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395. 

Sakari ar Augstāko Pasauli dāsni bagātina apziņu. Augstie sūtījumi savu mērķi 

sasniedz dažādā veidā. Tos var uztvert miegā, var saņemt nomodā kā zibeņātru domu. 

Nav jānoskumst, ja dažreiz šādas domas tūdaļ aizmirstas, pareizāk sakot, tās nogrimst 

apziņā. Varbūt doma bija paredzēta visdziļākajai apziņai. Tā atklāsies tikai īstajā 

brīdī, bet pagaidām līdz noteiktam laikam tai jādzīvo un jādara bagātāka apziņa. 

Sūtījumi zinātniekiem arī nebūs materiāli šauri, tie virzīs domu plašā redzes apvārsnī. 

Prāts jau sniegs maksti ugunīgajam šķēpam. Tā no Augstākās Pasaules tiek doti 

uzdevumi plašā virzienā. Zemes ierobežojumi novedīs pārzemes domu līdz 

cilvēciskajām vērtībām, bet apziņas dziļumos saglabāsies debess hieroglifa 

nospiedums. 

396. 

Visi jūsu garīgie sūtījumi ir brīnišķi un, protams, tos vajag turpināt. Tā ir tīri 

austrumnieciska paraša. Kas attiecas uz roku pirkstu stāvokli šo sūtījumu laikā, tad 

varu tikai sacīt. Ja Jūs jūtat, ka tas jums palīdz, tad turpiniet. Pie šādiem sūtījumiem 

vissvarīgākais ir siltuma izjūta sirdī. Nekādas kustības, nekādi ritmi un dziedājumi 

nepalīdzēs, ja sirds sastingusi aukstumā. Visu sasniegumu atslēga ir sirdī, tās ugunīgās 

enerģijās. 

397. 

Ar sirsnīgu prieku saņēmu Jūsu vēstuli. Kas gan var būt skaistāks par bezgalīgām 

mīlestības jūtām uz Dižo Skolotāja Tēlu. Jo patiesi šī liesma mūs baro un nes pāri 

visiem bezdibeņiem. Mīlestībā degošai sirdij nav robežu sasniegumiem. Tādēļ 

apsveicu Jūsos šo vareno sirds skanējumu. Ejiet pa šo skaistāko un īsāko ceļu. Īstā 

brīdī pienāks arī nepieciešamās izpausmes, bet nesarūgtinieties, ja vēl nemanāt dižās 

zīmes, kas norādītas Mācībā. Ziniet, ka pašreiz notiek vissmagākā Gaismas spēku 

kauja ar tumsas spēkiem, un tādēļ visas Smalkās pasaules izpausmes ir apgrūtinātas, 

pareizāk sakot, jābūt ļoti uzmanīgam ar tām, jo saindētajā zemes un pat tai tuvāko 

smalko sfēru atmosfērā tās var kaitīgi var iedarboties uz sirdi. Tā Gaišie Spēki 

vienmēr piemērojas daudzajiem apstākļiem un vispirms cilvēka organisma stāvoklim, 

un tādēļ visas pienākšanas un tuvošanās cilvēkam notiek labākos un veselībai 

nekaitīgākos laikos. Bet, tieši grūtajā laikā ir svarīgi cauri šai tumsai iznest savu 

gaismekli. Kā Austrumu Mācībās teikts – “Patiesi, lieliska ir Kali Juga (melnā Juga), 

jo tā dod mums iespēju visātrākajai virzībai pa gaismas ceļu. Jo visas grūtības ir 

iespējas, un to pārvarēšana ir augšupejas pakāpes.” 

398. 

Dievišķīgā Monāde atrodas katrā minerālā, katrā stādā, katrā izpausmē, jo bez šī 

ugunīgā grauda nav arī dzīvības. Un organismiem augšupejot no vienkāršiem uz 

daudz sarežģītākiem, monāde jeb gara grauds savā stihiskā veselumā vienmēr paliek 

grauda emanācijas jeb izstarojumi mainās atkarībā no tā organisma apziņas augšanas, 
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kuru viņa iedzīvina. Tātad, jo sarežģītāks un izsmalcinātāks organisms, jo arī 

Monādes izstarojumi kļūst bagātāki un smalkāki. 

Intelekts fiziskā plānā ir attīstījies mūsu ceturtā apļa ceturtās pamata Rases laikā, kad 

tika sasniegta pilnīga iegremdēšanās matērijā. Bet impulsu to attīstībai atnesa Dižie 

Gari – Gudrības Dēli un Meitas (Elohimi), kas bija atnākuši no augstākām planētām 

un iemiesojušies trešās rases beigās. Tās bija Valdnieku un garīgo Skolotāju 

dievišķīgās dinastijas, ar kuru aprakstiem ir pilni senie mīti un leģendas. Tieši 

pateicoties savai iemiesošanai un saviem tiešajiem pēcniekiem, viņi nodeva cilvēcei 

daudz izsmalcinātāku organismu, kas atbilda augstākām vibrācijām. Tāpat 

pieskaršanās viņu augstākajām ugunīgajām aurām iededzināja ugunis arī 

apkārtesošajos. Tādējādi, sekojot dabiskajam attīstības likuma plūdumam, cilvēce 

savā vairumā nevar kļūt pilnīga un aptvert sevī visā pilnībā savus septiņus principus 

jeb 49 ugunis agrāk par septītās rases septīto apli. 

Bet, protams, visi šie principi, atrodas cilvēkā latentā stāvoklī no pašas dzimšanas. 

Tāpat atbilstoši evolūcijas likumam, piektais princips – (Manass) nedrīkst saņemt 

pilnīgu attīstību pirms piektā apļa. Tādēļ visi priekšlaicīgi attīstītie saprāti (garīgajā 

plānā) mūsu rasē ir anormālas parādības: viņi ir tie, kurus Lielie Skolotāji sauc par 

“piektā apļa cilvēkiem”, kaut gan mūsu ceturtā apļa tuvojošai rasei mūsu četri 

zemākie principi būs pilnīgi attīstīti, Manasa princips būs attīstīts tikai proporcionāli. 

Šis ierobežojums tomēr attiecas tikai uz garīgo attīstību jeb augstāko saprātu. Vienmēr 

ir jāņem vērā starpība starp augstāko Manasu jeb garīgo saprātu un Kama-Manasu jeb 

intelektu, spriešanas spēju. Tā intelekta jeb Kama-Manasa attīstība tiks sasniegta 

mūsu apļa ceturtajā pamatrasē. 

Tāpat apgalvojums, ka Dievišķā Monāde neatrodas cilvēka iekšienē, zināmā mērā ir 

pareizs, jo septītais un sestais princips veido tā saucamo magnētisko lauku jeb auras 

olu. Pēc auras platuma un izstarojumiem var spriest par gara lielumu. Lūk, kādēļ ir tik 

svarīgi pēc iespējas ātrāk atrast paņēmienus auras fiksēšanai vai fotogrāfēšanai. 

Uzņēmums parādīs īsto cilvēka pasi. 

Neiedomājami svarīgi ir iekustināt cilvēces apziņu. Kāds liels varoņdarbs ir 

pakāpeniski novest labāko cilvēku apziņu pie nepieciešamības atgriezties pie 

kristiānisma pirmavotiem, pie pirmajiem ticības tēviem, kas dzīvoja pirms triju 

gadsimteņu laikā pēc Kristus dzimšanas. Cik skaistas ir lielā Antonija pamācības! 

Tādēļ dariet savu lielo darbu gudri, uzmanīgi modinot un iededzinot savu klausītāju 

apziņu, vienmēr atceroties likumu – “ar tavu Kungu”, tas ir, runājot ar katru pēc viņa 

apziņas. Protams, tas ir grūti. Kā teikts: “ja grūti ir mazu šķēpu ielikt lielā makstī, tad 

cik daudz grūtāk ir lielu šķēpu ielikt mazā makstī.” 

Gaismas Spēku Svētība būs ar Jums šajā lielajā, īstās Derības attīrīšanas varoņdarbā. 

Neaizmirstiet Sv. Antonija pravietisko lappusi par baznīcas klosteru stāvokli nākotnē, 

kas minēta “Dobroļubija” grāmatās. 

Tātad, “uz priekšu, uz priekšu, tikai uz priekšu bez atpakaļ skatīšanās.” 


