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310. 

Visgrūtāk ir garam, kas uzkrājis iespējamības, bet ārējais dzīves apstākļu dēļ nespēj. 

Visatbilstošākais piemērs te slēgts katls, kas vārās, izplatījuma ietekmē. Tad jālieto 

dzesēšanas maiņstrāvas. Izplatījuma ugunij, kas sakarsē pat akmeņus, ir nesaraujama 

saite ar centru kanāliem, tāpēc Skolotājs pat vispašaizliedzīgākajam jogam saka – 

piesardzību! 

311. 

Nagi jums nav bīstami, rēkšana jūs nebiedē. Zvēri luncina astes un ir gatavi kalpot. 

Proti, Jogas ceļš pārvērš briesmas uguns ziedos. Kad ieteicu saglabāt Zemes 

uzkrājumus, domāju vienīgi par gara cietokšņa apbruņošanu. Izšķērdību Mēs 

nosodām. Katra iesaistīšana ir brīvības pakāpe, kur gan ir pieļaujamā ieguvumu 

robežas? Skolotāja jūtziņa un pieredze apstiprinās ieguvumu. Jogs var visu, jogam 

viss nav atļauts. Kur tad ir ierobežojuma noteikumi? Atbildība par savu garīgo 

mantojumu, tikai šī manta ir joga cienīga. Viss cits nav nekas vairāk, kā kareivja 

ieroči, kas pēc kaujas atdodami karavadonim. Tur nevar būt šaubu. “Valdniek, pieņem 

visu manu apbruņojumu, zobenu satriecēju un vairogu aizsargātāju. Cik smaga mana 

bruņu cepure, kas kaujā bija vieglāka par spalvu! Kāju bruņas apgrūtina manu soli un 

roku bruņas kā važas ap rokām!” Karavadonis sacīs – Katrai kaujai savi ieroči. Atstāj 

nepiemērotos ieročus, tos nodos tava gara stāvokļa pārņēmējiem. Katrai kaujai 

paredzēti attiecīgi ieroči. Zobens tev jau par īsu, tāpēc dodu tev gaismas šķēpu un tālā 

lidojuma bultas. 

Kas redzējis naidnieku zobena attālumā, tas zina kā raidīt uzvaras bultu. Bet daudzi 

kareivji nepazīst ieroču lietderību un tāpēc nokļūst zem ienaidnieka cirtieniem. Kas 

pakļuvis zem ienaidnieka cirtiena aiz nepiesardzības, tas godu nepelna. Šis kaujas 

noteikums nepieciešams katram jogam. 

312. 

Maldīgi ir domāt, ka apziņas augšupeju veic pārdabiska sajūsmība. Kā apakšā, tā arī 

augšā, visur darbs un pieredze. Apziņa sekmēs smalkā ķermeņa augšanu. Nav pat ne 

mazākās izjūtas, kas neradītu audus smalkajam ķermenim. Tieši šo apstākli cilvēki 

parasti atstāj bez ievērības. Viņi domā, ka ar liela mēroga rīcību var nosegt virkni sīku 

mājas darbību. Bet kur ir lielais, kur mazais? Tāpēc joga rīcība ir vienmēr ļoti smalki 

pārdomāta. Katrā joga kustībā samanāma spēja novērot un rūpība. Tajās nav 

aizspriedumu un sveša paraduma. Viņš soļo kā lauva, nesabradājot augus, kas nav 

ievērības cienīgi, bet viņa sitiens satriec nevilcinādamies. Tā jānovērtē katras savas 

rīcības būtība. Nevajag cerēt, ka rīt var iedēstīt jaunu dārzu. Vienīgi nekavējoties, 

neatliekami var nostiprināt apziņas dēstījumu. Dārznieks pēta katru jaunu dārzā 

atrastu sakni. Jogam katrs apziņas pavediens būs tālo pasauļu pavediens. 

 

 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

12.daļa: Dārgumu Krātuves Sardzē. 

6.nodaļa: Arhata Sirds radošais spriegums. 

 

2 lapa no 3 lapām 
 

313. 

Jogs savās darbībās līdzinās akmeņkalim vai smalkāko izstrādājumu zeltkalim. 

Tiešām, kalvim līdzīgs ir jogs. Vienīgi kalvis savij no vissmalkākiem pieskārieniem 

kombinējumu rakstu. Tāpat jogs prot aptvert cilvēku nodomu neredzamos 

nosacījumus. Viņš tiecas pēc parasti neredzamā un iemācās izprast darāmā īstos 

cēloņus. 

Modrības pieredze pieder jogam. Vai gan jogs spēj pilnīgi atstāt dzīvi? Viņš tik tuvs 

pilnveidošanās gaitai, ka pat nespēj ilgi uzturēties pierastajā starpplanētu stāvoklī. 

Jums pazīstamais Jogs U. Tāpēc radījis sev īpašu starpplanetāru uzturēšanās iespēju. 

Tā ir kļuvusi noderīga cilvēcei un kļuvusi par pamatu smalkā ķermeņa sabiezēšanas 

pētījumiem. Minu šo piemēru kā pierādījumu, ka visur vajadzīgs personīgi apzināts 

darbs. 

Smalkās pasaules samaitātība traucē cilvēci nepārtraukti turpināt tuvošanos pilnībai. 

Bet smalko pasauli kropļo zemes pasaule, tāpēc ārstēšanai jāsākas no šejienes. Tāpēc 

Jogas studēšana nav personīga tuvošanās pilnībai, bet ir smalkās pasaules uzlabošana. 

Apzinīgi mainot ķermeņa stāvokli, jogs sasniedz gara darbības spriegumu. Viņš ne 

tikai saīsina iemiesoto atpūtu, bet nekavējoties vērš domu uz derīgām darbībām. Tā 

viņš apvieno šķirtās pasaules un apstiprina esošā izzināšanu nepārtrauktā darbā. 

314. 

Sevišķi grūti ir pamanīt kaut ko, ko nepavada parastās nervu reakcijas. Tā ir joga 

pašsavaldīšanās. 

Jūs esat redzējuši kā urga pārvēršas varenā straumē, ja tā uzņem sevī visus 

ūdenskritumus un visas straumju strūklas, pārvēršot tās par savu vilni. Tāpat jogam 

nav labas ne nelabas zināšanas, viņš uzsūc sevī katru zināšanu un atrod lietderību 

visam. 

Vajag pieradināties visas zināšanas realizēt. Kuru sfēru drīkstam uzskatīt zemāku par 

sevi? Kā varam saglabāt drošu pārliecību, ja paši atstumjam vajadzīgo materiālu? 

316. 

Kur gan slēpjas joga sekmes? Ne pūļa pievilkšanā, ne liela vairuma atgriešanā, bet ap 

joga darbiem sāk iezīmēties atdarināšana, apzinīga un neapzinīga, labprātīga un 

nelabprātīga. Ļaudis sāk darīt to pašu. Pat ienaidnieki, lādēdamies, seko pa to pašu 

ceļu. 

Ap joga darbiem uzkrājas it kā sevišķa atmosfēra. Tās ir īstās sekmes, kad nevis 

nauda, nedz lielais daudzums, bet neredzamā uguns aizdedzina cilvēku sirdis. Bet 

vēlēdamies atdarināt, viņi ieiet tai pašā atmosfērā un izraisa uz sevis tās pašas radošās 

rasas lāses. Šīs sekmes neizriet tikai no ārienes vien, tās rodas cilvēku rokām 

saskaroties ar izplatījuma domu. Bet jogs ir izplatījuma enerģiju pirmkanāls, 

pirmuztvērējs. Tāpēc jogs rada gaismu kā aicinoša uguns. 
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Viņš ceļ to celtni, kurai jātop uzceltai. Viņš saliek iepriekš nolemtos akmeņus, un pat 

ienaidnieki nodrebot atkārto atnesto vārdu. Jogs nesprediķo. Viņš reti uzstājas, bet 

uzticētie darbi aug ar sevišķu nokrāsu. Daži pat neatzīst šo darbu uzplaukumu, jo to 

uzdevums nav uzsūkt, bet aizdedzināt. 

Kurp aizlidos uguns dzirkstele? Vai var saskatīt visus ugunskurus, kas aizdegti, un 

visus ceļiniekus, kas sasildīti ar agni joga uguni. 

Uguns apgaismo sekmīgi, jo tā spīd ne sevis labā. 

317. 

Kā straume izlaužas caur klintīm, nebēdādama par akmeņu sastāvu, tā Agni jogs 

neņem vērā tautu konvencionalitātes. Augšupejā uz apziņas virsotnēm, tādam, kas 

aizdedzis apziņas gaismekli, nepastāv ne robežas, ne ierobežojumi, ne aizliegumi. 

Izraēls, Ceļa meklētājs stāvokļa robežu atskārtušie Maiji, atgādinās par meklējumu 

gaitām. Tāpēc, tāpat kā uguns nepazīst robežas, tā arī Agni joga apziņa iet netraucēti. 


