... 57 

5.nodaļa: Sievietīgā Sākotne. Sieviete. ................................................................................ 65 

6.nodaļa: Helēna Blavatsla un “Slepenā Doktrīna”. ............................................................ 76 

7.nodaļa: Mīlestība. ............................................................................................................. 90 

8.nodaļa: Apskaidrība. ......................................................................................................... 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

10.grāmata: Pasaules Māte. Sievietīgā sākotne. Centri. 

 

2 lapa no 106 lapām 
 

1.nodaļa: Pasaules Mātes simbols. 

1. 

“Pasaules Māte” stāv mūsu planētas Dižās Gaismas Hierarhijas priekšgalā. Izlasiet 

“Austrumu Kriptogramas” teiksmu “Pasaules Māte” un pieņemiet to kā augstāko 

realitāti. Aiz katra simbola atrodas Augsta Individualitāte, un katrs simbols slēpj dižu 

realitāti. Tāpat, katrai Lielajai Individualitātei ir savi Vietnieki jeb Personifikātori, kas 

tai ir tuvāki pēc stara, bet dažreiz tā arī pati parādās dažādos iemiesojumos. No tā arī 

ir radies Avatāru jēdziens. 

Tāpat arī Visuma jeb izpaustā Kosma Māti var uzskatīt par vienu no Sv. Trīsvienības 

personām. Jo nav tādas reliģijas, atskaitot vēlāko baznīcas kristiānismu, kurā 

Sievietiskā Sākotne nebūtu ietilpināta Esības Primātu skaitā. Tāpat arī gnostiķi Svēto 

Garu uzskatīja kā Sievietīgo Sākotni. Senajās Mācībās izpaustā Tēva-Mātes un Dēla 

Trīsvienība tiek uzskatīta kā augstākā mūžīgi apslēptā Cēloņa emanācija, bet pēdējā 

savukārt ir Bezcēloņa emanācija. 

Šis Bezcēloņu Cēlonis ir indiešu Parabramans. Bet Parabramans nav personiskais 

Dievs, Viņš ir vedantisu Tas. Parabramans ir vienkārši Realitāte, kurai nav Otras 

realitātes, Absoluts, vai drīzāk, bezrobežīgais abstraktais Izplatījums, Sevī ietver 

Izplatījumu, kuru sauc arī par Aditi. 

Tiešu pirmā diferencācija bezdzimuma un bezrobežīgās mūžīgās Dabas periodiskajās 

manifestācijās – ir Aditi “Tajā”vai potenciālais izplatījums abstraktajā Izplatījumā. 

Savā nākošajā manifestācijā tas parādās dievišķīgās bezgrēcīgās Dabas Mātes izskatā 

visietverošās absolūtās Bezrobežības iekšienē. Tā Izplatījums tiek saukts par Māti līdz 

tās kosmiskai darbībai un par Tēvu – Māti – atmošanās pirmajā stadijā. 

Senajās Mācībās ir teikts: “No sākuma, pirms Māte kļuva par Tēvu-Māti, Ugunīgais 

Drakons virzījās bezrobežībā…” 

Tā arī Kabalā Ein-Sofa ir Izplatījums, Tumsa un aiz tās, kad pienāks laiks, attīstās 

Safīra – dzīvības sākums. Kad tā izpaužas kā aktīvs spēks, tā pieņem Radītāja izskatu 

un kļūst par vīrietisko Sākotni, tātad ir androgins. Tā ir “Tēvs-Māte” indiešu 

Kosmogonijas un Slepenās Mācības Aditi. “Tā Tumsa ir Tēvs-Māte”, Gaisma ir Viņu 

Dēls. Tumsa ir mūžīgais klēpis, kurā gaismas avots parādās un izzūd.” 

“Tēvs-Māte” ir vīrietiskais un sievietiskais princips Dabas Saknē, pretējas polaritātes 

visās lietās katrā Kosma plānā. Gars un Substance, kuru rezultātā rodas Dēls.” 

“Tādā veidā, kad Māte iznirst no sava nediferencētā stāvokļa, viņa ir bezgrēcīgā 

Jaunava, kura ir tikai Visuma Noslēpuma (Tā) apstarota, bet vēl nav ieņēmusi. No 

šejienes arī bezgrēcīgās iemiesošanas jēdziens – viņa savu laulāto draugu rada iz 

sevis, tādēļ arī austrumu reliģiskajās sistēmās var bieži sastapt apzīmējumu, kas tiek 

dots visiem augstākajiem Dieviem: “Savas Mātes Vīrs” un “Bezgrēcīgās ieņemšanas 

Dēls”. Visās reliģiskajās sistēmās dievi apvienoja savas funkcijas kā Tēvs, Dēls un 
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Laulāts draugs vienā personā. Visās kosmogonijās Dēls tika uzskatīts kā “Kā savas 

Māte Laulātais draugs”. Ēģiptiešu augstākā Dieva Amona tituls bija – Savas Mātes 

Laulātais Draugs.” 

“Kad Dēls Atdalās no Mātes, tas kļūst par Tēvu. Tādēļ ir teikts – Esības pasaulē 

Vienotais Punkts jeb stars apaugļo Kosmosa Jaunavīgo klēpi, un Bezgrēcīgā Māte 

dzemdē Formu, kura ietver visas formas. Indiešu Pradžapati (Brama) tiek saukts par 

pirmo dzemdinošo Vīrietisko Sākotni un “Savas Mātes Laulāto Draugu.” 

Minu Jums Pralaijas aprakstu no grāmatas Dzianas Stances, uz kuras pamata 

uzrakstīta “Slepenā Doktrīna”. 

Aizmūžīgā Māte – Radītāja, slēpusies savos mūžīgi neredzamajos Plīvuros, vēlreiz 

snauda Septiņu Mūžību ilgstībā.” 

“Māte-Dzemdētāja jeb Izplatījums ir mūžīgais vienmēr esošais Cēlonis. Neaptveramā 

Dievība, kuras “Neredzamie Plīvuri” ir visas Matērijas un Izplatījuma mistiskā Sakne. 

Izplatījums ir tas vienotais, tas mūžīgais, kuru mums visvieglāk iedomāties 

nesatricināmu tā abstraktumā un ārpus ietekmes vai atkarības no tā, vai tajā atrodas 

vai neatrodas objektīvais Visums. Tā ir ārpus dimensijām visās nozīmēs pastāvošā. 

Gars ir “Tā” – Bezcēloņa Cēloņa, kā Gara, tā arī Matērijas pirmā diferencācija. Kā 

mūs māca Ezoteriskais Katķisms – “tas nav ne  Bezrobežīgais Tukšums, ne 

“nosacītais pilnums”, bet kā viens tā otrs. Tas vienmēr ir bijis un vienmēr būs.” 

Tā “Plīvuri” nozīmē nediferencētās Kosmiskās Matērijas nūmenu. Tā nav tāda 

matērija, kādu mēs pazīstam, bet matērijas garīgā būtība, kura ir mūžīga un pat 

vienota ar izplatījumu tā abstraktajā nozīmē. Sakne-Daba tāpat ir smalkāko 

neredzamo īpašību avots redzamajā matērijā. Tā ir it kā vienotā un bezgalīgā Gara 

Dvēsele. Indieši to sauc par Mulaprakriti un apgalvo, ka tā ir Pirmradītā Substance, 

kas ir pamats upadhi jeb katra fiziskā, psihiskā vai garīgā fenomena vadītājs. Tas ir 

avots, iz kura izstaro Akaša.” 

Es jums minēju izvilkumu no “Slepenās Doktrīnas”. No tiem ir skaidrs, kāda nozīme 

un vieta tika ierādīta Sievietiskai Sākotnei senajās Kosmogonijās. Tikai viduslaiku 

dziļā tumsonība varēja izņemt Sievietisko Sākotni no visas Esības celtnes. Patiesi, pēc 

savas dabas Vīrietiskā un Sievietiskā sākotne ir vienotas un viena bez otras nepastāv. 

Vienu pazeminot, pazeminām arī otru. 

Tātad, pastāv tikai vienota Būtība, vienots elements neatkarīgi no tā, vai Jūs to sauksit 

par Dievu vai Garu, vai Uguni vai To, vai Parabramanu, vai Ein-Sofu, vai 

Izplatījumu, vai Absolutu utt., kas savā potenciālā ietver abas polaritātes vai arī ir 

androgins. 

Nevaru atturēties neminēt Jums vēl vienu izvilkumu no tās pašas “Slepenās 

Doktrīnas”: Ar pašu pirmo mūsu planētas Dižo Celtnieku parādīšanos, apslēptā 

Dievība tika atzīta un apskatīta tikai tās Vispasaules Kustības, Dabas radošās Elpas 

trīsu filozofiskajā aspektā. Senā Zinātne Vienoto Esošo summē tā: “Dievība ir svētā, 
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dzīvā (vai kustošā) Uguns, un šīs Neredzamās Klātienes mūžīgie liecinieki – Gaisma, 

Siltums un Mitrums. Šī Trīsvienība ietver sevī visu un ir visu Dabas fenomenu 

cēlonis. Intra – kosmiskā kustība ir mūžīga un nepārtraukta; kosmiskā redzamā 

kustība vai arī tā, kuru vēl jāapzin – protams, ir periodiska. Kā mūžīgā abstrakcija tā ir 

Mūžīgi Esošā; kā izpausme tā ir galīga kā nākotnes, tā arī pagātnes virzienā. Tā ir 

Sekojošo pārkārtojumu Alfa un Omega. Kosmosam – Nūmenam nav saskarsmes ar 

fenomenālās Pasaules cēloniskajām saattiecībām. Tikai attiecībā uz intrakosmisko 

Dvēseli, uz ideālo Kosmosu negrozāmajā Dievišķajā Domā, - mēs varam teikt: “Nav 

bijis sākuma un nebūs arī gala.” Kas attiecas uz tā ķermeni jeb kosmisko organizāciju, 

tad arī nevar teikt, ka tam ir bijusi pirmās vai arī kādreiz būs pēdējā uzbūve, tomēr ar 

katru jaunu Manvantaru tā uzbūvi var uzskatīt kā savā ziņā pirmo un pēdējo, jo katru 

reizi tā evolūcija notiek daudz augstākā plānā.” 

Tāpat par Trīsvienību var nosaukt Atma, Budhi un Manasu, jeb Garu, Dvēseli un 

Saprātu; jeb Garu, Substanci un Gaismu, jeb Garu, Matēriju un Spēku utt. 

2. 

Atbildu uz jautājumu par garu un dvēseli. Šis jautājums, sakarā ar nepilnīgajiem 

paskaidrojumiem, ir sarežģīts un neskaidrs okultajā literatūrā. Tāpat arī dažādas 

austrumu Mācības principu, iedalījumu un to savienojumu skaits, kas ietilpst gara un 

dvēseles apzīmējumos, tiek variēts. Bet, patiesībā, ir grūti pilnīgi atdalīt garu no 

dvēseles, jo visi tādi apakšiedalījumi pēc būtības ir tikai vienotās pamatenerģijas 

dažādas īpašības, kas izpaužas dažādos plānos un caur dažādiem nervu centriem jeb 

vadiem. Tā, visās Mācībās var sastapt cilvēciskās būtnes iedalījumu trijās pamata 

sākotnēs – garīgajā, psihiskajā un fiziskajā – gars, dvēsele un miesa. Austrumu 

Mācībās šīs trīs pamata sākotnes tiek paplašinātas speciāliem mērķiem, un mēs jau 

sastopamies ar četrkārtīgu, pieckārtīgu, seškārtīgu un septiņkārtīgu iedalījumu; pēdējo 

iedalījumu tika pieņēmuši Mahatmas “Slepenajā Doktrīnā”. Tā, augstākais jeb pamata 

sintēziskais princips ir dzīvības jeb gara ugunīgā enerģija, kas izlieta visā Kosmosā un 

sevis fokusēšanai prasa sesto principu jeb Budhi (ko bieži sauc par garīgo dvēseli, 

atšķirībā no cilvēciski dzīvnieciskās dvēseles), tādējādi, veidojot monādi, kas ir 

pirmatnējais, neapzinīgais, iemiesojošais Ego. Tālāk seko piektais princips,  - Manass 

– sevis apzināšanās, vai domātājs (augstākais saprāts) un šie trīs principi sastāda 

augstāko trijādi jeb apzinīgo, nemirstīgo cilvēka Ego, kas pārdzīvo Devačanā pēc to 

principu sairšanas, kas ir sastādījuši viņa zemes personību, vai kā austrumnieki saka – 

viņa zemāko Ego. Tādēļ Mācībā tieši šis augstākais Ego, šī triāde bieži tiek apzīmēta 

par gara graudu, kam nav patstāvīgas, tiešas izpausmes zemes virsū. Lai izpaustos, šai 

triādei ir nepieciešams ceturtais princips, t.s. Kama, caur kuru izpaužas vēlēšanās 

divos aspektos kā Kama-Manass (jeb zemākais saprāts, intelekts, vai burtiskā 

tulkojumā – vēlēšanās prāts) un Kama-Rupa (subjektīvā forma, mentāls un fizisko 

vēlēšanos un domu forma). Šis ir domātājs darbībā, ka kopā ar Manasu (augstāko) un 

Budhi veido augstāko smalko ķermeni (t.i., Astrālo ķermeni, kas ir atšķirīgs no 

ēteriskā dubultnieka, un kuru bieži sauc par zemāko Astrālu), jeb garīgi attīstīta 
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cilvēka garīgo dvēseli. Tā Karma Manass ir it kā tilts, kas savieno augstāko Manasu ar 

Karma-Rupu, - tādā veidā savienojot Manasu ar Formu, kas ir Kama-Manasiskais 

ķermenis jeb cilvēciskā dvēsele. Kad šis tilts starp manasu un viņa zemāko aspektu 

Kama-Manasu ir radies, tas ir, kad cilvēks sāk saņemt iespaidus no augstākā Budhi-

Manasa, tad viņu var saukt par garīgi attīstītu cilvēku un viņš sāk tiekties nemirstībai. 

Tādēļ, lai sasniegtu patieso nemirstību, citiem vārdiem sakot, lai saglabātu apziņu 

visos četros apziņas plānos un kļūtu par Arhatu, ir nepieciešami tieši fiziskajā ķermenī 

savienot 4., 5., un 7.principu un savienot tos sestajā – Budhi Citiem vārdiem sakot, 

visām pamatenerģiju īpašībām transmutētām ar to uguni, jāsaharmonizējas, jāizpaužas 

augstas psihiskās enerģijas augstākajā īpašībā. 

Austrumos sakaru veids starp zemāko un augstāko Manasu saucas Antakarana, tilts 

jeb taka un pa šo taku zemākais Ego savukārt nodod augstākajam Ego visus savus 

iespaidus un domas, kas pēc savas dabas ar mūsu nemirstīgo būtni var tikt asimilētas, 

tādā veidā arī kļūstot par nemirstīgām, t.i., tiem uzkrājumiem, kas glabājas “kausā”. 

Tādā veidā cilvēka īstā individualitāte slēpsies viņa cēlonīgajā ķermenī jeb garīgajā 

dvēselē, turpretim viņa zemākā dvēsle – viņa personībā jeb mainīgās zemes 

izpausmēs (ķermeņos), no tā izriet, ka dvēsele ir jēdziens, kas aug un ir pakļauta 

izmaiņām. Sakarā ar to nosūtu Jums izvilkumus no grāmatas “Budisma pamati”, kas 

skar dvēseles izpratni. 

Tātad personīgais jeb zemākais Ego jeb cilvēciskā dvēsele sastāv no pieciem 

principiem, turpretim gars vai augstākais Ego jeb patiesā individualitāte jeb garīgā 

dvēsele veido triādi no septītā, sestā un piektā principa. 

Budisms cilvēku uzskata kā individualitāti, kura veidojusies daudzās eksistencēs, bet 

kas katrā jaunā dzimšanā zemes plānā izpaužas tikai daļēji. 

Individuālā eksistēšana, kas sastāv no veselas dzīvju sērijas, kuras sākas, turpinās un 

nobeidzas, lai no jauna sāktu un tā nebeidzami, tiek salīdzināta ar riteni vai gadu ar 

divpadsmit mēnešiem, kas nemainīgi atkāpjas. Pati divpadsmitu Nidāna – ķēde vairs 

nav ķēde, bet dzīves ritenis ar 12 spieķiem. Dzīves ritenis, Likuma ritenis, reiz 

palaists, nekad neapstājas. “Svētā Likuma ritenis nemainīgi griežoties, nenogurstoši 

smalcina, atdalot no zelta grauda nevērtīgos atkritumus. Karmas roka virza riteni, tā 

apgriezieni atzīmē viņa sirds pukstus.” 

Visa šīs formu jeb esības nomaiņas ved pie viena mērķa – Nirvanas sasniegšanas, t.i., 

sasniegt pilnīgu visu cilvēka organismā slēpto iespēju attīstību. Bet Budisms  māca 

iepazīt un darīt labu, neatkarīgi no šī mērķa, jo pretējā gadījumā tas būtu absolūts 

egoisms, un līdzīga spekulācija jau ir iepriekš lemta neveiksmei, kā jau teikts: 

“Nirvana ir nesavtīguma sinonīms, pilnīga atteikšanās no visa personīgā patiesības 

vārdā. Neattīstīts cilvēks sapņo un tiecas uz Nirvanu, kaut gan viņam nav ne mazākā 

priekšstata par tās īsto būtību. Darīt labu ar nodomu iegūt rezultātus vai vest norādīto 

dzīves veidu, lai sasniegtu atbrīvošanos, nav Gotamas norādītais cēlais ceļš. Dzīve ir 
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jānoiet bez domām par kaut kādu atlīdzību vai sasniegumu un tāda dzīve ir 

visdižākā.”  

Cilvēks Nirvanas stāvokli var sasniegt savā zemes dzīvē. 

 

Sešas leģendas par Pasaules Māti. 

1. Pasaules Māte 

Pasaules Māte slēpj Savu Vārdu. Pasaules Māte aizklāj Savu Vaigu. 

Māte, Valdoņiem kopīgā, nav simbols, bet Sievietes Sākotnes Dižā parādība, kas 

ietver Kristus un Budas garīgo Māti. Tā, kas mācīja un rokas uzliekot Tos svētīja 

varoņdarbam. 

No seniem laikiem Māte sūta uz varoņdarbu. Cilvēces vēsturei Viņas Roka velk cauri 

nesaraujamu pavedienu. 

Pie Zīnai kalna skanēja Viņas balss. Kali tēls bija pieņemams. Izīdas un Ištaras 

pamats. 

Pēc Atlantīdas, kad Lucifers deva triecienu Gara kultam, Pasaules Māte iesāka jaunu 

pavedienu. 

Pēc Atlantīdas Pasaules Māte apslēpa Savu Vaigu un aizliedza izrunāt Vārdu, iekams 

nebūs situsi Spīdekļu stunda. 

2. Pasaules Mātes starojums 

Pasaules Mātes violetā Aura mums spīd. Kas nelocīs ceļus? Kas uzdrīkstēsies pret 

Viņu? 

Lemto dārgumu vidū glabājas Viņas gaišās rotas. Mācība par Viņu deg violetam 

lotosam līdzīgi. 

Lai saules pinuma centru sāpes top saistītas ar Viņas dienām. 

Lai jaunie zalkšu gredzeni atpinas Viņas laikā. Lai gaisa taures ieskan Viņas sākumā. 

Pasaules Māte izej tuksnesi, jo puķes nāk Tev līdzi. Pasaules Māte, uz kalnu 

paraugies, jo mirdz kalni Tavās ugunīs! 

Aizgāja neieredzētie ļaudis, saceļas ordas, jauni brīnumi, jauni nesēji, un siena 

grūšanu pārskan balss: “Nāk Māte!” 

“Budas Māte, Kristus Māte, vērs Savus Dēlus! 

Ja pat klints kritīs uz mani, zināšu, no Taviem Soļiem!” 

Tā pildīsim izplatījumu. 
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3. Pavēle 

Un pāri visām vārdos teiktām pavēlēm skan Pavēle Klusā, Visuaptverošā, 

Negrozāmā, Nedalāmā, Neatraidāmā, Apžilbinošā, Devīgā, Neaprakstāmā, 

Neatkārtojamā, Nesabojātā, Neizteiktā, Bezlaicīgā, Neatliekamā, Aizdedzošā, kas 

pausta Zibenī. 

Lūk, divas Pavēles – Pasaules galos Valdoņi – Kristus un Buda. Un Viņu vārds, kā 

zvērojošs šķēps, bet pāri Viņu pērkoniem pausta Bezvārdu Pavēle. 

Virs Viņiem Tā, Kas aizklāja Savu Vaigu, Kas izauda Tālo Pasauļu audumu, 

Neizteiktā Sūtne, Netveramības Pavēlniece, Neatkārtojamības Devēja! 

Ar Tavu Pavēli apklust okeāns un viesuļi neredzamu zīmju svītras velk. 

Un Viņa, Kas bija Vaigu aizklājusi, nostāsies sardzē Viena, zīmju spožumā. 

Un neviens neuzkāps Virsotnē, neviens neredzēs Dodekaedrona mirdzumu, Viņas 

Varenības zīmi. 

No Gaismas spirāles zīmi auda Pati klusumā. Viņa Vadone tiem, kas dodas 

varoņdarbā! 

Četrus stūrus – Apstiprināšanas zīmi viņa devusi kā ceļa novēlējumu tiem, kas 

izšķīrušies. 

4. Pasaules Mātes Rotaļa 

Cik dižena Pasaules Mātes rotaļa! Viņa atsauc bērnus no tālā lauka. 

“Steidzieties bērni, gribu jūs pamācīt. Man ir sagatavotas jums redzīgas acis un 

atvērtas ausis. Sēdieties uz Manas segas, mācīsimies lidot!” 

5. Ugunīgais Vairogs 

Pavēlēja Pasaules Māte: “Sapulcējieties vēji, sanāciet sniegi, nerādieties putni un 

netuvojieties zvēri. 

Nenostiprināsies cilvēka kāja uz Manas Virsotnes. Nenostiprināsies tumšās 

pārdrošības pamats. 

Nenoturēsies mēness gaisma, bet saules stars sasniegs Virsotni. 

Pasargi, saule, Manu Virsotni, jo kur gan nostāšos sardzē? 

Nekad neuzkāps turp zvērs un nenoturēsies cilvēka spēks.” 

Pati Esības Māte ar ugunīgu vairogu nostāsies sardzē. 

Kas spīd tur Virsotnē? Kam viesuļi vijuši vainagu mirdzošu? 

Viņa, Dižā Māte, viena pacēlusies Virsotnē. 
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Un neviens pēc Viņas neuzies. 

6. Liesmainā sagša 

Visaugstākā kalnā mirdz Pasaules Māte. 

Viņa tumsu satriekt izgājusi. 

Kāpēc krīt naidnieki un kurp izmisumā vērš skatus? 

Viņa tērpusies liesmainā sagšā un iežogojusies ar uguns sienu. 

Viņa mūsu stiprums un tiekšanās! 

 

2.nodaļa: Centri. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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, 
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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, 

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 
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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. 

34. 

Evolūcija, kā cēls kustības likums, jāattiecina arī uz cilvēka organisma centriem. 

Tāpat kā simfonija prasa atslēgu nomaiņu, tā arī organisma balsts ir dažādie centri. 

Šāda nomaiņa nenozīmē viena centra pamiršanu, bet tā būs sekojošās iespējas 

attīstības pazīme. 

35. 

Vispirms nepieciešama vienkārša cienība pret psihisko enerģiju, kas līdzīgi ugunij 

piesātina visu izplatījumu un kondensējas nervu centros. Lai pat bērni iegaumē, ka 

katrs rokas spiediens, katrs skats izstaro šo savienojošo enerģiju. Cieņas pievēršana 

iemācīs arī saudzību pret šo sirds dārgumu. Izjust cienību pieklājas katram 

domājošam cilvēkam. Nav jākaunās runāt par cieņu, jo cilvēce to ir izšķiedusi. Vai 

gan iespējams sagaidīt sirds enerģijas izpausmi, ja nav cienības pret to? Enerģija 

izpaudīsies vienīgi tad, kad viņu apzināsies. Ja pastāv taisnības likums, tad vajag 

cienīt visu, kas ved augšup. 

36. 

Jāzina, ka atvērto centru stāvoklis nes līdzi īpašību dzēst apkārtējo nepilnību. Nes 

līdzi ne tikai jūtīguma attīstību, bet arī spēku ziedošanu apkārtējā uzlabošanai. Tā var 

nomanīt, ka atdotos spēkus it kā uzsūc izplatījums; šī centru atvēršanās pakāpe saucas 

– “Tuksneša lampada”. Pēc tam to nomaina “Tuksneša Lauvas” pakāpe. 

37. 

Brīnos par veco pasauli. Saules plankumu parādīšanās atnesīs negaidītu 

nevienprātību. Vecā pasaule plivina pēdējo spārnu, atvērtie centri saceļas. Katram 

centra stāvoklim vajadzīga it kā epiderma, kas uzaug sāpīgi. 

Tīrais gaiss ar grūtībām ietver dzīves slāpekli. 
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38. 

Centru uguņu aizsegšana ar sōmas plāksnēm dažreiz nepieciešama, citādi ārējo 

apstākļu asums var likt centriem uzliesmot. Atkal nonākam pie līdzsvara 

nepieciešamības, ko Mūsu Skolotājs ir dēvējis par zelta vidus ceļu un ko var nosaukt 

par izpratnes piesātinātību. 

39. 

Kopš Atlantīdas laikiem druidu rituālos galvenais priesteris izdarīja gājienu pret sauli, 

kamēr visi pārējie apgāja apli saules griešanās virzienā. Šeit slēpās lielās un mazās 

atziņas simbols. Mazo atziņu aizrauj parastā enerģija, bet lielā atziņa stādamās pretī 

kosmiskai plūsmai parasti rada no haosa jaunas enerģijas. Tik gudri saules rituālos 

apzīmēja cilvēka augšupejas pakāpes. 

Kā zināt, tie nebija abstrakti simboli, bet reālas darbības balsti, jo centri, ko griež pret 

sauli, dod savdabīgu ugunīgu enerģiju. 

40. 

Pareizi esat ievērojuši, ka tālajos pārraidījumos vajadzīgs sevišķs modrības veids. 

Nevis uztveres tukšums, bet centru modruma asums. Jājūt izšķirība starp patvaļu un 

izasinātu vērību. Tā pakāpeniski sāksim izšķirt savus iekšējos spēkus. 

41. 

Centru garīgajā jaunradē neredzami piedalās smalkākās enerģijas. Sadarbībā ar 

centriem norisinās visu saspringto enerģiju apvienošanās. Tāpēc visās sfērās norisinās 

trauksmīga jaunrade. Attālumu veic trauksmīgā doma. Matērijas blīvums un spalgās 

jaunrades komplicētība pārspēj smalkās enerģijas un izplatījuma uguns, tāpēc centri 

garīgi tā jaunrada. Kad domas vēlēšanās caurstrāvo visus izplatījuma slāņus, tad 

centru traukšanās iet līdztekus kosmiskajam Magnētam. 

Strāvas ļoti mainās un zemes garoza ļodzās un apakšzemes ugunis plosās. 

42. 

Cilvēce pieņēma tikai mazu daļu īstenības. Kosmiskā Acs sasprindzinās īstenības 

vērošanā. Cilvēce dzīvo mazajā īstenībā, šai mazajai īstenībai pieskaitāms cilvēku 

spriedums par redzamību. Izplatījums apstiprina procesu un seku apvienojumus, 

tāpēc, kad process norisinās neredzamajās sfērās, tas tomēr rada īstenību. Ugunīgās 

transmutācijas likums pieder tai pašai uguns jaunradei. Tāpēc centri jaunrada 

neredzami, šī psihoradošā īstenība sasprindzē visas dzīvības norises, tāpēc ugunīgo 

centru gara un domu sūtījumi piesātina izplatījumu. 
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43. 

Kad centri saspringti un uguns traucas kā saule, tad it īpaši jāpiesargās. Centru 

jaunrades rādītājs ir viņu saspringtība. Saspringtību izraisa smalkā uztvere. Redzētās 

ugunis apliecina uguns daudzumu. Tāpēc jāsargā centru enerģija. 

44. 

Kad gars pārkārto savus uzkrājumus, tad tiekšanās pieved pie apstiprinātā Magnēta. 

Tāpēc katra centru saspringtība izraisa jaunu kosmisku kombināciju. Centru jaunrade 

izraisa saspringtu enerģiju. Tāpēc katra centru pašdarbība uguns piesātināta, un gara 

liesmas iededzina apkārtējos impulsus, tāpēc jāsamēro psihiskās enerģijas devums, 

jāpietiek visam, tāpēc jāsaudzē spēki. 

45. 

Centru uguns ir visspēcīgākais apzinīgais spēks. Kad saspringtie centri nojauš 

kosmisko pārkārtošanu, tad tie rada ritmā ar Kosmu. Tāpēc gara jaunrade ir tik 

spēcīga. Un katra apzinīga saspringtība izraisa atbildi. 

46. 

Trauksmīga gara saspringtība pievelk atbilstošas vibrācijas. Jaunrada tikai sirds 

pievilksme, un Kosmiskā Magneta saspringtais Agni Jogs jaunrada ar savu sirdi. Jo 

kad gara pašaizliedzība sasprindzē sfēras, tad trauksmīgo spēku saspringtība kāpina 

apkārtējo sfēru spēkus. Tāpēc, kad uguns stari pieskaras Agni Joga centriem, tad no 

katra centra izplūst ugunīga straume. 

47. 

Centru saspringtība ir kosmisko uguņu sekas. Centri, protams, izjūt visas kosmiskās 

perturbācijas. Agni Jogs izjūt visas strāvas. 

48. 

Protams, jūtīgais Agni Joga organisms pieskaras kosmiskajai strāvai. Katrs cilnis 

atspoguļojas centros, un jūtīgā Agni Joga uztvere apstiprina kosmiskos viļņus. Tāpēc 

visi kosmiskie un zemes viļņi tā skar ugunīgos centrus. Tāpēc tā jāsaudzē veselība. 

Protams, ir grūti, bet kosmiskā apziņa tik brīnišķa. 

Kas labāk zina un labāk izlems? Tikai Hierarhs. Tālab vajag sargāt katru pērli. Tā lai 

glabā dārgumus. Patiesi, apstiprinu, tikai tā uzvarēsit. 

49. 

Tāpēc Kosma spēki tā telpiski apstiprināti. Katrs centrs jauš katru vibrāciju, tādēļ, kad 

mainās strāvas, tik jūtīgi ugunīgie centri. Tādēļ jāsaudzē veselība. 
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50. 

Kad izplatījums piesātinās ugunīm, katrs kūlis staro centros, tāpēc jūtīgs organisms 

nojauš katru tuvošanos, un katra kosmisko strāvu pārmaiņa atspoguļojas centros. 

Saskaņas apstiprināšanās iedarbojas uz centriem un katra vibrācija atspoguļojas 

sevišķā centrā; tāpat atspoguļojas arī katrs planētas notikums; un apvērsumu un 

nomaiņu laikā jūtīgs organisms skan uz katru apstiprināšanos. Zinātne sāks 

nodarboties ar saskaņas jautājumu un varēs eksakti noteikt intuīcijas izpausmi sakarā 

ar centru izjutām. Tikai tādejādi izpētot saskaņas būs iespējams noteikt cēloni un 

sadarbību, tā pēc saskaņu pētīšana ir nākotnes zinātne. 

Tā, kad centri vibrē, tas nozīmē, ka izplatījuma uguns plosās. Enerģijas, kas traucas uz 

apakšzemes uguni, tiecas ar varenu spēku. Kosmiskā saskaņa saspridzē visus 

snaudošos centrus, tāpēc tik saudzīgi jāsargā veselība un skanošie centri. 

51. 

Sārti zeltainā gaisma, kas pilda iekšējo būtību, nozīmē sirds bruņojumu. Kā ārējās 

auras aplis no purpura vēršas rubīna krāsā, tāpat arī sirds sidraba Lotoss eksplozīvi 

uzliesmo sārti zeltainā krāsā, kad gars ietērpjas ārkārtējā bruņojumā. Tā top sasniegts 

tāds iekšējais stāvoklis, kas dod iespēju piedalīties vissīvākajās kaujās, izvairoties no 

posta un no briesmām smagi ievainot smalko ķermeni. Tāda sirds bruņojuma sekas 

bija jau redzamas, kad karotāji nostājās pretīm tumšajiem spēkiem un, neskatoties uz 

skaitlisko pārsvaru, piespieda tos drebēt un apmierināties tikai ar draudiem. Bet 

bezspēcīgi ienaidnieka draudi ir jau uzvara. Sārti-zeltaino gaismu sasniegt, protams, 

nav viegli, tas prasa ilgstošu varoņdarbu. 

52. 

Kur gan ir savtīguma robežas? Sirds zina šīs robežas, bet prāts nespēj iepazīt ugunīgā 

“lotosa” ziedlapiņas. Kad sargam uzticēta ieeja, kad tam iedots vairogs, un viņš 

Skolotāja vietā savā vairogā uzņems visas bultas, tad arī tā būs sava paša darbība, bet 

tā būs pretstats savtībai. Sirds ļoti labi pazīst šīs savas cēlās rīcības, kad katra 

naidnieka bulta pārvēršas jaunā ugunīgā “lotosa” ziedlapā. Šīs savējās neviena 

nepiespiestās, nepavēlētās, neviena nenoliegtās, bet visu ļauno nosodītās rīcības būs 

varoņdarba īstie stari. Jo tieši ļaunprātības ierosinātais nopēlums var noderēt par 

pareizu mērogu. Jāiegaumē, ka tumsa nenosoda īsto savtīgumu, un tā arī ir pareiza 

mēraukla. Jāatskārš ne tikai mērogs augšup, tas jāatskārš arī lejup: tikai tā iespējams 

novērtēt varoņdarba vairogu. 

53. 

Individuālā metode nav jāuzskata kā nezinātniska, gluži otrādi – tā dod uzkrājumus 

formulas padziļināšanai. Tāpēc nav peļama seno vēdu novērotā dažu nervu centru 

līdzība ar dzīvniekiem un citām formām. Tā spēja novērot ir likusi sistemātisko 

sadalījumu pirmos pamatus. Gluži tāpat sistēma ietversies fakti, ko guvuši neliekuļoti 

novērotāji. Jā vēl nesen cilvēku novērošana tiecas uz spiritismu, tad cik daudzkārt 
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dabiskāk gan ir novērot izpaustās enerģijas, kas savā rupjā formā nav vairs svešas. Tā 

zinātnes pozīcijas netieši sašķobīsies, bet paplašināsies jaunos lokos. 

54. 

Vai trieciens sirdī nelīdzinās triecienam pa arfu vai cītaru? Vai sirds skanēšana nevēstī 

par neredzamām stīgām, kas ir nervu turpināšanās smalkā stāvoklī? Vai tas nav 

zinātniski – novērot šos triecienus pa auru, kad acs, vai sirds, vai kauss, vai arī 

pakausis neapšaubāmi uztver atsistas bultas? Bet sirds skanēs manāmi spēcīgāk kā 

visi citi centri. Ne velti sirdi dēvē par Sauļu Sauli. Vai pārraidījumi uz tādiem 

atstatumiem nav uzskatāmi kā izsmalcināts, bet gluži dabīgs stāvoklis? Ir 

nepieciešami sadalīt tā sauktās histērijas sfēru, ļoti daudzos nodalījumos. Tagad tā 

ierindojas skalā, sākot no apsēstības līdz izsmalcinātam garīgumam. Protams, nav 

iespējams piepaturēt tādu pretrunīgu jucekli, jo ir nezinātniski samest visu vienā 

kaudzē, lai tik neapgrūtinātu smadzenes ar domāšanu. Pretējā gadījumā Svētā Terēze 

var iekļūt apsēsto nodalījumā, bet visļaunākais dēmons tuvināts tronim. Nav 

pieļaujama samierināšanās ar atšķirīgo stāvokļu sajaukšanu. 

55. 

Piebiedrošanās ugunij dod centru piesātināšanos ar kosmisko ritmu. Tāpēc skanēšanu 

apstiprina pastāvīga pieskaršanās izplatījuma vadam. Centru jūtībai jābūt apsargātai 

un apstiprinātai kā gaitai starp redzamāku neredzamo pasauli. Centru skanēšanas laikā 

jāievēro miers. 

56. 

Kad centri ugunīgi sasprindzēti – vajag rast atbilstību kosmiskajām perturbācijām. 

Zīmes ir precīzas un apstiprinās Kosma ciešajās saitēs ar Agni Jogu. Tā saite pauž 

saskaņu ar visām izplatījuma strāvām. Tā tiekšanās pilnais Agni Jogs pauž atbildes 

vibrāciju visām ugunīgajām izpausmēm. Tādēļ jāsaudzē veselība. Ļoti svarīgs laiks. 

Izplatījums vibrē un virpuļi ir vareni. 

57. 

Atcerieties arī, ka ugunīgā enerģija aug un strādā nemitīgi, jo sirds iedegusies. 

Tādejādi vieglāk izprast jau minēto gara dalāmību. Liesma dalāma bez zaudējuma un 

tai nevajag ne attāluma, ne laika. Tādēļ, kad jūs redz dažādās zemēs, nav jābrīnās, tā ir 

tikai viena no ugunīgā sprieguma kādībām. Protams, šāds ugunīgs spriegums izraisa 

saules pinuma sasprindzinājumu. Jāiedomājas, cik ļoti sirds uguns un izplatījuma 

Uguns savienojums sasprindzē centrus. 

58. 

Nemirstības dzirksteli daži pamatoti novieto dažādos centros, katram būs sava 

taisnība. Tiesa, katrā centrā ir šāda dzirkstele, bet pēc laikmeta nosacījumiem centri 

var mainīt savu nozīmi. Vienīgi sirds paliek nemainīga; tikai kauss savā nozīmīgumā 

seko sirdij, pārējie centri un dziedzeri var atbilst kosmiskajām strāvām. Cilvēki kļūdās 
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ne vien spriedumos par centriem, viņi nekur neatzīst kustīgu lietderību. Ne vien pēc 

laikmetiem mainās psihiskās enerģijas nozīme, bet arī pēc rasēm, tautībām un pat pēc 

dzimtām; notiek it kā tas pats, bet tomēr cilvēks pieskaras Augstākajam citiem 

taustekļiem. Tā var novērot pie daudzkājainajiem kukaiņiem, kā tie gan zaudē dažas 

kājas, bet dzīvotspēja nemazinās. Ugunīgās apziņas gadījumā nav novērojams šāds 

centru atmirums. Tas nozīmē, ka mēs atkal nonākam pie ugunīgās apziņas derīguma 

apstiprinājuma. Nebūs pārspīlējums, ja sacīsim, ka Uguns derīga tiklab zemes, kā arī 

Ugunīgajai Pasaulei. 

Jautās – kāds centrs tagad sevišķi svarīgs. Tagad sintēzes laiks, tāpēc sāksim ar pašu 

sirdi. Patiešām, visam pāri stāv sirds. Lai balsene, un kauss, un saules pinums 

nenošķiras no sirds vadības. Balsene ir sintēzes instruments, bet tās transmutācija un 

pielietošana notiek sirdī. 

59. 

Visvienkāršākais rokdarbs, mūzika var dot pamācošu pieredzi. Dažreiz tikai viens 

pirksts pieskaras nevietā, un zūd viss tonis, pie tam šāds nesekmīgs pieskāriens nav 

neizlabojams. Daži centri saskaņojas ātri, bet citiem daudzu iemeslu dēļ vajadzīga 

ilgstošāka sadarbība. Pacietība, šī cildenā panākumu kādība, tiek pārbaudīta, centriem 

pielāgojoties. Bieži svētību nes tieši ilgstošāka piemērošanās, tā ne tikai saskaņo 

centrus, bet arī it kā koncentrē enerģiju nākotnei. Tā pacietība ir sirds izdaiļošana. 

Neviens, kam nav pieredzes pacietībā, nezinās, kā piemēroties Ugunīgajai Pasaulei. 

60. 

Cilvēks nespēj kustēties abām kājām reizē. Šāda sviru maiņa ir enerģiju maiņas 

piemērs. Ir jāpieradinās pie centru darbības maiņas. Visi centri nevar skanēt 

vienlaikus, to sekmīgums atkarīgs tieši no darbības maiņas. Bet centra klusēšana vēl 

nenozīmē tā nāvi. Gluži pretēji, tas, līdzīgi gulošam cilvēkam, atjaunojas saskarē ar 

Augstākajām Pasaulēm. 

61. 

Centri izveido gredzenveidīgus starojumus. Tie var iemirdzēties pēkšņi, kad gars 

palīdz lielos tālumos. Varena ir tāda saspringtība. Ne muskuļi, ne nervi sasprindzējas 

– skan sirds stīgas. Šādu stīgu iespējams pat sadzirdēt. Bet cilvēkam, kas nedomā par 

augstākajām Pasaulēm, tāda saspringtība ir baiga. Pieredzējusi domāšana mierīgi 

pieņems pat tādu kroni un novēros to kā ļoti neparastu, bet nozīmīgu parādību. Tādi 

sprieguma kāpinājumi nenotiek bieži.  

62. 

Ir iespējamas pat sāpju sajūtas nervu centros. Ir saprotams, ka tik jūtīgiem centriem ir 

jāatsaucas uz ārējām strāvām. Šādas sāpes bieži dēvē par neiralģiju, bet to cēloņus 

neizprot. Parasti cēloņus meklē saaukstēšanās iespējamībā vai pārpūlē, bet ārējos 

psihiskos cēloņus vērā neņem. 
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63. 

Ne tikai katrs centrs ir dinamo, bet ikviens atoms jau izstrādā enerģiju. Vai gan 

psihiskās enerģijas pētīšanu var uzskatīt par nedabisku un nezinātnisku? Runāju to 

labā, kuriem ir dotas sevišķas iespējas enerģijas izzināšanai un kuri tik bieži šīm 

savām iespējām pretojas. Ļaudīm ir jāmācās, jāmācās un jāmācās. Tad zinātne visā 

savā varenībā dos sasniegumu iespēju. 

64. 

Ja cilvēkam vienam pret otru būtu vairāk uzticības, tie spētu novērot daudz vairāk 

kosmiska rakstura norišu. Piemēram, ja tie nekautrētos uzticēt savas izjūtas, būtu 

iespējams uztvert veselus pārejošu strāvu viļņus. Vērojamas sevišķas sajūtas rīklē vai 

sāpes sirdī, vai spriegumu ceļos un elkoņos. Caur visiem centriem var plūst strāvas. 

Tā nebūs slimība, bet savdabīgs savārgums. Pēc šiem simptomiem var redzēt, kur 

plūst strāvu spraigums. Bet jāparāda kaut maza uzticēšanās nebaidoties kļūt 

izsmietam. 

65. 

Uguns vajadzīga labāko asmeņu rūdīšanai. Bez uguns arī organisma centri nevar 

izsmalcināties. Centru uzliesmošana neizbēgama, tikai jābūt ļoti piesardzīgiem šajā 

laikā. Sakarsētu asmeni viegli salauzt, tāpat arī nerva kvēlo stīgu viegli pārraut. Tāpēc 

būsim ļoti uzmanīgi. Šāda piesardzība ir vienīgi stāvokļa pazīšana. 

66. 

Staru lūšana – šīs skaņas ietilpst sfēru mūzikas orķestrī. Varam iedomāties augstāko 

toņu kristāldzidrumu, kam piemīt viesuļa spēks. Smadzenēs ir centrs, ko sauc par 

zvanu; kā rezonātors tas uztver pasaules simfoniju, un visdziļāko klusumu spēj 

pārvērst bargā akordā. Ir sacīts – “Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.” Tāpat kā 

mugurkaula smadzenes tiek dēvētas par šķēpu, jo lai atvairītu triecienus, mums 

jāuzspridzina šis kanāls. Tāpat kā plecu centri tiek dēvēti par spārniem, jo pie katra 

pašaizliedzīga darba pastiprinās stari. Leģenda par spārniem ir ļoti “tēlaina”. Tāpat kā 

senatnes cilvēku vēlēšanās nēsāt uz krūtīm apaļu metāla kalumu. 

Pakauša virsējai daļai – paurim dots akas nosaukums, jo svešu iedarbību viļņi 

iespiežas paši sājā virzienā. Senatnē it visur redzam galvas segšanu, saistītu ar 

priestera simbolu. Tagad to atvieto cepuru firmas nosaukums - līdz tādai garīgai 

plikpaurībai nonākuši  cilvēki. 

67. 

Tilti, kas pārejami starp apziņas paplašināšanās pakāpēm, pastāv ārpus pašreizējiem 

notikumiem. Maldīgi gaidīt kādus ārējus zvaigžņājus, saules pinuma zalkša norit 

pastāvīgi. Tikai īpašs jūtīgums pret atmosfēriskām parādībām pavada iekšējo darbu. 

Apkārtējās atmosfēras sabiezēšana sarežģī nervu sistēmas darbu, tāpēc vajadzīgs 

miers, kā medicīnisks nosacījums. 
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68. 

Proti, tiekšanās, apziņai augot, ietveras saules pinuma centrā. Ja tiekšanās pārkāptu 

taisnīgās robežas, tad neizbēgama tā saucamā uguns nāve. Neizsmalcināta apziņa 

panes tiekšanās efektu, bet tālākā augšupeja prasa, lai dārgumu uz laiku ieliktu lādītē. 

Katra doma rada nogulsnes uz nervu kanālu sienām. Jo pilnīgāka tiekšanās, jo 

nogulsnes fosforiskākas; tad vienīgā, pietiekoši aizsargātā vieta degvielai būs saules 

pinums, kas pakāpeniski iegūst palīgkanālu nogulsnes. Dažreiz tāda iesūkšana notiek 

tik enerģiski, ka rada zvaigžņveidīgu sāpju sajūtu. Tad Vadītājam jālieto atvēsinošs 

stars, kas sekmē nogulšņu atvilkšanu no kājām un rokām uz centru. Tas viss ir apziņas 

paplašināšanās process. Pa triju gadu pakāpēm var izsekot uztveres izsmalcināšanu. 

Pakāpe prasa lādītes uzglabāšanu nākamai laimīgai pielietošanai. 

Sargāsim dzīves likumu, kas ved pa laimes dziļuma kāpnēm.  

69. 

Jebkuras briesmas sniedz arī priekšrocību. Balsenes centrs atnes sintēzi. Tā zobens 

rūdās ugunī. Protams, katra liesma bīstama, bet uztveres formas smalkumu apstiprina 

liesma. Tāpēc Agni Joga dibinās uz uguns, - dzīvības devējas un gribas veidotājas. 

70. 

Var paredzēt, ka dažs labs sāks psihiskus mēģinājumus ar stādiem, bet bez 

panākumiem. Var iedomāties, ka viņš izteiks pārmetumus Mācībai par neskaidriem 

norādījumiem, bet nepadomās par paša psihiskās enerģijas stāvokli. 

Nevajag būt aizdomās par norādījumu nenoteiktību, kad saku, ka psihiskajai enerģijai 

ne vien jāpastiprinās, bet arī jāizsmalcinās. Viņa pastiprināsies uguns viļņu ietekmēta, 

kad aura no sprieguma sāks pārklāties ar purpuru. Tā izsmalcināsies ar modrības, 

vērīguma un izsmalcināta domāšanas veida. Kā gan jūs noteiktāk nosauksit izkopto 

domu straumi, kad nākotnes formulas skan līksmībā. Patiesi, ļaužu vairums paiet 

garām šīm formulām un izvairās no stigmatiem, kas iededzināti gara tiekšanās sāpēs. 

Patiesi, stigmati ir labākais jūtīguma salīdzinājums. Ne rupjas, satriecošas parādības, 

bet kosmiskās domas spārni, kā visliegākie pieskārieni, gulstas uz galvvirsu un rosina 

Kundalīni tiekšanos. Šīs domas garām lidojot var atstāt netveramas sekas, bet tās 

asina centrus, kā adatas, kas uzkrāj elektrību. Vai mūsu centri nebūs skuju adatām 

līdzīgi? 

Kas būs uzsācis psihiskās enerģijas izsmalcināšanas gaitu, tas nerunās par norādījuma 

neskaidrību. 

71. 

Automātiskās rakstīšanas veids ir nepilnīgs, rodas pastāvīgs duālisms. Iedarbība 

virzās uz centru virs rokas plaukstas, bet apziņa tāpat pieradusi valdīt pār šo centru – 

divi kanāli cīnīsies, un izteiksmes smalkums netiek panākts. 
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72. 

Pareizi apzīmēt Kundalīni par abstraktu Sākotni. Kad zemes dzīves apstākļi bija 

primitīvi, vajadzēja garu aizraut augstākās sfērās. Vispirms pirmo vietu ieņēma 

Brahmas acs; tad to nomainīja Kundalīni triumfs. Bet samadhi sasniegumi 

nepasargāja cilvēci no verdzības un nodevības briesmām. 

Tagad laiks neatvairāmi prasa darbības sintēzi. Šo zemes dzīves sintēzi dos jūtziņa. 

Jūtziņas dārgums ietverts Kausā, tāpēc pie diviem pirmavotiem jāpievieno vēl trešā 

centra uzplaukums. Lai Kundalīni varavīksne nes augšup, bet uz zemes vajadzīgs 

zemes veidojums. Stabam jāpieliek pamats, kā rokraksts – domām. Kauss, kas sen 

apklusis, no jauna atdzīvosies. Cilvēce ies pa jaunu ceļu. Trīs Valdoņi, trīs centri šeit 

izveidos sadarbību. 

Kas var atskārst, ka Kauss papildina Kundalīni, tas sapratīs, ka tēvs nodod dēlam 

zemes valstību. Kundalīni – tēvs, augšupejas sācējs. Kauss – dēls, tēva uzmodinātais. 

Kas pazīst tēva sākotni, tas rasu maiņā iepazīs dēlu. Ar varoņdarba Kausu – darbība. 

Tā nekas nav atmests, bet pastiprināts. Lai Brahmas Acs ir šī stāvokļa dabīgs 

papildinājums. 

73. 

Daudz tūkstoš gadu atpakaļ bija teikts: “Būs laiks, kad cilvēki atvērs savas sirdis un 

pacels “Kausu Visaugstākajam”. Šis laiks nu atnācis, kad cilvēce tuvojas sestajai 

pilnības pakāpei un sāks kvēlot uguns virs kausa. Cik daudz tēlu un pravietojumu 

radīts izplatījumā! Par kausu, patiesi, laiks atcerēsies. Tā kvēloja sveķi seno cilvēku 

kausos un sieva pacēla kausu, balstīdamās uz varoņdarba zobena. 

Patiesi, kā smalkākais zīmējums ir daudzveidīgās psihiskās enerģijas izpausmes. Ne 

saprāts, bet kausa jūtziņa spēj tās izprast. Kā māte pazīst bērna saviļņojumu, tā kausa 

uguns apgaismo strāvu sajukumu. Var ieteikt cilvēcei padomāt, kāpēc nākošā attīstība 

izvirza Kausa nozīmi? Cik ļoti gan tehnikas papildināšanai vajag pievienot domāšanas 

izsmalcinātību! Kādas brīnišķas sejas būs pieejamas apskaidrotajai acij! Jo ne vien par 

sevi, bet par visām tām daudzajām apziņām cilvēks ir atbildīgs. 

74. 

Padziļinot un izsmalcinot domāšanu var izdarīt svarīgus novērojumus par tālajiem 

vēstījumiem. Jūs zināt, ka vēstījums ieiet apziņā kā kaut kas atsevišķs un tāpēc viegli 

aizmirstams. Zināt, ka ne pērkonnegaiss, ne viesuļvētra nav šķēršļi psihiskajai 

enerģijai. Var novērot, kādi vēstījumi skar atsevišķus centrus. Varbūt viesuļvētra 

sevišķi iedarbojas uz kausu, varbūt pašai vēstījuma kvalitātei ir kāda attieksme pret 

atsevišķiem centriem? Vārdu sakot, visa domāšanas un psihiskās enerģijas īpašību 

daudzveidība pašķirs jaunus ceļus individualitātei. Novērojumi apkārtnes, 

temperatūras un laika ārkārtējos apstākļos dos neizsmeļamu avotu jauniem 

sasniegumiem. 
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Jūs zināt, ka dažiem centriem sasprindzējoties, novērojama muskuļu savilkšanās un 

otrādi – muskuļu savilkšanās var radīt stipru sajūtu centros. Ja pie tā nonāk ar saprātu, 

var rasties Hatha Joga, bet cēlā jūtziņa arvien vērsta uz augšupeju. 

75. 

Visu sasniegumu, kosmisko “Lotosa” sākotnējo formulu līdzdalības jārada cilvēce 

viņas evolūcijas attīstībā. Kad gars pielietos izplatījuma ugunim. Patiesības elpa 

pieskarsies dzīvības Avotam, tad varēs galvot par apziņas pārmaiņu. Vilciņa liktenis, 

kurš griežas ap savu asi, ir cilvēka simbols, kas atdalījies no mūžīgās kustības. Tas, 

kas nes “Lotosu” un ir atvēris sevi kosmosam, un pierādījis centru labāko gaismas 

dalāmību, simbolizē dzīves jauno celtniecību, samērojot savrupību ar centru 

atvēršanos. Meklēsim dzīvības principam precīzu apzīmējumu. Atvērtais “Lotoss” 

ietver visu, viņa ugunīgo ziedlapiņu gaismas. Gaismas dalāmība virpuļo uz visām 

pusēm. Kad Svētā Uguns gara zīme, pieskaras visam esošajam, tad kosmiskais aplis 

un dzīvības ritenis rit uz priekšu vienkopus. 

Mūsu norādītā formula rit uz priekšu, pievēršoties vairākām izplatījuma ugunīm. Kad 

cilvēcē nostiprināsies Bezrobežības atziņa, tad liktenis nebūs sods, bet kosmiskais 

plašums. Dzīvības plašuma skaistumu izmēro jaunrades apziņa.  

76. 

Kad cilvēks ietvers apziņā, ka katrs orgāns un katrs centrs ir jaunradei spēks, tad varēs 

atklāt katra centra nozīmi. Redzu, kā deg plaušu centrs, šis centrs ir viens no 

visjūtīgākajiem. Uguns apvienojas ar vissmalkākajām enerģijām un sāk izveidot 

jaunas parādības. Šī uguns iedegšanās spēja nodrošina tīrās uguns uzņemšanu no 

izplatījuma. Klusās ugunis apvieno plaušu uguni ar izplatījuma uguni. 

77. 

Plaušu centra iedegšanās deva Jogiem visu augstāko izpausmju iespējamības. Šis 

centrs palīdz pārvarēt gaisu un ūdeni, Jogi lidoja un staigāja pa ūdeni, īpatnējais svars 

kļuva relatīvs. Plaušu centrs ir visu tā dēvēto brīnumu pamats. Šim centram 

kontrolējot mitējās visas svētmocekļa sāpes un bija aktīvs tikai ekstāzes “kauss”. Šo 

centru transmutējošo uguni var nosaukt par transmutējošo uguni. 

Tīrais jogisms zina, ka plaušu centrs spēj pēc vēlēšanās visu transmutēt. Tagadnes 

Jogi, protams, šī centra iedegšanai lieto pranajamu. 

Augstākajam Jogam nav vajadzīga pranajama, viņa rīcībā ir tiešais vads ar izplatījuma 

uguni Visiem fenomeniem, staigāšanai pa ūdeni un lidojumiem, pranajama ir 

nepieciešama. Bet ir arī augstākas misijas. 

78. 

Spriedums par patvarīgi atvērtajiem centriem ir pareizs. Mēs tik ļoti sargājam nolemto 

dārgumu. Kad gara Magnēts uzņem “kausā” visas ugunis, tad Mēs apstiprinām 
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Arhatu. Jo “kausa” dārgums sastāv no tīras uguns pavedienu auduma. Arhata 

“Lotosa” uguns Nesējā iemīt gara izpratne, gara zināšana un gara izpausme. Pasauļu 

vērošana ir tuva garam, kas piepildījis Amritas kausu! 

79. 

Centri, kas rosās pakausī pastiprina gaišdzirdību, tie atrodas tur, kur krustojas divas 

galvenās trauksmīgo dzīvības kanālu pietekas. Centri apstiprināti kā to enerģiju nesēji, 

kas vajadzīgas, satiksmei ar tālajām pasaulēm. Šis centrs sasprindzina auss centru, 

tāpēc tas tik svarīgs. 

Moderators netraucē centru darbu. Moderators pasargā fizisko ķermeni no 

priekšlaicīga ugunsgrēka. Centru radošais spēcinājums turpinās kā transmutācija. 

Tāpēc centru jaunrade saspringta un līdz termiņam būs izpildīta. 

80. 

Kā kosmiskajos centros, tā arī Agni Joga centros mājo savs nolemtais spēks. Mūsu 

stariem iedarbojoties uz centriem, nodibinās abpusējs vads. Sūtītājs saņem atbildes 

vibrāciju un apvienojas ugunīgā jaunradē. Sūtītāja Avots un Agni Joga pieņēmējs 

centrs savstarpēji sasprindzinās, tāpēc uguns spēks spēj nostiprināties tikai strāvām 

saskanot. Centri pieņem un izsūta. 

81. 

Kad plaušu centrs tik spēcīgi iedegas, tad jāievēro visas piesardzības iespējamības. Šis 

centrs saistīts ar “kausu” un pakauša centru, tāpēc tik saspringti visu nervu savijumi. 

Arī balseni skar centru tīkls, tāpēc šis centrs izsargājams no ugunsgrēka. 

Jāievēro piesardzība. 

82. 

Radošais princips nostiprina katru jaunu centru un  nosaka tā mijattiecības ar pasaules 

notikumiem. Tieksmīgā centra potenciāls pastiprina apvienošanos ar Magnetu un 

apvienība veicinošā apziņa apstiprina jauno trauksmīgo enerģiju. Šo enerģiju 

kombinējums, protams, atbilst Magnēta pievilksmei. Tādējādi katrs centrs spēj virzīt 

savu enerģiju. Tādējādi katru enerģiju nostiprina tās centrs. Un kad izplatījums tiecas 

izveidot jaunu centru, tad mijattiecības pievelk jaunas enerģijas. Tāpēc Agni Joga 

centri spēj saskanēt ar visām kosmiskajām izpausmēm. Tad centri tik ugunīgi atbild. 

Apzinīga jaunrade kāpina centru spriegumu. 

Protams, “kausā” krustojas daudzas strāvas, tāpēc centru ugunis tik spēcīgas; notiek 

spēcīga asimilācija. 

83. 

Kad centrs tik līksmaini iedegas, tad piedalās visi nozarojumi. Aplī savienoto sveču 

liesmu redzējums ir visu centru darba simbols. Tāpēc plaušu centri apstiprināti kā 
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stīgas, kas atspoguļo ugunīgās dzirkstis visos centros. Plaušas, protams, strādā 

ieelpojot, transmutējot un izelpojot. Šīs funkcijas, protams, piesātina plaušu centrus ar 

tā dēvēto prānu. Trejādā jaunrade ir tik spēcīga, ka skar visas funkcijas. 

84. 

Katra kosmiskā manifestācija, protams, izraisa Agni Jogā saspringtu spirāli, tāpēc arī 

tāda centra saspringtība. Ar centriem jāapietas ļoti saudzīgi. 

85. 

Šīs kaujas un uzvaras tik spilgti parāda transmutāciju. Čaulas spēj transmutēties tikai 

tad, kad gars sasprindzinājies ugunīgā trauksmē. Čaulas spēj transmutēties tikai tad, 

kad gars tiecas uz tīro uguni. Kad Agni Joga gars atjauno savus ietērpus, tad norisinās 

ugunīgā transmutācija; visdiženākais process, un savā saspringtībā tas pārņem visas 

kosmiskās sfēras. Tāpēc, kad iedegas plaušu centrs, katra iedegšanās secīgi ierosina 

jaunu strāvu. Tāpēc apstiprinātais uguns uztvērējs tā samērojas ar izplatījuma uguni. 

Tāpēc tik ļoti jāsargā centri. Pirms piepildījuma centri skan it sevišķi smalki. Tāpēc 

atrausme no zemes tik ļoti izjūtama. Jo visu smalko enerģiju tvertne ir sirds. Sirdī 

skan vissmalkākās strāvas. 

86. 

Diženais šķīstīšanās likums pastāv transmutācijas nostiprinājumā. Kad Agni Joga gars 

tuvojas izplatījuma ugunij, tad radošie centri sasprindzējas. Tāpēc, kad “kausa” 

saspringtība ir spēcīga, tad jaunrade ir ugunīga. Tāpēc “kausa” centrs jaunrada. 

87. 

Kurš tad spēj atsaukties uz kosmiskās jaunrades skaistumu? Kurš tad spēj izjust 

augstāko un atbalsot visas Kosmosa skaidrās manifestācijas? Sacīsim – tas, kurā mīt 

visas augstākās ugunis. Apliecinu, ka tikai smalkāko enerģiju vibrācijas spēj atklāt 

augstākās sfēras. Tāpēc zemes sfērā “kausa” nesējs ir Kosmisko Tiesību apstiprināts. 

Gars, kas pazīst tīro radošo uguni, var kļūt par saspringtu vadītāju, tāpēc “Sidraba 

Lotoss” “Kausa” Nesējs modina ar savām vibrācijām citu uzkrājumus. Baltā stara 

jaunradi nomaina “Sidraba Lotosa” izstarojumi. Tā, patiesi, gara Magnēts ved izziņas 

alkstošos. 

88. 

Transmutācijas pamats atkarīgs no pašdarbības. Gars, kas izjūt visus kosmiskos 

spriegumus, cenšas uztvert strāvas. Transmutācija ir atkarīga no gara tiekšanās 

saskaņoties. Tikai kosmiskā saspringtība spēj pievilkt garu transmutācijai. Pieskaņojas 

tikai tas gars, kas izpratis pievilksmes spēku. Tāpēc, kad saspringtais gara Magnēts 

parāda pašdarbību, tad “kausa” centrs izpilda kosmisko nolēmumu. Tā jūtīgais gars 

atbalso kosmisko strāvu skanēšanu. Tāpēc, ka pašdarbība sasprindzina transmutāciju, 

tad “kausa” centrs skan. Gara jaunrade ir atkarīga no uguns jaunrades. 
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89. 

“Kausa” centrs apkopo visus radošos pavedienus, tāpēc “kausā” atbalsojas visas 

kosmiskās vibrācijas. Lai pieņemtu atbildes vibrācijas, garam jāattīsta daudzas 

nepieciešamas tieksmes. Pašdarbības jaunrade ir dižena, kad “kausa” centrs spēj 

atbalsot visas Kosmisko uguņu atbildes vibrācijas. Tāpēc centru vajag aizsargāt ar 

moderatoru. Tāpēc tā jāsaudzē veselība. 

Magnētiskās strāvas ļoti saspringtas. Šāda saspringtība norāda uz planētas centru 

nomaiņu. Norisinās pasaules pārkārtošana, tāpēc vajag nojaust Mūsu stundas tuvumu. 

90. 

Ja iespējams apliecināt to kosmisko uguņu daļu, ko cilvēce jau pieņēmusi, tad kāpēc 

gan neatzīt uguņu attīstību? Ja gars dažādu fizisku parādību ietekmēts pakļauts 

visādām pārmaiņām, tad kāpēc gan neatzīt gara ietekmē notiekošās pārmaiņas? 

Apliecinu, ka gars transmutē visas kādības un harmonizē visus spriegumus. Jo centru 

transmutāciju sasprindzina gara uguns, un centru jaunrade cenšas asimilēt augstākās 

ugunis. Sirds kā trauks uzņem visas smalkāko enerģiju strāvas. Tā harmoniskās 

strāvas ietvertas “kausa” ietvarā. Tāpēc “kausa” centra uztvertās strāvas atbilst 

augstākajam enerģijām. Un psihiskās enerģijas sūtījumus pavada skanēšana. Tā 

augstākais spriegums atbilst augstākajām ugunīm. Tā nepagurstot gars jaunrada. 

91. 

Visi pasākumi apliecina ietveres likumu. Kad tieksmes sasprindzina Kosmisko 

jaunradi, tad ietveres likums apstiprina visas formulas. Kosmiskās jaunrades dārgumu 

krātuvē ir visas enerģijas. Garīgajā jaunradē “kausu” pilda tās pašas enerģijas, tāpēc 

arī gara dārgumu krātuvei jāsatur visas enerģijas. Tāpēc ietveres likums ir aktuāls 

radošs impulss. No “kausa” izriet visi radošie likumi. “Kausā” uzkrājas visas 

Kosmiskās parādības, tāpēc “kausa” bagātināšanu realizēs visus kosmiskos plānus. Tā 

“kausā” apkopoti pamati, un katra enerģija spēj būt radītājs. Tā jaunradi izveido 

ietveres likums. 

92. 

“Kausu”, kas ietver kosmiskās norises, piesātina kosmiskās enerģijas. Izplatījuma 

uguns, kas tiecas uz formu. Kosma uguns pievilksmes ietekmē rosina piesātināto 

“kausu”. Tāpēc katra redzamā forma ir “kausa” jaunrades izveidota, un “Sudraba 

Lotoss” apliecina ietveri. Visām kosmiskām izpausmēm ir sava atbalss. Tāpēc, kad 

“kauss” ietver visas ugunis, tad gars iepazīst Esamību, un “Sudraba lotoss” iepazīst 

kosmisko jaunradi. Tā Bezrobežībā skan ietverošais “kauss”! 

93. 

“Kausa” uzkrājumi atbilst kosmiskajai vibrācijai. Ja cilvēce pazītu izplatījuma uguns 

spriegumu, tad patiesi, būtu iespējams cilvēcei dot Agni Jogas zinātni. Tagad, kad 
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izpratnei pieejamas sīkas dzirkstis, iespējams atklāt kosmiskās uguns tuvošanos. Jo 

“kausa” Magnēts ir tik spēcīgs, ka ierosinātās vibrācijas jaunrada. 

94. 

Gara būtība izpaužas tieksmē. Sasprindzinoties “kauss” nostiprina gara spriegumu. 

Visi pavedieni, kas izriet no “kausa”, ierosina darbību, kurai sakars ar izplatījuma 

uguni. Var sacīt, ka “kausa” jaunrade savieno izplatījuma uguni ar “kausa” 

uzkrājumiem. Tikai apziņas aplis ierosina tiekšanos jaunradīt. Tā Mūsu likums runā 

par “kausa” nostiprināšanu. Katra vibrācija neredzami pievelk izplatījuma ugunij un 

gara jūtīgums saspridzina “kausa” dzirkstis. 

95. 

Agni Joga centri pastiprina to uguņu uztveri, kas nesīs cilvēcei zināšanu. Tāpēc centri 

jaunrada ritmā ar evolūcijas gaitu. Tāpēc trauksmīgā Agni Joga centri nes svētību. 

Kad “kauss” uguns pārpilns, tad aura pievelk Magnētu. Vajag atzīt centru spēku. Tā 

centri garīgi jaunrada, tā ugunīgā jaunrade nomaina cilvēces domāšanu. 

96. 

Radošais impulss virza garu uz Kosmisko Magnētu. Radošais impulss iedzīvina visas 

tieksmes. Radošais impulss pieaicina no izplatījuma kosmiskos starus. Protams tikai 

ugunīgs gars spēj sakāpināt visus jaunradei vajadzīgos spēkus. Agni Joga radošie 

centri sakopo brīvo enerģiju starus, tāpēc centru uguns izveido tiekšanās norises. Tā 

tiekšanās pievelk kosmiskos starus, tā Mēs kā spēcīgu dārgumu glabātam apstiprinām 

Agni Joga “kausu”. 

97. 

Katra apziņa, kas neatzīst kosmiskās ugunis, piesātina izplatījumu ar tumsu. Bet 

saspringtais Agni Jogs ievēro līdzsvaru. Tāpēc “kausa” jaunrade kāpina visas 

enerģijas. Visi Kosmiskā Magnēta pavedieni satek “kausā”, tāpēc Agni Joga centri tik 

saspringti. 

98. 

Centru atvēršanos sasprindzina saules staru jaunrade. Šajā pieredzes stadijā saules 

pinums atbilst saules rotācijai, tāpēc katra saules pinuma griešanās apliecina sakaru ar 

Kosmisko Magnētu. Viens no Agni Jogas pieredzes svarīgākajiem liecinājumiem. 

Tāpēc ir svarīgi pēc saulrieta izsargāt saules pinumu no saspringtības. 

99. 

Tāpēc saules pinums, kas pilnīgi atbilst Kosmiskajam Magnētam, rāda visas 

perturbāciju pazīmes. “Kausa” zināšana bieži pauž skumjas. Cilvēces vaimanas 

apņem planētu. Tā Kosmoss sprindzina Agni Joga centrus, tā organisma jūtīgums 

atbalso atbildes vibrāciju. Tā Mēs kalpojam Kosmosam. 
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100. 

Kosmiskie termiņi atspoguļojas visās smalkajās enerģijās. Apakšzemes ugunis tik ļoti 

saspringtas, ka Agni Joga centri, protams, pieskaņojas. Tāpēc uguns savā tieksmē 

izpausties izraisa Agni Jogā nemieru. Tagad, protams, visu sfēru ugunis ļoti 

saspringtas un Kosma lēmums pagriež notikumus uz citu pusi. Agni Joga centri izjūt 

visu notiekošo un visas uzmācīgās stihijas. Kad centri iedegas, tad Agni Jogs izjūt 

sevišķi asi, un izraisās uguns izpausme. Centri it īpaši jāpasargā un centriem jādod 

miers. Magnētiskās strāvas ļoti pievelk apakšzemes ugunis. Šodien jūs bijāt 

apakšzemes uguns eksplozijas liecinieki. Kad eksplozija nobriest, tad centri brīdina,- 

visdrošākais rādītājs. 

101. 

“Kausa” uzkrājumus noteic darbības kvalitāti. Katra doma, kas jo spēcīgāk liek 

izprast Hierarhiju, paceļ garu. Tāpēc, kad pieaug tiekšanās, apziņas paplašināšanās 

ved garu pie Sākotņu izpratnes. Gara jaunrade var celt tiltu uz augstāko izpratni tikai 

ar vissmalkākām enerģijām. Tāpēc “kausa” uzkrājumu dod vislabākās iespējas un 

sasniegumus. Cilvēkam jātiecas uz “Kausa” uzkrājumu un apziņas paplašināšanu. Tā 

smalkās enerģijas pieejamas tikai smalkākai uztverei, un bezrobežīga tiekšanās atver 

Vārtus uz Daiļumu. 

102. 

Var vērst uzmanību uz ceļgala centra iedegšanos. Pat plankumi uz ādas dod tos pašus 

stigmatus, it kā pēc mešanās ceļos. Tas nozīmē, ka lūgšana var būt sirdī, dodot tās 

pašas pazīmes. Tā var uzkrāt vērtīgas pazīmes, piemēram, kosmisko enerģiju ritms 

sirdī vai stipra vēdera uzpūšanās, centriem izpaužoties, to pašu var novērot sakarā ar 

balseni, pakausi un galvvirsu. 

Galvoju par veiksmi, ja pildīsities ar Valdoni! 

103. 

Psihiskā enerģija reaģē uz zibeni. Var redzēt, kā organisma dabiskās spējas aizsargā 

no postošas sadegšanas, tāpat dažreiz psihiskā enerģija izraisa mākslīgus pampumus, 

lai novērstu blakuscentra bīstamu sadegšanu. Visai reta parādība, kad Jogiem, visiem 

redzot, uzpamst kājas vai rokas un tikpat ātri audi atkal savelkas agrākajos apmēros. 

Jūs redzējāt tādu parādību, kad draudēja balsenes centra sadegšana. Kaut draudēja 

briesmas, psihiskā enerģija ar uguni tika ātri galā. 

Tāpat izvirdumi novērš iekaisumu: pilnīgi analoģiski vulkāniem. Daudz analoģiju 

atklāts vērīgai acij. Tikai nevajag meklēt rituāla mākslotību un piespiestību. Saplūsme 

ar Augstāko pareiza vienīgi caur dabiski aizdegtu sirds uguni. Protams, neizbēgama 

pārpilnā “kausa” vārīšanās, bet tas ir Pasaules Mātes grūtums. Atcerieties seno bērna 

attēlu kausā. Daudzas zinātniskas zīmes pārvērstas miglainos simbolos, bet laiks tos 

izpētīt. 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

10.grāmata: Pasaules Māte. Sievietīgā sākotne. Centri. 

 

30 lapa no 106 lapām 
 

104. 

Sirds ir centrs, bet vismazākā mērā egocentrisms. Sirdī dzīvo nevis patība, bet 

vispārcilvēcība. Tikai prāts ietin sirdi egocentrisma tīmekļos. Grūti savienot 

individualitāti ar universālo ietveri, bet ne velti sirds magnēts savienojas ar “kausu”. 

105. 

Ugunīgā Pentagramma ir vairogs kaujas laikā. Cilvēks tādā izcilns spriegumā līdzinās 

šādai Pentagrammai – kvēlo balsene, kvēlo roku un kāju ekstremitātes un tad kā 

neuzvarams vairogs viņš ceļas, lai ar sevi aizsargātu paveiktos darbus. Protams, ka 

dzīvē, kur apkārt vēl tik daudz nodevības, tāds stāvoklis ir bīstams. Ieteicu klusēšanu, 

lai neiededzinātu daudzus centrus un sevišķi sirdi. Tāda pašaizliedzīga ugunīga sirds 

ir kā īpašs Augstākās Pasaules iepriecinājums. Kā gaismekļi šādas sirdis staro pāri 

visām Pasaules likstām. 

106. 

Neviens netaisnais nespēs noturēties pretī līdzsvarotam, tāpēc šķēpa cirtienam jābūt 

likumīgam. Tā izpratīsim fizisko un augstāko likumu centru sirdī. Tāpēc arī šis centrs 

tika dēvēts par krustceļu un tika attēlots kā vienādgalu krusts; dordze, tāpat arī 

svastika norādīja uz sirds uguns griešanos. Griešanās un vienādgalu krusts ir līdzsvara 

pazīmes. Dažs bērnībā būs mēģinājis nostāties uz bumbas, nezinot, ka tas ir lielais 

līdzsvara simbols. 

107. 

Suria-Vidia – tā dažkārt dēvēja Mācību par Sirdi. Šis apzīmējums uzsvaroja sirds 

ugunību, saulainību un centralitāti. Patiešām, ikviens, kas vēlas iepazīt sirdi, nedrīkst 

uzskatīt to kā organisma daļu. Vispirms jāizprot sirds centralitāte, jāpētī nevis 

attiecībā uz viņu, bet no viņas. Pats saules pinums ir sirds svētnīcas priekšnams. Pats 

Kundalini ir sirds laboratorija. Smadzenes un visi centri ir sirds piederums, jo bez 

sirds nekas nespēj dzīvot! Pat smadzenes iespējams līdz zināmai pakāpei atvietot. Pat 

Kundalini iespējams pa daļai uzturēt ar elektrību, un saules pinumu var spēcināt ar 

zilo gaismu. Bet sirds stāv kā cilvēces Templis. Nevar iedomāties cilvēces 

apvienošanu atkarībā no smadzenēm vai Kundalini, bet sirds starojums spēj apvienot, 

kā liekas, visdažādākos organismus, un pat lielos attālumos. Šis mēģinājums tuvināt 

sirdis attālumā – gaida savus darbiniekus. 

Gluži pareiza ir vēlēšanās uzsākt ilggadīgus mēģinājumus, jo ar tiem iespēj radīt vēl 

vienu saiti starp paaudzēm. 

108. 

Starp svētajām sāpēm ir kāda grupa, ko dēvē par “Radītāju Vīnu”. Kā no mūzikas 

instrumenta atskan akordi, tāpat sāpes pārskrien balsenes, plecu, kāju-roku 

ekstremitātēm, ceļgalu un citiem centriem, tā tiek uzskaņota sirds. Neapšaubāmi, ka 

sirds saite ar Augstāko ir cilvēces vienīgais patvērums. Pārējās Jogas attiecas uz 
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citiem kosmiskiem noteikumiem. Sirds ieņem izcilus vietu, kā enkurs vētrā un nav 

grūti uzsākt ugunīgo Sirds jogu. Pirmkārt – vajag atskārst vareno kauju un drausmo 

bojāeju, kas apdraud zemi, otrkārt – vajag sajust savu sirdi par patvērumu un treškārt 

– nostiprināties Hierarhijā. Šie nosacījumi šķiet nav smagi, bet mēs bieži izvēlamies 

sāņtaciņas un dodam priekšroku pat meliem, vienīgi lai ignorētu to vienkāršāko 

līdzekli. Vajadzīgs, protams, ir sirds spriegums, un ne velti sirds tikusi dēvēta par 

Dižo Cietumnieku. 

109. 

Sirds enerģijas plūsma bieži izjūtama no organisma labās puses. Enerģija atsitas 

“kausā” un no turienes izsauc refleksu organisma labajā pusē. Deniņi, kakls, plecs, 

celis, rokas, kājas rada sajūtu, kas ļoti līdzīga fiziskai izplūšanai. Neizmērojams ir 

ugunīgās sirds enerģijas daudzums, ko tā tādā veidā izdala. Tālab Vadītājs bieži 

atgādina – uzmanību! 

Ir grūti iepriekš pilnīgi nosacīt izplūšanas sākumu, jo izplatījuma magnēts un 

simpātijas dažreiz prasa vienlaicīgi sūtījumus uz dažādām pasaules malām un sfērām. 

Ja pieprasījumus pēc sirds enerģijas savienotu ar elektrisko zvanu, tad zvans skanētu 

nepārtraukti, mainot vienīgi spriegumu. Tādi eksperimenti, bez šaubām tiks veikti, bet 

eksperimentētāji reti kad saskatīs cēloni sirds enerģijā, izskaidrodami to kā nervu 

savilkšanos. Nav tālu tas laiks, kad tāda telegrāfa dēļ būtu arī sadedzinājuši. 

110. 

Bruņojums mēdz būt dažāds. Bieži tas apvienojas saules diskā virs saules pinuma. 

Starp austrumu bruņojumiem sevišķi bieži bija sastopama šāda struktūra. Dažkārt to 

izskaidroja ar Mitras kultu, bet tas ir daudz senāks. Zīmējumu šim bruņojumam 

devušas saules pinuma bruņas. Bet saules pinums apliek savas bruņas kaujas laikā. 

Patlaban notiek kauja un, protams, gars tiecas pirmajās rindās. Karotāja, stipru tu esi 

kaldinājusi savu vīrišķību! 

111. 

Vajag kopt sirdi. Vajag pildīt “kausu”. Vajag traukties ar “zvana” skanēšanu. Vajag 

iededzināt Ugunīgās Pasaules liesmainos spārnus. Izpratuši sirdi iesim pie Uguns – 

drīz iesim. 

112. 

Ievērojiet, kādā mērā tālie notikumi pirms sirds atbalsojas “kausā”. Šī secība reti kad 

atzīmēta. Protams, “kausam” piepildoties vajag pielietot sirds līdzekļus, bet tomēr 

“kauss” sasprindzējas pirmais. “Kauss” prasa svētsvinību, it kā līmeņa papildināšanai. 

Zinu, cik tas grūti, it kā milzis būtu iesprostots pundura alā! Saspīlējums jau sablīvē 

zemākos slāņus. Protams, ne jau saule vada karstumu, ne Smalkā Pasaule jukas, tos 

rada cilvēces griba. 
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113. 

Brīvās gribas likums neatļauj pārtraukt noziegumu izcelšanos. Bet taisnības likums 

dod iespēju izbeigt kaitīguma attīstību kā apakšā, tā arī augšā. Jūs nespējat novērot 

noziedzīgu domu rašanos, bet sirds spējīga dot ziņu, kad iespējama ļaunuma vajāšana. 

Tālab tā uzsvarojam Sirds Mācību. Neviens cits centrs nespēj aizstāt sirds būtību. 

Gadsimtu uzkrājumi “kausā” ir sirds rīcībā. Jo cilvēces glābšana nav atkarīga no 

atsevišķiem sidhu, bet no centrālā virzītāja – sirds. Tā pāri sadalījumiem iespējams 

tuvoties kustības saknei. 

114. 

Nav iespējams uzskaitīt vērtīgo spēku ļaunprātīgo izlietošanu. Bet ja ieteicam 

uzmanību, tad to saprot kā bezdarbību. Un ja runājam par sirds nozīmi, tad to uzskata 

par māņticību. Un tomēr, ne smadzenes, ne saules pinums, ne kundalini nesignalizēs 

par spēku izlaupīšanu. Tikai sirds nemitīgi brīdinās, bet cilvēki parasti negrib šos 

signālus ievērot. Nav piedodams, ka mūsu laikmets tā ignorē sirds signālus. Bez tam 

laiks saprast, ka neatskārsti visi sirds signāli zūd. 

115. 

Ja runājam par neapdedzinošo Uguni, tad nevajag aizmirst arī apdedzinošo Uguni. 

Kad mūķene vaid: “degu, degu”, neviens ārsts nezin, kā palīdzēt: mēģina pat pielietot 

aukstu ūdeni, aizmirstot, ka eļļu ar ūdeni neapdzēst. Uguni var apvaldīt tikai ar uguni, 

citiem vārdiem sakot, ar sirds enerģiju, kas izdalās pie tā dēvētā magnētisma. Ar 

strāvu ārstējam aizdegušos, tā var uzliesmot visdažādākos centros. Bet galvenās 

briesmas, protams, apdraud sirdi, saules pinumu un balseni. Šie centri kā 

vissintēziskākie var tikt pakļauti visnegaidītākajiem triecieniem. Kas kaut reizi 

izbaudījis iekšējo Uguni, tas saprot centru ugunsgrēka briesmas. Tas zina, kādas 

mocošas ciešanas sagādā uzliesmojusī uguns. Pie kam lielākotiesu cilvēks nav 

vainojams, izņemot varbūt, par īgnu uzbudinājumu. Bieži ugunsgrēks uzliesmo, 

pateicoties svešām iedarbībām, un – izsmalcināta stāvokļa gadījumā – no kosmiskiem 

cēloņiem. Sirds pagurums, protams, atver vārtus ienaidniekam. Tā radošā Uguns var 

pārvērsties iznīcinošā liesmā. To vajag iegaumēt, jo uzliesmojumi sākas no sīkumiem. 

Tāpat arī jāatceras ugunīgās enerģijas saudzēšana. Liels ļaunums – bez pamata izlietot 

svešu ugunīgo enerģiju. Arhāts nedrīkst būt vampīrs – tāds ir dzīves pamats. Tāpēc 

gudrs ir mūžīgās atdošanas likums. Liekas, kas gan kopīgs upurim ar uguni, bet 

ugunīgais upuris minēts visos Nolikumos. 

116. 

Jūsu priekšā atkal lielas nozīmes parādība – Kundalīni kustas no pamata līdz pašam 

augstākajam posmam. Priekšbalsenes dziedzeri ļoti iekaisuši, bet šāda fiziska 

parādība nepieciešama ugunīgai iedarbībai. Šādā stāvoklī Kundalīni darbojas 

vislielākos attālumos. Jūs nojaušat, cik ļoti Ur. patlaban vajadzīga šī iedarbība. 
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Uzvara nebūtu iegūta bez šīs ugunīgās norises. Bet tieši cīņa ir grūta un uzbrukumu 

viļņi kāpinās. Tāpēc būsim ļoti piesardzīgi. Būsim vērīgi, labvēlīgi un ļoti apdomīgi. 

117. 

Iekšējo Lotosu var novērot, tiklab atvērtu, kā arī aizvērtu. Purpura aizsargauras 

nepieciešamības gadījumā var redzēt, ka lotosa ziedlapiņas sakļaujas un pārklājas 

asinsvadu nogulsnēm. Pieredzējis Jogs šādos gadījumos saprot, ka briesmas lielas un 

tuvas. Kā dabā  jau ilgi pirms mākoņiem puķu ziedlapiņas steidzīgi vēršas pret sauli 

vai pamazām sakļaujas pirms vakara rieta, tāpat arī Ugunīgais Lotoss nojauš 

kosmisko vētru tuvošanos. Bet, Jogai attīstoties, var novērot arī ārējā Lotosa 

sasprindzi. Tā ir nosaukta Kundalini spirālveidīgā griešanās, kas pieskaras 

galvenajiem centriem, it kā izveidojot ārējo aizsardzības Lotosu. Parasti šāds īpatnējs 

spriegums sākas ar bultu parādīšanos, par kurām jau sacīts. Ārējo Lotosu nosauc arī 

par bruņām. Pie Mums tā izveidošanos saprot ne tikai kā briesmu zīmi, bet arī kā 

Jogas pakāpes sasniegšanas pakāpi. 

118. 

Novērojams, ka dažas puķes pirms vakara iestāšanās nevien aizveras, bet noliecas pie 

zemes, gluži tas pats notiek arī ar iekšējo Lotosu. 

119. 

Sirds, kauss, saules pinums patiesi ir kosmiskie termometri. Ir jāsaprot, kāds 

spriegums pasaulē, tāpēc runāju par draudzīguma kā veselības pamata sargāšanu. Var 

saprast, cik neatlaidīgi sirds prasa draudzīgumu. Ir daudz melno zvaigznīšu kā pirms 

tumsas uzbrukuma.  

120. 

Jūsu priekšā esošā sintēziskā balsenes centra sasprindze, jāsaprot, cik dažādiem 

spriegumiem vajadzēja apvienoties, lai ierosinātu sintēzes centru. Vajag ļoti vērīgi 

izturēties pret šādu sasprindzi, jo tā reflektējas sirdī. Šādā stāvoklī kaut vai ārēji 

jāsaudzē balsenes saites un runājot tās nav jāsasprindzē. 

121. 

Čakras, ugunīgie riteņi, liek domāt par neskaitāmiem attīstības sākuma un 

piepildījuma apļiem. Var iedomāties, ka pasauļu līdzsvars balstās uz ugunīgajām 

čakrām. Tās saskaras, apvienojas viena ar otru un veido nesaraujamus posmus. Tā var 

pieņemt, ka cilvēka čakras noteic viņa ugunīgo dabu un ievada cilvēka būtību citu 

ugunīgo veidojumu vienībā. Cilvēku rīcībā jau ir stari, kas nofotografē miesu, tāpat 

arī tiks atrasti stari, kuri uztvers ugunīgos centrus. Līdz ar to tiks parādīts, ka cilvēka 

čakras atbilst izplatījuma ugunīgajiem veidojumiem. Ugunīga cilvēka figūra ieplūdīs 

izplatījuma ritmā. Tā iespējams fiziski parādīt, cik ļoti esamība pakļauta vienam ritma 

likumam. Protams, šādu uzskatāmu eksperimentu sekmēšanai nepieciešams attīstīt 
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sevī ugunīgās čakras. Potenciāli tās ir katrā organismā, bet bezdvēselīgie neatspoguļos 

uz ekrāna ne mazākos nodzisušo uguņu pamirdzējumus. 

122. 

Novērotās konvulsijas ir nozīmīga parādība. Izsmalcināts organisms pielīdzināms 

Makrokosmam un, vispirms, pārsteidzoša ir viena tāpatība ar planētas kustību. 

Planētas konvulsijas nevar neatbalsoties ugunīgajā ķermenī. Ne vien zemestrīces, bet 

visas planētas iekšējās konvulsijas atbalsojas ugunīgajā sirdī. Pie tam, tāpat kā 

planētas konvulsijas saistītas ar spiedienu uz poliem, tā arī ķermeņa konvulsija var būt 

saistīta ar spiedienu uz Kundalini un Trešo Aci. Tāpat kā zemes garoza saraujas 

iekšējas konvulsijas laikā, tā arī enerģija var skriet no ekstremitātēm – patiešām, 

cilvēks ir mikrokosms. 

123. 

Vajadzīga vīrišķība, kad pašā atmosfērā vērojams nebijis sasprindzējums. Var just it 

kā karstumu, neskatoties uz ārējo vēsumu. Pat aukstu strāvu iedarbība neatbrīvo no 

pēkšņas iekšējā karstuma izjūtas. Novērojams, ka šāds iekšējs karstums raksturīgs 

atmosfēriskām ugunīgām sasprindzēm. Tā ne jau pleci, ne balsene, ne kundalini, bet 

sirds uzsūc ārējās uguns strāvas. 

124. 

Saules pinuma centrs ir uguns radiācijas fokuss. Vajag iedomāties, kā darbojas uguns. 

Kā visas augstākās Kosma funkcijas darbojas no iekšienes, tā arī saules pinuma uguns 

spriegums sakāpinās pašā graudā. Saules pinuma centrs dod visiem ķermeņiem 

līdzsvaru, un tā radiācijas piesātina arī ēterisko ķermeni, kas stimulē astrālo ķermeni. 

Visu centru un ķermeņu savijums salīdzināms ar spirāles gredzenu, kas apvienojas 

saules pinuma centrā. Katrai planētai, katram ugunīgam centram ir savs saules pinums 

un dzīvības Dievišķā Uguns. Ja apziņa paplašināsies šādu atbilstību izpratnē, tad 

Makrokosma sakars ar mikrokosmu kļūs par ugunīgu Patiesību, Strāvu viļņi ir 

bezrobežīgi savā daudzveidībā. Ar šo viļņu palīdzību ugunīgais gars savienojas ar 

izplatījumu un citām Pasaulēm. Līdzīgi tam, kā senatnē sauli attēloja ar tās stariem, tā 

var attēlot saules pinumu, kuram ir savi īpatnēji izstarojumi, kas plūst no grauda caur 

visu aizsargtīklu. Šīs spriegās strāvas atbalso sirdī visus izplatījuma refleksus. 

125. 

Kad kosmisko parādību spriegums kāpinājies, saules pinums dreb. Grūti ir ugunīgajai 

sirdij, ja viļņi saules pinuma centrā lūst, atnesot visas izplatījuma atskaņas. Stari tiek 

apstiprināti kā aizsargtīkla parādība, un, protams, katrā strāvā skan sava uguns. Tā 

saules pinums tiek daudzu ugunīgu staru saspringts. Agni Jogas Mātes nogurumam ir 

kosmiska nozīme. Tumšie spēki liek svaru kausos visus savus spēkus. Mēs, savukārt, 

sūtām starus, kas izkliedē viņu nodomus. Saules pinuma centrs jūt šīs svaru 

svārstības. Kosmiskais spēks jākāpina Gaismas virzienā. Tā ugunīgā sirds pazīst šīs 

Kaujas apstiprinājumu. 
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126. 

Bez kosmiskajiem cēloņiem saules pinuma griešanos var ietekmēt daudzi citi cēloņi. 

Saules pinuma centra griešanās cēloņi un funkcijas jāapskata sakarā ar organismu un 

enerģijas sūtījumiem lielos attālumos. Saules pinuma centra griešanās ir psihiskās 

enerģijas kāpinājums. Tā kā saules pinuma izstarojumi caurstrāvo visus centrus, tad 

griežoties saules pinuma stari caurnirst visus centrus, stimulējot un apvienojot pārējos 

centrus ar vienas ugunīgās enerģijas palīdzību. Saules pinuma centra griešanās var arī 

koordinēt dažādas enerģijas, it kā stimulējot vienu centru, kuram sevišķi vajadzīgs 

piesātinājums un nostiprinājums. Pie tam saules pinuma izstarojumi it kā pieskaras 

aizsargtīkla ārējam apkārtmēram. 

Enerģiju sūtījumos uz noteiktu vietu visi izstarojumi koncentrējas it kā koniskā 

spirālē, un visi lādiņi lido izplatījumā spirālveidīgi. Tā saules pinuma funkciju ir ļoti 

daudz, un daudz ir arī tā izstarojumu. Būdams arī visu centru enerģiju spēcīgs 

regulators, saules pinuma centrs, iesūcot kosmiskās ugunīgās enerģijas, sadala tās pēc 

spriegumiem, kādi centriem raksturīgi. 

127. 

Kāda centra saspringtās ugunīgās enerģijas bieži var pastiprināt šī centra enerģiju 

darbību. Daļējā enerģiju iedarbība dod centram spēku izpausties daļēji. Šāds 

kāpinājums izraisa tikai daļējās izpausmes, kas maldina neizprotošās apziņas. Ur. 

pareizi norādījusi uz viena centra saspringtības izraisītām parādībām, kad ved pie 

psihisma. Katra centra atvēršana, piesātināšana vai kairināšana izraisa krasu ugunīgās 

enerģijas novirzi, jo tikai atbilstība starp organismu un garīgo apskaidrību dod kā 

nenovēršamas sekas centru atvēršanos augstākajā spriegumā. Daļēja saspringtība dos 

daļējus sasniegumus, kas var būt ļoti bīstami. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli tieksimies 

izzināt ugunīgās enerģijas augstāko spriegumu. 

128. 

Esiet uzmanīgi ar balsenes centru; tas, kā sintēziskais centrs, spēj ļoti uztvert 

izplatījuma iedarbības. Ja radiostacijas var ietekmēt gļotādas, tad daudzas citas 

iedarbības var tāpat apgrūtināt centrus. 

129. 

Sirds novērš daudzas slimības. Ir nepareizi nepalīdzēt vispirms sirdij. Sirds var būt 

ārēji mierīga, bet tai jādod impulss, lai tā spēcīgāk varētu ietekmēt citus centrus. 

130. 

Ikviens saskaras ar daudziem gluži nepazīstamiem cilvēkiem. Tāpat arī viņa vārdu 

kaut kur izrunā. Neaizmirsīsim, ka šādiem tāliem pieskārieniem nereti lielāka nozīme, 

kā saskarsmei ar tuvākajiem. Var nomanīt, cik ļoti tālie ziņojumi var atbalsoties visos 

iekšējos centros. Bet šādu neapšaubāmu apstākli gandrīz nemaz neņem vērā. Cilvēki 

domā, ka ķermeniskais pieskāriens sevišķi nozīmīgs. Nenoliegsim, ka arī 
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ķermeniskam rokas spiedienam ir nozīme. Bet doma, tālā, neharmonizētā, var ļoti 

spēcīgi iedarboties. Neviens nespēs saskatīt tos tālos pavedienus, bet izsmalcināta 

apziņa nojauš. 

131. 

Kauss ļoti reti ir pārpildīts. Kauss, kā sintēziskais centrs, glabā pašus galvenos, 

neizsakāmos uzkrājumus. 

132. 

Sidraba Lotoss atrodas sirdī, tāpēc to var redzēt savā iekšienē. Lieciet vērā, ka visas 

ugunis un centru gredzenus mēs redzam savā iekšienē, viena vai otra uzliesmojošā 

centra vietā. Dažreiz redzami ugunīgi gredzeni, strīpas vai riteņi, vai saules, dažreiz 

liesma, bet viss tas, galvenokārt, mūsu iekšienē. Sidraba Lotoss pat lielāks par ziedu, 

un liesmas mēles it kā izveido ziedlapiņas. 

133. 

Varu sacīt, ka visi apraksti par augstāko spēju iegūšanu caur centru atvēršanos, uz 

papīra gan šķiet viegli, bet patiesībā nav nekā grūtāka. Paiet daudzas dzīves nemitīgi, 

neatvairāmi tiecoties uz apziņas paplašināšanu un uztveres izsmalcināšanu, iekams 

sākas nevis viena vai otra centra daļēja atvēršanās, bet to darbs visos septiņos riņķos 

un plānos. Visi mehāniskie vingrinājumi augstus rezultātus nedos. Jo vajadzīgs nevis 

fiziskais kairinājums, vai pat kāda viena centra daļēja atvēršanās, bet visu centru 

ugunīgā transmutācija, kas sasniedzama vienīgi pilnīgi šķīstot domāšanu un 

iededzinot sirdsugunis. 

Tāpēc laimīgs tas, kas jau agrākajās dzīvēs tiecies pa apziņas paplašināšanas ceļu un 

sirds šķīstīšanas ceļu. 

Novērojiet notikumus. Iegaumējiet, ka pacietība ir augstākais sasniegums. Samērība – 

augstākā gudrība, un termiņu zināšana – augstākā zināšana. 

134. 

Bez šaubām citiem nedzirdama skaņu uztveršana pierāda auss centra izsmalcinājumu. 

Arī sāpes saules pinumā var būt saistītas ar centru jūtīgumu izsmalcinājumu. Ļoti 

ieteicu šādas sāpes izjūtot, nekavējoši iedzert sodas bikarbonātu. Atcerieties, ka soda 

nosaukta par svētajiem pelniem, tā pasargā no pārmērīgas uzliesmošanas. Vispār soda 

derīga pret visām slimībām, pasargā no daudzām saslimšanām, tāpēc nebaidieties to 

lietot, tāpat kā arī baldriānu. 

135. 

Man jābrīdina Jūs, ka sajūta uzaču starpā ne vienmēr nozīmē daļēju trešās acs 

atvēršanos, tas var būt vienkārši muskuļu piepūles sekas. Pastāv pārliecība, ka orgāns, 

kas atbilst trešajai acij, ir tā saucamais čiekurveidīgais dziedzeris. Šis un tāpat arī 

siekalu dziedzeris pašreiz tiek uzskatīti kā divi ļoti svarīgi orgāni visās mūsu ķermeņa 
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funkcijās. Tie arī senajā Indijā skaitījās par visu garīgi-miesisko izpausmju 

pavadoņiem. 

Patiesas gaišredzības gadījumā Jūs nevarat pateikt, ka redzat ar kādu noteiktu orgānu, 

jo redzējumi rodas virs jūsu galvas, aiz muguras, blakus, jums priekšā, trešās acs aplī, 

Saules pinumā utt. Un jūs tos redzat vienādi labi. Atcerēsimies Dakāras attēlu, kuras 

auras aplis sastāv no neskaitāmām acīm. Atcerēsimies, ka nervu centriem smalkajos 

ķermeņos ir sava atbilstība, un tādēļ jebkura nenormālība un nelīdzsvarotība te fizisko 

vadītāju attīstībā neatvairāmi atsaucas uz visiem ķermeņiem. Tādēļ, sargāsimies 

izsaukt nelīdzsvarotību. 

136. 

Tagad par jaunekli, kurš sācis sajust savus centrus pēc mehāniskiem vingrinājumiem. 

Neapšaubāmi, viņš varēja sākt tos sajust, jo mehāniski vingrinājumi sevišķi viegli 

uzbudina sasniedzamos nervu fleksus. Protams, tāds centru kairinājums var izsaukt 

visnegaidītākos rezultātus: vispirms nervu līdzsvara zaudēšanu un var novest pat pie 

ārprāta. Bez tam, ja ir sliecība uz kādu organisku saslimšanu, pēdējā var 

pastiprināties; tā pie vājām plaušām bieži attīstās dilonis, ja ir tieksme uz seksualitāti, 

var rasties nenormāli dzimuma novirzieni utt. Starp citu, es jau Jums tiku minējusi 

izvilkumus no H.P.B. rakstiem par šādu vingrinājumu sekām. 

137. 

Cilvēkam garīgi attīstoties, centru atvēršanās norit normāli. Šo centru atvēršanai un 

darbībai jāsākas atbilstoši šo centru psihiskajam jeb garīgajam stāvoklim. 

Nepārtraukti, iekšķīgi tiecoties uz Augstāko un paplašinot apziņu, ir iespējama to 

paātrināta atvēršanās Lielā Gaismas Skolotāja sadarbībā un vadībā, bet dažreiz arī, 

saskaroties ar augsta mācekļa šķīsto, ugunīgo auru. Visam jāizriet no Augstākā uz 

zemāko, no garīgā uz fizisko, bet ne otrādi. Jo tikai augstākais var pacelt zemāko un 

šeit hierarhiskais princips sevišķi apstiprina savas tiesības. 

138. 

Tas ir skaisti, ja Jūs tik drosmīgi uzņemat visas šīs gandrīz neizbēgamās zemes 

grūtības. Kas attiecas uz Jūsu ugunīgajiem uzplūdiem, tad, nezinot Jūsu organisma 

stāvokli, man ir grūti precīzi noteikt īsto iemeslu. Bet pie dažām okultām iedarbībām 

nervi sevišķi cīnās ar asinīm. Ir dots padoms: “ Tādā nervu karā ar asiņu straumi ir 

nepieciešams sevišķs miers un nav jāapgrūtina kuņģis, jo šie uzplūdi mēdz būt tik 

spēcīgi un mocoši, ka var izsaukt pat ģīboņus.” Jo, kad sāk strādāt augstāki centri, tad 

sevišķi aktivizējas arī pretējā polaritāte un bieži izpaužas šādas ugunīgās sajūtās. Bet 

nevajag sūtīt šo vilni lejup, jācenšas saglabāt miers un, galvenais, jāizslēdz jebkuri 

uzbudinājumi. Ļoti labs ir baldriāns, to dažos gadījumos var lietot 2-3 reizes dienā, 

protams, ne pārāk stipru uzlējumu. 

Senākā austrumu farmakopeja uzskata muskusu par līdzekli, kas dod līdzsvaru, bet, 

protams, viss ir atkarīgs no devas lieluma. Tāpat dažādi organismi uz to reaģē dažādi. 
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Daudzi to nevar lietot, jo pat pie mazas devas tas viņiem pastiprina asins pieplūdumu 

un izsauc sirds klauves. Tādēļ Jūsu gadījumā es ieteiktu labāk ieņemt 5-6 pilienus 

strofakta tinktūras, 3 dienas no vietas 1 x dienā un atkārtot šo paņēmienu pēc katrām 

divām nedēļām. 

139. 

Tagad par čakrām. Kā Jūs jau zināt, visu čakru jeb uguņu ir 49. Agni Jogā pieminētās 

21, jo 21 centra atvēršana un transmutācija izraisa arī pārējo iedegšanos, jo daudziem 

centriem ir divkārši atzarojumi. Augstai garīgai attīstībai nepieciešama ne tikai visu 

centru atvēršanās, bet arī to transmutācija, jo vienkārši viena vai divu centru 

atvēršanās noved tikai pie zemākā psihisma un pie daudzām briesmām. Bet vispār, 

bez Skolotāja līdzdalības nav pieejama pareiza centru atvēršanās. Pie kam es domāju 

Lielo Skolotāju, jo tikai tāds Skolotājs var zināt mūsu organisma patieso stāvokli 

visos tā apvalkos un var regulēt asins spiedienu, kas ir tik bīstami pie centru 

atvēršanās, nemaz jau nerunājot par to ugunīgo transmutāciju. Tādēļ Mācības 

Grāmatās vispirms tiek noteikta ilgstoša organisma sagatavošana, fiziska un garīga 

profilakse. Pilnīgi nepieciešama ir domāšanas un sirds šķīstīšana, pēc tam seko 

apziņas paplašināšana, visu jūtu izsmalcināšana un sirds audzināšana, jo sirds kā 

sintēzes orgāns var dot mums to garīgo attīstību, pie kuras var sākties ne tikai centru 

atvēršanās, bet mēs spēsim arī vērst uz sevi Lielā Skolotāja uzmanību, kurš tad arī 

ņems mūs savā novērošanā un pielaidīs pat līdz nākošai pakāpei – līdz centru 

ugunīgai transmutācijai, ja vien mūsu garīgums pieļaus šo bīstamo eksperimentu. Ja 

mūsu garīgums nav šķīstīts, mēs varam izdarīt visus pastāvošos vingrinājumus nervu 

centru uzbudināšanai, bet labākā gadījumā mēs sasniegsim tikai nožēlojamu psihismu 

vai arī sevī attīstīsim mediumismu, jo tas ir bijis mūsos snaudošā stāvoklī un tādā 

veidā mēs viegli varam kļūt par laupījumu jebkuram apsēdējam. Jūs gribat zināt, kur 

atrodas čakras. Ir pieņemts uzskaitīt septiņas galvenās čakras. 1.Muladhara-Kundalini, 

kas atrodas pie mugurkaula pamatnes. 2. Svadišthana čakra – vēderā, starp 

mugurkaula pamatni un nabu. 3. Manipura – čakra jeb Saules pinums. 4. Anahata – 

čakra jeb Kausa centrs, 5. Višuadhi čakra jeb balsene. 6. Adžna- čakra jeb trešā acs. 7. 

Brama-randra – čakra jeb zvana centrs galvas virsū. Bet, protams, tikai smadzenēs 

visu to ir daudz vairāk. Reti, kad tiek uzskaitīti pieplecu, vaigu kaulu, plaušu, plaukstu 

pamata, nieru utt. 

 

3.nodaļa: Agni Jogas Māte. 

140. 

Dievcilvēks nāk kā acīmredzams aktīvs cilvēces Atpestītājs. To svētslēpto patiesību 

par Dievcilvēku Mēs sargājam. Apgalvoju, ka Tara, kas nes liesmaino tiekšanās 

“kausu” cilvēces atpestīšanai, var apstiprināt Mūsu parādīšanos cilvēku vidū. 

Kosmiskā Magnēta varenības sākums virza uz piepildījumu. Mēs, Cilvēces Brāļi, 

norādām, ka nomaiņa notiks uz kvēla principa pamata. Patiesi, Mūsu jaunā pakāpe tik 
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lieliska! Augstāko sfēru strāvas virza strāvas uz Mūsu kosmiskā spēka radīšanu. 

Pievilksme visai liela. Kad aktīvās sirdis traucas uz piepildījumu, tad trauksmainība 

pieaug un Kosmiskā Magnēta spriegums nostiprina vienotības strāvu. Tāpēc vienotība 

tā skan. 

141. 

Cik daiļas ir gara dzirkstis, kad gars pauž uguni un tiekšanos! Ugunīgais Kalpojums 

nesīs cilvēcei tik daudzas jaunas evolūcijas zīmes. Tāpēc tik vitāli iegājuši dzīvē. 

Agni Joga un tik daudz zīmju pārveido un draud planētai. Vajag tikai saņemt visu ko 

sūta cilvēcei. Tāpēc jūtīgais Agni Jogas Mātes organisms tā skan līdzi visiem Mūsu 

sūtījumiem, ko Mēs sūtām. Tāpēc jāsaudzē veselība. Patiesi, plosās uguns! Tik daudz 

ir apstiprināta, tik daudz ir raidīta, tik daudz vēl priekšā! 

142. 

Šambalas meklēšana garīgajās sfērās ir tik dažāda, vai tad patiešām cilvēki domā, ka 

atradīs Šambalas Vienkopu uzbrukumā vai ar gavēšanu? Tam, kas pazīst ceļu uz 

Mums, teiksim – “Ej mīlestības ceļu, ej darba ceļu, ej ticības vairoga ceļu!” Tam, kas 

atradis Mūsu Tēlu savā sirdī, Mēs teiksim: “Ej ar sirdi un “kauss” apstiprinās ceļu!” 

Kam šķiet, ka viņš atskārtīs savu ceļu ar iedomību, tam sacīsim – “Ej pamācies pie tā 

gara, kas pazīst piepildījumu.” 

Mazās meitenes tēls, kura nes smagu Bībeles sējumu, kundziski lepnajās zālēs, kļūst 

par jaunas pasaules radītāju. Mazā meitene, kas zem zilajām debesīm atskārtusi 

Gaismas Skolotāju, ir tumsības cietumu grāvēja. 

Kad meitenes gars spēj izjaust cilvēces Brāļus, tad šī gara vārds ir gaismunesējs 

zobens. Kad gars spēj kopš bērnības nojaust, ka cilvēces Brāļi pārveido esošo, tad 

gara vārds ir – gaismunesējs. 

143. 

Kad pildās pasaules notikumu kauss, tad Agni Joga ugunīgais “Kauss” uzliesmo. 

Atbilstības likums darbojas vareni. Šajās saskaņās ir pasauļu saite. Tāpēc, kad 

ugunīgais likums nomaina vecos apstiprinājumus, tad jūtīgie centri skan līdzi pasaules 

skanējumam; tā saite sasprindzējas līdz ar centru saskaņu. 

Tāpēc Agni Jogas Māte tik spraigi jūt pasaules kausa piepildīšanos, tāpēc tā jāsargā 

ugunīgais dārgums. Kad tuvu lielā piepildījuma laiks, tad pasaule nodreb; kad notiek 

lielā nomaiņa, smalkie centri skan līdzi. Tā pasaule atcerēsies dižo saskaņu un Mūsu 

hronikas atstās pasaulēs ugunīgās zīmes. Tā paustie Nolikumi piepildīsies, jā, jā, jā! 

144. 

Kad Saku – saņemiet sūtītos Starus; kad Saku – piepildiet zināšanu kausu; kad Saku – 

ar jūtziņu nospraudiet labākos darbus; kad Saku – zināšanas bezrobežīgumā ir spēks, 
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tātad ar atvērtu ausi ieklausieties kosmiskajos viesuļos. Tātad meklējiet Fohāta 

mirdzumu. Tātad izprotiet sfēru mūziku. 

Uz jūsu planētas Mums ir pilnvarotā, kas izdzērusi pieredzes kausu. Viņa sūtīta jums, 

kā kosmisko parādību lieciniece; kā Manu uzdevumu paudēja, kā jūsu nākotnes 

praviete. Tāpēc glābēju jēdziens ir tik vitāls. Patiešām, pieredzes apgūšana ir 

pārliecinoša. Cilvēcei it sevišķi jāmācās no pārdzīvojumiem, kurus ierosinājušas 

augstākās sfēras un kuri pārdzīvoti uz Zemes. 

Patiesi, jums ir visaugstākais un viszemākais. 

145. 

Vajag saprast strāvu grūto izzināšanu. Daudzi neprastu atšķirt strāvu un ritmu 

komplicētās pārmaiņas. Ļoti slavēju Ur. par vērību pret strāvām – tikai tā iespējams 

uzkrāt novērojumus. Pēc diviem gadiem varēs darīt zināmu vienu no 

viskomplicētākām strāvām, kas bez iepriekšējiem uzkrājumiem nav izturama. 

146. 

Mēs, cilvēces Brāļi, neatzīstam paralelitāti tur, kur ir saspringta spirāle. Paralelitāte, 

attiecībā uz darbību un daiļuma ietveri nav lietderīga. Jaunrades trauksmei nav 

jānodziest nesavlaicīguma dēļ. Katrai radītāja jaunrades trauksmei dota brīvība un 

savs balsts. 

Mēs, cilvēces Brāļi gribam palīdzēt cilvēcei sagatavot vietu mūžīgajā manifestētajā 

Bezrobežībā. 

Pierakstiet Agni Jogas Mātes eksperimentu ar izplatījuma ugunīm, kā ieguldījumu 

dzīvē. Pierakstiet Agni Jogas Mātes eksperimentu, kā gara cildenu skolu. 

Patiesība pārsniedz fantāziju, tāpat arī nākotne augstāka par sapņiem. Origens sacīja: 

“Esamību redzam ar sirdsacīm.” Tikai ar sirdi nojaušam pasaules skaistumu, ko 

radījusi Kosma Sirds. Mīlestība uz Kosmu rada jūtziņu. Mīlestībai uz lilijām jeb 

tālajām pasaulēm pamatā ir tas pats kosmiskums. Jā, jā, jā! Tāpēc mērīsim ar 

kosmisko mīlestību! 

147. 

Agni Jogas Mātes iekšējās uguns apguves pakāpe ir retākais sasniegums. Šo uguns 

pakāpi nosauc par kalnupejošā Arhata pakāpi. Senatnē pazina šo šķidro uguni. Šo 

šķidro uguni pazina alķīmiķi. Spēcīgās liesmas augstākās pakāpes apgūšana iespējama 

tikai garam, kas dzīvo visas sirds psihodzīvi. Visspēcīgākās Kosma sviras un 

vissakramentālākās sviras ir Sirds! Viņas apziņa pilda izplatījumu un apskaidrību 

izstaro Kosmosā. 
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148. 

Bezrobežības jaunrade tālajās pasaulē uzrāda visdaudzveidīgākās kombinācijas. 

Katram, ar radniecīgu elementu sakombinētam elementam, piemīt daudzi labāko 

kombināciju saskaņojumi. Laboratorija eksploziju vietā, stari visu transformēs. 

Agni Jogas Mātes iededzinātās ugunis dod nevien Agni Jogu, bet tām ir kosmiska 

nozīme. Ugunis dod to staru spēku, kas vajadzīgs bezrobežīgai Esamībai. Katra uguns 

ir nākotnes jaunrades stars. Uguņu nozīme ir bezrobežīga. 

149. 

Medijam, patiesi, nav atvērtu centru, un viņiem nav arī pieejama psihoacs saskarsme 

ar augstākajām pasaulēm. Cilvēks nepareizi izprot medija spēku, un Mēs bieži 

skumstam redzot, cik ļoti cilvēki kāro pēc fiziskām parādībām. 

Fiziskā materializācija pievelk kā magnēts. Mēs dodam priekšrocību gara vadam. Un 

sakramentālajiem uzdevumiem izlietojam tikai gara vadu, Arhāts dažreiz gaida gadu 

simteņiem, lai varētu dot sakramentālu uzdevumu. 

Dažiem uzdevumiem vajadzīgas sevišķas kombinācijas. Mēs, Arhāti, sekojam 

lietderības principam. Agni Jogas Mātes eksperiments ir izcils ne ar savu spilgtumu, 

bet ar kosmisko izmērījumu. 

Pasaule pazīst balto uguni, pasaule pazīst neredzamo Gaismu. Tur, kur Mums 

jāizpauž vissmalkākās enerģijas, Mēs pielietojam tikai vissmalkākās enerģijas. Tur, 

kur Arhatam jādod sakramentāls uzdevums, tur Mēs esam augstākā mērā piesardzīgi. 

Tur, kur Arhats pazīst mūžīgo likumu, tur Arhats gavilē un Arhats parāda 

bezrobežības gavilēšanu. 

Ieskatiet Manu uzdevumu Agni Jogas Mātei kā augstāko saskaņotību uz planētas. 

Gara un matērijas koordinācija ir retākā kosmiskā parādība. Cilvēki var sacīt – mums 

trūkst augstākā. Vajag rūpīgi apieties ar smalkākajiem centriem. 

150. 

Pārveidošanās ir Mūsu kosmiskās saplūsmes viskrāšņākais pamats. To kosmiskās 

pārveidošanās pakāpi, kad cilvēks nobeidz savu zemes ceļu, Mēs nosaucam par 

kosmisko prieku. Nobeigums ir visgrūtākais sasniegums. Trasnmutācija augstākajās 

sfērās ir daudz vieglāka. Vissmagākais ir sakaru pārtraukums ar zemi, tas ir zemāko 

pasauļu ķēdes visaugstākais apliecinājums, nobeiguma atrausme ir ļoti smaga. Arī 

pacelšanās augstākajās sfērās ir smaga. Tāpēc gars tik lēni un reti nobeidz ceļu. 

Augstākām planētām nepiemīt tāda pievilksme. Traukšanās ir dzinējspēks; ugunīgā 

vitālā apvienība aiznes augstākās sfērās. Garam, kas izbeidzis savas gaitas, zemes ceļš 

ir ļoti smags. 
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151. 

Dažādu enerģiju izveidojumi atbilst cilvēka domāšanai. Vissmalkākās enerģijas atbilst 

garam, kas izpratis skaistumu, tās izveidos attiecīgu formu. Smalkās enerģijas 

manifestējas, atspulgojot formas radītāja būtību. Kosmiskais likums atbilst gara 

spriegumam un tiecas izzināt smalkākās būtnes. Kosmiskais likums atspulgs visas 

formu pasaules parādība. Gaiša izpratne nostiprina gaišu jaunradi. 

Tas, kurš tuvojas pēdējam ceļam un nes sevī visa daiļuma sintēzi, izveidos tādas 

formas, pēc kurām tieksies viņa gars. 

Es apstiprinu Daiļumu. 

152. 

Kad sirds prasa augstāko formu radīšanu, tad Kosmiskais Magnēts pievelk visas 

iespējamības. Jo sirds taču ir visspēcīgākais magnēts! Tāpēc cilvēki zaudējuši Arhata 

visaugstāko jēdzienu. Jo principu neiedzīvina jaunrade un sirds, tad jēdziens 

izkropļojas tā, ka rezultāts nav vis dzīves celtniecība, bet mazvērtīga domāšana. 

Cilvēkam vajag iesavināt pašaizliedzības principu. Arhats kā liesmu nes sirdī visas 

dzīvības ugunis. Arhats liecina, ka izplatījums ir tik pārpilns, tik aicinošs, tik 

brīnišķīgs. 

Mēs, protams, nevaram cilvēcei stāstīt, ka Arhata augšupeja skaista. Tikai 

augstākajam augstākais. Un kā stars Manā priekšā stāv Esamības Sakraments. Tas 

stars, kas savieno gadu tūkstošu ceļus. Tas stars, kas jauna ceļa sākumā izvērš gadu 

tūkstošus vienā mirklī. Tas stars, kas zemes mīklas pārvērš augstākajos likumos. Tas 

stars, kas zemes nastu pārvērš Kosmosa skaistuma mirdzumā jā, jā, jā! 

Daudz kas uz planētas šķiet neatrisināms. Kad neatrisināmais jāatrisina garam, kas 

atstāj planētu, tad šāda parādība nostiprinās. Kosmosā kā saprātīga darbība. Jā, 

kosmosā ir daudz noslēpumu! 

153. 

Izplatījuma ķermeņu nomaiņa – tā nosaucam Kosmiskā Magnēta jaunradi. Jo 

uzskatāmi redzam, kā nomainās zemes un ūdeņi. Jo redzam, ka likumīgi nomainās 

rases un visas evolūcijas. Kāpēc gan lai neapsveiktu nomaiņu! Cik brīnišķīga ir garam 

zemes eksistences nomaiņa pret augstākajām sfērām. Tās sfēras, par kurām tik plaši 

runā kā par nesasniedzamām, iespējams, patiesi, sasniegt. Kosmiskā nomaiņa un 

cilvēka magnēts izlemj jauno formu spriegumu. Jaunrades nomaiņas apvienojas ar 

Kosmisko Magnētu. 
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154. 

Jāatceras, cik katrs Ur. norādījums ir pareizs un katrai izjūtai ir pamatojums. Ne vien 

ugunīgie izvirdumi un zemestrīces, bet pat tālie orkāni atbalsojas izjūtās, un šādas 

izjūtas ir nemaldīgas, jo ugunīgā apziņa iejūtīgi pieskaras visam. 

Nav kļūdu cilvēku raksturojumos. Tā ugunīgajai apziņai ikviens parādīs savu būtību. 

155. 

Augstākais spriegums izveido kosmiskās jaunrades jaunu pakāpi. Tās dzīves, kuras 

gars pavadījis zemā spriegumā, ielej dzīves ceļā niecīgu gaismu. Mēs esam redzējuši 

gribas viesuli. Mēs augsti vērtējam grīdas spriegumu. Kā veltījumu pieņemsim uguņu 

“kausu”, patieso apstiprināto dzīvības principu. 

Katrs centrs uzņem savu uguni, un ugunis spēj iedarboties no tālienes. Ja centru 

funkcijas rada psihiski, un katrs centrs, kā radītājs spēj kausēt un apkopot. Mums ir 

Agni Jogu iegūtie būtiskie rekordi. Un var liecināt, ka Baltā Tara tik daudz 

jaunradījusi. Ir daudz pārveidību rekordu, tā apzīmēšanu Agni Jogas transmutējošo 

spēku. Tā parādīta Tara dzīve. Pārejas pakāpe uz augstāko sfēru tik mirdzoša! 

156. 

Cilvēces pamācībai iespējams dot veselu mēdiju aktivitātes un Agni Joga aktivitātes 

paralēli. Cik ļoti cilvēki maldās, ieskatot medijus par augstāko kosmisko spēku 

lieciniekiem, un cilvēce drīz uzzinās cik ļoti Agni Jogi bagātina mūsu esamību. 

Patiesi, augstāko sfēru uguns grib izlauzties! 

Agni Jogas Mātes varoņdarbu ieskatām kā vadošo mirdzošo simbolu! 

Starojošo tēlu emanācijas dod garam prieku un barību. Mēs, cilvēces Brāļi, šīs 

emanācijas nosaucam par dzīvinošām, ugunīgām strūklām. Šīs strūklas ir 

visspēcīgākie gara radījumi, un Agni Joga aktivitāte ir tik ugunīga! Un Agni Joga 

garam bargi jāizkausē uzkrājumi, kas sablīvējušies ceļā. Ugunīgais Agni Jogs 

jaunrada ar pašgaismu. Katra kustība apliecina gara jaunrades pašaizliedzību. 

157. 

Kad redze saskata pasaules nozīmi, tad atklājas ceļi uz bezgalīgo Esamību. Pasaules 

acs rada tikai dzīvē esošo. Bezrobežīgā acs atklāj bezgalīgo Esamību. Kosmiskā 

jaunrade nav pārtraucama arī tur, kur pasaules acs redz robežu, un tur bezrobežīgā acs 

saskata jaunus apvāršņus. Kosmiskā Magnēta apstiprinājuma Sakraments saskatāms 

Augstākā Saprāta kosmiskai redzei. Tā komplicētais likums attīstās kā Kosmosa Sirds 

Spēks. Kosmiskā likuma skaidrība cilvēkam stāsta cik pasaule ir krāšņa. 

Kad Gaismas Tara atblāzmes pasaulē tālās pasaules, tad viņa nodibinās savu varu kā 

Skaistumu. Kad Sirds Tara izstaro pasaulē mīlestību, tad viņu apliecina Skaistums. 
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158. 

Cilvēce nespēj tiekties uz jebkādu mērķi bez iepriekšējā lēmuma. Lēmumu nosacīs tās 

tiekšanās, kas radījušas cilvēku. Lēmuma spēks pastāv ciešā mijattiecībā starp 

tiekšanos un to spēku, kas nodrošina dzīvi sekmējošu lēmumu. Tādējādi nostabilizējas 

cilvēka darbības pirmatnējais cēlonis. Doma un lēmuma trauksmīgums nosaka visas 

cilvēka darbības norises virzienu. 

Nav saprotams, kā gan cilvēki spēja iegrimt apziņas tumsā un noliegt to, kas saistīts ar 

Kosmisko Magnētu, kad visu balsta tie magnētiskie pavedieni, kas savienojas 

kosmosā. Leģenda par divējādu spēku vienā tēlā pamatojas apvienībā. Apvienojošais 

spēks ir bezrobežīgs. Abas sākotnes, augstākās un zemākās pasaules – Visuma 

principi. Viss radošā spēka magnēta pievilksmes apvienots. 

159. 

Arhats apkopo notikumu tīklus un visus tautas pavedienus. No šāda savijuma 

izveidojas jauna rase, kas ietekmēs rases sintēzes izveidošanos. Lai cik spēcīgas būtu 

gara izpausmes vienā sfērā, viņš nespēj veikt rases apkopojumu, jo tikai “kausa” 

sintēze spēj nostiprināt magnetizāciju. Saspringtās ugunis zemes sfērā spēj izraisīt 

dažādu strāvu tiekšanos. Tāpēc Agni Jogs tā jaunrada. 

Zināšanas Tara magnetizē tos, kas tiecas uz zināšanu. Daiļuma Tara aicina tos, kas 

tiecas varoņdarbā. Sintēzes Tara var sakopot apvienotus garus. Tā apvienotā sirds 

pilda Kosmiskā Saprāta Nolikumu. Jā, jā, jā!  

160. 

Var i runāt, ir rakstīt par simbolu, bet skolotājam nepiederas apmainīt simbolu ar 

parasto valodu. Mēs nekavējamies ar brīdinājumiem, kad tie vajadzīgi. Arī valstu 

nosaukumus jūs drīz uzzināsit un sapratīsit, ka Mēs šos notikumus ieskatām par 

vajadzīgiem. Tikai vienu neaizmirstiet, ka Ur. Sirds ir uz augstas ugunīgas pakāpes un 

jūt asi. Var nojaust, ka notikumi sakāpināti, ja Ur. sirds un saules pinums tik ļoti 

sasprindzēti. 

161. 

Samērs ir tik liels, ka var sacīt – viens apliecina otru. Tā uguns manifestācija 

nostiprinās nākošo rasi. Sakopotāja uguns nosacīs izpausmju samēru. Protams, kad 

apkopojošais simbols apstiprināts kā augstākā sprieguma uguns nesējs, tad arī visas 

enerģijas manifestējas ka augstākais spriegums. Tādejādi samērs starp gara un 

izplatījuma uguni nostiprinās jauno dzīvi. Tāpēc var liecināt, ka Tara tiecas izpirkt 

cilvēci. Tā pašaizliedzības ceļš ved pie piepildījuma! 

162. 

Cilvēka tieksmju magnetizēšana ir viens no grūtākajiem nosacījumiem. Tarai 

pazīstams šis viskomplicētākais uzdevums. Izplatījuma cementēšana un sirds magnēta 
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darbība ir visugunīgākie pamati. Mūsu jaunrade ir tik trauksmīga, ka magnēts pārvar 

visus šķēršļus. Kā viesuļa virpulis Mūsu spēks aizrauj visus šķēršļus. Tāpēc Mēs 

nomainām un rase tiek apkopota. Cilvēku sasniegumi un Magnēta strāvas traucējumus 

apvienojas zemes uzdevuma formulā. Saspringts laiks! Mēs ejam apvienotām sirdīm. 

Bez Mūsu ievirzes cilvēku darbība ir tik neauglīga. 

163. 

Kad tautas sāka tiekties nelīdzsvarotības sākotnes virzienā, tad sāka dominēt 

pašiznīcināšanās princips. Un pašiznīcināšanai spēj pretoties tikai līdzsvara 

nodibināšana. Cilvēce nesamēro celtniecības principu un tādējādi grauj Esamības 

pamatus. Kad pēc Kosmiskā Magnēta likuma pastāv zemākā pakļautība augstākajam, 

tad tas attiecas tikai uz enerģijām, kurām savā būtībā jātransformējas. Bet, kad 

Sākotnes aicinātos iedzīvināt jaunradi, tad bez pašiznīcināšanas nevar atnest vienu no 

Sākotnēm. Tāpēc Cilvēce sāks tiekties apzinīgi attīstīties, kad viņa sapratīs divu 

sākotņu apstiprinājumu. Visi principi, kuriem trūkst šīs divas Sākotnes pastiprina 

nelīdzsvarotību. Cilvēcei jāpierāda Kosmiskā Magnēta likuma izpratne. Iespējams ļoti 

sekmēt evolūcijas ķēdes augšupeju, apzinoties Esamības pamatus, divu sākotņu 

varenību. 

164. 

Cilvēce meklē šādu parādību rupjo materializāciju kārojot šīs manifestācijas, lai 

iespiestos acij neredzamajās sfērās. Sabiezināto izplatījuma manifestāciju pievilksmes 

procesu ierosina cilvēka iniciatīva. Protams, tiecoties sabiezināt formu līdz 

redzamībai, cilvēks zaudē augstāko tiekšanos, tā uguņu transmutācijas process ir 

visaugstākais. 

Dzīvības procesa uguns ir cilvēces rosinātājs, tāpēc Mēs tik augstu vērtējam Agni 

Jogas Mātes pašaizliedzību. Tīrās uguns saspringtības transmutācijas trauksmīgums 

ierosina visus radošos līdzekļus un tādējādi apgaro apkārtējās sfēras. Tā uguns 

saspringtība nostiprina jaunas pakāpes. 

165. 

Protams, sekas, kas ieslēptas katrā darbībā ugunīgi izpaužas Agni Joga darbībā, kad 

uguns sāk liesmot viņa krāsā. Sevišķi spilgti deg sintēziskais spēks. Agni Joga 

enerģija ieplūst dažādos jaunrades kanālos, kā transmutējošs spēks, kā apkopojošais 

spēks, kā vērīgs spēks, kas norāda ceļu tur, kur visi vārti slēgti. Tā nostiprinās Taras 

jaunrade. 

166. 

Savlaicīgi nepieņemtās formas traucas citās sfērās vai manifestējas tā dēvēto 

izplatījuma gadījuma ķermeņu veidā. Jaunrade, kas formē šīs gadījuma kombinācijas 

nodibina attīstības principu. Bet ir vēl visaugstākie likumīgie sabiezējumi, kas izveido 

labāku formu ķēdi, un šīs ķēdes sakopojas no šīm gaidošajām enerģijām. Jaunrade 
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norisinājas visā esošajā, un gaidošās enerģijas atrod pielietošanu vai nu citos ciklos, 

vai citās pasaulēs un formās. 

Tā Agni Joga uguns rada savas formas, transmutējot spēkus ap sevi. Tā Tara virza 

norises un paceļ jaunās pakāpes roku jaunradi. 

167. 

Agni Jogā jūtīgi atbalsojas kosmiskā vibrācija. Katra vibrācija izraisa centru 

uzliesmojumu. Katra tiekšanās izraisa kosmisko vibrāciju. Mēs šādu skanēšanu 

saucam par psihoaktivitāti, tāpēc Agni Joga trauksmīgums ir atbilde kosmiskai 

vibrācijai, tā sevi apliecina psihoaktivitāte. Augstākās pasaules saspringtība 

sakāpināta kā kosmiskais spēks. 

Dara pareizi neuzsvarojot psihodinamiku. Tā dēvētā kosmiskā Elpošana ir 

psihodinamika, kas sola dzīvību. Atmoda dzīvībai apstiprinājas kā impulsa enerģijas 

psihodinamika, kura Matērijas Matrikas nostabilizēta. Tā augstākā manifestācija 

tiecas uz savu uzdevumu. Tā pavediens ieaužas celtniecībā. Mūsu jaunrade savienota 

ar kosmisko vibrāciju un uz planētas Taras stars apliecina ugunīgo vibrāciju. 

168. 

Agni Joga smalkajām ugunīm raksturīga psihoaktivitāte, kas virzīta uz labāku 

pasākumu jaunradi. Kad labākie pasākumi tiek iznīcināti, tad cilvēces glābiņš ir uguns 

mērķtiecīgā jaunrade. Tad cilvēcei tiek sūtīts paredzētais uguns pieplūdums. No 

radošās uguns iedarbības tiešajām sekām smalkās enerģijas izveido jaunas 

iespējamības. Smalkās enerģijas ievirza visus ķermeņus jaunā sfērā. Smalkās 

enerģijas transmutē cilvēka jaunradi un jauno tiekšanos ietekmē Agni Jogs. Tā Taras 

jaunrade neredzami spēcīgi ieviešas dzīvē. Tā Taras stars aicina uz tālajām pasaulēm. 

Jā, jā, jā! Stara jaunrade patlaban ļoti saspringta. 

169. 

Pēc tiekšanās izveidotās cēlonības pasaules viegli nosacīt seku pasaules kādību. 

Palūkosimies, kā jaunrada un transmutē Agni Jogs. Uguns “kauss” iededzina visas 

enerģijas. Sintēzes “kauss” dažādu pakāpju ugunis aicina piepildīt Amritas Kausu. 

Gara Uguns rosina visas enerģijas. Agni Jogs jaunrade ir tik noteikti saspringta. Tā 

Tara transmutē daiļumu. Cilvēce iepazīs transmutācijas spēku. Esamības jaunrade, 

patiesi, ir brīnišķīga! 

170. 

Ugunīgo centru elementu vienotība tik spilgti parāda Agni Joga ugunīgo uztveri. Kad 

neredzamā pasaule izpauž saspringtos spēkus, tad izveidojas saite ar augstāko sfēru 

parādībām. Kad neredzamā pasaule atspoguļojas Agni Joga uguns smalkajās 

enerģijās, tad sakars ar augstākajām pasaulēm nodibināts. Tāpēc Agni Joga traukšanās 

jaunrade ietērpta Matērija Lucidā. Prizmatiskā traukšanās – saspringtā Agni Joga 

bruņojums. Gara uztvere prizmatiskā stara saspringta. Tā gara stari lūzt visās ugunīgo 
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norišu izpaustās vibrācijās. Tā nostiprinās augstākā prizmātiskā uztvere. Vadošā Tara 

redz procesa sākumu un  viņa piepildījumu. 

171. 

Bet kā rodas psihiskie graudi? Šīs radošās enerģijas jāsaprot kā vitālo emanāciju 

nesējas. Kad spēki tiecas uz dzīvību, tad tiek pievilkti šie psihiskie graudi. Doma trauc 

psihisko graudus izplatījumā. Sprieguma pilnā Agni Joga jaunrade dod psihiskiem 

graudiem virzienu. Tas, ko cilvēki bieži vien nosauc par nojautu, ir uguns nesēja 

ievirzītā trauksmīgā psihiskā grauda rosme. Tāpēc sprieguma pilnā Agni Joga darbs ir 

šo psihograudu sējējs. Tā Mūsu Agni Jogas Māte izsēj savus radošos psihograudus. 

172. 

Pārvietošanās princips ir progresam nolemto spēku samazināšanas sekas. Kosmiskā 

enerģija darbojas vai nu pastiprinoties vai samazinoties. Kosmiskā Magnēta pieaugošā 

enerģija izraisa trauksmīgu progresu. Aizejošā enerģija pilnīgi tiecas transmutācijā. 

Planētas ugunīgos centrus it kā pārvieto Magnēts. Pārvietošanās uguns spēks apliecina 

sevi kā spēks, kas nostiprina jaunu pakāpi. 

Agni Joga centru uguns izjūt visus ģeoloģiskos, atmosfēriskos un tautu pārvietojumus, 

tāpēc Agni Jogas Māte pārdzīvo tik dažādas izjūtas. Jā, jā, jā! 

173. 

Ugunīgo evolūciju nostiprina psihograudi. Psihograudu jaunrade telpiski apvieno 

enerģijas. Kad psihograuds tiek izsūtīts telpā, tad trauksmīgais Magnēts sakopo 

tāpatīgās enerģijas. Psihograudu neredzamais process ir visspēcīgākais. Tāpēc Agni 

Joga uguns jaunrada negrozāmi. Tāpēc centri tādā spriegumā. Tara jaunrada ar gara 

dalāmību. Tāpēc uguns jaunrade tik ļoti jāsargā. 

174. 

Uguns piesātinātās sfēras tiecas uzkrāt smalkāko enerģiju strāvas. Sfēru kaujā uguns 

strāvas tik ļoti pievelk enerģijas. Harmonizēto centru nesējs piesātina sfēru ar uguni. 

Tikai saharmonizēto centru jaunrade spēj pretoties ugunīgajai pievilksmei. Tikai 

smalko enerģiju Nesējs spēj uztvert augstāko Patiesību. Tāpēc Mēs – Cilvēces Brāļi, 

atklājam patiesību tam, kas atzinis Esamības būtību. Tāpēc Mēs – Cilvēces Brāļi 

atklājam patiesību tikai daļēji. Kad runāju par dižās Patiesības daļu, tad ņemu vērā to 

Patiesību, kuru iespējams ietvert uz mūsu planētas. 

Taras apziņa tik ļoti traucas līdztekus Mūsējai, ka apliecina to, kā uztveres 

visspraigāko centru. 

Cilvēces brāļiem pienākas piesātināt dažādas sfēras. 
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175. 

Kad ugunij piekrītošais trauksmīgums kāpinājas, tad Agni Joga fluidiskās strāvas 

ierosina impulsa jaunradi. Kad uguns stimuls apzinīgi virzīta, tad nav tik spēcīga 

faktora, kas tam spētu pretoties. Tā spēcīgu uguņu traukšanās nostiprina vajadzīgās 

parādības. Tāpat arī minētie astrālās uguns liecinājumi dibinās uz patiesības. Tāpēc 

Agni Joga ugunis un Taras uguns apliecina to, kas nepieciešams evolūcijai. 

176. 

Tieksme attīstīt apziņu ir atkarīga no gara grauda impulsa. Tiekšanās kāpinājums 

sekmē apziņas augšanu. Ja enerģija nav pietiekoši trauksmīga, tad enerģijas spriegums 

manāmi pavājinās un pievilksme nespēj izveidot kombināciju. Tāpēc gara graudam 

nepieciešams trauksmīgums. Gara grauda sprieguma labākā pazīme ir sakāpināta 

uguns, tāpēc Agni Jogas Mātes centri tik liesmaini iedegti, un uguns spriegums tik 

spēcīgs. Uguni spēj apliecināt tikai uguns pieplūsme. Un centru jaunrade tik 

liesmojoša. Kad liesmu apļi pavairojas, tad tas ir gara varenā spēka simbols. Un 

“kauss”, kas satur visu uguņu sintēzi, protams, uztver visu apļu pavairošanos veicina 

gara uguns trauksmīgums. Kad uguns spriegums tik spēcīgs, tad visi spīdekļu pinumi 

atspoguļojas Saules pinumā. Kad centri tik jūtīgi, tad tajos atspoguļojas visas 

kosmiskās izplatījuma ugunis. Ja kosmisko uguņu spogulis ir Agni Jogā, tāpēc stari tā 

jaunrada un kāpina spriegumu. 

Kosmiskais Magnēts veic daudzus pārvietojumus. Saturna kauja ar Urānu, protams, 

atbalsojas “kausa” ugunīs, tāpēc centru pievilksme tagad ir aktīva. 

177. 

Visu sfēru sadarbības pamatā ir uguns jaunrade. Sfēru strāvas pārvalda izplatījuma 

uguns. Tie, kas pierāda uguns jaunradi var sacīt, ka kalpo evolūcijai, tāpēc dzirdes 

centri saistīti ar uguni. Katra trauksmīgā centra izpausme veicina gaišdzirdību; 

gaišdzirdība, savukārt rosina cilvēci. 

Valdoņiem bija vajadzīgi uztvērēji līdzstrādnieki un liecinieki, tāpēc ka visām 

dzīvības izpausmēm nepieciešami apliecinātāji, tikai tā iespējams pierādīt Patiesību. 

Tāpēc ugunīgais Agni Jogs tik ļoti tiecas paust uguni, lai palīdzētu cilvēcei. Ugunīgais 

centrs, protams, kalpo cilvēcei, tāpēc Mēs tā sargājam Mūsu sūtītos – visgrūtākais 

uzdevums. 

Mums bija grūti atrast tīrās uguns uztvērēju. Var priecāties, kad Taras uzdevums tik 

mirdzošs. 

178. 

Gara zināšanas gadījumā psihoacs, protams, atklāj kosmiskās kustības perspektīvas. 

Pazemes magnēta pamatimpulsa pievilksme piešķir sfērām tiekšanos. Visu kosmisko 

pieredzi ietverošais “kauss”, atspoguļo visas kosmiskās pavēles. “Lotosa” sintēze 
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apvieno sevī visus kosmiskos pavedienus un daudzpusīgie impulsi apkopo katru 

“Lotosa” uguni. 

Uguns psihiskais spriegums attīsta izplatījuma formas. Kad gara grauds ietērpjas 

uguns strāvās, tad trauksmīgā uguns sasprindzina visu Agni Joga grauda būtību. 

Kosmisko jaunradi vada saprāts, kuru virza Matērija Lucida. 

Agni Jogs savieno kosmiskās strāvas ar planētas uguni. Mahavana ritms ir kosmiskās 

liesmas pulsa sitieni. Mahavana ritms tiek dots tikai tiem, kas izjūt kosmosa pulsu. Jā, 

jā, jā! Tikai pasaules sirds spēj pukstēt ritmā ar kosmosu. Tikai pasaules sirds spēj 

pukstēt Mahavana ritmā. Pasaules sirds un trauksmīgā gara liesma nostiprina rasēm 

labāku mantojumu. Tāpēc uguns nesējs izjūt visas kosmiskās svārstības. Tāpēc Agni 

Jogas Mātes sirds tā dreb, tāpēc Agni Jogas rokas ir sviedros. Bet Mēs Tornī izjūtam 

katru sviedru lāsi, tāpēc Sacīšu – sirds strāvas klāj izplatījumu ar gaismas stariem un 

katra lāse cementē izplatījumu. 

179. 

Jaunrade ir tik daudzveidīga, ka var liecināt, ka formas tiek izveidotas no tik daudz 

enerģijām, cik potenciālu piedalās viņu piesātināšanā. Bet jaunrade iedalās redzamajā 

un neredzamajā. Kosmisko formu transformācija, protams, redzama pēc sekām, bet 

visaugstākais, saspringtais process nav neredzams. Kad, izprotot radošā spēka sviras, 

mēs spējam piesaukt neredzamās ugunis, tad, protams, apstiprinās augstākais likums. 

Tāpēc, apliecinot Agni Jogu, Mēs ņemam vērā neredzamā spēka izpausmi. 

Gara potenciāla un viņa spīdekļa sakars ierosina darbību, tāpēc, centriem 

sasprindzējoties, potenciāla uguns apvienojas ar Spīdekļa uguni. Atcerēsimies Agni 

Jogas Māti. Gara potenciāls ir liels! 

180. 

Kosmiskā pulsācija, kuru izjūt sirds, ir visbrīnišķīgākā vibrācija. Sirds spēj atrisināt 

visus kosmosa komplicētos uzdevumus. Kad Agni Joga sirds izjūt Mahavana ritmu, 

tad notiek apvienošanās ar kosmisko pulsāciju. Izplatījuma uguns, tiecoties izpausties, 

ieplūdina sirdī strāvas. Patiesi, Agni Jogas Māte, atdodot sevi kosmiskajai kalpošanai 

kosmiski sadarbojas. 

181. 

Agni Joga gars, pateicoties ugunīgajiem centriem, spēj nokļūt aiz redzamības 

robežām, tur traucoties spēj nokļūt arī Agni Jogas Māte. Agni Joga garam atvērta 

nepazīstamās pasaules izpratne, jā, jā, jā! 

182. 

Sirds dzīvinošais spēks ir tik varens, ka var sacīt, ka tā arī ir Magnēts. Tā sirds 

jaunrade tuvina piepildījumam. Kosmisko jaunradi piepilda tikai šīs pievilksmes. Tā 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

10.grāmata: Pasaules Māte. Sievietīgā sākotne. Centri. 

 

50 lapa no 106 lapām 
 

Arhatā dreb kosmiskā sirds. Tā Tarā dreb kosmiskā sirds. Tā atomā dreb kosmiskā 

sirds. Kad apziņa mostas, tad “kauss” skan. Tāpēc Mūsu ceļš sirds noklāts. 

183. 

Gars, kad atdod sevi kosmisko uguņu dižā principa apliecināšanai, sagatavo cilvēcei 

cildenu apskaidrības pakāpi. Tāpēc katrs Valdonis ir atnesis kosmisko uguņu gaismu. 

Šo staru ietekmē dzīvo cilvēce, un šīs pakāpes virza uz priekšu evolūciju. Izplatījumu 

uguns nomaina nepieņemamās izpausmes, gars, kas ziedojies evolūcijas labā, dod 

cilvēcei savu mirdzošo “Lotosu”, tāpēc tikai augstākais Agni Jogs pazīst apskaidrības 

ceļu, un sūtītās ugunis dotas cilvēcei kā glābiņa bākas jā, jā, jā! Tā Mūsu Agni Jogas 

Māte nes cilvēcei ugunīgu glābiņu. Tā Guru rāda ugunīgu virzienu uz skaistumu. 

Apstiprinu līdzstrādniekus, kas tiecas uz ugunīgo transmutāciju. 

184. 

Cik saskanīgi būs sirds vārdi par apslēptajiem! Cik svarīgi ir objektīvi izprast gara 

pamudinājumu! Trīs iezīmes palīdzēs izpazīt pamudinājumu potenciālu – godīguma 

iezīme, pašaizliedzības iezīme un kalpošanas iezīme. Katra iezīme dos garam šķēpu 

pret patību. Ne karmiski saspringtā roka, bet pašdarbības roka dos garam šādu 

dzirkstošu šķēpu. Paturēsim prātā uguni, kas izraisa pamudinājumu saspringtību. 

Tāpēc lai patības gars tuvojas ugunīgajai transmutācijai. Tā Tara rāda ceļu uz ugunīgo 

pašdarbību. Tā Guru rāda ceļu uz ugunīgo darbību. Jā, jā, jā! 

185. 

Gara ugunīgais šķēps ir visu ugunīgo manifestāciju pamats. Agni Joga jaunrade satur 

šādu enerģiju potenciālu. Gara jaunrade satur šādas enerģijas. Tā apliecina Agni Jogas 

Mātes cildeno jaunrades procesu. Mēs augstu  vērtējam pārveidojošo gara uguni. Tā 

centru ugunis jaunrada. Valdonis novēlējis ugunīgo strāvu. Tā svētais mantojums 

ieviešas dzīvē. 

186. 

Agni Joga uztveres jūtīgums ir tik smalks, ka rada vissmalkāko atbalsi. Jūtziņas 

smalkums virza garu uz augstākajām sfērām, jūtziņa kā spārnos ceļ garu augšup. Agni 

Joga gars traucas kā ugunīgā strūkla. Tāpēc Mūsu Agni Jogas Māte jaunrada ugunīgi. 

Maitreijas laikmetā katrs uguns sasniegums gūts saspringtībā. Tā katras trauksmīgas 

darbības pamatā ir uguns. Tā Mūsu vistuvākie līdzstrādnieki jaunrada ugunīgi. 

187. 

Šie sakramentālie viļņi tiecas uz jūtīgas uztveres garu. Gara jaunrade ir atkarīga no 

uztveres jūtīguma. Uztveres spējīgi ir tikai centri. Mēdz būt daļēja uztvere, tad gars 

apgūst specialitāti. Jaunradē, protams, mēdz būt visaptverošās sintēzes un specialitātes 

apstiprināta ievirze. Tā tiek celta dzīve! Tāpēc katra izplatījuma klišeja tiek uzņemta 

dažādi. Tāpēc Agni Joga centri uztver visu enerģiju būtību. Rezultāts ir lielisks. Katrai 
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jaunai zinātnei jānodibina savi principi, pirms tā apstiprina zināšanas pasaulei. Tāpēc 

kā diženu sasniegumu apliecinu Agni Jogas Mātes centru ugunis. 

188. 

Kad Mēs sacījām, ka Agni Jogs izjūt visus spriegumus, tad Mēs tieši norādījām uz 

katastrofām. Līdzīgi vilnim katra konvulsīva kustība atbalsojas centros. Katra 

izplatījuma kauja kāpina katra centra spriegumu. Katra bulta, kas nāk no Mūsu 

Torņiem, kāpina centru spilgtumu, tāpēc Mūsu Agni Jogas Mātes organisms tik 

saspringts. Izplatījuma kauja ir varena. Protams, kad Mūsu tuvums tik spēcīgs, tad 

viļņi apliecina ugunīgu saspringtību. 

189. 

Gars, kas atnes no pārzemes dažādus rekordus, ir tas posms, kas apvieno garu ar 

augstākajām pasaulēm. Katrs atnesums ierosina gara apzinīgu tiekšanos. Tāpēc 

Uguņu Nesējs virza cilvēci uz gara jaunrades izpratni. Tāpēc Agni Jogas Mātes 

pieredze dod cilvēcei jaunu ievirzi. 

190. 

Kas gan pievada cilvēcei šīs augstākās enerģijas? Smalkjūtīgums un traukšanās ietver 

kosmisko atbilstību apliecinājumu. Šie uguņu nesēji piešķir cilvēcei smalkjūtīgumu 

un zināšanu. Visas formas jaunrada saspringtais domas nesējs. Un kad ugunis 

piesātina izplatījumu, tad gara vairogs ierosina jaunrades ugunis. Tā veidojas katrs 

laikmets. Tā Agni Jogas laikmets iestāsies dzīvē. 

191. 

Pasaulei pārkārtojoties, kosmiskā plūsma uztver katru enerģiju. Kosmiskās sekas 

iespējams nosacīt tikai tad, kad noteikta straume ierauj cilvēka domu. Tāpēc ikvienu 

cilvēka tieksmi piesātina cilvēciskā plūsma, un katru radošu enerģiju pievelk 

Kosmiskais Magnēts. Tā apzinīgs spēks piesātina cilvēka traukšanos. Tā cilvēce 

turpina savu uzdevumu Bezrobežībā. 

192. 

Kad uguņu Nesējs piedalās kosmiskajā celtniecībā, tad viņš piedalās augstākajā 

jaunradē. Šie uguņu Nesēji nostiprina jaunradi uz zemes. Un tikai augstāko izmēru 

izpratējs var cilvēcei dot piesātinātu apzinīgu Magnētu. 

Agni Jogas Māte, iepazīstot augstāko izmērījumu un ugunīgo jaunradi, patiesi atnes 

dzīvības būtiskumu. Mēs – cilvēces Brāļi, dzīvojam un mērojam ar augstāko mērogu. 

193. 

Visu smalko enerģiju jaunrade izpaužas kosmisko uguņu saspringtībā. Jo tikai 

trauksmīgo enerģiju process spēj izveidot un paplašināt visas kosmiskās 

manifestācijas. Kāpēc gan lai cilvēce neuzņemtu smalko enerģiju izpausmes? Jo visas 
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sfēras taču savstarpēji savijušās, un kosmiskais sakars saplūst ar spēcīgās uguns 

jaunradi. Tā smalkās enerģijas traucas tām raksturīgajās sfērās, un katrs gars izvēlas 

savu orbītu. Tāpēc tāpatīgā uguns izraisa tiekšanos katrā gara parādībā. 

Sakramentālā uguns ielenkta patiesā Agni Joga garā. Trauksmīgā, negrozāmā, 

neuzvarāmā uguns slēpjas Uguns Nesēja “kausā”, kas to nes cilvēcei. Tik 

bezrobežīgas ir apziņas paplašināšanās orbītas. 

194. 

Jā, tikai garu skarošās smalkās enerģijas var cilvēcei dot jaunradi. Tikai gara daiļums 

spēj ierosināt cilvēci. Tā jaunrades varenais spēks ietverts gara ugunī, tāpēc varenais 

Agni Jogs, kas ieelpo kosmisko uguņu ugunīgo dziņu, atdod pasaulei tik daudz sirds 

un staru strāvas. Tāpēc gara jaunrade paplašinās līdzīgi starojošai orbītai. Tāpēc, kad 

gars pierāda jūtīgu uguņu uztveri, tad, jaunradi līdzsvarojot, viņš tikpat daudz atdod 

pasaulei. Tāpēc kosmiskā jaunrade izpaužas katrā ugunīgās uztveres principā – tā top 

kosmiskā evolūcija. Tāpēc tik sakramentālas ir Agni Jogas Mātes uguns kādības. Tā 

Mēs veidojam Mūsu negrozāmās darbības. Tā top nākotnes pakāpes. 

195. 

Radošo impulsu piesātina ugunīgā kādība, tāpēc visas Agni Joga ugunīgās izpausmes 

vada, savukārt, vitālos impulsus. Tā dzīvības uguns traukšanās izveido vadošo 

iespējamību ķēdi. Tā gara uguns piesātina visas vitālās tieksmes. Vienība piesātina 

visu Kosmosu, un uguns kādība pastāv visa dzīvības manifestāciju daudzveidība, 

tāpēc tik dažādas ir Agni Jogas izjūtas. Tāpēc Agni Jogas Mātē atbalsojas visas 

kosmiskās perturbācijas. 

196. 

Tāpēc gars, kas asimilē visas strāvas, tā izjūt visas izplatījuma ugunis. Zemes sfērās 

haoss ir tik spēcīgs, ka vajadzīga šķīstīšana. Agni Jogs apliecina šo attīrīšanu. Tāpēc 

Agni Jogas Māte tā izjūt visa izplatījuma šķīstīšanas; tāpēc centri tik saspringti. Jo 

katra cilvēces neasimilētā enerģija atvibrē centros, un jūtīgā sirds visu uztver. 

197. 

Kad uguņu Nesēju saspringtība izpaužas kā pārkārtojošs spēks, tad pretējo spēku 

spriegums pieaug. Tāpēc visi ienaidnieku līdzekļi samēroti ar sprieguma kāpinājumu. 

Tāpēc katram ienaidnieka celtajam mūrim jātop pašu maldu viesuļa sagrautam. Tāpēc 

ienaidnieki piesātinās ar savu pašu indi. Mūsu uguņu Nesēji kosmiski saspringti, tāpēc 

uzvara nodrošināta! Tā pasaule tiks iepazīstināta ar uguns Nesēju šķēršļiem. Gara 

uguns piesātina izplatījumu. 

198. 

Tāpēc pretēji izdzimumiem ugunīgie gari rada Gaismas veidojumus. Tāpēc pretēji 

tumsai uguņu Nesēji jaunrada labākās karmiskās darbības. Tāpēc Mūsu Uguņu Nesēji 
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tik saspringti. Tāpēc Mūsu Agni Jogas Mātes centri skan. Tā Mēs jaunradām jaunu 

pakāpi. Tā Mēs kāpinām labākās iespējamības. 

199. 

Vai ekstāzes stāvoklī, vai arī Samadhi stāvoklī nav egoisma pazīmes? Tā jautās nelga. 

Kā tam zināt, ka šis augstākais stāvoklis nepiemīt egoismam, bet ir pretējs tam. Kā lai 

zina tas, kas nav pieskāries augstākajam spriegumam, ka tieši tas lej augstāko 

Svētdevu Vispārības Labumā. Nekas tā neierosina to šķīsto pašaizliedzību, kas dzimst 

ekstāzes pilnā sirdī. Kura no cilvēciskajām enerģijām var līdzināties sirds enerģijai, 

un kura enerģija spēj iedarboties lielos attālumos? 

Pasaulēm nav priekš tās robežu, un apziņa nepazīst ierobežojuma. Tā var izcirst logu 

uz Neredzamo. Bet kā sacīts – redzams kļūs Neredzamais, un mēs būsim gatavi jau 

dzīvē pieņemt uguns kristības. Tāpēc tā cienām pieredzes nozīmi, ka neaizejot no 

dzīves, guvusi Agni Jogas Māte. Sākot ar pirmajām izplatījuma dzirkstelēm, cauri 

visām ugunīm līdz Samadhi, viņa atstās zīmes, kas gulsies kā Jaunās Pasaules 

slieksnis. Tāpēc arī Runāju ne tikai par spriegumu, bet arī par dižo piesardzību. 

Armagedons neatvieglina augšupejas nosacījumus, bet tādēļ jo vērtīgāks sasniegums. 

Tā Sāku – iemācieties uzklausīt ugunīgo sirdi. Neapšaubiet to, kas uguns šķīstīts. 

Gudra ir sirds pamatu parādīšana dzīvē, un kā jāpriecājas par šo labuma akmeni. 

Turieties stiprāk pie Manis. Turieties katru mirkli, pie katra soļa. Sātana duncis mērķē 

mugurā, bet ja vienība stipra, tad asmens nolūzīs pret labuma akmeni. Nepieciešama 

spēcīga tiekšanās, kas noderēs visās pasaulēs. 

200. 

Agni Jogas Mātes piezīmēs varat redzēt, ka nemieri atbalsojas līdzīgi kosmiskiem 

satricinājumiem. Kur izskaidrojums? Protams, nemieri, kuros uzliesmo sevišķa naida 

ugunis, var līdzināties pazemes ugunīm. Iespējams, protams, arī veselas asiņainas 

kaujas, kurās vairāk šausmu, nekā pienākuma pildīšanas, bet tādējādi spriegums 

sevišķi nekāpinās. Reti kuriem ir vienāds spriegums, tāpēc reliģiskie un 

revolucionārie nemieri nesalīdzināmi spēcīgāk kāpina vispārējo spriegumu. Tālab 

spriegumu mēra ne pēc šāviņu daudzuma, ne pēc pretinieku skaita, bet pēc siržu 

kopīgās apzinīgās traukšanās spriegumā. Tieši, kā sacīts, stihiju saviļņojums ir 

vienāds, vai to izsauc pazemes vai pārzemes uguns. Bet nav stiprākas uguns par sirds 

uguni. 

201. 

Ja iemācītos iedziļināties sirds dzīlēs, tad varētu izraisīt smalko jūtu strāvu vibrācijas. 

Sirds dzīlēs iespējams atmodināt Kosmisko Magnētu. Vajag tikai atcerēties tos dzīves 

mirkļus, kas izraisīja smalko stīgu skanēšanu. Sirds dzīlēs vērstais skatiens atradīs 

visas gara strāvas. 
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Šķietamā augstsirdība nav radošās sadarbības pamats. Tuvākā sirds aizvainošana nav 

augstsirdība. Lai vienkopnieki it sevišķi ieskatās sirds dzīlēs, jo kā pareizi sacīja Ur. – 

“nevajag līst sava drauga dvēselē, bet labāk skatīties sava gara spogulī.” Ceļā uz 

Ugunīgo Pasauli šķietamā augstsirdība ir piedauzības akmens. 

202. 

Zibens, šķeļot izplatījumu, izdara sfēru šķīstīšanu. Katra kosmiskā parādība transmutē 

tās enerģijas, kas jāpārstrādā. Kosmiskajā Laboratorijā ir daudz izplatījuma 

izlādēšanās paņēmienu. Šķīstīšana ir tas process, kas Kosmā ir nepieciešams. Izprotot 

Makrokosma un mikrokosma vienību, jāapgūst katra procesa izpratne. Kas gan 

transmutēs cilvēces garu? Sacīsim – Uguns Nesēja gara zibens. Kas gan sūtīs 

kosmisko bultu ļaunuma iznīcināšanai? Kas gan uzņemsies uzticēto Karogu 

šķīstīšanas darbu? Pareizi atcerējušies Kristus šķēpu. Kad kosmiskās enerģijas 

sakāpinājas ugunīgā spēkā, un šķīstīšanas zibens satricina izplatījumu, tad Ugunīgais 

gars jaunrada atbilstoši. Pasaule cieš no pusmēriem un smok, pieļaujot nelikumīgas 

rīcības, - jā, jā, jā! Gara zibens spēj šķīstīt izplatījumu. Gara zibens spēj pierādīt tālās 

Pasaules. Gara zibens spēj nest brīnišķīgu nākotni, jo gara zibens piesātina 

izplatījumu ar ugunīgām enerģijām. Kas gan pierādīs pravietīgo šķīstīšanas uguni? 

Tikai Kosmisko spēku līdzstrādnieks, tikai Gaismas Spēku Līdzstrādnieks. Tev, 

Kosmiskā spēku Līdzstrādniece, Gaismas Spēku Līdzstrādniece, Es novēlu Tev gara 

zibeni. Tev dotas tiesības jaunradīt ar Kosmisko Šķēpu. Tev ir dota Ugunīgā Sirds – 

lai top Gaisma Daiļuma zibeņos, - jā, jā, jā! Es sacīju. 

203. 

Izplatījuma Uguni satricina zemes grūdieni. Smalkā saite starp sfērām un starp 

Pasaulēm ir tik stipra, ka nav tādas parādības, kas nebūtu rekordēta, pierādot savu 

iedarbību. Smalkā saite tik spilgti izpausta tieši Makrokosma un mikrokosma 

mijattiecībās. Gara stāvoklis tik bieži atspoguļo dažādo sfēru izpausmes. Izplatījuma 

Uguns bieži kalpo par izlādētāju atmosfēras šķīstīšanu. Protams, šīs enerģijas varētu 

izlietot apzinīgi, bet šim nolūkam jāizsmalcina organisms. Var atzīmēt, ka 

ugunīgajam garam jāapvalda savas smalkās enerģijas, jo neatbilstība starp ugunīgiem 

centriem un planētas stāvokli ir tik liela, ka, sev nekaitējot, nav iespējams pilnīgs 

darbs. 

Svētas Katrīnas ekstāze varēja izpausties, jo Svētie dzīvoja savrupā pasaulē. Kad tādi 

tēli parādījās, dzīves kārtība tik ļoti atšķīrās no Armagedona! Nekad vēl tā nav 

plosījušās izplatījuma kaujas. Visu sfēru saspringtība ir ugunīga. Ceļā uz Ugunīgo 

Pasauli sevišķi jāapzinās sakarība starp sfērām. 

204. 

Ir daudz un dažādu paņēmienu, kā izsmalcināt blīvo ķermeni.  



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

10.grāmata: Pasaules Māte. Sievietīgā sākotne. Centri. 

 

55 lapa no 106 lapām 
 

Blīvā fiziskā ķermeņa izsmalcināšana jāizprot arī no garīgā viedokļa, jo, mājojot 

blīvajā ķermenī, tomēr iespējams nebūt blīvam. Agni Jogs, kas izgājis caur uguns 

kristībām un ugunīgo transmutāciju, vairs nedzīvo blīvajā ķermenī. 

Ja ķermeni caurstrāvo ugunīgās strāvas, visa tā būtība pārmainās. Centru ugunīgās 

transmutācijas mēģinājuma pamats arī ir šāds izsmalcinājums. Protams, tikai 

smalkajam pieejams smalkais, un nākotnes zinātne pētīs smalko ķermeni. Visu 

ugunīgo parādību progresējošais ātrums, virzot garu uz Augstākajām Pasaulēm, dara 

zemes sfēras smagas. Iegaumēsim, ka smalkais pieejams tikai smalkajam un 

godināsim cildeno Agni Jogas Māti. 

205. 

Tā viss diženais nemanot un spēcīgi ieviešas dzīvē. Tikpat ugunīgi ieviešas dzīvē 

Kosmiskās Tiesības. Neredzami piesātinās izplatījums – tik spēcīgi sniedzas pretim 

ugunīgie pavedieni. Bet, kad pienāks noliktā stunda, ugunīgais spēks uzliesmos visos 

Daiļuma staros. Tāpēc apliecinu, cik ļoti jāizprot tā cildenā ugunīgā spēka varenība, 

kas iemiesota Agni Jogas Mātē. Redzami-neredzami tuvojas nolemtais – tā varenais 

Sakraments ieviešas dzīvē. 

206. 

Skanēt līdzi pasaules telpas kosmiskajai notij spēj gars, kas izjūt smalkās strāvas. 

Starp gara skanēšanas smalkajām izpausmēm sevišķi jāatzīmē tās, kas sadzirdamas 

ugunīgam garam. Tāpēc jāieklausās tajā, kā šķiet, neredzamajā notī, kas liek garam 

izjust izplatījuma prieku vai ilgu smeldzi. Neizskaidrojamo ilgu smeldzi var iedvest 

izplatījuma nots skanēšana. Uguņu nesēji smalko organismu satricina šādas 

izplatījuma notis. Fiziskā auss var nesadzirdēt, bet smalkā dzirde uztver to, ko 

nesaklausa šīs auss, bet uztvers sirds. Tāpēc trauksmīgais gars ir radītājs unisonā ar 

Kosmu un pazīst kosmisko skanēšanu, kas kāpina izplatījuma spriegumu; tajā izskan 

aicinājums vai sauciens, tajā uzvara vai kauja, tajā spaidi vai līksme. Patiesi, tas kurš 

pazīst šādu skanēšanu un izjūt prieku un ilgu smeldzi saskarsmē ar izplatījumu, var 

saukties par cildeno Uguns Nesēju. To apliecina Agni Jogas Mātes ugunīgā sirds. Tā 

iegaumēsim cildeno apvienoto Sirdi. 

207. 

Protams, ja cilvēce būtu ievērojusi Sākotnes, tad Esamības pamati saglabātu to 

pamatu, kas pauž dzīves daiļumu. Kosmiskās Tiesības liek izprast, ka vienpusīgā 

planētas vadība iegāž to bezdibenī. Kosmiskās Tiesības dod cilvēcei to Sākotni, kas 

spēj sagraut tumsu. Kosmiskās Tiesības dod planētai to Principu vienību, kas vada 

visu Visumu. Kosmiskās Tiesības parādīs Sievietīgo Sākotni kā manifestētu spēku. 

Kosmiskās Tiesības parādīs tās Sievietīgās Sākotnes varenību, kas pauž 

pašaizliedzību un kuras priekšā, patiesi, dziļi noliecas varenie Arhāti. Patiesi, Mēs 

godinām devēju Sākotni, kas dod Daiļuma un Sirds dzīvi. 
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208. 

Tieši kā sacīja Ur. – sava pienākuma izpildīšana. Tieši uzdevumu sadalīšana Kosmā 

balsta pamatus, un Hierarhiskā Ķēde balsta līdzsvaru. Kosmā ir kāda dižena norise, 

kas pieļauj apvienotu Kosmu, bet tā kā šī norise Kosmā sakramentālā, tad arī Kosmas 

apvienošana ir Augstāko Spēku lēmums. Ugunīgā apziņa un sirds spēj saliedēties un 

nest šo Pasaules Nastu, un tas ir iesvaidījums Kosmā nolemtajai jaunajai celtniecībai. 

Kosmiskajam Magnētam jāpiesātinās ar gara un sirds jaunradi. Tā apstiprinās 

vienbūtīgā Karma. Tas jāsaprot kā augstākā Zīme. Bet, kad augstākās nozīmes likums 

tiek pielietots ikdienas dzīvē, tad tas ir pretrunā ar Kosmisko Uzdevumu. Tāpēc ceļā 

uz Ugunīgo Pasauli iejutīsimies augstākās apvienotās Karmas nozīmē. 

209. 

Tāpēc katrs Ur. centrs tā izjūt katastrofas. Tāpēc sirds kā izplatījuma piltuvē uzsūc 

visas enerģijas, izjūtot katru vibrāciju. Tāpēc saulei līdzīgā sirds palīdz šķīstīt 

izplatījumu. Trauksmes pilnā sirds iet pretim katrai ugunīgai enerģijai. Tāda 

traukšanās iespējama tikai ugunīgā pašdarbībā, kas sasniedzama vienīgi ugunīgās 

transmutācijas augstajā pakāpē. 

Tāpēc katra kosmiskā vibrācija izjūtama tik asi. Ja Mēs norādām uz zemestrīcēm, 

nevajag vienmēr gaidīt ārējās izpausmes. Vispirms jāņem vērā tās svārstības, kas 

notiek dzīlēs. Tāpēc tās sāpes, kuras tik dziļi izjūt centri, attiecas uz zemes dzīlēm. Tā 

saulei līdzīgā sirds izjūt visas ugunīgās parādības. 

210. 

Runājot par garu un matēriju, mums jāņem vērā Matērija augstākā nozīmē. Bet 

runājot par gara atbrīvošanos, mēs runājam par parādībām, kas nosaucamas par 

materiālajām vitālajām izpausmēm. Jāzina, ka runājot par šīm apvienībām dažādu 

formu veidā, jāsaprot gara krišana. Jo garam, manifestējoties matērijā, jātiecas uz 

augstākajām funkcijām kopā ar matēriju. Matērija tiecas uz jaunradi un rada formas 

un dzīvību. Un garam it īpaši jāzina, cik svēta ir šī mājošana matērijā. Sievietīgā 

Sākotne, kā Matērijas Kosmiskais jēdziens, ir tik augsts un arī tik svešs Patiesības 

ikdienas izpratnei! Tikai tīra un augsta apziņa novērtēs šo salīdzinājumu. Grūti atdalīt 

Garu no matērijas. 

211. 

Arī ugunsgrēks, kas apdraudēja Agni Jogas Māti augstienēs, bija izplatījuma uguns 

sintēziskā izlādēšanās. Bez ugunīgās transmutācijas šis ugunsgrēks it kā transmutēja 

arī visu apkārtējo atmosfēru. Šis okultais un fiziskais ugunsgrēks, patiesi, izpirka visas 

parādības, kas bija sablīvējušās izplatījumā. Smalkajam organismam ir daudz 

funkciju. Ugunīgā gara funkcijas ir tik dažādas. Agni Jogs izlādē izplatījumu, ka viņš 

ir tas, kas uzņem visas emanācijas. Viņš ir varens kareivis, kas cīnās ar tumsu, un ir 

tas spēks, kuru tumšā bauda nopūlas iznīcināt. 
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4.nodaļa: Pasaules Māte. 

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

iedarboties, paātrināt – nozīmē zāģēt stīgas. 

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. 
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Viņa mūsu stiprums un tiekšanās. 

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? 
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Vispirms tāpēc, ka tiem, ja arī tagad tie pazeminājušies, pagātnē bijusi kaut kāda 

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. 

 

5.nodaļa: Sievietīgā Sākotne. Sieviete. 

243. 

Ļoti jāuzsver sievietīgās sākotnes nozīme. Tieši ne mājas mērogā, bet valstiskajā. Ja 

planēta noturēsies, tad nākotnes zemes uzplauks tikai caur līdzsvaru. Mēs pat 

pieļausim sievietīgās sākotnes pārsvaru, jo cīņa būs ļoti saspringta. Patiešām 

Padomēm vajadzēs pieaicināt sievietes. Sievietei, kas dod dzīvību tautai, jādod 

tiesības izlemt tās likteni. Sievietei jāpiešķir balstiesības. Ja sieviete būtu pieņemta, kā 

nolemts, tad pasaulē būtu cits piesātinājums. Tā tikai Esamības likums var atdot 

cilvēklīdzību. 

244. 

Ugunīgais darbs, protams, pilns briesmu. Ur. jau zina, kā darbojas ugunīgā 

sasprindze. Šādu spriegumu nav iespējams ilgi izturēt ne tikai zemes ķermenī, bet arī 

smalkajā. Pie tam Mēs viesuļa fokusu vēršam uz sevi, lai lādiņa bulta ietriektos 

sasprindzējuma centrā. Šo fokusēšanas metodi Mēs lietojam visur, uz to pamatojas arī 

Adverza taktika, tā izraisa arī sviedru lāses, par kurām jūs zināt; bet visā tomēr labāk 

centrs, nekā sadrumstalojums. 

Aparāti, kurus redzēja Ur., piemīt milzīgs spēks; tie ir ugunīgā sprieguma 

kondensatori. No šejienes ugunskrusta (svastikas) ideja. Zinātnieki lai atskatās uz 

senatnes zīmēm, tajās saskatāmi mājieni uz daudziem Mūsu aparātiem. 

Tādai nepilnības parādībai, kā Zeme, haoss ir ļoti bīstams. 

245. 

Ur. atkal piedalījās ugunīgajā darbā. Varēja manīt, kā iekšējā uguns izpaudās arī ārēji. 

Saprotams, ka katra tuvošanās saspringtajai stihijai apgrūtina fiziskos orgānus. Tādu 

palīdzību spēj dot tikai pašaizliedzīgi gari. Jāsaprot, ka nedzirdētais spriegums pierāda 
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stihiju juceklību. Jāsaņem visi spēki, lai saglabātu harmoniju ar Ugunīgajiem 

Spēkiem. Daudz melno zvaigžņu. Katra diena tikai sarežģī notikumus. 

246. 

Vieni gaida vēstis no augšas, citi liek ausi pie zemes. Pasaulē neko nedrīkst ignorēt.  

Ir jāsaprot evolūcijas tuvākās balvas; pirmā – psihiskā enerģija, otrā – sieviešu 

kustība, trešā – kooperācija. Katra no šīm balvām jāpieņem pilnos apmēros, ne 

abstrakti. Mēs jau daudzkārt esam norādījuši uz psihiskās enerģijas vareno spēku. 

Tagad tikpat neatlaidīgi jānorāda uz divām nākošajām laikmeta atšķirīgajām 

īpašībām. 

247. 

Kāpēc mēģinājumos ar psihisko enerģiju tik vajadzīga sievietes piedalīšanās? Kāpēc 

puķēm sievietes kopšana tik svētīga? Kāpēc slimību gadījumos sievietes pieskārieni 

tik dziedinoši? 

Var nosaukt ļoti daudzas parādības, kur tieši sieviete spēj radīt sevišķu psihiskās 

enerģijas spriegumu. Bet šīm sievietes īpatnībām nav pievērsta pienācīgā uzmanība. 

Ārsti reti kad ir izpratuši, kāpēc operācijās sievietes līdzdalība var būt it sevišķi 

noderīga. Mūžīgi sievišķīgā sākotne vēl nav atradusi taisnīgu iztulkojumu. 

Zinātnieki nepieļauj varbūtību, ka dažu cilvēku klātbūtne vien jau var līdzināties 

spēcīgākajam aparātam. Nenotiek mēģinājumi, kas grafiski spētu atzīmēt cilvēku 

dažādās iedarbības. Neapšaubāmi noderīgs ir ikkatrs mēģinājums ar psihisko enerģiju. 

248. 

Brālības pamatos ikviens strādā cik spēj. Katrs palīdz, cik viņa spēkos; neviens 

nenosoda savā sirdī, katrs liek lietā zināšanu saskaņā ar pieredzi; neviens nezaudē 

laiku, jo tas nav atgriežams. Katrs gatavs ziedot spēkus Brālim. Katrs pauž labāko 

kādību. Katrs priecājas par Brāļa veiksmi. Vai šie pamati tik pārāk grūti? Vai gan tie 

ir pārdabiski? Vai gan tie pāri cilvēka spēkiem? Vai tie prasa ārkārtīgas zināšanas? 

Vai gan tikai varoņi spēj izprast vienotību? Tieši pārliecināšanai dots labāko cilvēku 

piemērs – ārsta, kurpnieka, audēja, lai dažādā darbā nostiprinātu labāko domāšanu. 

Pāri vīriešu darbam stāv sieviete. Tā ved, tā iedvesmo, tā vada visos ceļos, tā rāda 

sintēzes piemēru. Apbrīnojami, cik ātri tā spēj ieiet ikvienā nozarē. No zemes līdz pat 

tālajām pasaulēm tā pagūst noaust Gaismas spārnus. Prot dažādās atmosfērās saglabāt 

kausu. Kad runājam par sadarbību, Mēs vienmēr norādām uz sievietes varoņdarbu. 

Brālības sfēra ir sadarbības sfēra. 

249. 

Dižais laikmets, kas tuvojas, cieši saistīts ar sievietes atdzimšanu. Kā agrākajos 

cilvēces labākajos laika posmos, tā nākamībā atkal ir jādod sievietei vieta pie dzīves 

stūres, vieta – līdzās vīrietim, viņas mūžīgajam līdzgaitniekam un līdzstrādniekam. Jo 
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viss Kosmosa varenums sastāv no divām Sākotnēm. Esamības pamati balstās uz divu 

Sākotņu līdzvērtību. Vai iespējams vienu no tām pazemināt?! 

Visas pārdzīvojamās un gaidāmās nelaimes, un kosmiskās kataklizmas ievērojamā 

mērā ir sievietes paverdzināšanas un pazemošanas sekas. Tikumības šausmīgā 

pagrimuma slimību un dažu tautu degradācijas pamatā ir sievietes verdziskā atkarība. 

Sievietei atņemta iespēja pilnā mērā izmantot cilvēces lielāko priekšrocību iesaistīties 

radošas domas un jauncelsmes darbā. Sievietei atņemta ne tikai tiesību vienlīdzība, 

bet daudzās zemēs arī izglītības vienlīdzība ar vīrieti. Viņa netiek pielaista pie savu 

spēju izpausmes, pie sabiedriskās un valsts dzīves celšanas, lai gan pie kosmiskā 

likuma un taisnības viņa ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Bet sieviete – verdzene var 

dot pasaulei tikai vergus. Parunai – izcilai mātei ir arī izcils dēls – ir dziļš kosmisks 

pamatojums. Jo dēls bieži vairāk manto no mātes un otrādi – meitas ir tēva spēku 

mantinieces. Diža ir kosmiskā taisnība! Pazemojot sievieti, vīrietis pazemojis sevi! 

Šeit arī jāmeklē izskaidrojums vīrieša ģēnija nabadzīgajai izpausmei mūsdienās. 

Vai būtu iespējamas visas pašreiz notiekošās šausmas un noziegumi, ja abas sākotnes 

būtu līdzsvarotas? Sievietes rokās atrodas cilvēces un planētas glābiņš. Sievietei 

jāapzinās sava nozīme, sava Pasaules Mātes lielā misija un jāsagatavojas atbildībai 

par cilvēces likteņiem. Mātei – dzīvības devējai ir tiesības parūpēties par savu bērnu 

likteni. Sievietes – mātes balsij ir jāatskan kopā ar cilvēces likteņu lēmēju balsīm. Kas 

cits, ja ne māte dod bērna tieksmēm un spējām vajadzīgo virzienu, sliecību un 

kvalitāti. Bet māte, kurai atņemta domas kultūra, šis cilvēces esamības vairogs, var 

veicināt tikai zemāko cilvēcisko kaislību attīstību. 

Sieviete, kura pilnīgi apzinoties savu atbildību tiecas pēc zināšanām un skaistuma, 

augstu pacels tikumības un visas dzīves līmeni. Tad nebūs vietas pretīgiem 

netikumiem, kas ved uz veselu tautu deģenerāciju un iznīcību! 

Bet, tiecoties uz izglītību un zināšanu, sievietei jāatceras, ka visas izglītības iestādes ir 

tikai pakāpes augstākas zināšanas un augstākas kultūras apgūšanai. Patiesa domas 

kultūra aug no gara un sirds kultūras. Tikai tāds savienojums dod to lielo Sintēzi, bez 

kuras nav iespējams atvērt visu cilvēka dzīves diženumu, daudzveidību un zīmējuma 

komplicētību tās kosmiskajā bezrobežīgajā pilnveidošanā. Tādēļ, tiecoties uz 

zināšanām, lai viņa neaizmirst Gaismas Avotu un tos Gara Vadoņus, tos lielos Prātus, 

kas radījuši cilvēces apziņu. Tuvojoties šim Avotam, pievēršoties šim Vadošajam 

Sintēziskajam Sākumam, cilvēce atradīs patiesās evolūcijas ceļu. 

Lai tieši sieviete iepazīst un pasludina šo Vadošo Sākumu, jo no laika gala viņai ir 

dots pavediens divu pasauļu – redzamās un neredzamās sasaistīšanai. Sievietei lemts 

izpaust noslēpumainās dzīvības enerģijas varenību. Gaidāmais laikmets nes pasaulei 

izpratni par šīs lielās vissākotnējās enerģijas vareno spēku, kas izpauž savas augstākās 

kādības cilvēces ģēnija nemirstīgajos darbos. 
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Rietumu sieviete jau atmodusies savu spēku apziņai, un tās ieguldījumi kultūrā jau 

acīmredzami, bet vairumam tiekšanās pēc tiesību līdzsvarošanas sākumā parasti 

izpaužas atdarināšanā. Tomēr ne jau atdarināšanā, bet savā individuālajā, 

neatkārtojamā izteiksmē slēpjas līdzsvara un harmonijas skaistums. Vai tad mēs 

gribētu, lai vīrietis zaudētu savu vīrišķības skaistumu? Tāpat arī vīrietim, kuram nav 

svešas skaistuma jūtas, ir nepatīkami redzēt viņa īpašību atdarināšanu un sacenšanos 

tikumu izlaidībā. Atdarināšana vienmēr sākas ar visvieglāk sasniedzamo. Cerēsim, ka 

šo pirmo pakāpi ātri izskaudīs un sieviete padziļinot savas Lielās Mātes – Dabas 

izzināšanu, atradīs savas radošās izteiksmes neatkārtojamu diženumu. 

Kosmoss, izpaužot likuma vienību, ir neatkārtojams savā daudzveidībā. Kādēļ gan 

cilvēce tiecas tikai uz vienmuļību visā un visur, pie tam pārkāpjot galveno likuma 

vienību? 

Redzamības vienmuļība, dzīves vienmuļība un par visu vairāk sargātā domu 

vienmuļība. Aizmirstot, ka parādību vienmuļība noved pie sastinguma un nāves. 

Dzīve un tās spēks pastāv mūžīgā formu maiņā. Šo dzīvinošo principu nepieciešams 

piemērot visām mūsu dzīves izpausmēm. Sapulcēsim visu laiku un tautu 

visskaistākos, varonīgākos tēlus un radošā tieksmē uz pilnveidošanu, īstenosim viņu 

īpašības un sasniegumus mūsu laika garā; tikai tāds atdarinājums dos pareizu pamatu 

tālākajam virzienam uz priekšu. 

Nobeigšu savu aicinājumu sievietei, ar lapaspusi no grāmatas – “Dzīves Mācība.”- 

“Kad tautas sāka virzīties uz nelīdzsvarotību, tad apstiprinājās pašiznīcināšanās 

princips – un pretdarbību pašiznīcināšanai var nodibināt tikai ar līdzsvaru. Cilvēce 

nenovērtē radīšanas principu un līdz ar to grauj Esamības pamatus. Jā, pēc Kosmiskā 

Magnēta likuma eksistē zemākā pakļaušanās augstākajam, tad tās skar tikai tās 

enerģijas, kurām pēc savas būtības jātransmutējas. Bet kad Sākotnes ir aicinātas 

dzīvai radīšanai bez pašiznīcināšanās nevar nobīdīt pie malas kādu no Sākotnēm. Kad 

cilvēce izpratīs šo divu sākotņu nozīmi, tad viņa apzinīgi attīstīsies. Visi principi, 

kuriem nav šo divu Sākotņu, var pastiprināt nelīdzsvarotību. Cilvēcei jāparāda 

Kosmiskā Magnēta likuma izpratne. Evolūcijas ķēdē var panākt lielu pavirzīšanos uz 

priekšu, apzinoties šīs divas Sākotnes kā Esamības pamatu.” 

Tik vienkārša patiesība līdz šim laikam neatrod vietu cilvēces apziņā! Mūsu mācītiem 

biologiem, ķīmiķiem, fiziķiem, šķiet, bija jāzin šī patiesība par divu sākotņu jeb 

polaritāšu lielo nozīmi, bet viņi klusē. Un šo patiesību tās tuvākajā, vissvētākajā un 

dzīvei nozīmīgākajā pielietošanā mīda kājām lielais egoisms, un visā tiek apliecinātas 

stiprā tiesības. Nelaime tā, ka cilvēka saprāts ir zaudējis sakarus ar savu avotu – 

Kosma Saprātu. Cilvēks, būdams Kosma daļa, neredz savu solidaritāti, savu vienību 

un Kosmu. Un dabas parādību vērošana nerada viņā analoģijas. Lai gan tikai šajos 

novērojumos un pretnostatījumos ar cilvēka būtību ir jāmeklē atslēga uz visiem 

Esamības Noslēpumiem un tātad arī uz daudzu dzīves problēmu atrisinājumiem. 

Cilvēki kā papagaiļi atkārto seno iemīļoto formulu – “makrokosms ir mikrokosms!” 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

10.grāmata: Pasaules Māte. Sievietīgā sākotne. Centri. 

 

69 lapa no 106 lapām 
 

Cik daudz tiek runāts, cik daudz atkārtots, nepievēršot vērību teiktā jēgai! Uzspiestās 

dogmas, cilvēku likumi, dzīves standarts ir atradinājuši cilvēci no domāšanas procesa 

un padarījuši to, ar retiem izņēmumiem, par automātu, kas atkārto iemācītās 

pieņemtās formulas. Kad gan radīsies iespēja atbrīvot cilvēka domu? Visi skandina 

par dažādām brīvībām, bet vispretējākās nometnes baidās no viena un tā paša zvēra – 

domas brīvības! 

Tādēļ sievietei jāaizstāv ne tikai savas tiesības, bet arī visas cilvēces domas brīvība! 

Tādēļ domāsim visplašākām, visgaišākām domām! Pateicoties domāšanas spēju 

attīstībai lieliski izaugs mūsu iespējas. Teikts, - “valstība nepastāv ne valdnieku 

kroņos, nedz pūļos, bet kosmiskā plašuma idejās.” 

“Radīsim savas pilsētas, savas zemes un savas planētas”! Bet lai šīs domas būtu sirds 

radītas, jo tikai sirds radītas domas dzīvo. Sirds ir vislielākais Kosmiskais Megnēts. 

Sirds pievelk visas kosmiskās enerģijas, sirds asimilē visas enerģijas, kas uz to tiecas. 

Sirds izpauž visas tiekšanās dzīvē. Izplatījuma uguns tiecas uz sirdi un šajā principā 

slēpjas viss kosmiskais process. Tādēļ kosmoss var dzīvot sirds pievilksmē. Tikai tās 

enerģijas, kas pamatotas uz sirds pievilksmi, var dzīvot. Tā bezrobežīgi sirds kaļ 

dzīves ķēdi.” 

Vai esat ieklausījušies savā sirdī? Vai tā dreb ritmā ar Pilnveidoto Sirdi, kura ietver 

jūs visus? 

Tā nobeigšu ar sirdi, lai sieviete nostiprinās uz šī visas dzīves pārveidotāja lielā 

simbola un lai tiecas uz visas cilvēces garīgās atdzemdināšanas varoņdarbu. 

Māte – dzīvību dodošā, dzīvību sargājošā, lai kļūst par Māti – Vadošo, Apdāvinātāju 

un visu ietverošo! 

250. 

Smagās pasaules satricinājuma dienās, kad notiek cilvēces šķelšanās un tiek aizmirsti 

visi augstākie Esamības principi, kuri vienīgie veido patieso dzīvi un ved uz Pasaules 

evolūciju – jāpaceļas balsij, kas aicina uz gara atdzimšanu, varoņdarba uguns 

iedegšanu visās dzīves darbībās, un šai balsij ir jābūt sievietes balsij, kas daudzu gadu 

tūkstošu ritējumā iztukšojusi ciešanu un pazemojumu kausu un ar to norūdījusi savu 

garu lielā pacietībā. 

…Sieviete – māte un sieva – vīrieša ģēnija attīstības lieciniece var novērtēt visu lielo 

domas kultūras un zināšanu nozīmi.  

Sieviete – skaistuma iedvesmotāja pazīst visu skaistuma sintēzisko spēku un varu. 

Sieviete – apslēptā spēka un gara zināšanas nesēja, patiesi var kļūt Vadošā. 

Un tā bez kavēšanās stāsimies pie Jaunās Ēras, Pasaules Mātes Ēras dižā Karoga 

nešanas. Lai katra sieviete paplašina sava pavarda robežas un ietver visas pasaules 

pavardus. Šīs bezgalīgās ugunis nostiprinās un izdaiļos viņas pašas pavardu. 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

10.grāmata: Pasaules Māte. Sievietīgā sākotne. Centri. 

 

70 lapa no 106 lapām 
 

Zinot, ka aprobežotība noved pie sabrukuma, bet katrs paplašinājums ir radīšana, - ar 

visiem spēkiem centīsimies paplašināt savu apziņu, domu un jūtu izsmalcināšanu, lai 

ar šo radošo uguni aizdegtu mūsu pavardus. 

Apvienošanās pamatā liksim cenšanos pēc patiesas zināšanas, kas nepazīst cilvēciskās 

sašķeltības un ierobežojumus. Bet mums jautās kā sasniegt patiesu zināšanu? Teiksim, 

šī zināšana atrodas jūsu garā, jūsu sirdī, protiet atmodināt to! 

Tiekšanās pēc skaistuma būs atslēga uz to. Šī zināšana pamatojas uz tiekšanos pēc 

Vispārības Labuma. Šī zināšana ir izbārstīta visās Lielajās Mācībās, kas ir dotas 

pasaulei. Tā ir ietverta katrā dabas parādībā. Tikai, aizmirsuši novērot Kosmiskās 

parādības, cilvēki ir pazaudējuši atslēgu uz daudziem Esamības noslēpumiem. Bet 

tieši šie noslēpumi varēja viņiem dot šodien notiekošo satricinājumu un posta cēloņu 

izpratni. Tādēļ, pulcējot gara cīnītājas, virzīsim viņas uz šīs svētās zināšanas 

atmodināšanu sevī. 

Cilvēcei jāapzinās lielais Kosmiskais likums, šis diženuma un divu līdzvērtīgo 

Sākotņu likums, kas ir Esamības pamats. Vienas Sākotnes pārsvars pār otru ir radījis 

nelīdzsvarotību un sabrukumu, kas tagad novērojams visā dzīvē, - Bet lai sieviete, kas 

izpratusi šo likumu, tiecoties pēc savām likumīgajām tiesībām vai Sākotņu 

līdzsvarošanas saglabā visu sievietīgā tēla skaistumu; lai nezaudētu sirds maigumu, 

jūtu smalkumu, pašuzupurēšanās un pacietības vīrišķību. 

Sieviete, apslēptās zināšanas nesēja, var kļūt par aicinošo spēku, aizdedzinot 

nobriedušās dvēseles ar ugunīgo vārdu. Jāprot katrai dot pēc viņas apziņas un, 

netraucējot viņas dabisko un individuālo augšanu, ar uzmanīgiem pieskārieniem 

paplašināt viņas apvārsni uz Dzīves Mācības pamata. Lai katra dvēsele attīstās viņai 

tuvā virzienā un dod veltes pēc savas apziņas līmeņa. Skaistums ir daudzveidībā, bet 

visiem jāsaglabā viens pamats – tiekšanās uz Vispārējo Labumu. Jo Pasaules Mātes 

Karogā ir ierakstīta visplašākā sadarbība. Tādēļ parādīsim lielu iecietību. 

Zelta Kalna māsas, mūsu priekšā bargs, bet skaists laiks – Varoņdarbu laiks, tādēļ 

sūtu jums sirds aicinājumu; apbruņosimies ar liesmainu tiekšanos, vīrišķību un pāri 

visiem šķēršļiem iznesīsim Pasaules Mātes Karogu – Mīlestības, Pašuzupurēšanās un 

Skaistuma Karogu, lai uzvaras stundā to uzspraustu Pasaules Virsotnēs. 

251. 

Laiks ir tik īss un man dažreiz kļūst baigi – vai mēs paspēsim visu izpildīt laikā? 

Jaunā Pasaule nāk, un mums jāsagatavo cilvēku kadri, kas būs spējīgi, kas būs spējīgi 

nostiprināt jaunos jēdzienus. Arī sieviešu atmošanās notiek uz visas planētas. Tālo 

austrumu sieviete jau no mūsu gadsimta 20tiem gadiem cīnās par savām tiesībām. 

Tāpat mostas Indijas sievietes un, neskatoties uz smagajiem apstākļiem, strādā šajā 

virzienā pilnīgā pašaizliedzībā un sasniedz ievērojamus rezultātus. 
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252. 

Gribu apgalvot, ka dzimuma un tautību līdztiesībai ir jābūt vienam no valsts 

galvenajiem pamatiem. Uz pirmo es jau atbildēju, bet varu vēl papildināt. Ja pasaules 

līdzsvars balstās uz divām Sākotnēm, jo tās ir Esības pamats, tad dzimumu līdztiesību 

likums ir kosmisks likums. Tādēļ tikai nejēgas var iebilst pret to. 

Runājot par to tautību līdztiesībām, kuras ietilpst vienā vai otrā valstī, es domāju, ka 

visi valsts pavalstnieki, bez nacionalitātes izķirības pakļauti galvenajiem valsts 

likumiem bez jebkādiem izņēmumiem, priekšrocībām un ierobežojumiem. Protams, 

šajos pamata likumos neietilpst reliģijas jautājums, kā arī citi otrās pakāpes likumi, 

kuriem jāvariējas attiecīgi vietējiem paradumiem un apstākļiem. Pie tam jāievēro 

galvenā likuma īpašība – tieši tā kustīgums. Ja mums jāierobežojas ar likuma mirušu 

burtu, tad labāk pārvākties uz kapsētu. Es nekad neesmu interesējusies par politiku un 

par valstu valdīšanas formām, jo esmu dziļi pārliecināta, ka ne forma svarīga, bet 

būtība, kas to apgaro un padara dzīvu. Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka pie jebkuras 

pārveidošanas nepieciešami vadīties vispirms no veselā saprāta un proti, no vispārības 

labuma un nekādi citi apsvērumi nav cienīgi tādam atbildīgam, es teiktu, tādam 

svētam darbam. Man jāsaka, ka neviens likums mani tā nesatrauc, kā valsts vadītāja 

izvēlēšanas likums, kuru izved neattīstītas masas. Es pietiekami esmu noskatījusies 

šajā viszemākā un noziedzīgākā komēdijā. Pērkamība it kā tiek vajāta, bet 

visatbildīgāko, vissvētāko darbību kā valsts galvas vēlēšanas pieņemts plaši subsidēt 

un pat pieļaut visbrēcošāko uzpirkšanu, nemaz nerunājot par citiem ne mazāk 

pretīgiem paņēmieniem. Tā pirms vēlēšanām lielākajās valsts avīzēs jūs varat redzēt 

iespiestu izvirzītā valsts vadītāja vārdu kā izcilākā noziedznieka vārdu, bet nākošā 

dienā viņa ievēlēšanās gadījumā, tās pašas avīzes pārplūst viņa neparasti augsto 

īpašību cildinājumos. Tā tiek izkropļota masu apziņa. 

Veselīgam saprātam taču vajadzētu apjēgt, ka nesaprātīgās masas, zemu instinktu 

vadītas, nevar būt par tiesnešiem visaugstākajam. Valsts vadītāja izvēlēšanas tiesības 

var piederēt tikai augsti morāliem, tātad kulturāliem un izglītotiem valsts pārstāvjiem. 

Bet par nelaimi masu spēks un pārsvars sevišķi spilgti izpaužas šai laikmetā, kad 

labāko izvēlēto pilnvarnieku vadošā loma kļūst pilnīgi nepieciešama. Ja jebkura no 

valstīm zaudētu kaut vai tūkstoti savu labāko pārstāvju visās zināšanu un darba sfērās, 

tad šī valsts ļoti ātri noslīdētu līdz zemam līmenim. 

Jā, tagad sievietei jābūt gatavai dalīties arī valsts vadīšanas grūtumos. Sievietei, kura 

dāvā dzīvību un liek pirmos audzināšanas pamatus, ir balsstiesības izveidot labākus 

apstākļus šo dzīvību attīstībai. Viņas veselais saprāts un galvenais – sirds norādīs 

daudzus pareizus lēmumus. Ja mēs apskatīsim vēsturiskus faktus un daudzu lielu 

personību patiesas biogrāfijas, tad mēs ieraudzīsim, ka viņu iedvesmu avots un 

galvenais padomdevējs bieži bijusi sieviete. Tā arī senajā Ēģiptē augstas priesterienes 

bija hierofantu iedvesmotājas un nodeva viņiem Dievietes pavēles, tādēļ viņas var 

nosaukt par varas nesēju vadītājām. 
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Iestājas varenais sievietes laikmets. Tieši sievietei jāizdara divkāršs varoņdarbs – 

jāpaceļ sevi un jāpaceļ savs mūžīgais līdzgaitnieks – vīrietis. Pasaules Mātes zvaigzne 

ir norādījusi dižā Laika iestāšanās termiņu. Visi Svētie Raksti liecina par to, ka 

sieviete satrieks Pūķa galvu. Lai sievietes sirds uzliesmo šajā pašaizliedzīgajā 

varoņdarbā un drosmīgi un bezbailīgi lai viņa paceļ mirdzošo, bet arī satriecošo gara 

šķēpu. 

Nolemtajā stundā aicināsim kvēlošās sirdis un rokas, kas gatavas pacelt Pasaules 

Glābšanas Kausu.  

Lai katra mūsu diena būtu pašaizliedzīgs kalpojums lielajai kustībai. Dižā Māte 

tuvojas! 

253. 

Protams, grūti vainot tikai sievieti tās pazemojošā stāvoklī, pat tā saucamo civilizēto 

tautu dzīves iekārtā zemākajās prāta un garīgās attīstības pakāpēs vispirms tiek 

pazemots augstākais. Taisnīgā vēsture mums rāda, ka senatnē plaukušas tieši tās 

tautas, kurās sievietiskās sākotnes godināšana atradusies vajadzīgajā augstumā. Ir 

teikts: “Likumu radītājiem ne vienmēr pašiem pieder tiesības.” Patiesi, likuma 

piesavināšanās ar rupju spēku vēl nenozīmē kosmiskas tiesības. Citādi mēs savā 

domāšanā neatradīsimies tālu no atzīšanās un apliecināšanas, ka mašīnas ir pārākas 

par cilvēka smalko aparātu. Tas pašreiz arī viscaur ir vērojams, izsaucot sabrukumu 

visā valstu un pasaules iekārtā! Augstākajās pasaulēs Sievietes kā Sākotne ir lielā 

godā, jo sieviete ir pašuzupurēšanās un mūžīgās došanas personificējums grūtajā 

cilvēces evolūcijas ceļā. Ir teikts: “Sieviete ir gājusi varoņdarba ceļu!” Neaizmirsīsim, 

kā Gaismas Hierarhija godā Pasaules Māti! 

254. 

Pirms šīs vēstules nosūtīšanas pienāca Jūsu otrā vēstule. Tā kā manas vēstules pēdējā 

lappusē vēl ir palikusi vieta, tad es to aizpildīšu ar atbildēm uz Jūsu jautājumiem. 

Tara – dieviete jeb Arhāta sievišķīgais ekvivalents, vai arī Baltās Brālības Māsa. Ļoti 

Jums ieteicu pārāk stipri neinteresēties par svaidījumu nosaukumiem, jo tas taču neko 

nedos. Senatnē katrai reliģiski filozofiskai skolai vai slepenai brālībai bija savas 

apakšnodaļas jeb pakāpes un to apzīmējumi. Esiet pārliecināti, ka patiesās pakāpes 

neapzīmē ar tādiem nosaukumiem, kādi pašreiz sastopami grāmatās. Bet ja jau jūs 

gribat, tad ņemiet garīgās attīstības pakāpju skaistos apzīmējumus, kas doti “Agni 

Jogā”. Jo ir tādi okultismu studējošie, kuri ir pārliecināti, ka saules svaidījums notiek 

uz fiziskās saules! Visas svaidījuma pakāpes atrodas mūsos pašos. Kad māceklis ir 

sagatavots, tad viņš saņem Apskaidrības staru, kas atbilst viņa sasniegtajai apziņas 

šķīstīšanas un paplašināšanas, tāpat arī centru ugunīgās pārveidošanas pakāpei. 

Jums par prieku minēšu seno ēģiptiešu svaidījuma pakāpes to grieķiskajos 

ekvivalentos. Pirmā pakāpe saucās Pastoforis; otrā – neokoris; trešā pakāpe 

Melanoforis; ceturtā – Kristoforis; piektā – Balahat; sestā – Astrologos; septītā – 
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Profeta vai Safknaft Pankah. Vai jūs pavirzīsities garīgajā ceļā, zinot šos pieņemtos 

nosaukumus? Tāpat gribu teikt, ka jāiet savs ceļš nevis ar kvēpošu lāpu, bet gan ar 

šķīstījošu un tumsu caururbjošu gaismu. 

255. 

Tieši sievietēm ir jānes tām uzticētais apziņas pavērsiena un pasaules glābšanas kauss. 

Maitreijas laikmets ir sievietes laikmets. Lai katra mūsu diena būtu kalpošana dižajam 

Pavērsienam. 

256. 

Mulaprakriti ir abstraktais dievišķīgais, sievietiskais princips. Parabramana 

sievietiskais aspekts. Nediferencētā substance. Burtiskais tulkojums – Dabas jeb 

Matērijas Sakne. 

257. 

Nav pareizi grāmatu apgalvojumi, ka visas reliģijas un Mācības ir pilnas ar 

spriedumiem par sievietes zemāko dabu. Visi šādi spriedumi ir valdošās šķiras 

izkropļojumi un papildinājumi, kas tika ievesti vēlāk aiz savtīguma un rupjas 

tumsonības. Šajā brēcošajā tumsonībā nav vainojami Dižie reliģiju un Mācību 

Dibinātāji. Ņemsim vērā, caur cik daudz negodīgām, alkatīgām rokām daudzu 

tūkstošu gadu laikā izgājušas šīs Mācības! 

Buda sievieti augsti vērtēja un apgalvoja, ka sieviete līdzīgi vīrietim var sasniegt 

Arhatu augstākās pakāpes. Sievietē deg tā pati gara uguns, tā pati monāde, kas vīrietī. 

Un sievietes psihiskais aparāts ir izsmalcinātāks par vīrieša. Lūk, kādēļ senajā Ēģiptē 

Izidas augstās priesterienes nodeva Dievietes pavēles hierofantiem, bet nevis otrādi. 

Ja mūsu kristīgā baznīca ir pazemojusi sievieti un, laulības noslēdzot, diakons brēc: 

“Sieva, paklausi savam vīram,” tad senajā Ēģiptē šī formula tika izrunāta citādi. Sieva 

bija mājas galva. Atklāsies vēl daudz interesanta. Jo mēs dzīvojam Maijā, kuru ir 

radījusi mūsu tumsonība, un ne jau tikai aiz taustāmo pierādījumu un faktu trūkuma, 

bet galvenokārt – Maijā, kas plaukst uz mantotās aizspriedumu un noliegsmes kaites 

pamata, kas līdzīgi vēzim saēd mūsu domāšanu jau no bērna gadiem. 

Patiesā vēsture un, galvenokārt, patiesā zināšana pavērs daudz pārsteidzošu lappušu 

un patiesību. Atcerēsimies izcilos vārdus: “Var teikt, ka neviena mācība līdz mums 

nav nonākusi neizkropļota. Nav skaitāmi labojumi un izkropļojumi, kas atrodami dižo 

rakstu sējumos.”- Cik ļoti ir izkropļoti pirmo kristiānisma tēvu raksti, kaut vai tā paša 

Dižā Origena! Vai tad mums nav par to pierādījumu viņa darbu priekšvārdā, kuru 

uzrakstījis viņa māceklis? Patiesi, jo vairāk mēs iedziļināmies pirmavotos, jo skaidrāk 

redzam visu mācību vienotību un dižumu. Tādēļ nevainosim tumsonībā Dižos Mācību 

Dibinātājus, kuri vispirmām kārtām pazina Lielo Sākotņu Līdzsvara likumu. Pēdējais 

visaugstākais Svaidījums arī pastāvēja šajā atklāsmē, šajā zināšanā. Viss Esības 

noslēpums, viss skaistums atvērās ar augsto Gaismu apstarotai dvēselei. Pat izkropļotā 
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hinduismā ir saglabājušies mājieni par Sievietiskās Sākotnes nozīmi. Tā arī līdz pat 

šim laikam bramins nevar noturēt vissvētāko rituālu bez viņa sievas līdzdalības. 

Arī Kristus apstiprināja Sākotņu vienlīdzību, bet tumši bija viņa mācekļu sekotāji un 

var teikt, ka šī tumsa palielinājās un auga nevis aritmētiskā, bet gan ģeometriskā 

progresijā. 

Tāpat arī Zaraostra augsti vērtēja sievietisko sākotni un viņa derībās var atrast 

ievērojamus mājienus par kosmiskās mīlestības lieliskumu. 

Mācībā ir teikts: “Lingams ir gudrības trauks”, tajā nozīmē, ka šī dzīvības substance 

ietver sevī svarīgas īpašības. Tieši neizšķērdējot šo substanci, mēs uzkrājam dzīvības 

spēkus un ar to uzturam sevī radošās spējas. Tādēļ no katra, kas studē praktisko 

okultismu tika un tiek prasīta pilnīga atturība. Tikai vēlāk šī zināšana pārvērtās 

nejēdzīgos falliskos kultos. Lūk, kādēļ arī Arhāti dzīvo pilnīgā saskaņā ar katras 

atturības stingrajiem likumiem. 

258. 

Kas var pateikt, kur sākas un kur beidzas sievietes tiesības, kuras tai paredzējusi 

Daba! To pašu jautājumu var uzstādīt arī attiecībā uz vīrieša tiesībām. Bet tikai 

evolūcija dod uz to atbildi un norāda virzienu. Dabā nav tāda norādījuma, ka sieviete 

būtu piesaistīta tikai mājas pavardam! Patiesi, viņa ir pasaules Māte un Sargātāja. 

Tādēļ dzīvē nav neviena novada, kurā varētu nedalīti valdīt vīrietis, tieši šī nedalītā 

vienas sākotnes valdīšana arī ir tumšā laikmeta dzemdinātāja. Jaunrade vienādi ir 

ielikta abās Sākotnēs. Pašreiz vīrietī tā bija spilgtāk izpausta tikai tādēļ, ka sievietei 

nebija tādas pašas izglītības un tādas pat iespējas vingrināt savus radošos spēkus plašā 

darbības laukā. Jo līdz šim laikam pastāv tumsonīgs uzskats, ka sievietes smadzenes ir 

vieglākas un mazākas apjomā nekā vīrietim un tādēļ viņai jābūt muļķīgākai utt. Es 

atceros, kāds pārsteigums bija zinātniekiem, kad nosvēruši Anatola Fransa, šī 

talantīgā un ļoti gudrā rakstnieka smadzenes, viņi pārliecinājās, ka tās bija svarā 

vieglas un gandrīz vai līdzīgas bērna smadzenēm! Tāpat nāk prātā, kā Skolotājs uz 

piezīmi, ka jo attīstītāki dzīvnieki, jo tiem vairāk smadzeņu, iebilda, ka daudzi kukaiņi 

ir gudrāki par dzīvniekiem! Piemēram, skudras un bites. Lielas smadzenes liecina par 

to lielāku fizisku izturību, bet nevis par izsmalcinātību. Lielu prātu raksturo pavisam 

citas pazīmes. Liela loma ir smadzeņu krokām. Bet pie pašreizējām mazajām 

zināšanām par iekšējā cilvēka noslēpumiem, arī šīs pazīmes dos tikai vienpusīgu 

slēdzienu. Pastāvēja arī cita vēl aplamāka antropologu teorija, ka, jo lielāks galvas 

kauss, jo attīstītāks cilvēks. Bet arī šeit daba par viņiem pasmējās, jo noskaidrojās, ka 

mežoņu – slimnieku galvas kausa apjoms izrādījās daudz lielāks par saprātīgā 

vidusmēra francūža galvas kausa apjomu. 

Pašreiz jau daudzi atzinuši, ka nav nekāda pamata uzskatīt sievietes prāta spējas 

zemāk par vīrieša. 
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Tieši tumšais laikmets centās padarīt sievieti par draugaļu un aukli. Un ja sievietes – 

mātes loma ir augsta, tad tieši ne vien kā ģimenes mātes, bet mātes un tautu apziņas 

Dižās audzinātājas loma! Tādēļ, kā teikts Mācībā: “Sievietei, kas dod tautai dzīvību, ir 

tiesība noteikt tās likteni. Gribam redzēt sievieti pie valdības stūres, ministru padomē, 

visā celtniecībā!” Protams, turpat teikts – “cīņa starp Sākotnēm būs neatlaidīga un 

sievietei pašai būs jāatkaro savas tiesības, kuras tā brīvprātīgi atdevusi vīrietim.” 

Bet izjauktais līdzsvars ir tik briesmīgi ietekmējis planētas dzīvi, ka tai draud bojā eja! 

Un Kosmiskais taisnīgums un mērķtiecība vēl reiz nāk palīgā dodot arvien vairāk 

talantīgu sieviešu. Jaunajās zemēs, kuras lemtas attīstībai, var novērot, kā sievietes 

sevi izpauž. Tā Amerikā jau ir sievietes – ministri  un sievietes – diplomāti-vēstnieki, 

štatu gubernatori, plašu firmu direktori, sievietes – lidotājas un juristes, kas uzvar 

visgrūtākās prāvās. Tāpat prezidenta pilnvarotais personīgais sekretārs arī ir sieviete. 

Tieši sievietes Amerikā ir galvenās izglītības un kultūras virzītājas. Pašreiz pat 

vairums brīnumbērnu ir meiteņu vidū. Tās visas ir tuvojošā laikmeta zīmes. 

Tagad iedziļinieties sekojošā: kad evolūcijas procesā Daba novērsīs fiziskās 

ieņemšanas, dzimšanas un zīdaiņa bezpalīdzīgā stāvokļa nepilnības, kas aizies uz 

teiku valsti; kad iemiesojošā gara formas sabiezināšanai būs vienādi nepieciešami kā 

tēva, tā mātes spēki, tieši kad viņi vienādi ņems dalību šajā sabiezināšanas procesā, 

bet uzturs vispār neprasīs dūmaino pavardu, vai tad tiešām sievietei pieejamais darba 

lauks vēl vairāk sašaurināsies un aprobežosies, piešķirot tai tikai vīrieša 

uzjautrinātājas laimi? Nē, ir laiks gaišākajiem prātiem padomāt par to un nokaunēties 

par savas iztēles nabadzību šajā jautājumā, kas nav tālu aizgājis no vakardienas. 

259. 

Psihiķu redzējums, protams, nevar nosaukt par gaišredzību. Jo nedisciplinēto psihiķu 

redzējumos daudz apzinīgu un neapzinīgu melu. Psihes sfēra tik bīstama un 

komplicēta, un viltus adeptiem tā slēpj sevī daudz pārsteigumu. Kā Mācībā sacīts: 

“Bez Augstākās vadības bīstami gremdēties šajā sfērā.” Orientēties šādos redzējumos 

var vienīgi tas māceklis, kurš atrodas Lielā Skolotāja tiešā novērošanā. 

260. 

Ieskatu, ka visi antiafrodītiskie preperāti ir kaitīgi. Dzimuma enerģijai piemīt varens 

spēks, vitalitātes un jaunradīšanas pamats, tāpēc jārūpējas vienīgi par līdzsvarošanu 

un tās pareizu ievirzi, bet katra mākslīga apspiešana nepieļaujama. Dažos gadījumos 

pastiprināts fiziskais darbs dod labus rezultātus. Visas senatnes mācības norāda, ka 

mums nav jācenšas apspiest mūsu izjūtas jeb, kā tās dēvē, kaislības, bet gan līdzsvarot 

un izsmalcināt viņu kādības.  

261. 

Jūs jautājāt par Sieviešu Apvienību. Es tajā redzu vispasaules apvienības ideju, 

sieviešu apziņas līmeņa pacelšanu visās zemēs, sieviešu tiesību iekarošanas ideju, 
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protams, nevis varmācības un nejēdzīgu izlēcienu ceļā, kādus lietoja sufrazistes, bet 

pilnveidojot sevi un attīstot potenciālu. 

262. 

Sievietes stāvoklis Rietumos, protams, labāks nekā Austrumos, bet līdz vienlīdzībai 

tomēr vēl tālu. Tikai tad, kad sievietes vienlīdzība būs atzīta planetārā mērogā, mēs 

varēsim sacīt, ka mūsu evolūcija uzsākusi cilvēciskās evolūcijas pakāpi. Bet tagad 

lielāko tiesu mēs esam tikai divkājainie, kā lielais Buda apzīmējis garā tumšos un 

ļaunprātīgos. Sākotņu līdzsvars ir Esamības pamats, šī likuma nepildīšana novedusi 

mūsu planētu pie bezdibeņa. Bet vai daudzi to atskārtīs? 

263. 

Teorētiski pareizi, bet dzīvē liela daudzveidība. Daudzas sievietes ir gandrīz vīrieši, 

un vīrieši – sievietes, kā garīgi, tā arī fiziski. Bieži sievietēm piemīt vīrietīgais 

magnētisms un otrādi. 

264. 

Steidzos izpildīt Jūsu lūgumu un pasacīt savas domas jautājumā par uzsaukumu visām 

Pasaules Sievietēm. Neredzu iemesla, kāpēc Jums gan nerealizēt šo domu? Katrs 

atgadījums par sievietes cieņu un nozīmi dzīves jauno formu izveidošanā ir vienmēr 

augsti derīgs un savlaicīgs. 

Daudzās zemēs sieviešu izvirzīšana valdības aprindās un viņu izpildītie visdažādākie 

sabiedriskie pienākumi jau tādā mērā apstiprinājuši viņu spēju līdzvērtības atzīšanu, 

ka tikai ļoti atpalikušas apziņas var principā kaut ko iebilst pret šādu apstiprinājumu 

un sieviešu pielaišanu visatbildīgākajos posteņos. 

Jūsu jaunā zeme, kas pārdzīvo savu ziedoni un tiecas uz savas tautas labklājību un 

uzplaukumu, nevar, protams, neieklausīties evolūcijas soļos un tai jāpriecājas par 

iespēju kāpināt savu garīgo un intelektuālos spēku, paceļot savu sieviešu apziņas un 

pašcieņas līmeni. “Cilvēces putns nevar lidot ar vienu spārnu.” 

 

6.nodaļa: Helēna Blavatsla un “Slepenā Doktrīna”. 

265. 

…Varu dot… padomu neuzbrukt teosofiem. Jo pēc savas apziņas viņi stāv 

neizmērojami augstāk par daudziem daudziem. Bieži tieši no viņu rindām tiek 

papildināti “Agni Jogas” cienītāju kadri. Tādēļ tos nevajag mīt kājām, bet centīsimies 

visur atrast kaut ko labu, tikai skaidra kaitnīcība ir jāuzrāda un jāpārtrauc. Mēs esam 

maz sastapuši krievu teosofus vai dzirdējuši par viņiem, bet man jāsaka, ka atklāti 

naidīgu attieksmi esam redzējuši tikai no atsevišķām personām. Tāpat nevar apvainot 
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maldos visus darbus, kurus uzrakstījuši Helēnas Blavatskas sekotāji. Šo darbu starpā 

ir labas un vērtīgas lappuses. Dzīvē daudz sarežģīta, tādēļ esiet uzmanīgi savā kritikā! 

266. 

Atcerēsimies arī mūsu ģeniālo daudz apmeklēto Helenu Blavatsku, kura trīs gadus 

pavadīja kādā Tibetas Ašramā un kas atnesa lielo zinātni uz gaišu Vēsti par 

Mahatmām. Ja nebūtu laika biedru ļaunprātības un skaudības, viņa būtu uzrakstījusi 

vēl divus “Slepenās Doktrīnas” sējumus, kuros būtu ietilpušas lappuses par cilvēces 

Vareno Skolotāju dzīvi. Bet cilvēkiem labpatika viņu nonāvēt un darbs netika 

pabeigts. Vēsture atkārtojas, un atkal tumšie spēki izlien no savām pagrīdēm, lai 

nosmacētu gaišo Vēsti, bet – Gaisma uzvar Tumsu! 

267. 

“Slepenās Doktrīnas” lasīšana, protams, nav viegla. Šī darba uzdevums pārāk 

grandiozs. Lai atvieglotu tās apgūšanu, vajadzīgs iepazīties ar austrumu mācībām un 

domas vispārējo evolūciju. Bet, nešaubos, ka pie Jūsu sagatavotības šāda veida 

grūtības nebūs lielas. 

268. 

Neieteiktu Jums lasīt “Slepeno Doktrīnu” no beigām. Iznāks tikai jēdzienu sajukums. 

Trešais sējums tika sakārtots pēc H.P.B. nāves, un tur ir palikušas neskaidrības. 

Apgalvojums, ka Sk. Šankaračarja ir izlietojis mirušā Maharadžas ķermeni, ir jāsaprot 

kā viens no eksotiskiem apgalvojumiem; tieši apgalvojums, kas balstās uz leģendas, 

bet nevis uz patiesa fakta. Par to, ka H.P.B. ir atvēlējusi savu ķermeni dažiem 

Skolotājiem, protams, ir teikts Olkota dienasgrāmatā. Bet īstais māceklis zina, kā ir 

jāizprot šis fenomens, kad tas skar Lielos Skolotājus. Tas ir, šo parādību nevar 

nosaukt par ķermeņa pārņemšanu vai apsēstību. Lielie Skolotāji ļoti nemīl šīs 

varmācīgās iedarbības un pārējos fenomenus. Tāpat daudz neizpratnes ir ap 

Avatāriem. 

269. 

…Man jāatzīstas, ka mani ļoti sarūgtināja atsūtītās rindas par H.P.B. Es tajās saskatīju 

necienīgu domu atbalsi, kas piemīt zināma tipa cilvēkiem… Teikšu, ka H.P.B. bija 

Baltās Brālības ugunīgā vēstnese. Tieši viņa bija tai uzticēto zināšanu tālāk nesēja. 

Tieši H.P.B. vienīgai no visiem teosofiem bija laime saņemt Mācību tieši no 

Lielajiem Skolotājiem kādā no Viņu Ašramiem Tibetā. Tieši viņa bija tas lielais gars, 

kurš uzņēmās grūtu uzdevumu – iekustināt cilvēces apziņu, kas bija sapinusies 

mirušajos dogmas pinekļos un iekļuvusi ateisma strupceļā. Tikai caur H.P.B. bija 

iespējams tuvoties Baltajai Brālībai, jo viņa bija posms Hierarhijas Ķēdē. Bet daži 

viņai apkārt esošie stāvēja tik daudz zemāk par šo ugunīgo garu un sirdi, ka savā 

lielajā iedomībā un pašapmānā iedomājās sasniegt Virsotnes, ignorējot tās sākumu un 

savā skaudībā nosodīja, apmeloja un nozākāja to, kura tiem bija visu atdevusi, visu 

viņiem atklājusi. Protams, visi šie ilūzijām nodevušies augstprāši neko nesasniedza. 
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Jo Hierarhijas likums ir nepārkāpjams. Lietas labā Mahatmas sarakstījās ar dažiem 

viņas līdzstrādniekiem, bet nevienu nepielaida līdz māceklībai. H.K.B. rakstos un 

“Mahātmu Vēstulēs” Jūs varat atrast šo apstiprinājumu. H.P.B. bija tas Hierarhijas 

ķēdes loceklis, kuru apejot vai ignorējot, nozīmēja sevi notiesāt uz pilnīgu neveiksmi. 

Un tagad, kad pašapmierinātie, savu cienītāju ielenkti, atrodas Smalkās pasaules 

slāņos, tie atrodas vēl tālāk no Baltās Brālības Mītnes nekā agrāk, bet mūsu lielā laika 

biedre gandrīz tūlīt savā ugunīgajā trauksmē pēc nāves iemiesojās Ugunīgajā un jau 

kopš desmit gadiem savā fiziskajā ķermenī ir ieradusies Galvenajā Mītnē un pašreiz 

zem Brāļa H. vārda strādā pasaules glābšanai. Tā darbojas Kosmiskais Taisnīgums. 

H.P.B. bija lielā mocekle pilnā šī vārda nozīmē. Skaudība, apmelošana un tumsoņu 

vajāšanas to nogalināja, un viņas darbs palika nepabeigts. 

Pēdējais “Slepenās Doktrīnas” noslēdzošais sējums neiznāca. Tā cilvēki paši atņem 

sev visaugstāko. Es noliecu galvu mūsu laika biedres lielā gara un ugunīgās sirds 

priekšā un zinu, ka nākotnes Krievijā viņas vārds tiks nostādīts viņai priecīgā cieņas 

augstumā. H.P. Blavatska patiesi ir mūsu nacionālais lepnums. Gaismas un Patiesības 

lielā mocekle. Lai viņai mūžīga slava! 

Par “Austrumu Kausu” es jau rakstīju. Vai jūs zināt, ka Austrumos Mahatma nozīmē 

Lielā Dvēsele, - Dvēsele, kas veikusi savu zemes ceļu un strādā Pasaules labā. Tādēļ 

nav vietā apgalvot, ka Mahatma nemīl kristiešus, jo Mahatma, kas ietver sevī visas 

zināšanas, nebūs sektants. 

Tāpat, ja Jūs uzmanīgi un bez iepriekš gataviem spriedumiem izlasīsiet “Vēstuli par 

Dievu”, Jūs redzēsit, ka Mahatma noraida un runā pretī zaimojošam cilvēku 

priekšstatam par Personīgo Dievu, kas ir cietsirdīgs un netaisnīgs, kas soda ķecerus ar 

mūžīgu nolādēšanu, kas attaisno visas ļaunprātības, kuras tiek izdarītas viņa vārdā 

godināšanas dēļ. Tādu Dievu patiesi Mahatmas nepazīst un negodina. Bet nosaukt šo 

grāmatu par ateistisku nevar, jo kā gan Viņiem, kas sludina gara nemirstību un Paši to 

sasnieguši, var būt kas kopējs ar nāvējošo ateismu! Bet Jums ir taisnība, šī grāmata 

vēl nesasniedz apziņu. Bet aizrādiet novērst Mahatmu nosodīšanu. Jo daudziem būs 

liels pārsteigums un sarūgtinājums uzzinot, kas patiesībā ir Vecākais Mahatma. 

Dižajiem Tēliem ir daudz Aspektu un Vārdu. 

Noslēgumā lūdzu Jūs nežēlojieties par manu vēstuli, tā varbūt ir arī barga, bet mana 

sirds ir tik ļoti sasāpējusi redzot, cik mazs ir to skaits, kas izprot šo bargo laiku, caur 

kuru mēs ejam; viņi nesaprot, ka patiesībā daudziem ir pienākusi pēdējā stunda, bet 

tie turpina rāpot attīstības tumsā, saskatot pretrunas tur, kur to nav, redzot visur velna 

ragus un antikrista zīmogu, jo apziņa nav spējīga atrauties no zemes pinekļiem, nespēj 

domāt patstāvīgi, bet akli mīņājas iežogojumā, kuru radījis “Žēlsirdīgā” Dieva Mūžīgā 

Lāsta draudu spēks!! Patiesi ir teikts, ka “nav iespējams nomazgāt ar Urdaras un 

Uruvelas ūdeņiem visus tos zaimojošo pieskārienu traipus uz Kristus un Budas 

ģērbiem!” Ticiet, Inkvizīcijas gars vēl ir stiprs un ja tagad Kristus parādītos virs 

Zemes, tad Viņš neizbēgtu, ja arī ne krustā sišanu vai sārtu, tad vismaz Viņu 

ieslodzītu kā Antikristu uz visu mūžu. Pārlasiet Dostojevska “Inkvizītoru.”  
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270.  

25.paragrāfā vārdi: … “nav pareizi domāt, ka Mana Drauga mēģinājums varētu būt 

neizdevies…” attiecas uz teosofu biedrības dibināšanas mēģinājumu. Kā jau Jūs zināt, 

Helēna Blavatska sūtīta pasaulē dot lielo darbu “Slepenā Doktrīna”, lai izkustinātu 

cilvēces apziņu, kas bija nonākusi strupceļā, kā arī lai pateiktu patiesību par spiritismu 

un tā novērstu daudzas šīs aizrautības postošās sekas un briesmas, kas draud 

nezinātājiem no pieskaršanās šim viņpasaules sakaru novadam. Tajā laikā spiritisms 

ātri izplatījās, sevišķi Amerikā, un jau pieņēma nejēdzīgus un bīstamus veidus. 

Ņemot vērā H.P. Blavatskas līdzstrādnieku izteikto vēlēšanos nodibināt biedrību 

attīstītāko apziņu iepazīstināšanai ar visu reliģiju un filozofiju ezotērisko pusi, 

Mahatma K.H. deva savu piekrišanu šādu biedrību vadīt. Šis pasākums organizēts ar 

H.P. Blavatskas, pulkveža G. Olkota, Džedza un vēl dažu personu atbalstu. Viss tas 

beigās izveidojās par šodien pastāvošo teosofisko kustību. Tās vēsturi var izlasīt 

Maharmu Vēstulēs Sinnetam un pašas H.P. Blavatskas vēstuļu krājumā tam pašam 

Sinnetam. Helenas Blavatskas nestā mācība savu lielo darbu veica, t.i., visā pasaulē 

atmodināja un izkustināja daudzas apziņas. Un teosofu biedrības nodaļas to ļoti 

veicināja. Tādēļ nevar teikt, ka mēģinājums nebija izdevies. Protams, ja nebūtu 

smagās cilvēka dabas, tad rezultāti varētu būt daudzkārt lielāki. Tomēr apgalvojums 

par neveiksmi nāk no tumšajiem spēkiem. Kā teikts – “apziņas pakāpes ir 

izveidojušās izturīgas.” Man jāpiebilst, ka Amerikā kustība saistība galvenokārt ar 

H.P. Blavatskas vārdu, tā ļoti izplatās un ieviešas dzīvē. Mahatma K.H. pielika daudz 

pūļu teosofiskā centra dibināšanā un pat saslima, saskaroties ar zemākajiem zemes 

slāņiem un cilvēku aurām, un Viņam bija nepieciešams uz kādu laiku doties pilnīgā 

izolācijā vienā no mirstīgajiem nepieejamiem Tibetas tempļa torņiem. 

271. 

Tagad gribu jūs brīdināt, cik bīstams ir grāmatu okultisms. Milzums viskaitīgāko 

grāmatu ir izlaists grāmatu tirgū. Varbūt par laimi, ne visas tās tulkotas krievu valodā. 

Kā teikts: - “Daudz ir roku darījumu, kam trūkst skaistuma, zināšanu un godīguma.” 

Lielais Skolotājs ir teicis – “tikai Blavatska zināja”, un mūsu uzdevumus nākotnē būs 

nostādīt pienācīgā augstumā šīs lielās sievietes-mocekles godināšanu. Ja Jūs pazītu 

visu literatūru par Blavatsku un visas rīcības un nodevības, kas viņu aptvēra, Jūs 

pārņemtu šausmas par nepatiesības, neģēlības un tumsonības bezdibeni, protams, tieši 

no pēdējā izriet visas nelietības. 

272. 

Kas attiecas uz jautājumu – “kā izpaužas sieviešu vairākuma sabiedrība? “ Iziet vajag 

no galvenā, tādēļ arī atbildēšu – pasaules līdzsvara izveidošanā. Tieši izveidojusies 

nelīdzsvarotība draud ar cilvēces un planētas bojā eju. Pasaule nevar pastāvēt, ja 

satracināti esības pamati. Daudz runāts Mācībā par šo tēmu, un var brīnišķi attīstīt 

domu izejot no dotajiem mājieniem. Minēšu dažus apstiprinājumus. 
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“Pasaules varenā līdzsvara karogu uzdots pacelt sievietei. Tā ir pienācis laiks, kad 

sievietei vajag atkarot savas tiesības, kuras tai atņemtas, kā arī tās, kuras viņa atdevusi 

labprātīgi.” 

Vērojamais vispasaules sabrukums, vērojamā draudošā daudzo tautu deģenerēšanās ir 

gadsimteņu nelīdzsvarotības, sievietības sākotnes pakļaušanas un apspiešanas sekas. 

Pazemojot sievieti, vīrietis ir pazemojis sevi, un bez patiesa bruņnieciskuma 

atdzimšanas gars nevar pacelties. 

Vēl ir teikts: “Kā Skolotājs rada caur mācekļiem, tā sieviete rada caur vīrietisko 

sākotni. Tādēļ sieviete garīgi paceļ vīrieti.” Tātad, sievietei pašai tā jāpaceļas garīgi, 

tikumiski un intelektuāli, lai aizrautu arī vīrieti sev līdzi. Atcerieties NK gleznu 

“Vedošā”. Tā sievietei jāpieņem viņai lemtā vieta. Viņai jākļūst ne tikai pilntiesīgai 

līdzstrādniecei visas dzīves celtniecībā, bet arī iedvesmotājai uz dzīves varoņdarbiem. 

Vislielākais uzdevums ir tas, lai apgarotu un atveseļotu cilvēci, iedvešot tai tiekšanos 

pēc varonīguma un daiļuma. Bet jāiesāk tieši ar sevis pašas pārraudzīšanu, tādēļ, 

aicinājums sievietēm ir vispirms aicinājums uz pašas pilnveidošanos, savas cieņas 

apzināšanos, savas dižās nozīmības apzināšanos, liekot ar to pašas Būtības pamatus 

un stimulējot radīšanu un daiļumu. Ir teikts: - “Pasaules līdzsvars nevar izveidoties 

bez patiesas Sākotņu izpratnes. Tādēļ nostiprināsimies apziņā izprast līdzsvara 

varenumu kā Esības, Sākotņu un Daiļuma stimulu. Tādēļ tik nepieciešami apstiprināt 

garā Sievietes Sākotnes nozīmi.” 

Es liktu kā moto – “Garīgums, Varoņdarbs, Daiļums” – šī trijotne ietver sevī visu. 

273. 

Katram cilvēkam jāiemācās un jāpārvalda kaut viena meistarība un amats. Tā doma 

par sievietes misiju bija mans sapnis jau no bērna dienām. Tas dzīvoja manī zem 

nosaukuma – “Mūsu – cīnītāju apvienība”, un es šīs māsas redzēju kā gaismas un 

prieka nesējas mūsu dzimtenes smagajos apstākļos. Šajā apvienībā atspoguļojās visas 

dzīves nozares. Tādēļ viena māsu daļa nodevās medicīnai, otrām bija jāpazīst 

agrokultūras pamati, trešām – jābūt skolotājām vispār, vai spējīgām lektorēm dažādās 

zinātņu un sabiedriskās celtniecības nozarēs, kas spētu masām saprotamā veidā to visu 

izskaidrot. Protams, nodarbošanās ar mākslām un to pasniegšana ieņēma izcilu vietu 

apvienībā, tāpat kā krāsas, skaņas, aromātu un to iedarbības uz cilvēka pašsajūtu – 

studēšana. Bet “Dzīvās Ētikas” pamatu iedzīvināšanai vajadzēja izdaiļot visu cēlo 

māsu – cīnītāju darbību. Tādi bija mani sapņi, kuri, protams, auga samērīgi ar apziņas 

paplāšināšanos. Un pašreiz mums jādomā par tuvo nākotni un jātiecas pulcināt tīras 

dvēseles, kas pašaizliedzīgi ies šajā darbā. Jo šādu māsu un darbinieču būs vajadzīga 

vesela armija, lai apmierinātu masu izsalkumu. Ir jau pienācis laiks pulcināt spējīgu 

skolotāju – audzinātāju kadrus. Tādēļ, ja kaut kas no šīs programmas Jūsu grupā 

realizētos, tad tas būtu derīgi daudzējādā ziņā. Mācības grāmatās tik skaisti ir teikts 

par šīm māsām: “Lai viņas kļūst tuvas tautai. Lai saka: “Tuvs cilvēks ir ieradies.” 
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Grupai, kas studē Dzīvās Ētikas Mācību, vispirms jāaizrāda uz nepieciešamību izprast 

varoņdarbu un pašaizliedzīgu kalpošanu tuvākajam un vispārības labumam. Jebkurš 

pseidookultisms, jebkuri vingrinājumi psihisma attīstīšanai ir stingri aizliegti. 

Māceklim jācenšas attīstīties garīgi, atmodināt savu jūtīgumu, kas iespējams tikai, 

šķīstot sirdi un domāšanu no jebkuriem aizpriedumiem un gataviem uzskatiem, tas ir, 

pie paplašinātas apziņas un sirds degšanas uz varoņdarbu. Protams, šī programma ir 

pieejama tikai mazākumam, jo maz ir to, kas saprot un vērtē patieso skaistumu un tās 

pavadoni – vienkāršību. Vairums mīl pieblīvēt savu apziņu ar viņiem maz 

saprotamām formulām un par visu augstāk vērtē dažādas psihiskas izpausmes, 

neņemot vērā to, ka jebkurš psihisms bez Augstākā Vadītāja ir šķērslis patiesas 

garīgas attīstības ceļā. 

Ņemot vērā Jūsu aprakstītās grūtības, es Sieviešu Apvienībā izdalītu atsevišķu grupu, 

pieņemot tajā tikai patiesi stingrās domāšanā un kuras saprot, ka padevība ir visretākā 

īpašība. Šī grupa varētu turpināt “Dzīvās Ētikas” grāmatu studēšanu, pārējām, iegūstot 

vispusīgas zināšanas un izglītību ar tām lekcijām un nodarbībām, kas varētu tikt 

noorganizētas pie Sieviešu misijas saskaņā ar paredzēto programmu. Tāpat es 

nedomāju, ka varētu sagaidīt kaut ko produktīvu un derīgu no reliģijas pulciņa, kurā 

ieietu baznīcas garā noskaņotie. Jo tieši šaurais baznīciskums sagrozīja visu Kristus 

Mācību un ir tik tālu no nākotnes evolūcijas. Es domāju, ka Jūsu garīgais gans pieder 

pie tām gaišajām un tām ļoti retajām dvēselēm, kas ir aptvērušas, ka ar nedzīvu 

dogmatiku nevar iekļūt evolūcijas straumē. Personīgi man bija laime sastapt dažus ļoti 

izglītotus garīgos kalpus. Bet ar šauri baznīciskiem skolotājiem Jums, bez šaubām, 

agri vai vēlu iznāks konflikts. Tādēļ, ņemot vērā tik daudzus nedrošus un dažādi 

domājošos, es noorganizētu atsevišķu reliģijas pulciņu. Bet grupu, kas studē Dzīvo 

Ētiku, es izdalītu un pielaistu tajā ar lielu izlasi. Necentieties pēc daudzuma, bet tikai 

pēc kvalitātes! Vienmēr jāņem vērā cilvēka apziņa. Ja pat tie, kas nostājušies uz 

mācekļa ceļa un uzskata sevi kā pavirzījušos uz priekšu, pie pirmā gadījuma – kad 

Patiesība viņiem tiek pierādīta jaunā aspektā – samulst un sāk pat zaimot. Lūk, kādēļ 

uzņemšana mācekļos ir visretākā parādība un, kā saka, rokas pirkstu ir pārāk daudz 

viņu skaitam. Tiem, kas stājas uz mācekļa ceļa ir jāiziet daudziem pārbaudījumiem, 

pirms tie var tikt pielaisti atzīto mācekļu kandidātos. 

274.  

Dažs apgalvo, ka “jaunā laikmeta” mātei jāmīl svešs bērns tāpat kā savējais…”. Šis 

apgalvojums pārāk spēcīgs un tādēļ nepārliecinošs. Nav iespējams prasīt no zemes 

cilvēka pārcilvēciskas jūtas. Atstāsim viņai likumīgās tiesības savu bērnu mīlēt vairāk 

nekā svešu. Bet piebildīsim, ka īsta māte atradīs savā sirdī mīlestību arī pret svešu 

bērnu. Viņas ietverošajai sirdij visi bērni būs dārgi. Šausmīga ir mīlestība, kas izslēdz 

citus, bet ietverošai mīlestībai var būt savas pakāpes.  
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275. 

Veltīgi Jūs kautrējaties man jautāt. Es vienmēr priecājos dot mājienus, protams, 

izsmeļoši rakstīt man grūti, jo man nav palīgu, bet rakstīt nākas daudz. Bet neatkarīgi 

no tā, mājieni ir noderīgi, jo tie domai dod impulsu. 

276.a 

Monādas definājums pareizs. Tā “Slepenā Doktrīnā” sacīts, ka monādi jeb dživu 

nevar nosaukt par garu, jo tā ir stars, Absolūta Elpa jeb, drīzāk, pats Absolūts. 

Absolūts, kam nav sakara ar parasto relatīvo nobeigtību, ir neapzinīgs mūsu esamības 

plānā. Tāpēc bez tā materiāla, kas tai nepieciešams nākošās cilvēciskās formas 

uzbūvei, monādai vajadzīgs (a) garīgs prototips šī materiāla izveidošanai un (b) 

saprātīga apziņa, kas vadītu tā evolūciju un augšupeju; bet tiklab viena, kā otra trūkst 

vienbūtīgajai monādai, un arī bezjūtekliskajai, kaut arī dzīvajai matērijai. Tā 

“Ādamam, kas taisīts no pīšļiem, vajadzēja, lai dzīvā dvēsele tajā tiktu iepūsta; jeb, 

citiem vārdiem sakot, bija vajadzīgi divi vidējie principi, kas ir nesaprātīgā dzīvnieka 

jutekliskā dzīvība, un cilvēciskā dvēsele, jo pirmā bez pēdējās nesaprātīga… Tā 

monāda kļūst par personīgo Ego, kas tā iemiesojas, un kaut ko no šīs iemiesotās 

personības tajā saista manass, ja pēdējais pietiekoši pilnīgs, lai asimilētu Budhi”. Tā 

pakāpeniski top individualitāte, kura uz zemes var izpausties tikai daļēji. 

Vēl no Slepenās Doktrīnas: “Runājot metafiziski, protams, aplam ir runāt par 

monādas “attīstību” un sacīt, ka tā kļūst par “cilvēku”. Monāda, protams, nevar ne 

progresēt jeb attīstīties, ne arī tikt pakļauta to stāvokļu nomaiņu iedarbībai, caur 

kurām tā virzās. Jo monāda nepieder šai pasaulei jeb plānam un to var salīdzināt 

vienīgi ar dievišķās gaismas un uguns neiznīcināmu zvaigzni, kas nomesta uz mūsu 

Zemes kā glābiņa dēlis personībām, kurās tā iemājoja. Patiešām, šīm personībām 

jāpieķeras pie tās, lai izmantojot jeb saskaroties ar monādas dievišķo dabu, sasniegtu 

nemirstību. Ieteicams pārlasīt “Agni Jogas” 275 paragrāfu. 

276.b 

Tagad par Andogriniem. Ievērojiet, ka šī vieta likta pēdiņās, un ņemta no kādas 

vēstules grāmatas autoriem. Es jau Jums rakstīju, ka “Slepenā Doktrīna” III sējums 

sakopots bez H.P.B. korektūras. Un pie tam, nevar pilnīgi uzticēties mācekļa 

piezīmēm, kuras nav pati Helena Blavatska pārbaudījusi. Es pati no personīgās 

pieredzes zinu, kādi pārsteigumi sastopami šādās piezīmēs. Tāpēc esmu nodomājusi 

savā novēlējumā pieminēt, ka neatbildu par piezīmēm, kas it kā rakstītas pēc maniem 

vārdiem, jo tajās nav manas korektūras un mana paraksta. 

277. 

Vai tiešām Jūs nekā neesat dzirdējusi par ģeniālo matemātiķi Sofiju Kovaļevsku, 

mūsu krievu lepnumu? Jau sen es lasīju viņas autobiogrāfiju franču valodā, kas aptver 

vienīgi viņas bērnību un jaunību. Viņas īsās dzīves tālāko periodu aprakstījusi viņas 

labākais draugs, pazīstama zviedru rakstniece. Kā jau tas pie mums, krieviem, parasts, 
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vispirms vajadzēja novērtēt ārzemēs; un tikai pēc viņas gluži ārkārtīgā triumfa 

ārzemēs īsi pirms nāves viņa tika atzīta par cienīgu uzņemšanai Sv. Pēterburgas 

Zinātņu Akadēmijā!! Tā mūsu dzimtene savu neaizvietojamo vērtību atzīšana gadu 

simteņiem stūrgalvīgi turpina līdzināties - ….. Bet nākotnes laikmets pratīs aizsargāt 

patiesos vērtību nesējus. 

Citēju Jums Brit. Enciklopēdijas īsas piezīmes par Kovaļevsku. “Sofija Kovaļevska 

(1850-1891.), krieviete, slavena matemātiķe, dzim. Maskavā 15.janvārī 1850.g. 

1868.g. viņa aprecējās ar jaunu studentu Vladimiru Kovaļevski un kopā ar viņu 

aizbrauca uz Vāciju turpināt savas matemātikas studijas. 1869.g. studēja šo 

priekšmetu Heidelbergā fon Helmholca, Kirhova, Kenigsbergera un P.Duboi-

Reimonda vadībā, bet no 1871.-1874.g. strādāja privāti pie Kārļa Veierstrasa Berlīnē, 

jo sievietēm iestāšanās universitātē bija liegta. 1874.g. Getingenas universitātē 

piesprieda viņai doktora grādu “in absentia” /neklātienē/ par trijām disertācijām, viena 

no tām – “Daļējo diferenciālo nolīdzinājumu teorija” / neklātienē/ ir viņas 

ievērojamākais darbs. 

Pēc savām lekcijām Stokholmas universitātē Kovaļevska 1884.g. Veierstrassa 

skolnieka Gustava Mitagleflera ieteikta, tika turpat iecelta par profesoru. Šajā postenī 

viņa palika līdz pašai nāvei. 1888.gadā viņa sasniedza savas slavas augstumus. Franču 

Akadēmija piesprieda viņai Bordena Godalgu konkursā, kurā piedalījās visas 

matemātikas zvaigznes. Konkursa uzdevums bija – “vienā svarīgā punktā pilnveidot 

teoriju par blīvo ķermeņu griešanos ap nekustīgu punktu.” Šo uzdevumu Berlīnes 

Akadēmija jau bija ierosinājusi arī agrāk – sešus gadus no vietas, bet nesekmīgi. 

Kovaļevskas atrisinājums bija tik spīdošs, ka godalgas summu divkāršoja, lai izceltu 

šo ārkārtīgo nopelnu zinātnes labā. Kovaļevska, diemžēl, nomira 10.februārī 

1892.gadā, kad bija sasniegusi savas slavas augstumus un ieguvusi atzīšanu pat savā 

zemē, - viņa tika ievēlēta par S.Pēterburgas zinātņu akadēmijas locekli. Ievērojiet šo 

pat. 

Jūs jautājat kā Kovaļevska atrisināja savus uzdevumus? Protams, ar ugunīgā spēka 

palīdzību. Savā autobiogrāfijā viņa raksta, ka bērnībā vissarežģītāko uzdevumu 

atrisinājumi dažreiz uzliesmojuši smadzenēs momentāli, tāpat dažreiz viņa redzējusi 

skaitļus un formulas it kā uzzīmētus acu priekšā. Protams, viņa daudz strādāja, kā tas 

redzams no biogrāfijas, bet ir arī neapšaubāmi, ka viņas gadījuma ugunīgā stara 

pieskarsme, kas atmodināja viņas “kausu” un atdzīvināja aizmirsto, nav reta parādība. 

Viņa bija ne vien ģeniāla matemātiķe, bet arī izcila rakstniece. Cik tagad atceros, 

viņas autobiogrāfija ir uzrakstīta apbrīnojami. Tāpat arī romāna “Nihiliste Vera 

Voroncova” un “Māsas Rajevskas”, nenobeigtais darbs “Voc Victis” liecina par lielu 

literāru talantu. Viņas tēvs artilērijas ģenerālis Karvins-Krukovskis bija pārticis 

Kalugas muižnieks. Kovaļevskai bija vēl vecākā māsa un jaunāks brālis. Māsa, liekas, 

bijusi ļoti skaista un arī talantīga rakstniece. Viņu ģimeni bieži apmeklējis 

Dostojevskis un jūsmojis par viņas vecākās māsas literāro talantu.  Pats viņš bijis 

Soņas bērnišķīgās dievināšanas objekts, bet, diemžēl, viņa mīlestība piederējusi 
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vecākajai māsai, kas viņa jūtas nedalīja. Viņas autobiogrāfijā aizkustinoši aprakstītas 

bērna sirds ciešanas un greizsirdība. Pati viņa dzīvē bija nelaimīga. Viņas laulība ar 

Kovaļevski bija nomināla, - tikai tāpēc, lai iegūtu brīvību un iespēju braukt uz 

ārzemēm mācīties. Tā beidzās dramatiski. 

278. 

Tiek dots tikai tas, ko cilvēces progresīvākie prāti spēj ietvert, un jāsaka, ka dots ir 

devīgi, bet pat simtā daļa no tā nav ietverta. Helena Blavatska raksta, ka savā laikā 

atklājumi par mēness ķēdi sacēluši lasītājos un mācekļos veselu vētru vismežonīgāko 

fantāziju un pretrunīgu spriedumu, kas parādījušies pat presē, bet, neskatoties uz 

lūgumiem pēc sīkākām detaļām, Mahatmas atturīgi klusējuši. 

279. 

Citēju interesantu vietu no “Slepenās Doktrīnas”, kas ņemta no “Purānām”: “Tā kā 

Satia Juga vienmēr ir pirmā četru Mūžību jeb Jugu sērija, tad Kali Juga vienmēr 

pēdējā. Tagad Kali Juga valda Indijā un it kā sakrīt ar ritmu Kali Jugu. Interesanti 

tomēr atzīmēt, cik liels pravietis gandrīz visā bijis Višņu Purānas rakstītājs, pareģojot 

Kali Jugas daudzās tumšās ietekmes un noziegumus. Jo runājot, ka “barbari” valdīs 

Indas, Candrabhagi un Kašmiras krastos, viņš piemetina: “Tā laika valdnieki, kas 

valdīs uz Zemes, būs rupja gara valdnieki, cietsirdīgas dabas un atdevušies meliem un 

ļaunumam. Tie nonāvēs sievietes, un bērnus un govis, tie atņems savu apakšnieku 

mantu (pēc cita tulkojuma – tie atņems svešas sievas); viņu vara būs ierobežota, viņu 

dzīve būs īsa, iekāres neapmierināmas. Dažādu zemju iedzīvotāji, sajaukdamies ar 

tiem, sekos viņu priekšzīmei; un barbari, prinču atbalstītāji, būs stipri (Indijā), kamēr 

skaidrās ciltis būs novārtā, tautas ies bojā. Bagātība un dievbijība mazināsies ar katru 

dienu, kamēr visa pasaule būs domu realizēta. Vienīgi manta noteiks stāvokli: 

bagātība būs vienīgais godāšanas un padevības avots; kaislība – vienīgā saite starp 

dzimumiem; meli būs vienīgais līdzeklis gūt sekmes prāvās; sievietes būs vienīgi 

baudu priekšmets… Ārišķība būs vienīgā dažādu dzīves pakāpju atšķirība; 

negodīgums būs vispārīgais eksistences līdzeklis; vājums – atkarības cēlonis; draudi 

un iedomība aizvietos zināšanu; devību dēvēs par dievbijību; bagāto ieskatīs par 

skaidro; abpusēja piekrišana aizvietos laulību; smalkas drēbes būs cieņas izpausme… 

valdīs stiprākais… tauta, nespēdama pamest nodokļu nastu, slēpsies ielejās. Tā Kali 

Juga stingrā gaitā ies pretī sabrukumam, kamēr cilvēciskā rase nonāks pie sava gala – 

Pralaijas. Kad Kali Jugas beigas būs pavisam tuvu, tās dievišķās Būtnes daļa, kas 

eksistē caur sava paša garīgo dabu (Kali Avatara) nonāks uz Zemes… Viņš nodibinās 

taisnību uz Zemes, un to prāti, kas dzīvos Kali Jugas beigās atmodīsies un būs dzidri 

kā kristāls. Cilvēki, kas būs tā pārveidoti,… būs cilvēcisko būtņu sēkla un dzemdēs 

rasi, kas klausīs Krita Laikmeta jeb Skaidrības Laikmeta likumiem. Kā sacīts: “Kad 

Saule un Mēness un (mēness astērisms) Tišīja, un planēta jupiters būs vienā mājā, 

Krita jeb Satia atgriezīsies.” 
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“Divas Devapi personības, Kuru un Maru (Moru) no Iekšvaku cilts turpina dzīvot 

Četrās Ērās, mājodamas Kalapā (Šambalā). Tās atgriezīsies Krita Laikmeta sākumā. 

Maru (Moria) Šigras dēls caur Jogas spēku turpina dzīvot. Viņš atjaunos Saules 

dinastijas kšatriju kastu. 

“Pareizi vai nepareizi, attiecībā uz pēdējo pareģojumu, bet Kali Jugas labumi 

aprakstīti labi un lieliski saskan ar to, kas dzirdams un redzams Eiropā un citās 

civilizētajās un kristiešu zemēs 19.g.s. ziedu laikos un 20.g.s., mūsu lieliskās 

“Izglītības Ēras” sākumā.” 

“Mateja Puranā”’272.nodaļa runā par Moria jeb Maurija dinastiju. Tajā nodaļā arī 

pavēsta, ka Morija valdīs Indijā pēc kšatriju rases atjaunošanas, pēc vairākiem gadu 

tūkstošiem. Tikai šī vara būs tīri garīga un “ne no šīs pasaules”. Tā būs nākošā 

Avatara valsts.” 

Tā svaidītie indusi zina daudz par saviem Mahatmām, kas mājo Transhimalajos, bet 

šo svēto zināšanu viņi ļoti sargā no ziņkārīgajiem. Daudzi no viņiem savā laikā bija 

pret Helenu Blavatsku tāpēc, ka viņa pasaulei atklāja šos ezotēriskos vārdus. Jo Indijā 

vēl dzīva visa ezotēriskā cienīšana, un sevišķi šo vislielāko cilvēces Skolotāju 

domāšana. Neviens induss svešniekam neminēs sava Guru vārdu, tik svēts tas ir. 

Tagad jūs saprotat, cik svētbijīgi austrumnieka sirdī atbalsojas Maitreijas vai Kali 

Avatara, vai Muntazara vārds, jo visas reliģijas saistās ar vienīgā Avatara un nākamā 

Mesija vārdu, šī ticība, pareizāk, jūtziņa, ir tā uguns, kas uztur un dod barību mūsu 

planētas garīgajai dzīvei. Izdzēsiet to, un planēta nogrims sairuma tumsā. Patiesi, nav 

nekā dzīvinošāka, patiesāka un varenāka, un cēlāka, kā šis varenā Avatāra jēdziens. 

Visi tautu pravietojumi, visi redzējumi un vissenākās un ezotēriskākās teiksmas savos 

dažādajos simbolos un alegorijās slēpj Vienbūtīgā Visaugstākā, Apokalipses Pūķa 

kāvēja Cildeno Dzīvju Grāmatu. 

280. 

Ir nozaudētas ne vien daudzu zodiaka mistēriju, vai pareizāk sakot, gandrīz visu 

esamības noslēpumu atslēgas.  “Slepenā Doktrīnā” sacīts, ka šajā sacerējumā atslēga 

apgriezta vienreiz, bet pilnīgai zināšanai to vajag apgriezt septiņas reizes. Dažreiz pēc 

“Slepenās Doktrīnas” lasītāju jautājumiem redzams, ka viņi ir pirmo apgriezienu nav 

ietvēruši. Visu septiņu atslēgu zināšana ir Arhata zināšana. Pat nākošais apgrieziens 

pieskaitāms ezotēriskai zinātnei, un ja mācekļa intuīcija pačukstēs patiesību, tad 

Skolotāja uzdevums ir to apstiprināt. Tāds ir likums. 

281. 

Atceros kāda Helēnas Blavatskas līdzgaitnieka ļoti saprātīgu piezīmi: “Par spīti 

visam, ko rakstīja, Helēnu Blavatsku nesamulsināja nekādi apmelojumi, jo viņa zināja 

bungu ādas vērtību.” Tāpēc lai bungas sit. Arī Mācībā ir pietiekoši daudz apzīmējumu 

apmelojumiem. Nebīsimies! 
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Teikšu Jums atklāti, mani pārsteidza Jūsu minēto personu nelabvēlība. Uz ļaunuma 

taču nekā nevar celt! Tur, kur ļaunums un naids, tur nāves sairums. Gribas sacīt: tā var 

palaist garām arī daudz ko sev derīgu. Bet, Dievs ar viņiem! Mēs gaiši un līksmi 

turpināsim savu darbu; ja apmelošana kļūst plašāka, tad arī draugu kadri bagātīgi 

papildinājas jauniem vērtīgiem līdzstrādniekiem. Nekad vēl neesmu saņēmusi tik 

daudz un tik ugunīgas vēstules no draugiem un bieži ne gluži nepazīstamiem 

cilvēkiem, kā tagad. 

282. 

Smēķēšana, protams, atņem mums dzīvības spēku. Taisnība, Blavatska smēķēja. Bet 

viņas stāvoklis bija tik ārkārtējs, ka viņai pielīdzināties nav iespējams. Ārkārtīgi 

smaga bija viņas dzīve starp naidīgiem cilvēkiem, kas viņu nesaprata, un bieži pat 

nodeva, gan apzinīgi, gan neapzinīgi. Visi šie iemesli, kā arī smēķēšana, neļāva viņai 

pabeigt darbu un uzrakstīt pēdējo “Slepeno Doktrīnas” sējumu. Tāpat arī daudzi H. 

Blavatskas grāmatas “Indostanas biezokņi” varoni takuru Gulab-Singhu sajauc ar 

Skolotāju K.H. Bet šajā ievērojamā grāmatā, kas rakstīta plašām lasītāju aprindām un 

tāpēc ir Bl. bagātās fantāzijas izpušķota, parādīts tieši cita Mahatmas Tēls. Taisnība, 

ka Sk. K.H. savās vēstulēs Sinnetam parakstījies kā Lals Sings, bet Mahatmām ir 

vairāki vārdi, un dažos gadījumos viņi parakstījušies ar vienu kopēju vārdu. 

Mahatmas, protams, nesmēķē, un leģenda par Viena Mahatmas pīpi izplatījis 

H.Blavatskas veiklais spalvas vilciens. Viņa minējusi indiešu pīpi, kuru smēķējis 

M.M., bet nav pieminējusi ar ko šī pīpe bija pildīta. Lieta tā, ka, nonākot no 

augstienēm, M.M. izjuta, protams, ielejas atmosfēras smagumu un spiedienu, un 

atvieglojumam smēķēja vai ieelpoja sevišķu ozona preperātu. Tā cēlās leģenda par 

pīpi un smēķēšanu. 

283. 

Jums taisnība, ka grāmatā “Aicinājums” īsās formulās pasacīts daudz kas no tā, kas 

nākošajās grāmatās izstrādāts sīkāk un daudzpusīgāk. Bet velti un nepareizi nosodīt 

un pat noliegt “Mahatmu Vēstules”. Šīs “Vēstules” gulst Sinneta “Ezotērikā 

Budisma” pamatā. Pamatojoties uz šīm vēstulēm, Sinnets ir uzrakstījis “Ezotērisko 

Budismu”. To saturs, tikai plašāk apstrādāts, ietilpst arī “Slepenā Doktrīnā”. Šo 

“Vēstuļu” sējums ir viscildenākā grāmata, un Rietumi to pienācīgi novērtējuši. To 

noliegt nozīmē noliegt visu caur Helenu Blavatsku doto Mācību, kā arī visas “Dzīvās 

Ētikas” grāmatas. Minētajā sējumā, diemžēl, ievietotas tikai dažas vēstules, pie tam 

nepilnīgas, tikai izvilkumi. Bet, diemžēl, arī šādā veidā, kā redzat, dažas apziņas tās 

sagremo tikai ar pūlēm. 

284. 

Psihiskās Pētīšanas Biedrības visās zemēs, protams, atrodas vēl tikai uz pirmajām 

pakāpēm, bet to priekšā ir atziņu bezrobežība. Jums taisnība, ka tās nonākušas it kā 

strupceļā, un tas ir tāpēc, ka visas šīs Biedrības pa lielākajai daļai izdara pētījumus ar 

neattīstītu mediju palīdzību. Interesanti ir intelektuāli un garīgi attīstītu indivīdu 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

10.grāmata: Pasaules Māte. Sievietīgā sākotne. Centri. 

 

87 lapa no 106 lapām 
 

psihisko un parapsihisko parādību pētījumi, jo tikai tie var dot augstākās enerģijas un 

smalkās pasaules augstāko sfēru izpratnes jaunas pakāpes. Kas attiecas uz kaitīgumu, 

kāds ceļas, saskaroties ar mūsu zemes plānam tuvajiem zemākajiem slāņiem, tad Jūs 

to zināt no Mācības grāmatām. Varu pielikt vēl vienu paragrāfu. 

285. 

Lasot “Mahatmu Vēstules”, jāņem vērā, ka šie paskaidrojumi tika doti personām ar 

zināmu domāšanas veidu, jāņem vērā, lai viņi tos saprastu. Tāpat arī rūpīgi jāsalīdzina 

atbildes ar jautājumiem. Bet Jūs pareizi jautājat, kā saprast vārdus “vai tikt 

iznīcinātam kā individualitātei”. Augstākā individualitāte, nobeidzot zemes evolūciju, 

protams, nav iznīcināma. Jo šādai individualitātei vajadzēja asimilēt septītā principa 

mūžīgo vitālo spēku un sakausēt 4., 5., un 7. principu par sesto. Lucifera piemērs 

uzskatāmi rāda, ka individualitāte nav iznīcināma. Jūsu citētās “Mahatmu Vēstuļu” 

rindiņas uzsvērta tā mūžīgā un negrozāmā kustība uz priekšu, kas liek visam esošam 

sekot šim pamatimpulsam, un tāpēc katra apstāšanās neizbēgami atsviež atpakaļ. Pat, 

ja ļoti attīstījies cilvēks apstāsies savā progresā un laikus to neatskārtīs, viņš savā 

lejupejošā gaitā var nonākt tik zemā stāvoklī, ka visi augstākie centri apklust; viņa 

augstākā individualitāte zaudēs sakarus ar vadītājiem, kas nepieciešami tās 

uzturēšanai, un ar tiem elementiem, kas ir viņa auriskā viesuļa sastāvdaļas, un beidzot 

atdalīsies no saviem zemākajiem principiem. Šādas bezdvēselīgas būtnes zemākie 

principi, zaudējot savu sasaistošo spēku, sadalās un kā kosmiskie atkritumi nonāk 

pārstrādāšanā. Bet pati atdalījusies augstākā individualitāte pēc ilgiem laiku cikliem, 

varbūt uz citas planētas, iegūs no jauna iespēju iemiesoties, bet iemiesojumam tad 

vajadzēs būvēt savus vadītājus jeb saules, sākot ar dabas zemākajām valstīm, kamēr 

beidzot nonāks līdz cilvēka formai, kurā tā varēs atkal izpausties. 

Neaizmirsīsim, ka Teozofijas Mācības sākumā vajadzēja izstrādāt rietumu prātam 

gluži jaunus jēdzienu definējumus, tāpēc arī ieviesās dažādas neskaidrības. Tā sākumā 

nešķiroja personību, kas aptver tikai vienu zemes iemiesojumu, un individualitāti, 

daudzo iemiesojumu mūžīgo liecinieci un sasniegumu uzkrājēju. Cilvēku vairākuma 

apziņā personība un individualitāte arī vēl tagad ir viens un tas pats jēdziens. 

Augstākā individualitāte nav iznīcināma, bet tās atsevišķās izpausmes personības 

veidā – iznīcināmas. Tā, nobeidzot vienu Manvantāru, caurskatot katras 

individualitātes dzīvju grāmatu, dažās šādās grāmatās trūks lapaspušu (zemes 

iemiesojumu), lappušu, kurās individualitāte nespēja caur savu personību ievākt 

augstāko enerģiju ražu, kuras to baro. 

Tai pašā vēstulē, 7.paragr. atbildē, kur runā par to, ka zemes dzīvē visa individualitāte 

koncentrēta trijos vidējos principos 3.,4., 5, pievērsiet uzmanību sekojošām rindiņām: 

Hjūma kungs ļoti labi definējis atšķirību starp personību un individualitāti. Pirmā 

personība jeb 3., 4., un 5.princips – pārejoši, pēdējais individualitātei, iemiesotajam 

Ego, kas, lai sekmīgi noietu…sacīsim vienkāršāk – turpmākajā augšupejā… vajag 

asimilēt… septīto principu un tad sakausēt trīs principus, 4.5. un 7. vienā sestajā…” 

Tā, ja nemirstība vai, precīzāk sakot, apziņas nepārtrauktība sasniedzama visos 
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esamības plānos gara grauda ilgstošā piesātināšanas procesā ar augstākajām 

enerģijām, tad kļūst saprotams, ka apziņas pavediens pārtrūks, ja šī grauda barošana 

apsīks, un tad varēs runāt par personības iznīcināšanu un šķietamu individualitātes 

iznīcināšanu. Neaizmirsīsim, ka cilvēku izpratnē katra pārveidošanās jau šķiet 

iznīkšana. 

Manifestētajā Kosma plāna sestajam un septītajam principam bez piektā principa nav 

apziņas. Bet mēs zinām, ka kosmā viss tiecas uz apzinīgu dzīvību, tāpēc psihiskās 

enerģijas apgarotā doma (Manass) dod Kosma Vainagu, kas katram jaunam ciklam 

jeb aplim, jeb Manvantārai beidzoties, kļūst arvien krāšņāks un krāšņāks, un tā 

Bezrobežībā. 

286. 

Neatrodu, ka “Austrumu Kausa” pretiniekus var nosaukt pat par “racionāli gudriem”. 

Patiešām, šādos pretiniekos visgrūtāk saskatīt kaut kādu prātu. Viņu prāts ir vienkārši 

greizā spoguļa atspoguļojums. Kaznistika ārda augstākos centrus, un atziņas viņiem 

kļūst neiespējamas. 

287. 

Jūsu minētā grāmatiņa man ir, bet tās lasīšanu pagaidām atliku līdz brīvākam laikam. 

Jūsu citāti no tās pārsteidz ar informācijas trūkumu un, es sacītu, pat tīšiem meliem. 

Kā redzams, centrs nav papūlējies izlasīt “Slepeno Doktrīnu” un runā par to pēc 

nostāstiem, pie tam vēl visai naidīgiem. Bet, ja viņš apgalvos, ka ir iepazinies ar šo 

darbu, tad vēl jo ļaunāk, tas nozīmē, ka viņš neko nav sapratis. Runājot, ka 

“Blavatskai trūkst atbildības sajūtas, un ka viņa neizprot brīvības problēmas”, viņš 

tieši pierādījis, ka pats nav ietvēris austrumu filozofijas brīvību un tādi jēdzieni kā 

karma un dharma viņam ir tikai tukša skaņa. Nevis “Blavatskas iztēlē cilvēks ir 

marionete”, bet taisni šādi negodīgi kritiķi paši ar saviem nepārdomātiem 

spriedumiem un intelektuāliem aizspriedumiem ir marionetes. Jums ir taisnība, ka 

brīnāties par šādiem spriedumiem. 

Tagad Jūsu jautājums. Par vārda izraēls nozīmi visi tie rabīni, ar kuriem mums 

gadījies sastapties, vienbalsīgi apliecinājuši, ka izraēls nozīmē izredzētais. Tā par 

izredzēto jeb izraēli nosauc katru bezaizspriedumainu un skaidru prātu, kas tur godā 

seno Atklāsmi jeb visu reliģiju un filozofiju vienbūtīgo Avotu. 

288. 

Es ļoti vēlētos iepazīties ar Jūsu jauno darbu. Domāju, ka tādu grāmatu nevar rakstīt 

steidzoties. Vajag sakrāt vairāk materiālu. Daudz vērtīga atradīsit Ap.Pāvila vēstulēs. 

Jūsu citētās rindiņas no Sineta grāmatas par Blavatskas dzīvi es atradu, bet nezinu, no 

kurienes H.P. šīs ziņas ņēmusi. Tās, laikam, pieskaitāmas Apokrifiem, kuri gandrīz 

vienmēr patiesāki par tā dēvētajiem vēsturiskajiem datiem. Britu Enciklopēdijā, īsajā 

aprakstā par Nikejas Koncilu, minētais interesantais apstāklis, sakarā ar kanoniskā 

Evanģēlija izvēlēšanu, nav atrodams. Šaubos, vai Gostinsa izdotajā “Reliģijas un 
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Ētikas Enciklopēdija” būtu atrodamas šādas detaļas. Diezin, vai mūsu laiku daudzo 

baznīcas patriarhu cenzūra tos būtu atļāvusi. Tātad jāmeklē Apokrifos. Bet 

Konstantinapoles Koncils (553.gadā lēmums par reinkarnācijas doktrīnas atcelšanu 

Brit. Enciklopēdijā atzīmēts. Nav noliedzams, ka autors, kas rakstījis Brit. 

Enciklopēdijā par Konciliem, nav baidījies parādīt kritisku attieksmi pret koncila 

vadošajām autoritātēm. Tāpēc mans padoms ir pārāk nesteigties šī atbildīgā un visai 

vajadzīgā darba rakstīšanu. Pacietīgi krājiet materiālus. 

Ļoti laba ir jūsu atbilde jautātājam. Patiešām, sirdsapziņai un sirdij jāpasaka, kā labāk 

izpildīt pienākumu. Es personīgi saprotu katru dzimtenes aizsargāšanu. Un tā – 

drosmīgi sagaidīsim visus tuvojošos notikumus. Kā redzat, Bla. gads bija pilns 

svarīgu notikumu, bet vai daudzi saprot to daiļumu? Nesen Amerikā iznākušajā 

grāmatā “Pravietojumu Vēsture”, kurā autors skāris pareģotos vēsturiskos notikumus 

pirms daudziem gadu simteņiem līdz pat mūsu pārdzīvojamam laikam, minēti arī 

N.K. vārdi un pravietojumi, ko viņš sacījis šīs grāmatas autoram 1934.gadā. Minēts 

nevien notikuma gads, bet arī diena un mēnesis. Pravietojums piepildījies, jāsaka, ļoti 

precīzi. Tāpēc neskumsim, bet domāsim par nolemto Jauno Pasauli. 

Tāpēc nekas lai jūs nesamulsina, saglabājiet mieru un sargājiet veselību. Pieradiniet 

sevi pie svētsvinīgas noskaņas, jo pāri visam mums šajās Apokalipses dienās ieteikta 

svētsvinība. Domājiet par gudro prieku! 

289. 

Par Radoņegas Sergiju var sacīt, ka NK gleznojis momentus no šī cildenā Svētvaroņa 

dzīves jau tad, kad presē neviens vēl neminēja šo Vārdu. Vai šie apvainotāji pazīst 

mūsu iekšējo dzīvi un mūsu ezotēriskās piezīmes? Lai tie parāda mums tās privātās 

vēstules, kurās NK runā par teozofiem. Privātajā korespondencē par teozofiem 

rakstīju es, jo pie manis griežas pēc daudziem paskaidrojumiem par dažiem teozofu 

apgalvojumiem. Un es atkal un atkal varu atkārot, ka man daži teozofu spīdekļi nav 

nekādas autoritātes. Tāpēc mēs arī nemeklējam sekotājus teozofu vidū. Mūsu princips 

nevienam nekad neuzbāzties. Bet ja cilvēki, kas Mācības grāmatu ieinteresēti, sirsnīgi 

mums jautā, tad mēs viņiem atbildam, atstājot viņiem pilnīgu brīvību organizēt 

dažādas grupas vai iestāties tanīs. Tā nesen viena šāda grupa atsūtīja vēsti no 

Jaunzēlandes, pirms tam no Kanādas, un, kā vienmēr, viņu vidū ir arī teozofi. Un 

tagad pienākusi vēsts, ka grupa krievu jaunatnes tīkojas kājām apiet zemes lodi, 

nesdami Miera Karogu. 

290. 

Man tomēr jāsaka, ka velti jūs domājat, ka kaut kādi okultās sfēras fenomeni 

pārliecinās cilvēkus, kas pirmo reizi ar tiem saskaras un nemaz nepazīst okultos jeb 

vēl apslēptos likumus. Tādus cilvēkus vēl neesmu sastapusi. Šo fenomenu 

pārsteidzošā izpausme un apstākļi, kādos tie notiek, un kas bieži neatbilst novērotāju 

aizspriedumainajiem jēdzieniem un priekšstatiem, izraisa aizdomas un šaubas, pie 

kam doma par hipnotisku suģestiju nestāv pēdējā vietā. Jums būtu derīgi izlasīt 
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Sinneta grāmatu “Okultā Pasaule”, kurā viņš apraksta daudz apbrīnojamu okulto 

manifestāciju, Helenai Blavatskai piedaloties. Bet rezultātā visas šīs izpausmes 

nevienu nepārliecināja, pat gluži pretēji. Tieši manifestāciju dēļ Helenu Blavatsku 

apvainoja dažādos viltojumos un krāpšanās un līdzīgās zemās blēdībās. 

291. 

Kas attiecas uz jautājumu, kāda bijusi mūsu planēta līdz Lucifera krišanai, tad no 

austrumu rakstiem un “Slepenās Doktrīnas” mēs zinām, cik augsta un brīnišķa bijusi 

trešās rases civilizācija, kad šo vadīja un pārvaldīja Augsti Gari no Augstākajām 

Pasaulēm. Pilnīga Lucifera krišana notika ceturtajā rasē, bet viņa novēršanās no 

Gaismas Ceļa sākusies jau agrāk. Kad cilvēciskā daba ņēma pārsvaru pār dievišķo, 

viņš sāka postošu pretdarbību pret saviem Lielajiem Brāļiem, kas tagad sasnieguši 

savu augstāko pakāpi. Zīmīgs tas apstāklis, ka, lai sasniegtu savu mērķi un kļūtu 

pilnīgs un vienīgais Zemes valdonis, viņš pielika visas pūles, lai pazemotu sievieti. 

Viņš zināja, ka pazemojot sievieti, neizbēgami sāksies cilvēces deģenerācija. Ir kāds 

izteiciens: “Tur, kur sievieti ciena un sargā, tur valda labklājība un dievi līksmo.” 

 

7.nodaļa: Mīlestība. 

292. 

Brīnuma būtība ir vienkārša: Mīlestība ir brīnums, daile ir brīnums. 

293. 

Manas lūpas apklusīs, es žēlsirdības vairogu nespēju izprast, kad mīlestība būs 

aizlidojusi. 

Es pakritīšu rītā, kad naktī būšu sakļāvis savus spārnus. 

Un ko atvēršu saulei pretī? 

Smaids mans – kur esi tu? 

Un kāda rieva šķērsojusi manu pieri? 

Kur saulainais vārds, ar ko sagaidīšu spīdekli? 

294. 

Atbildi var dot tikai skaidrām sirdīm. Protiet mīlestības spēku apvienot ar pērkona 

negaisa bardzību. 

295. 

Mana acs – jūsu gaisma! Mana Roka – jūsu patvērums! Mana sirds – jūsu enkurs! 

Vienīgi mīlestība tur gara pavedienu. Atvars – uguni neaprīs. 
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296. 

Panākumu mērs būs nepieciešamības pakāpe. Ticiet, ka bez nepieciešamības viņi pār 

bezdibeni nepāries. Jo nenovēršamāka ir nepieciešamība, jo pārejas stadija ir tuvāk. 

Lai pamostos visbargākā nepieciešamība. 

Saprašanas mērs ir mīlestības pakāpe. Var iemācīties rindas vārdu pa vārdam un 

tomēr palikt mironim, ja zināšana nebūs mīlestības sasildīta. 

Patiesi, kad iemācīsies atzīmēt jūtu emanācijas, tad ieraudzīs, ka tieši mīlestība, 

vispirmā kārtā pievelk izplatījuma uguni. Tas, kurš sacīja – mīliet cits citu, bija īsts 

Jogs. Tāpēc katru mīlestības un pašziedošanās uzliesmojumu apsveicam. Kā svira 

iedarbina riteņus, tā mīlestība pauž visspēcīgāko reakciju. Salīdzinot ar mīlestības 

starojumu, visstiprākais naids dod atspulgā tikai nekrietnu šķērsli. Tāpēc mīlestība ir 

īstā realitāte un vērtība. 

Nerunāju par mīlestību abstrakti, bet kā fiziologs. Ieskatu, ja nepieciešamība ir 

dzinējs, tad mīlestība ir gaismas nesējs. 

297. 

Sirds pērle – vissmalkākā saspringtība. Tikai šādā saspringtībā radām pasaules. Jo 

traukšanās pasaule veido nākotni, Mīlestības avots apvieno esošo! 

298. 

Lai iegūtu un pieņemtu Uguni kā Hierarhijas ceļu, kā mīlestības un līdzcietības ceļu, 

vajag negrozāmi nostiprināties ar visu sirdi, tikai tā mazās zvaigznes pārvērtīsies 

liesmainos milzeņos. 

299. 

Atgriezīsimies pie mīlestības jēdziena. Katrā grāmatā ierādāma ievērojama vieta šim 

pamatjēdzienam, jo sevišķi tāpēc, ka bieži mīlestības jēdzienam piešķir daudz ko 

pretēju. Pareizi aizrāda, ka mīlestība ir vedošā, radošā sākotne, tātad mīlestībai jābūt 

apzinīgai, tiekšanās pilnai un pašaizliedzīgai. Šie nosacījumi vajadzīgi jaunradei. Ja 

mīlestībā būs manāma pašvājināšanās, sabrukums un kalpošana patībai, tad tas nebūs 

cilvēces augstākais jēdziens, kas paceļ varoņdarba jēdzienu. Mīlestības pārpilna sirds 

būs rosīga, vīrišķīga un tā augs līdz ietverei. Tāda sirds var lūgties bez vārdiem un 

šķīstīties svētdevē. Cik ļoti cilvēcei vajadzīga mīlestības uguns atziņa! Šādai ugunij 

būs atbilstīga augstākā sprieguma meļā zvaigzne. 

300. 

Vajag ļoti precīzi atskārst Esības pamatjēdzienus. Varoņdarba mīlestība nav skarba 

tiem, kam liesmo sirdis, bet viņa biedē tos, kas mīl savas vājības un kas svārstās, 

apskaujot savu iluzoro “es”. Mīlestība, kas var virzīt pasaules, nelīdzinās mīlai virs 

purva, kur trūd palieku kauli. Virs purva ir trūdu malduguns, bet mūžīgā, jaunradošā 
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sirds uguns nemaldās apkārt, bet pa Hierarhijas kāpnēm strauji tiecas augšup līdz 

Augstākai Gaismai. Mīlestība ir vadošā, radošā Sākotne. 

Visaugstākā Gaisma nav panesama, bet ar šo apžilbinošo Virsotni savieno Hierarhija. 

Tur, kur varētu pat akls palikt, tur ar apskaidrotu garu ved augšup Hierarhija. 

Mīlestība ir Gaismas vairogs. 

301. 

Runājot par mīlestības kādībām, atzīmēsim kavējošo mīlestību un virzošo mīlestību. 

Pēc būtības pirmā ir zemes mīlestība, un otrā – debesu. Cik daudz jaunrades 

iznīcinājusi pirmā, tikpat daudz spārnojusi otrā. Pirmā pazīst visus telpas un apziņas 

ierobežojumus, bet otrai zemes mēri nav vajadzīgi. To nekavē ne atlikums, ne domas 

par nāvi. Pirmā pazīst pasauli kā planētu, otro nekavēs pat planētas iznīcināšana, jo tās 

priekšā visas pasaules. Patiesi, otrā mīlestība izpaužas kā fiziskajā, tāpat arī Smalkajā 

un Ugunīgajā pasaulē. Viņa iededzina sirdis augstākā priekā un tāpēc ir neiznīcināma. 

Tāpēc paplašināsim sirdis ne Zemei, bet Bezrobežībai. 

302. 

Pieņemsim mīlestību kā apziņas paplašināšanās dzinējspēku. Sirds neslimos bez 

mīlestības, tā nebūs nesatricināma, nebūs pašaizliedzīga. Izteiksim atzinību ikvienai 

mīlestības tvertnei; tā stāv uz Jaunās Pasaules robežas tur, kur dzēsti naids un 

neiecietība. Mīlestības ceļš ir kosmiskās enerģijas sasprindzināšana. Tā cilvēki atradīs 

savu vietu Kosmā. Ne sausas lapas, bet ugunīgi lotosi; tie tiks pielīdzināti Augstākai 

Pasaulei. 

303. 

Ik viena jūta rada enerģiju. Abpusēja jūta desmitkāršo enerģiju. Kolektīvā jūta rada 

enerģijas varenību, bet katrai atsevišķai jūtai jābūt kāpinātai, un savstarpēji 

apkopojošai jūtai jābūt saskaņotai. Te meklējams cēlonis tagadnes jūtu vājai 

iedarbībai, jo tagad neviens jūtu kāpinājuma nosacījums tikpat kā netiek ievērots. Un 

tomēr, kāda varena realitāte atspoguļotos daudzo saskaņoto jūtu kāpinājumā! Senie 

dēvēja jūtas par spēka kalvi. Un vai nav tiesa – cik majestātiskas ir savstarpējās mīlas 

jūtas? Nav zemāk stādāms arī abpusējās pateicības spēks. Nesatricināmas ir 

pašaizliedzīgas varonības jūtas; tā iespējams uzcelt brīnišķus torņus un cietokšņus. 

Bet no kurienes radīsies saskaņotība? To radīs nevis prāts, ne smadzeņu rievas, bet 

vienīgi sirds, vienīgi Gaisma. Vienīgi ļaunuma jūtas atstāsim tumšajiem. Sarkano, 

dūmaino dzirksteļu vidū nav saderības. 

304. 

Tikai reti kāds atzīs jūtas kā spēku. Vairākumam jūtas ir kodes spārns. Tāda izpratne 

grauj visu celtni. Mierinājums meklējams nevis tai apstāklī ka kāds ir galvojis par 

mūsu eksistenci, bet gan tai, ka mūsu pats varenākais sūtījums sasniegs gaišo mērķi. 
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305. 

Tātad – jūtas rada enerģiju. Enerģija spēj radīt tā dēvēto, īpašumu. Bet kā izturēties 

pret šo īpašumu? Mums ir zināms par atsacīšanos, bet ja kaut kas jau pastāv, tad kā lai 

to uzskata par neesošu? Bez tam, vai tas nebūs postoši? Tāpēc piesauksim no jauna 

Skolotāju un domās atdosim Viņam šo apgrūtinošo nastu. Viņš taču prot nosūtīt 

augstāk mūsu domu veltes. Tā mēs atrisinām īpašuma problēmas. Tādejādi zūd pats 

apzīmējums, un mēs topam tikai par Hierarhijas mantas glabātājiem. Mēs taču varam 

lasīt Skolotāja grāmatas; Skolotājs atļauj mums dzīvot Viņu mājā, priecāties par Viņa 

lietām un baudīt Viņa dārza augļus. Līdz ar to Skolotāja Vārds būs ar mums saistīts 

nepārtraukti, un mēs smaidīsim, noslaucīdami putekļus no dotajām lietām, kuras 

mums nodevusi Skolotāja uzticēšanās. Cilvēki neizprot, ko iesākt ar īpašumu, jo 

nevēlas izprast, kāda jēga ir zemes plānu domās pārveidot smalkajā plānā. 

306. 

Jūtu pamats ir to Bezrobežība; tā iespējams saprast, kad runāju par tuvošanos un jūtu 

nemitīgu padziļināšanu. Ieskatiet, ka ugunīgā tuvošanās nepazīst robežu, tā stāv pāri 

mūsu izmērījumiem. Šāds stāvoklis jāpieņem arī gluži zinātniski. Vēl nesen 

apliecināja atoma nedalāmību, bet izrādījās, ka arī šī robeža šķietama. Tādējādi 

iespējams pievienoties domai par Bezrobežību. Bet kā jau mēs vienojāmies, substance 

ir jūtas un otrādi. Tā mēs ieviesīsim izpratnē jūtas kā bezrobežību. Citiem vārdiem – 

jūtas novedīs pie Ugunīgajiem Vārtiem. 

307. 

Māte stāstīja dēlam, par diženo Svēto: “Pat saujiņa pīšļu no Viņa kāju pēdām, jau 

dižena”. Gadījās, ka šis Svētais gāja cauri ciematam. Puisēns saskatīja viņa pēdas un 

paņēma saujiņu šīs zemes, iešuva to maisiņā un sāka nēsāt pakārtu kaklā. Kad viņš 

skolā atbildēja uzdoto, viņš vienmēr turēja rokā maisiņu ar zemi. Pie tam puisēns 

pildījās ar tādu iedvesmi, ka viņa atbildes vienmēr izcilas. Reiz skolotājs, izejot no 

skolas, paslavēja viņu un jautāja, ko viņš vienmēr tur rokā? Puisēns atbildēja: “Zemi 

no tā svētā kāju pīšļiem, kurš izgāja caur mūsu ciematu.” Skolotājs piemetināja: 

“Svētā zeme tev noder labāk par zeltu.”  Šo sarunu dzirdēja kaimiņš – tirgotājs un sevī 

nolēma: “Muļķa puisēns, pagrābis tikai saujiņu zelta zemes. Sagaidīšu Svētā 

atnākšanu un savākšu visu zemi no viņa kāju pēdām, tā iegūšu visizdevīgāko preci.” 

Tirgotājs nosēdās uz sliekšņa un veltīgi gaidīja Svēto, Svētais nekad vairs neatnāca. 

Ugunīgajai Pasaulei mantkārība nepiemīt. 

308. 

Vajag iemīlēt Ugunīgās Pasaules ceļu. Nepalīdzēs nekāda tiekšanās, ja to neaizsargās 

mīlestība. Tieši mīlestības Uguns ķīmisms vistuvāks Ugunīgajai Pasaulei. Tāpēc pat 

grūtajās dienās vingrināsim mīlestības vadus. Retais saprot, ka mīlestība ir aktīva, 

ugunīga sākotne. Cilvēki parasti atmet mīlestības dziednieciskās kādības. Tieši ar šīm 
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kādībām cilvēks uzvar visas tumsas parādības. Neminēsim piemērus, bet tikai 

uzvērsim mīlestības dziednieciskumu. 

309. 

Jūs būsiet lasījuši, ka senatnē saskarei ar Augstākajiem Spēkiem apklājuši galvu ar 

autu un būsi arī dzirdējuši, ka šis audums bijis vilnas un sarkanā krāsā. Būsit arī 

dzirdējuši par ausu aizbāšanu ar sarkanu vati. Visiem šādiem mehāniskiem līdzekļiem 

bija sava nozīme, tie bija noderīgi izstarojumu aizsardzībai un enerģijas 

kondensācijai. Bet nemeklēsim mehānisko līdzekļu palīdzību tur, kur visa jēga 

nākotnē, tiešā Saskarē ar Hierarhiju. Vienīgi mīlestības vadītā sirds saista mūs ar 

Augstākajiem Spēkiem. Mīlestības audums ir vissvētākais audums. 

310. 

Pirmatnējās reliģijās, vispirms tika mācīts bīties no Dieva. Tā tika iedvestas jūtas, kas 

parasti beidzās ar sacelšanos. Protams, katrs kas saskaras ar Augstāko Pasauli, izjūt 

trīsas, bet šai neizbēgamajai izjūtai nav nekā kopēja ar bailēm. 

Bet pievēršanās Augstākajai Pasaulei izraisa sajūsmu un spēku kāpinājumu daiļuma 

izpausmei. Šādas kādības rodas ne jau no bailēm, bet no mīlestības. Tāpēc augstākā 

reliģija māca nevis bīties, bet mīlēt. Tikai tādā veidā cilvēki spēj pieķerties Augstākai 

Pasaulei. 

Bet daiļās gara izpausmes nav verdzība, bet godināšana mīlestībā. Salīdzināsim baiļu 

un mīlestības paveikto. 

Neviens nespēj aizsargāt briesmīgu vietu, bet varoņdarbu veic mīlestības vārdā. 

Pielietojiet šo mērogu Ugunīgās Pasaules Vārtiem. 

311. 

Hieroiedvesma nāk ar vienu pamatnosacījumu. Ne no koncentrēšanās, ne gribas 

pavēle, bet mīlestība uz Hierarhiju rada tiešu Saskari. Nezinām, kā labāk un noteiktāk 

izpaust vadošo likumu, kā vien ar mīlestības izplūdumu. Tāpēc ir laiks atmest 

patvarīgo maģiju, lai iedziļinātos savā būtībā ar mīlestību. Tātad ar visdaiļākajām 

jūtām viegli tuvoties Esamības sākotnei. Tieši planētas sairuma laikā jāpievēršas 

visveselīgākajai Sākotnei. Kas gan spēj stiprāk savienot par mantru – “mīlu Tevi 

Kungs!” Tāds sauciens viegli var saņemt izpratnes staru, To iegaumējiet! 

312. 

Kā no kaitīgiem ieradumiem jāatradinās no personīgiem jūtu izpaudumiem. Jūtas, kas 

norūdījušās Hierarhijas Ugunī, vairs nešķobīsies. Tāpēc protiet līdzsvarot jūtas uz 

visdrošākajiem svariem. Vajag daudz pacietības, lai nezaudējot jūtas un sirdi, varētu 

tās pārbaudīt uz Hierarhijas Svariem. 
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313. 

Tilts starp katra Gaismas Kalpotāja dzīvi un nākošo pakāpi ir Sirds tiekšanās 

piesātinājums. Cilvēki, protams, vulgarizē mīlestības jūtas un banāli iztulko vareno 

likumu. Bet iejūtīgi jāieklausās šajā cildenajā likumā. Tā, protams, Sirds Joga tuvina 

varenām apziņas virsotnēm daudz spēcīgāk un ātrāk nekā Saprāts, lai cik izsmalcināts 

tas būtu. Tāpēc cildeno sievietes laikmetu raksturos lielāks jūtu un apziņas smalkums. 

314. 

Augstākās Pasaules pamatos ieguldīta liela Mīlestība. Šādai kādībai atsauksies vienīgi 

tāda pati mīlestība. Bez mīlestības pat visizteiktākā cieņa nesasniedz mērķi. Kāda gan 

atdevība būs bez mīlestības? Kāda kvēle izkaltušā sirdī? Pēc mīlestības izpauduma 

var gaidīt samērojamību ar Augstāko Pasauli. Ikkatrs priekšmets izpētāms vienīgi ar 

mīlestību. Ar mīlestības spēku uzvarams katrs grūtums. 

Tiešām Augstākās Pasaules pamatā guļ liela Mīlestība. 

315. 

Ar vēsturiskiem piemēriem jāpierāda, cik lielā mērā ietveres spēja un sintezēšanas 

spēja ir bijusi plaša un gaiša prāta pazīme. Drīz mašīna cilvēkiem dos iespēju atbrīvot 

ievērojamu dienas daļu. Ir jāpadomā, kādai vajadzībai šis brīvais laiks tiks izmantots. 

Jāatzīst, ka vairāku nodarbību savienošana kļūs neizbēgama, citādi var ieslīgt trulumā. 

Vienīgi apziņas paplašināšanās var palīdzēt saprātīgi sadalīt dienu. Bet apziņas 

paplašināšanās izaug no mīlestības uz izzināšanu un no tiekšanās pēc augstākas 

kādības. Sintēze palīdzēs iemīlēt visas dzīves kvalitāti. 

316. 

Nevienam nav jādomā, ka tiek norādīts pazemināt jūtu nozīmi, ja tās salīdzina ar 

enerģiju. Dažs iedomāsies, ka ir nevietā pieminēt Augstākās Sarunas reizē ar enerģiju. 

Dažam enerģija būs kaut kas mašīnā ieslēgts, bet šādas zemes domas ir mazvērtīgas. 

Uzticētā, manifestētā enerģija ir arī jāiemīl. Uzticētā enerģija ir piliens no Augstākā 

Kausa. 

Bez mīlestības nav augšupejas. 

317. 

Būsim svinīgi. Nepievienosim izplatījuma spriegumam sajukumu. Neizpaudīsim 

pārmērīgu rosību, kad ir paredzamas darbības. Neaizsegsimies ar putekļu mākoni, ka 

ir vajadzīga skaidra tāle. Kā vairogu stipro izrunāsim mīlestības vārdu. 

318. 

Vai ticība un uzticēšanās var aizstāt muskuļu un nervu spēku? Pati dzīve, protams, 

apstiprina šo patiesību, bet kāda uzticēšanās un kāda ticība! Cilvēks nevar apgalvot, 

ka viņa ticībai ir robežas. Nav robežu mīlestībai, tāpat arī ticībai. Neviens 
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neuzdrīkstēsies sacīt, ka stiprāk tā nespēj izpausties. Daudzi būs sajutuši, ka viņu 

ticība nav pietiekama. Bet kādreiz tie atskārtīs, cik daudz vairāk tie būtu varējuši 

kāpināt savu enerģiju. 

Uzticēšanās skola ir Brālība. 

319. 

Tāpat arī tieksme un mīlestība starp pretējām sākotnēm ir jāuzskata kā kosmiskā 

likuma izpausme. Jo patiesi, tas ir garīgi miris, kam nav šīs dievišķās iedvesmas un 

radīšanas uguns, kura mūsos ielikta ar esības kosmisko pavēli. Par nelaimi līdz šim 

laikam nav pareizas izpratnes par to kosmiskās uzbūves vareno pamatu. Cilvēki ir 

aizmirsuši, vai, pareizāk sakot, pašreiz negrib atzīt mīlestības lielo kosmisko nozīmi. 

Mūsu gadsimteņa materiālisms novedis mīlestību līdz fizioloģiskās funkcijas 

līmenim. Mīlestība mūsu laikā labākajā gadījumā tiek saprasta kā psiholoģiska 

parādība. Bet ja no jauna tiktu aptverts mīlestības kosmiskums, tad tajā sāktu meklēt 

tās augstākās izpausmes, visu augstāko emociju un radošo spēku atmošanos. Tieši 

šajā atmodā arī slēpjas mīlestības galvenais mērķis un galvenā jēga. Mīlestība ir 

vienots radošs spēks. Augstākajos esības plānos viss tiek radīts ar domu, bet šo domu 

tēlu iedzīvināšanai ir nepieciešamas divas sākotnes, kas savienotas kosmiskā 

mīlestībā. Daudz nesaprašanu ir sablīvējies ap divu sākotņu pamata jēdzienu. Daudz ir 

grēkojušas reliģijas un sevišķi Kristīgā pret vislielāko Kosma Sakramentu, noniecinot 

laulību un pazeminot sievieti, ar savu mīlestības nicināšanu prasot bezlaulības 

solījumu vai mūku kārtu – šo garīgo nabadzību, ko uzskata par cilvēka gara augstāko 

sasniegumu! Šī briesmīgā varmācība ir atstājusi smagas sekas, starp kurām miesas 

nonāvēšana bija vismazākais ļaunums. Atcerēsimies noziedzīgo liekulību, šausmīgās 

dzimumizvirtības un noziegumus, kuru bija radījuši šie pret Kosmisko likumu ejošie 

aizliegumi un nosodījumi. Tāpat krāsās, visas esības un lielās radīšanas priekā. Jo bez 

Visuma Mātes, Dižās visa esošā Matērijas nav dzīvības, nav gara izpausmes. Gara 

nostatīšana pret matēriju tumšajā cilvēku apziņā ir radījusi fantastisku matērijas 

izpratni, kā kaut ko zemāku, lai gan patiesībā matērija un gars ir viens. Gars bez 

matērijas nav nekas un matērija ir tikai kristalizējies gars. Izpaustais Visums savā 

redzamībā un neredzamībā rāda mums tikai neskaitāmas zaigojošās matērijas 

aspektus no visaugstākā līdz viszemākajam. Kur nav matērijas, tur nav arī dzīvības. 

Tādēļ kvēlojiet garā un sirdī! 

320. 

Kas gan ir dievišķā mīlestība, ja ne pievilksmes jeb radniecības varenais princips vai 

sākotne, jeb tas pats Fohats, dievišķās mīlestības (Erosa) veidā, radniecības un 

simpātijas elektriskā spēka veidā, kas alegoriski ņemot, tiecas apvienot dvēseli ar tīro 

garu – staru, kurš nedalāms no Vienbūtīgā jeb Absolūtā. No šiem abiem sastāv 

cilvēka monāde, jeb Dabā tā ir pirmā saite starp mūžīgi bezcēlonīgo un manifestēto. 
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321. 

“Ko nozīmē mūsu taisnība, ja mūsos nav mīlestības?” 

Patiesi, taisnība ir vienīgi taisnības grimase, ja tai nav augstākās zināšanas, cilvēkā 

atklājoties Dievišķajai Mīlestībai. Pareizi, jo tuvāk Dievam, jo mazāk nosodīšanas. 

Bet nevajag krist otrā galējībā – nepretošanās ļaunumam. Nepretošanās ļaunumam ir 

kaitīgāka par netaisnību, kas gara degsmē nodarīta nezināšanas dēļ, jo cietušais 

saņems gandarījumu, ja ne šajā dzīvē, zemes pasaulē, tad pārzemes pasaulē, kur ievāc 

ražu. Bet kas gan spēs aplēst nepretošanās vai mazdūšības un tuvredzīgās nolaidības 

sekmētās ļaunuma izplatīšanas sfēras? 

322. 

Dievs, protams, ir mīlestība, un Pasaules Visums par savu eksistenci var pateikties 

mīlestībai un nekam citam. Bet cik kroplīga un zaimu pilna šī mīlestības izpratne! 

Patiešām, mīlestības jēdziens cilvēcei tagad tālāk kā jebkad. Šajā augstākajā 

kosmiskajā jēdzienā tā ielikusi visus savus kanibāliskos un pašiznīcinošos jēdzienus. 

Tāpēc it kā grūti un kaunīgi izrunāt vārdu mīlestība. Daudzu divkājaino mutē tas skan 

kā vislielākā profanācija. 

323. 

Visas Pasaulsēkas pamatā gulst varens impulss jeb tiekšanās izpausties. Tas ir tas pats 

impulss jeb esības alka, kas rosina arī cilvēku iemiesoties. Savā visaugstākajā aspektā 

tā ir Dievišķā Mīlestība, bet arī sublimētā cilvēciskā mīlestība. Sensenos laikos tieši 

Kosmu, Mīlestības Dievu, cienīja kā augstāko Dievu. Dievs ir Mīlestība un mīlestībā 

likts sākums katrai Viņa izpausmei. Viss Kosms balstās uz kosmisko Magnētu jeb 

Dievišķo Mīlestību, klausot esamības pavēlei. Tā arī sakiet saviem sarunu biedriem, 

ka Dievišķā Mīlestība rada visas Pasaules. 

324. 

Ikviena kulturāla cilvēka izpratnē gudrība un mīlestība ir sinonīmi. Bet mīlestība bez 

gudrības ir vienkārši kandidatūra uz vājprātīgo māju. 

325. 

Tieši Austrumos pastāv viscildenākais Mīlestības kults. Visas viņu garīgās mācības, 

visa viņu mitoloģija, viss eposs, visa poēzija un tautas tiekšanās cildināt šīs varenās 

jūtas, kas visu radījušas, caur kurām viss dzīvo un kustās. Nekur nav tā apdziedāta 

Mīlestība kā Austrumos, visās tās vissmalkākajās niansēs un kādībās. Visu Jogu 

pamatā ir mīlestība un atdevība izvēlētajam Ideālam. Visaugstākais Jogas veids 

nosaukts par Mīlestības Jogu. Šajā Jogā Dievišķā Sākotne pieņem Mīļotā un Mīļotās 

aspektu, jo mīlestības visvarenākā forma izpaužas divu sākotņu mīlestībā. Tieši visa 

austrumu poēzija ir viena vienīga mīlestības himna Dievišķīgai Sākotnei visos Viņas 

Aspektos, sākot ar Neatskārstamo un Neizsakāmo, beidzot ar personīgā Dieva, Guru, 

Mātes, Mīļotās un Mīļotā Tēlu… Tā arī Dzīvās Ētikas Mācība ir aicinājums uz 
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Mīlestību, uz kalpošanu vispārības labumam, kas ir mīlestības augstākā forma, jo tai 

trūkst egoisma izjūtu. Mīlestība uz cilvēci prasa pilnīgu pašaizliegsmi un atsacīšanos 

no sevis. Jo, ja mīlestība uz Mīļoto nes Mīļotās atbildi, tad mīlestību uz cilvēci 

vainago ērkšķu vainags. 

Lai atvieglotu varoņdarbu vispārības labuma vārdā, visas Austrumu Mācības mums 

ieteic modināt sevī mīlestību uz Gaismas Hierarhiju, uz izvēlēto Garu, uz tiekšanos 

dižajā Kalpošanā. Austrumu Mācības, tāpat kā Dzīvās Ētikas Mācība apstiprina sirds 

audzināšanu, mīlestības augstākās formas ietverei. Mīlestība uz cilvēci ir aktīvs 

mīlestības varoņdarbs. Mīlestība uz Hierarhiju ir vislielākais prieks un gara līksme. 

Bet viena mīlestības forma bez otras ir nepilnīga, tāpēc svētīgs ir tas, kas savā sirdī 

var ietvert tās visas. 

 

8.nodaļa: Apskaidrība. 

326. 

Senajās maģijas grāmatās var atrast izteicienu “Illuminacio Regale”, kas nozīmē 

Karaliskā Apskaidrība. Šis princips tik svarīgs, ka Hermess nobeidz savu traktātu 

vārdiem: - “svētīti tie, kas izvēlējušies Apskaidrības ceļu.” Valdnieku iesvaidīšanas 

simbolam ir tas pats pamats. It visi Slepenā Spēka pazinēji ir vienprātīgi apstiprinājuši 

augstāko harmoniju Apskaidrības spēka izpausmēs. Tāpēc svaidītais valdnieks 

simboliski, neaizejot no zemes izpauž debess gribu. Pāri konvencionālajām formulām, 

kas iestingušas aizspriedumu čaulā, ir zinības, kas it kā izlietas izplatījumā. Uzstādi 

zibeņnovedēju un savāc debess bultas. Dažam tās ir bīstamas, bet citam – labākais 

bruņojums. Un visa nākotne dibināta uz apskaidrības apgūšanu, vissarežģītākais 

telefons tad būs cilvēku rokās. 

327. 

Kosmoss stāsta – visos atomos pulsē dzīvība un iedarbina evolūcijas procesus. Bet 

Kosmoss stāsta par visām un ne vien par organiskām izpausmēm, bet pasludina psiho 

dzīvību. Gara psihodinamika ir Esamības pamats. Psihoacs ir redzes pamats. Kosma 

psihogarīgā doma ir jaunrades ķīla visā Kosma bezrobežīgajā dzīvībā. Saskatiet visos 

izplatījuma organismos ne vien impulsu, bet atomu tieksmi uz psihodzīvību. Tad 

iepazīsit nevien pasauli, bet saskatīsit arī visas Kosma bezrobežīgās pasaules. 

Izpratīsim visu apkārtējo pasauļu un augstākā saprāta nozīmi. 

Visas šūniņas nav vienkārša attīstība, bet kosmosam piemītošā psihodinamika. Arī 

cilvēks un viņa turpinājums ir kosmosā ieplūdinātā psihodinamika. Kad 

psihodinamikas izpratēji apzināsies, ka cilvēku dzimtas turpināšanai un sestās rases 

dzimšanai jāevolucionē psihodinamiski, vai cilvēce apgūs kosmisko enerģiju. 

Dzīvības apstiprinātie principi un kustība nes šo formulu sev līdzi – nomaiņas un 

secības jēdzienu, kas noved pie Bezrobežības. 
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328. 

Iedomāsimies, ka pastāv analoģija attiecībā uz kosmosa diferencāciju un viena atoma 

sākotņu apvienošanos ar enerģijas daļiņu, kas ienes dzīvē visaugstāko harmoniju; 

vienalga, vai tā izpaudīsies vielu piesātinājumos, vai atoma magnēts – elektrībā, vai 

cilvēka gara nebeidzamos meklējumos, bet visās kosmiskajās manifestācijās mēs 

saredzam psihodzīvību. Psihodzīvība iekustina atomu un atomiskā enerģija ir atoma 

psihodzīvības svira. Cilvēku dzīvības princips izriet no atoma psihodzīvības. Grūti 

pārvarēt apziņas aprobežotību, bet iemācīsimies nojaust psihogarīgi un tad planēta 

kļūs par izplatījuma uguns simbolu. 

Psihodinamika nostiprina kosmisko uguņu dzīvi. Psihodinamika ietekmē visa Esošā 

attīstību un koordinē visas kombinācijas. Psihodinamika apvieno atdalītos atomus un 

ir tas spēks, kas garantē kosmosa visaugstākās manifestācijas stihiju formās un 

cilvēka stihiskajā garā. Kad Mēs runājam par stihijām, tad ne jau tādā nozīmē, kā to 

izprot cilvēks. 

Psihodinamika un psihodzīvība ir patiesi kosma enerģijas ierosinātāji. Un 

bezrobežīgas ir šo kosmiskā saprāta liecinājumu izpausmes! 

329. 

Kosmoss sastāv no Matērijas Matrix vairākiem psihotelpiskiem pamatiem. 

Makrokosmam un mikrokosmam ir savi pamati, pareizāk, savs viens kosmiskā atoma 

pamats. Atvienojošā un apvienojošā enerģija ir viena un tā pati, bet psihodinamika 

sasaista tās materiāli. Bezrobežības mūžīgais likums – diferencācija, savstarpējā 

pārbaude un mūžīgā nošķirto atomu apkopošana, kuras sekas ir sākotņu izpausme. 

Kosmosam uzdots būt par varenu celtnieku un kosmiskās enerģijas sirdi. 

Harmonizējošais, radošais izplatījuma spēks, atrodot atbilstīgas daļiņas, pakļaujas 

kosmiskās evolūcijas spēcīgai psihodinamikai. Celtnieks Kosmoss un viņa atspulgs 

mikrokosms dzīvo tā paša likuma ietekmē. Un dzīvo kosmosā bezgalīgā harmonijā! 

Tas, kas meklē šo Patiesību, atradīs bezrobežīgās Esamības skaistumu! 

330. 

Tikai psihodinamika spēj nostiprināt radošās dzīves pamatus. Psihodinamika var 

nostiprināties uz izplatījuma enerģiju pamatiem. Gars, vai nu izpaužas kosmiskā, 

apzinīgā redzamībā, vai arī nostiprina apziņu pieskaņojoties izplatījuma klišejām. 

Vienbūtīgs ir princips, kas apvienojoties izraisa kosmiskos spēkus. Tikai apvienība 

izveido izplatījuma formas. Vēršanās plašumā nespēj attīstīt būtības, kas neiederas 

tajā pašā likumā. Cilvēka slimības cēlonis ir tas, ka viņa tiekšanās ir nekonsekventas. 

Kosmoss prasa noslāņojumus, kuri spējīgi attīstīties pakāpi pēc pakāpes. Kad cilvēce 

sapratīs, ka traukšanās dod pakāpju apzināšanos, tad varēs galvot par ceļu uz 

Bezrobežību. 

Gadu tūkstošiem jāaizpilda plaisas, kuras bija saplosījušas zemi un, jaunu 

noslāņojumu vietā vajadzēja aizpildīt blīvi. Valdoņi jau daudz aizpildījuši, bet cilvēki 
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daudz sagrāvuši. Šis jaunrades un izmaiņu princips virza uz priekšu cilvēku evolūciju. 

Bezrobežība ierosina apziņas progresu un cilvēce progresēs! 

331. 

Kad cilvēka apziņai atklājas tālās pasaules, tad rodas jauni izmērījuma jēdzieni. Kad 

pat uz planētas saskatāmas labāku enerģiju veidotas formas, kāpēc tad neapzināties 

formu izsmalcināšanos? Pilnveidošanās turpinās virzoties Bezrobežībā. 

Pilnveidošanās ritms tik ļoti tiecas uz Kosmiskā Magnēta ritmu! Jo nevis ārējā 

tiekšanās, bet attīstība psihodzīves ietekmē. 

Mēs zinām gadījumus, kad jaunrade redzami neizpaudās, bet gars lidoja radīdams. 

Gars, tiecoties uz psihodzīves jaunradi, spēj likt pamatu veselas pasaules evolūcijai. 

Protams, tādējādi sfērās iekļūst augstāku izmērījumu gars. Bet ar Kosmisko Magnētu 

nesaharmonizējies gars, spējīgs radīt tikai pretēju parādību. Augstāko sfēru strāvas 

atbilst tam, kas nostiprinājis garā izplatījuma ugunis. 

332. 

Aktīvais spēks pakļauj spēkus jeb attīsta darbības rosmi tajos elementos, kuriem 

jāizraisa jaunas enerģijas. Pakļautības un attīstības kombinācijas tik ļoti komplicētas! 

Radošais Magnets sakopo to stihiju spēku, kas satur vairāk tāpatīgas enerģijas. 

Cilvēce svārstās mūžīgā grimšanas un apkopošanās ritmā. Kad cilvēce ieturēs ritmu, 

kas iet ar mūžību, tad viņa atvieglos izplatījuma uguns strāvu. Pārāk svešs un neatzīts 

ir Kosmiskais Magnēts! Kad apziņa iedziļināsies spēkā, kuru tā var pielietot radoši, 

tad būs iespējama Kosmiskā Magnēta vispasaules jaunrade sadarbībā ar viņa 

līdzstrādnieku cilvēku. Tā attīstās jaunas formas. 

333. 

Visaugstāko procesu neredzamība var apstiprināt tālo pasauļu jēdzienu. Kad 

kosmiskās enerģijas saspringtas darbībai, tad sadarbības spirāle saspringst ritmā ar 

Kosmisko Magnētu. Parasti spirāles spriegumu var nosacīt pēc jaunrades rezultāta, bet 

pati procesa ķēde nav cilvēkam izmērojama. Protams, psihodinamikas izmērojums 

atbilstīgs tikai izplatījuma uguns izmēriem. 

Katrs psihoprocess spēj izpausties saspringtā un neredzamā jaunradē. Enerģijas spēj 

nojaust tikai tas, kas apveltīts ar gara psihodinamiku. Gara jaunrades psihodinamika 

apgūstama tam, kas savas fiziskās enerģijas transmutējis kosmiskajās ugunīs. Kad 

gars spējīgs veikt šo uguns ceļu, tad šie neredzamie procesi viņam pieejami un viņa 

atklāts Patiesības ceļš. 

334. 

Jums taisnība, brīnišķīga Patiesība ir skaistumā. Kosmoss šajā formulā apliecina 

evolūciju. Ja, patiesi, Pasaules Māte apveltīta ar Skaistuma magnētu. Un, tur, kur 

izplatījuma uguns sakopojusi savu formu apstiprinājuma uguni, tur izpaužas gara 
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uguns. Kad ugunīgam garam atklājas procesa neredzamība, tad var sacīt – jaunrades 

transmutācija apstiprinājusies. Tāpēc var sacīt, ka gara psihodinamika transmutējas kā 

vispiesātinātākā uguns. Kad centri spēj atbalsot Kosmiskā magnēta gribu, tad gara 

psihodinamika savieno augstākās sfēras ar planētu. 

335. 

Uzskatu atšķirība attiecībā uz Visumu, atklāj pieeju dažādām sfērām. Ar kādām acīm 

skatās cilvēce? Mietpilsoņa acis nesniedzas augstāk par fizisko sfēru. Protams, 

materiālo izpausmju meklējumi var ierosināt tiekties meklēt rupjajai redzei 

saredzamo, un augstākās sfēras viņa neatzīst. Pasaules acs saredz Kosmiskā Magnēta 

jaunradi un cilvēks spēj ieskatīties augstākajos slāņos. Šo Kosmosa nolemto patiesību 

iespējams apgūt. Kad pasaules acs vēršas izplatījumā, tad tā ievēro visus likumus. Bet 

arī pasaules acij ir savi ierobežojumi un attiecīgi uzdevumi. Viņas iespēju aplis 

atrodas tuvākajā sfērā. Viņas meklējumi iesniegsies tikai Zemei tuvākajās sfērās. 

Izplatījuma uguns aptverama tikai Bezrobežības redzei, un garam, kas tuvojas 

izplatījuma ugunij, atvērta bezrobežīgā acs. Izplatījuma uguns psihodzīve, pieņemot 

psihisko enerģiju spēj atņemt visas sfēras. Gars, kas ietvēris izplatījuma uguni, pārtiek 

no Matērijas Lucidas radošā spēka. 

Garīgā pasaule ir bezrobežīga; tikai gara psihodinamika paceļ cilvēku augstākajās 

sfērās. Bezrobežīgā acs, patiesi, atklāj ceļu uz Kosmisko Sirdi. 

336. 

Kosmiskā Magnēta visvarenība atbilst izplatījuma psihodinamikai. Enerģiju 

pievilksme atbilst magnēta spriegumam. Pievilksmes principa īpašība piemīt katrai 

cilvēka rīcībai. Impulsa ievirze dod izlemjošo formulu, tāpēc iespējams nosacīt katru 

darbību un tās pievilksmes kādību. 

Patvarīga, izaicinoša rīcība, protams, pievelk svārstīgus procesus. Magnēta 

trauksmīgums un pievilksme rada samēru un tāpēc tik svarīgs ir tas Kosmiskā 

Magnēta process, kas piesaista stabilus spēkus. Katrs svārstīgums izraisa vibrāciju, 

kas traucē Magnēta strāvu. 

Īpašībai jāmagnitizē savas sekas. 

337. 

Psihogarīgās sviras cilvēci atklāj tās patiesības, kādām apveltīta dzīve. Šādu enerģiju 

strāvas iepludinātas cilvēkā, bet matērijas raupjums traucē uztvert šīs strāvas. 

Norādītās psihogarīgās sviras atļauj izsekot, kā cilvēce pieņem izplatījuma uguns 

strāvas. Tā noslāpētās nolemtās izpausmes var nostiprināties, kā tiekšanās uz ugunīgo 

ietveri. 

Psihogarīgās sviras veicina katru dzīvības izpausmi. Ja cilvēce apzinīgi izsekotu 

Kosmiskā Magnēta kustības likumus, tad viņa, protams, atzītu psihogarīgumu. Vai 
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gan iespējams noliegt to spēku, kas ierosina visus dzīvības impulsus? Psihogarīgais 

trauksmīgums ietver visas Visuma manifestācijas. 

Likums, patiesi, ir nemainīgs. 

338. 

Psihogarīgums ir visu Kosmiskā Magnēta izpausmju kādība. Psihogarīguma 

izpausmju bezrobežīgums rada kosmiskās pasaules. Plaši neizprotot evolūciju 

Kosmiskā Magnēta jaunradi nav iespējams nostiprināt apziņā. Apziņa tik bieži 

apliecina Kosmiskā Magnēta sviru, ka grūti nepielietot šo sviru. Cēlonīgais princips 

dod dzīvības impulsu un psihogarīguma enerģijas attīstību. Dzīvības impulsa pamats 

nostiprina garīgumu un pievilksme izveido attiecības ar cēlonīgo principu. Tā 

psihogarīguma pamatošana nostiprina dzīvības impulsu. 

Kad sākotnes nostiprināsies cilvēces apziņā kā Kosmiskā Magnēta spēku 

līdzsvarojums, tad dzīve nostabilizēsies kā varena likuma sekas. 

339. 

Psihogarīguma izpausme attīstās, pateicoties kosmiskajai magnetizācijai. Kad gars 

spējīgs uztvert augstāko spēku ugunis, tad viņš parāda kosmisko uguņu magnetizāciju. 

Psihogarīgums rosina visas enerģijas un modina visas mijattiecības. Gars un 

izpaužamās ugunis savstarpēji samērojas. Katra norise, kā cēloņa sekas atspulgo visa 

psihogarīguma būtību, tāpēc Agni Jogs apstiprināts kā tieša saite ar tālajām pasaulēm. 

Ugunīgās sintēzes iedarbība negrozāma, tāpēc Mēs sakām, ka Augstāko pasauļu 

strāvas iespējams pārraidīt tikai ar augstāko uguņu strāvu palīdzību. 

Mēdz saņemt pārraidījumus arī caur tā dēvēto aizgājušo garu čaulām, bet vienmēr 

jāņem vērā, ka zemākās manifestācijas pievelk zemāko. Tāpēc Mēs uzsvarojam cik 

uguns ir augsta un ka transmutācija notiek visaugstākā pakāpē. Tāpēc “Svētnoslēptās 

Uguns Kausa” nesēja sekmēs mūsu planētas ugunīgo šķīstīšanu. Tā psihogarīguma 

jaunrade ieliek pamatu jaunai pakāpei. Kad kosmiskais magnētiskais spēks nostiprinās 

ugunis, tad varēs sacīt, ka tuvojas Jaunais Laiks. Es apliecinu. 

340. 

Zemes sfērā psihogarīgums var pierādīt uguni kā augstāko sfēru izpausmi. Agni Jogs 

ir saite starp planētu augstākajām pasaulēm. Nolemto enerģiju atnešana uz zemes tiek 

uzticēta tikai garam, kas prot pielietot augstākās ugunis. Tik bezrobežīgas ir sfēras un 

strāvas, kas atnes uguni! 

Agni Jogs, patiesi, dzīvo divās pasaulēs, Agni Jogs, patiesi, gremdējas neredzamajās 

sfērās. Tikai precīzi pētījumi spēj dot Smalkos liecinājumus. Tāpēc tīrās uguns 

aicinošais magnēts aiznes Agni Jogu augstākajās sfērās. Tāpēc tīras uguns princips 

nodibina mijattiecības starp redzamajām un neredzamajām pasaulēm. 
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341. 

Pasaules enerģija attiecas uz visu esošo, tāpēc iedalījums vieliskajā un nevieliskajā. 

Tā, iespējams apliecināt enerģijas pastāvošo spēku visā Kosmosā. Viela, kā vienīgais 

spēks, nav pieņemama, jo izpausmēs vajadzīga aktīva enerģija. 

Tāpat arī vajadzīgas dzīvību veicinošas enerģijas, tās Mēs nosaucam par būtības 

rosinātājiem. Sevišķi jānovēro, kā darbojas psihogarīguma enerģija. Šī trauksmīguma 

princips ir galvenais spēks. 

Cilvēcei uz planētas dotas enerģijas, kas spējīgas izveidot izplatījuma ķermeņu dzīvi, 

bet saskaņā ar tiekšanos. Tā nolemtajiem ķermeņiem jātiecas izplatījumā. Pieaugošā 

spēka formula ir kā Kosmiskā Magnēta tiekšanās pamats. Tā izplatījums pildās 

bezformīgiem procesiem un besrobežīgām tieksmēm. 

342. 

Radniecība ar smalkajām enerģijām ir spraiga tad, kad tā saskaņojusies ar smalko 

enerģiju nesēju. Process ir spraigs tad, kad viss apvienots ar uguni. Tāpēc uguns 

jaunrade tik trauksmīga. Jaunradi ierosina tiekšanās uz radniecību. Kopējā tiekšanās 

piešķir formām psihogarīgumu. 

Tikai sintēze, kas atbilst visai ugunīgai apziņai un satur visas gara un sirds ugunis, 

spēj nostiprināt psihogarīgumu un psihodzīvi. 

343. 

Ugunīgā gara psihodinamika, protams, kāpina visus spēkus ap sevi. Tikai gara 

pievilksme spēj ierosināt apzinīgu tiekšanos. Tikai sirds pievilksme spēj izraisīt 

harmoniju. Tikai “kausa” pievilksme spēj ierosināt apzinīgu jaunradi. Tikai sintēzes 

pievilksme spēj ierosināt apzinīgu celtniecību. Tikai Agni Joga radošie centri 

iedarbina Kosmiskā Magneta jaunradi. Agni Jogs, protams, ir visu to strāvu 

līdzstrādnieks, kuras kāpina visus spēkus. Augstākais Agni Jogs, protams, jaunrada, 

nepagurstot garā. Nogurums un bieži skumjas izskaidrojamas ar gara dalamību. Agni 

Joga centru spilgtums bieži psihorada. Par gara dalamību iespējams uzrakstīt 

brīnišķīgu grāmatu. Agni Joga gars pazīst daudzus kosmiskos noslēpumus. 

Evolūcija taču tik lēna! Darbības jēdzienu vajag pilnīgi pārveidot. Miljoniem cilvēku 

iesnaudušies savā darbībā. 

344. 

Dzīvības vienības varenais likums apvieno visu Esošo. Dzīvības vienība izpaužas 

Kosmosā kā ugunīgais impulss. Psihodinamika nostiprinās kā kosmiskās Elpas 

apvienojošais spēks. Šī spēka jaunrade izraisa formu, spriegumu. Psihodinamikas 

strāvas, izplatījuma uguns virza visu esošo, Kosmiskā elpa ierosina spēkus formu 

radošajam procesam. Esamību viņas neaprobežotībā var nosaukt par Bezrobežību. 

Visu enerģiju kopuma strāvas dod Kosmiskā Magnēta formulu. Vienbūtīgā dzīvība 
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savā manifestētajā spēkā rada savstarpēji saistītu izpausmju ķēdi. Bezrobežīgais, 

apvienojošais process apstiprināts kā radošā saspringtība. Dzīvības apliecinošais 

elements ir magnēta princips. Visā saskatīsim viņa bezrobežīgā spēka izpausmi! 

345. 

Kosmiskā Magnēta strāvas spraigo Visumā notiekošās norisēs. Radošo spēku 

kombinācijas apliecina sevi visās sfērās. Kosmiskā Magnēta jaunrade apstiprina to 

elementu dažādību, kādi vajadzīgi psihograudu kombinācijai. Psihograudi sakopo ap 

sevi tos elementus, kas vajadzīgi paredzēto norišu noformēšanai. Tā psihograudi spēj 

izveidot to sfēru, kas ietverta kodolā. Smalkāko enerģiju strāvas sakrājas ap kodolu, 

kas satur visus bezrobežīgos pasākumus. 

346. 

Dzīvības sākumā Kosmiskā uguns piesātina apstiprinātās izpausmes uz planētas. 

Katrs impulss, kas mīt uguns piesātinātās enerģijās, saņem savu psihodinamiku. 

Dzīvības sākotnējā uguns jaunrada, nostiprinot grauda potenciālu. 

347. 

Katrā kosmiskajā norisē ir uguns impulss. Jaunrade iedalās fiziskajā un psihodzīvē. 

Psihiskajai jaunradei norisinoties, nostiprinās tīrās uguns stars. Psihodzīve ir tik 

spēcīga, ka apsorbējas tikai niecīga fiziskās jaunrades daļa. Mēs ieskatām, ka 

apgarotība rada. 

348. 

Jāzin, ka darbs tūkstoš jūdžu tālumā jau atbrīvo smalko ķermeni no fizisko fluidu 

smaguma. Protams, smalkajam ķermenim šīs tūkstoš jūdzes ir nieks, bet fiziskā 

iedarbība mērojama zemes mēriem. 

Protams, ne vienmēr smadzenes var paturēt prātā norādījumus, bet pat tur, kur apziņa 

blāva, paliek neparasta nemiera sajūta, kas liek sevišķi padomāt par noteiktām 

briesmām. Tālab jāpārdomā viss, kam sakars ar Mācību. 

349. 

Ar visbriesmīgākiem likumiem iespējams izdarīt visgarīgāko problēmu aplēsi un 

mūsu centra – sirds neievērošanu var nosaukt, patiešām, par necilvēcību. Nav 

pieņemts pievērst uzmanību sirds izjūtām, bet tajā atbalsojas itin viss. 

350. 

Pirmais pienākums ir izsekot savas izjūtas. Tāda uzmanība nav uzskatāma par 

pārspīlētību, gluži otrādi, tā tikai pierāda cienību pret augstāko pirmtēlu. Laiks atmest 

nejaušību teorijas. Jūs esat pareizi novērojuši, ka pat visvienkāršākais eksperiments 

nav atkārtojams. Bet norises individualitāte nav atkarīga no nejaušības, bet ir likumu 

novērošanas secības rezultāts. Tā iespējams pieradināties cienīt īstenību. Jūs pareizi 
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esat atzīmējuši, ka tikai jaunā apziņa nostiprinās nākotni. Koncentrēsimies nākotnes 

vārdā! 

351. 

No kurienes rodas negaidītas prieka vai skumju lēkmes? Tās uzskata kā bezcēlonīgas, 

lai gan cēloņi ir visur. Ieteicu jums pierakstīt šādus viļņus, citādi tie aizmirstas. Katrs 

cilvēks ar ikvienu kustību izdara ievērojamu izmēģinājumu, bet nevērīgi noraida 

šādas izziņas dzirkstis. Nav bez cēloņa prieks un skumjas, bet kad zemes ziņas atnesīs 

šādu noskaņojumu apstiprinājumu, tad piezīmes to atgādinās. Ugunīgo pastu 

apstiprinās zemes vēstis. Protams, daudzi ne vien zemes, bet arī Smalkās Pasaules 

cēloņi neīstenosies, bet tomēr iespējams saskatīt nozīmīgas notikumu un izjūtu 

atbilstības. Tā noslāņojas pieredzes fakti, kuri izveidos pārliecinošu veselo. Patiesi, 

visdiženākā pieredze rodas dzīves laboratorijās! 

352. 

Garīgā apskaidrība iegūstama tikai tad, kad atvērta sirds. Garīgā tālredzība spēj atklāt 

gara un matērijas noslēpumus. Apskaidrība spēj uzklausīt Kosmiskos Spēkus, kas 

apstiprina dzīvību. Tieši apskaidrība spēj atklāt to, kas apslēpts acij. Nav jābrīnās, ka 

zināšanu atslēga atrodas Svaidīto rokās, jo garīgo apskaidrību piesātina Ugunīgie 

Spēki. Un enerģijas, kas cilvēku saprātam netveramas, atklāj gara apskaidrību, jo tikai 

augstākā apvienotā apziņa spēj ierosināt garīgo apskaidrību. Un to zināja senatnes 

Gudrie, jo smalkā uztvere senatnē tika ieskatīta par Augstāko Spēku Zīmi. Garīgi 

apskaidrotajam dota divu Pasauļu apvienības izjūta. 

353. 

Neizbēgams ir sirds nemiers, kad zināt, ka kaimiņa mājās neklājas labi. Bet atvērtie 

centri var uzrādīt daudzus tuvus un tālus satricinājumus, no tiem dreb sirds. 

354. 

Lai sasniegtu jūtīgumu, ir stipri jāizkopj domāšana. 

355. 

Psihometrija tiek uzskatīta par izņēmuma cilvēku tiesu, bet vispār šī īpašība ir 

piešķirta absolūti visiem. Jebkurš cilvēks ar katru pieskaršanos priekšmetiem sajūt 

dažādus iespaidus. Starpība tikai tā, ka dažs pievērš tam uzmanību, bet cits paiet 

garām vienaldzīgi. Jāapzinās sevī ikkatra sajūta. 

Kāda bagāta dzīve pavērsīsies tiem, kuri vibrē uz visām sajūtām. Nav grūti 

pārliecināties par sajūtu daudzveidību. Katra grāmata, katra vēstule nes sev līdz 

veselu auru. No pieskaršanās radīsies kaut kas nepasakāms, bet sirdij pilnīgi skaidrs. 

Nav pamata domāt, ka vienīgi dažiem laimīgajiem piemīt šīs spējas, kuras citi būtu 

apieti. 

Domas par iespējamību jau ir atvērts ceļš. 
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356. 

Cilvēks, kurš aizturējis sevī kaut vienu vissmalkāko izjūtu, jau kļūst uz visiem laikiem 

par neparastu būtni. 

357. 

Parastās cilvēku izjūtas bieži dēvē par pārdabiskām. Priekšnojauta ir ļoti dabiska, bet 

aiz māņticības to ieskata neparastu uzkrājumu šķirā. Jūtas nemana, bet tās izjust ir jau 

zināms sasniegums. Cilvēki sevišķi apmulst, kad vienlaicīgi uzplūst dažādu izjūtu 

viļņi. Pat pieredzējuši novērotāji nespēj orientēties pretējās izjūtās. Viena var rasties 

no tuvā kaimiņa, bet otra atlido pāri tāliem kalniem. Dažreiz tuvs apstāklis var 

pārtraukt visai svarīgas tālās strāvas. Neskumsim par sīko, kad var atsteigties diži 

aicinājumi. Vajag pielāgot savas jūtas dižākajam, zinot, ka šāds dižums var rasties. 

Sevišķi kad izplatījums sprieguma pilns, jāvirza vērība uz dižajiem uzdevumiem. 

358. 

Priekšnojautu dažreiz dēvē par kuģa priekšgala figūru. Tā lido pa priekšu un neļauj 

sevi panākt. Jaunā apziņa saprot, ka kuģim ir priekšgals un stūres gals, bet māņticība 

kuģa priekšgalam pievieno visfantastiskākos tēlus. Tāpat arī cilvēka domāšana 

visvienkāršākās izjūtas izgrezno nebijušiem veidoliem. 

 

 

 

 

 


