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III. Imunitāte. Izsargāšanās no ļaunām bultām. 

446. 

Tagad tikai iegaumējiet, ka briesmu gadījumā jums jāapjož sevi ar personīgās 

neaizskaramības apziņu un pēc tam jāsūta apziņa pretī Manam Staram. Domās 

iztēlojieties, ka jūsu dzirksts steidzas pretī Manai strāvai. Tāda kopība pastiprina 

strāvu un ir laba nogurumā. Ceļā var gadīties dažādas nejaušības, kad abpusējā strāva 

ir ļoti noderīga. Ir labāk, ka katru iespējamību pastiprina. 

447. 

Mēs vairāmies no iedvesmas, izņemot gadījumos kad jānovērš tiešas briesmas. Cita 

lieta, kad jūs redzat izveidotu apziņu, kas gaida dzirksteli no ārienes, bet ikviena 

patvarīga iejaukšanās nosodāma. Šo principu vajag nostiprināt vienkopā, sevišķi 

pazīstot neaprobežotu gribas iedarbību. Jo zināt, ka griba iedarbina ne tikai cilvēkus 

un dzīvniekus, bet pat priekšmetus, tad gribas vilni vajag raidīt ļoti apdomīgi. 

Jūs zināt, ka priekšmetu pārvietošana ar gribu nav pārspīlējums. Te nav maģijas, 

drīzāk magnēts jums norādīs pareizo domāšanas ceļu. Tāpat arī plūškoka figūriņas 

elektrības iedarbībā noder par uzskatāmu salīdzinājumu. 

Mēs sevišķi izjūtam gribu, kas var būt asāka par bultu. No šīm bultām nav iespējams 

aizsargāties. Varētu aizsegties ar vairogu, ja zinātu bultu noteiktu virzienu. Bet kas 

gan var zināt šo virzienu? 

448. 

Gaisma no tumsas – šī patiesība daudziem arvien vēl liekas kā paradoksi. Šie daudzie 

nav redzējuši Gaismu un neizprot, ka Augstākā Gaisma nav pieejama kā zemes, tā arī 

smalkajai redzei; pat tās dzirkstis nogurdina acis. X. ietinās šo dzirksteļu viļņos, un 

Ur. acis bija sevišķi nogurušas. X. bija vajadzīga šāda ietīšanās, tas bija pierādījums, 

ka doma tiek sūtīta uz lieliem attālumiem. Tā Mēs sūtām norādījumus, bet daudz ko 

izkropļo dažādi spriegumi. Var apliecināt, ka īgns uzbudinājums prasa desmitkāršot 

enerģiju, bet šādi dzirksteļu kūļi spēj arī galvu noraut. Tāpēc, kad ieteicu atturēties no 

īgna uzbudinājuma, tas nozīmē, ka Mēs meklējam labāku iedarbību. Ugunīgā enerģija 

ir ārkārtīga. Cilvēki pretojas šim spēkam un tādējādi rada daudz posta. Ietīšanās 

ugunīgajās dzirkstelēs ir ārkārtīga arī no daudziem citiem cēloņiem. Ugunīgās bruņas 

aizsargā no ienaidnieka bultām. 

Svinīgs solījums. 

449. 

Dažādas mācības atzinušas visdažādākās kādības solījumus. Katrs svinīgs solījums 

ļoti derīgs no disciplīnas viedokļa. Cilvēki negrib ticēt, cik ļoti derīgi disciplīnas 

vingrinājumi vajadzīgi nākotnes sasniegumiem. Svinīgs solījums saīsina daudzas 

izlaidības takas. Tāda neizvēlīga, bezatbildīga izlaidība rada visbēdīgākās sekas 
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Smalkajā Pasaulē. Tā līdzinās bērna rotaļai ar Uguni. Vienmēr jāatceras izlaidības 

bīstamība. Sākt atradināties no izlaidības tikai Smalkajā Pasaulē ir grūti un sāpīgi. Šeit 

virs zemes vislabāk pārbaudīt sevi dažādiem derīgiem svinīgiem solījumiem. Cilvēki 

bieži nonāk smieklīgā stāvoklī, kad steidzīgi dod solījumus tikai briesmu brīdī. Labāk 

to izprata senajie, kad deva svinīgus solījumus par godu Visaugstākajam, tādējādi 

kāpinot pacilātu un svētsvinīgu noskaņojumu. Tā nebija māņticība, ne kompromiss ar 

Augstākajiem Spēkiem, bet gara tieksme, kas radusi vēl vienu atbrīvošanos. 

450. 

Katra buršanas pārtraukšana ir labs darbs. Jo vairāk tāpēc, ka šādas iedarbības 

briesmas ir lielas.  Jāpiemīt ne vien drosmei, bet arī gara gatavībai, lai katrā gadījumā 

saprastu, kā rīkoties. Vispirms jāizjauc maģiskais aplis. Bet tāda saskarsme prasa vēl 

lielāku ugunīgo sasprindzi nekā tā, ko ielicis būrējs. Jūtziņa dod spēku izzināt 

atbilstību. Nevar pieskarties stiprākai liesmai neapdedzinoties, bet ja ugunīgā enerģija 

vēl spēcīgāka, tad briesmīgas sekas nemēdz būt. 

451. 

Apzinīgi pretojoties, iespējams zināmā mērā vājināt melnās maģijas kaitīgumu. Kad 

mūsu sirds dod ziņu par uzbrukumu, un parādās melnās zvaigznes, mierīgi un bez 

bailēm jāgriežas pie Hierarhijas. Daudzi uzbrukumi izbeidzas nekavējoši. Būtu kļūda 

neievērot sirds dabiskās zīmes. 

452. 

Reizē ar spriegumu izjūtams it kā tukšums. Pret šo izjūtu jāizturas ļoti saudzīgi. 

Visbiežāk tā ir zināma aizsargjosla, kas nodrošina sirdi pret postošiem triecieniem, 

līdzīgi aizsargbruņām. Šo apstākli vajag pazīt. Daži šo izjūtu uzņem kā norādījumu un 

velti skumst, citi atkal domā, ka šī izjūta nozīmē briesmu beigumu un atmet modrību. 

Kā pirmais, tāpat arī otrais apstāklis traucē enerģiju plūsmu. Bet jau pieredzes bagāts 

karotājs ciena šo vairogu, kā savu spēku sargātāju. Jūs jau zināt, ka triecieni pa auru ir 

ļoti sāpīgi acīm un ausīm, bet iespējama arī it kā cirsta vai griezta ievainojuma sajūta. 

Šīs izjūtas sevišķi sāpīgas plecos, kaklā un vēdera lejas daļā. Tas pats var notikt arī 

vātīm – stigmatiem – atveroties, tad sirds enerģija noteiktai vietai pievelk sabiezinātu 

fanātisku daļiņu un ievaino ādas audu šūniņu. Tālab sirds apvienība ar svētdevu dod 

spēcīgāko kombināciju. 

453. 

Tas, kas sacīja – “redzam ar sirds acīm”, nedomāja simbolu, bet fizisku likumu. 

Padziļinātā vai atbrīvotā apziņa pauž visu jūtu pārveidošanos. Visspilgtākā krāsa top 

neredzama, visskaļākā simfonija nedzirdama, visspēcīgākais pieskāriens nejūtams, 

viskarstākais ēdiens nesajūtams – tik reāla ir sirds jūtu vara. Šo kādību nevajag 

uzskatīt par abstrakciju. Gluži otrādi, tajā ietverts vēl viens tuvināšanas veids 

Smalkajai Pasaulei. Mēs rosinām Mūsu mācekļus vingrināties šajā jūtu transmutācijā, 

kas ir viens no visredzamākiem sirds izkopšanas veidiem. Ir iespējams ar visparastāko 
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sirds pavēli piespiest sevi nedzirdēt un neredzēt. Tādējādi iespējams iemācīties paiet 

garām pašām zemāko spēku drausmām. Šī kādība ir nepieciešama, citādi nelietderīgi 

tiks iznīcināts daudz aizsargtīkla. Vērtīgas vielas saglabāšana arī ir Joga uzdevums. 

454. 

Aizsargāšanās vēl nav pretošanās spēja. Visi sapņo par pretošanās spēju attīstību. 

Imunitāte ir tikai pretošanās spēju zema pakāpe. Imunitāte ir sirdī, bet aktīvās 

pretošanās spējas arī nav smadzenēs. Vienīgi sirds enerģija dara cilvēku 

neievainojamu un nes to pāri šķēršļiem. Tālab jāatceras sirds kā ierocis. Tieši Sirds – 

Gaismas ierocis! Bet lai netur Mūs aizdomās, ka esam smadzeņu pretinieki. Lai 

čaklais arājs – smadzenes strādā pie saviem sējumiem, lai baro sēklas un dod 

izsmalcinātu, cīņu uzasinātu, domu. Bet tagadnes postu nesošo stāvokli radījis 

smadzeņu perversais domāšanas veids. Tālab atkal griezīsimies pie sirds kā tiesātājas 

un vadītājas. Kas palīdzēs tuvākiem atrast sirds ceļu, tas atradīs arī savu pilnveidību. 

455. 

Kā var izvairīties no raidīto domu kaitīguma? Viens un tas pats padoms: - sasprindzēt 

tiekšanos uz Valdoni, šai virzienā var iegūt jebkuru imunitāti. Tāpēc ieteicu apzināties 

Hierarhiju, sākot ar visaugstāko garīgo tiekšanos līdz pat vissīkākajām, pat miesas 

vajadzībām, visur vajadzīgs sudraba pavediens. Stūrgalvība un melnā loža visādi 

centīsies novērot domas no Hierarhijas, kaut viņiem pašiem ļoti attīstīta padotība, bet 

viņi to glabā sev, pazīdami šī likuma neatvairāmību. 

456. 

Neapšaubāmi ir gadījumi, kad tumšs gars raida melnas domas uz gaišu garu un saņem 

atsitienu, bet šādā gadījumā viņš pats sevi soda, jo, ko lai dara, ja gaiša aura neuzņem 

sūtītās indīgās gāzes! Mēs un mūsu draugi ne vienreiz vien esam bijuši liecinieki 

šādiem atsitieniem, bet varu Jums apgalvot, ka visur šādos gadījumos nekad nebija ne 

mazākās vēlēšanās dot atsitienu. Lēnprātība ir īsta Skolotāja pirmā īpašība. Viņš var 

būt sašutis, bet nekad apzinīgi neraidīs satriecošu bultu. Tikai Dižais Skolotājs – 

Karmas Valdonis var apzinīgi sūtīt satriecošo Staru. Tādēļ Skolotājs ir viens, bet 

sekotājs – kas cits! Izturēsimies uzmanīgi pret līdzīgiem stāstiem, bet, protams, 

jebkura stipra cilvēka ļauna griba var vienmēr nodarīt ļaunumu, ja bailes vai slimība ir 

padarījušas mūsu auru vāju. Vislabākais līdzeklis pret šādām indīgām bultām ir 

pieķeršanās Mācības Pamatiem, mīlestība uz Hierarhiju. Mums jāpierod pie tā, ka 

dzīvojam saindētā atmosfērā, kurā lido neskaitāmas indīgas bultas, un tikai mūsu sirds 

saite ar Gaismas spēkiem palīdz mums aizsargāt mūsu aizsargtīklu. Bet ja mēs 

pieļausim šaubas par Hierarhijas Spēku vai izrādīsim gļēvas bailes ienaidnieka 

priekšā, tad, protams,  šīs jūtas nekavējoties paralizēs mūsu izstarojumus un ar to 

sabruks mūsu aizsargtīkls, kuru šie izstarojumi ir noauduši. 
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457. 

Kas ir “Sidraba Tilta vibrācija”?  Tā nosauc vibrāciju, ko Skolotājs sūta māceklim, 

nogurušās sirds stiprināšanai. Šī vibrācija nostiprina saiti starp Skolotāju un mācekli. 

Garīgajai redzei redzams šis sidraba Stars. 


