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300. 

Agni jogam jāatbrīvojas no tautību konvencionālisma, kaut arī pagaidām viņš 

joprojām pieder pie vienas no tām. Agni jogs atbrīvojas no nodarbību vienveidības, 

kaut arī piekopj kā galveno vienu zinību un vienu arodu. Agni jogs aizstāj asins 

radniecību ar gara radniecību. Agni joga vairogs ir sevis atdošana pasauļu evolūcijai 

un stingra atsacīšanās no aizspriedumiem. 

301. 

Skolotājs uzmana joga attīstību. Joga attīstības pazīme būs Skolotāja balss 

sadzirdēšana, tai pašā laikā attīstās taisnīguma jūtīgums. 

302. 

Burvis pat visparastāko darbību ievīsta neparastības tārpā. Jogs pat visneparastāko 

parādību ievirza parastības robežās, jo viņš zina, cik lietderīga ir daba. Jogs nav ne 

vecs ne arī jauns, jo viņš pazīst paškāpeniskas augšupejas taku. Viņš nav jauns, jo 

apzinās agrākās pieredzes krājumu. Jogs var iziet caur dzīvi nepamanīts. Jogs var 

pasmaidīt par vājprāta runām, bet viņš dragā gara tumsību. 

“Es esmu bargs Patiesības apvainošanas satriecējs. Es uzņemos vecās pasaules 

iztīrīšanu. Es būšu nepiekāpīgs pret niecības uzmākšanos. Es uzņemos iedrosmi 

ļaunuma trakumam stādīt pretīm savu patību!” Tā apgalvo jogs un apstiprinājuma 

tvirtumā kaļ savu Patiesības zobenu. Uzskatiet par laimi piebiedroties Jogai! 

Pagātne sniedz jogam iesācējam savus labākos augļus, nākotne atvērs viņam darbības 

plašumu. 

303. 

Patiesi saku – Agni jogam jāsaņem cienīga vieta zemes virsū un augstāk, jo viņš sevi 

ievijis vissmalkākajā stihijā. Un kad mazdūšība sajūt šausmas, viņš ietērpjas ugunīgās 

bruņās, baiļu viņā nav. 

Paturiet prātā uguns kristības, uguns krustu, visus liesmojošos kausus, ko jau sen 

esmu jums parādījis, kā nākamās Jogas simbolu. Uguns simbols ir izgājis caur visām 

Mācībām, lai tiktu pielietots dzīvē. Tā uguns ir pietuvojusies un ūdens ir atvietots ar 

uguni. 

304. 

Jogs atrodas pastāvīgā sava Skolotāja pārbaudē. Tieši tāpat jogs pārbauda tos, kas 

viņam tuvojas. Paskaidrojiet, ko nozīmē pārbaudīšana ar aukstumu, ar izsalkumu un 

visiem citiem paņēmieniem. Garīgi neattīstīts cilvēks nespēj aptvert, kā var izzust 

aukstuma un izsalkuma sajūtas? Bet kas izprot lietu būtību, saprot, ka sajūtas neizzūd, 

bet ka gara stāvoklis var būt tāds, ka nekas to nesatricinās. Izsalkušais atradīs 

apmierinājuma veidu, ja vien viņa gars nebūs noslēdzis līdz zvēra stāvoklim. 
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Salstošais var sasildīties tikmēr, kamēr viņa gars saprot, kādēļ viņam jāaizsargās, 

citādi paliek zvērisks uzbudinājums, apziņas aptumšošanās un krišana. 

Pareizi ir piebilst, ka rosība būs labākā izeja no dzīves lamatām. Jogs acumirklī 

apsver, cik vērtīga ir lietderība. Ja viņa jogisma atsegšanai tam ieteiks apēst gabalu 

gaļas, protams, viņš atzīs par labāku apēst gabalu gaļas, nekā pārdot noslēpumu. No 

gaļas sekām viegli attīrīsies, bet nodevīgās rokās nodota noslēpuma sekas nav 

izlabojamas, un dažreiz jālieto triecēja stars, kas tikai reti pieļaujams. 

Gribu arī atgādināt par radoša darba nozīmi attiecībā uz Agni Jogu. Jums bija uzdots 

iepazīt divus mūzikas darbus pretējā izpildījumā, un gars saprata, kāda starpība bija 

iedarbībā. Tā paceļas apziņa, pieskaroties Patiesībai. Vēl viena abstrakcija kļūs jums 

par realitāti. Un cik lieliska ir pastāvīgas pārbaudes apziņa, tajā ir kustība. Vai gan 

uguns jogs var ļauties nekustīgumam? Ne uzklausīšanai, bet lietā likšanai runāju. 

305. 

Tas, kas tiecas uz augstāko zināšanu, nenovēršami būs arvien sardzes vietā. Kuru gan 

citādi sauktu par kareivi? Kurš tad ir arājs? Kurš ir ceļvedis? Jogam jāsaucas šajos 

trijos cildenos vārdos. Bet pienāks laiks parādīt sējas lauku. Kas gan to mērīs olektīm? 

Jo joga lauks ir izplatījums. Kas var nosaukt viņa uzvaras, ja ugunis zaigo viņa 

iekšienē? Kas pārskaitīs viņa izglābtos, ja viņš tos ir vadījis netaujājot pēc vārdiem? 

306. 

Pastāv ačgārns ieskats, ka jogam mēdz būt nesatricināma veselība parastā nozīmē. Vai 

tad jūtīgu instrumentu darina no bieza koka? Vai gan vīnas stīgu vērtīgums nav 

ietverts viņu jūtīgumā pret vissmalkākiem toņu dalījumiem? Tāpat skan arī 

izsmalcinātais Joga aparāts. Proti, viņam zināmas tās neizteicamās pārejošās sāpes, 

kas kā vīnas stīgu uzskaņošana pārveido viņa būtni. Saprotams, ka Mēs nepārspēlēsim 

Jogas takas drošību; kā var izbēgt no sāpēm centriem pārdzimstot? Atziņas uguns 

nepārstāj dedzināt. 

Jūs zināt, ka sacītais nav abstrakts simbols. Visi šo sāpju parastie apzīmējumi nevar 

dot nekādu labumu tikmēr, kamēr zinātne nepasteigsies saprast psihiskās enerģijas vai 

garīguma nozīmi. Jo trūcīgāka ir izpratne par Jogas bīstamību, jo tālāks ir cilvēks no 

sakara ar Augstāko Apziņu. Pie kam, vērtīgi ir nevis nejauši apziņas lidojumi, 

vajadzīga nerimstoša lidojuma dziesma. Vīna ne vienmēr skan atklāti, bet viņas 

melodija arvien harmoniska. 

Tie, kas meklē Joga nesatricināmu veselību, lai labāk bauda glāzi vīna un patērzē par 

augstām idejām – nepielietojot tās dzīvē. Jo joga veselība plīvo kā augšuplidojoša 

ērgļa spārni. Joga acs redz, kā tā ērgļa acs kuru jūs pazīstat, joga mierīgums ir okeāna 

viļņa spriegums. 
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307. 

Joga veselību salīdzina ar vīnas tīrskaņošanu. To pašu var teikt par joga darbu, te 

skanošu, te klusējošu, pārklātu ar lietderības segu. Joga mērķis ir pildīt izplatījumu ar 

derīgu apstiprinājumu pārvērst enerģiju visur turp, kur aptraipīta Patiesība. 

Vai var apvainot jogu, ja viņš negaidīti parādās vai arī uz ilgu laiku nozūd? Ir laiks 

saprast piesaistīšanos noteiktai vietai. Tikai doma un darbība būs par iemeslu 

atrašanās vietas noteikšanai virs zemes. Tāpēc klejošanas nekad nav šķiramas no 

Jogas. Kur tad dzimst kustīguma jūtīgums? Kur norūdās patiesība? Kur veidojas 

izzināšanas vientulība? Joga darba skanīgums var augt no izplatījuma. Jogam jāpazīst 

izplatījums un jāprot atnest tautām izplatījuma vārdu. 

308. 

Tie, kas nāk pie joga pēc Mācības, nebūs vienlīdzīgi vērtīguma ziņā. Jogam jāsaprot, 

kurš atnācis nejauši un kurš var tapt par mācekli kurš vēlāk var kļūt par mācekli 

audzinātāju, izkopdams savas spējas pateicoties atnācējiem. Ļaunāk tiem, kas 

pieskārušies Jogai, vēlāk tomēr cenšas atgriezties agrākajā dzīvē. Patiesi, vieglāk ir 

astrālam atgriezties ķermeņa spīlēs, nekā tam, kas atzinis kaut zinības drumstalu, 

atgriezties aizspriedumu tumsā. Brīdiniet tos, kas grib klausīties par Jogu. Mēs 

nevienu nedrīkstam maldināt. 

309. 

Par joga vairogu sapņo daudzi, bet kalt zobenu tiem par garlaicīgu. Prasme triekt 

nenāks no sveša zobena. 


