
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

12.daļa: Dārgumu Krātuves Sardzē. 

6.nodaļa: Arhata Sirds radošais spriegums. 

 

1 lapa no 2 lapām 
 

342. 

Gremdējoties Bezrobežības viļņos, mēs varam kļūt līdzīgi vētras plūktiem ziediem. 

Kā gan mēs atradīsim sevi pārveidotus – Bezrobežības okeānā? 

Sūtīt laivu bez stūres nebūtu nekāda gudrība. Tāpēc ir nolemts Ceļvedis, un sirds 

izauklējums nekad netiks nogrūsts bezdibenī. Kā ceļa zīmes Gaismas ceļā, modrā 

nomodā stāv Cilvēces Brāļi, allaž gatavi ievirzīt ceļinieku augšupejas ķēdē. 

Hierarhija nav piespiešana, tā ir – Pasaules uzbūves likumība. Nevis draudi, bet sirds 

aicinājums un brīdinājums tā ir, un pamācīšana uz labu. 

Tādā veidā iepazīsim Gaismas Hierarhiju. 

343. 

Kosma sirdij līdzīga Arhāta sirds. Saule ugunij līdzīga Arhāta sirds. Arhāta sirdi pilda 

Mūžība un Kosma kustība. 

Cilvēkos pastāv jēdziens par nedzīviem Arhātiem, un nabagie jogi ar savu ieskatu 

veicina viņu iztēli. Bet cilvēce beidzot apjēgs, ka Arhāts ir Matērijas Lucidas 

augstākais izpaudums: tad tā arī sapratīs, ka nav atšķirības starp Matēriju Lucidu, kas 

izplata Gaismu un starp Mīlestības Matēriju, kas visu ietērpj Gaismā. Cilvēce ietērpj 

Arhātu raupjā apvalkā, bet Matērija Lucida staro Mīlestībā. 

Augstākajam ir dots augstākais un augstākais dzīvo augstākajā, un augstākais ieņems 

pirmo vietu tālo pasauļu plašumos. 

344. 

Mūsu Hierarhija dzīvo un aug saskaņā ar ugunīgo likumu. Mēs, Arhāti, priecājamies 

par dzīves uguni un vēl jo vairāk par evolūcijas liesmas pieaugšanu. Nākamie Arhāti, 

tie, kas uz šīs planētas noslēdz zemes rēķinus, ir Mums, Arhātiem, līdzstrādnieki. Kad 

Hierarhija top bagātāka, tad ir kosmiskie svētki. Likums ir viens un tas pats mūžīgs. 

Kosma apstiprināts Likums. 

Redzam pasauļu starojumu. Redzam noieto un bezgalīgo gājienu. Redzam Pasaules 

Mātes starošanu! Nobeigsim ar prieku par gājienu. 

345. 

Šambalas Vispasaules Acs nes cilvēcei svētību. Šambalas Vispasaules Acs kā Gaisma 

cilvēces ceļā. Šambalas Vispasaules Acs ir tā Zvaigzne, kas vadījusi visus meklētājus. 

Vieniem Šambala ir Patiesība, citiem Šambala ir utopija. Vieniem Šambalas Valdonis 

ir Svētvientuļnieks, citiem Šambalas Valdonis ir pārticības iemiesojums. Vieniem 

Šambalas Valdonis ir izgreznots Elks, citiem Šambalas Valdonis ir planētas garu 

vadītājs. Bet Mēs sacīsim - Šambalas Valdonis ir Pasaules Mātes Uguns un Dzīvības 

Ugunīgais Rosinātājs Spēks. Viņa Elpa deg liesmās un Viņa Sirds kvēlo Sidraba 

Lotosa ugunī. Šambalas Valdonis dzīvo un elpo Saules sirdi. Šambalas Valdonis – 
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Aicinātājs un Aicinātais. Šambalas Valdonis – Bultas Raidītājs un visu bultu 

Pieņēmējs! Šambalas Valdonis elpo Patiesību un apstiprina Patiesību. Šambalas 

Valdonis nesatricināms un visu satriecamo pārvērš jauncelsmē! Šambalas Valdonis – 

karoga Smaile un Dzīves Virsotne! Pieņemiet Šambalas Valdoni kā Dzīvības Zīmi; 

trīskārt teikšu – Dzīvības, jo Šambala ir cilvēces tiekšanās garantija. Mūsu 

Parādīšanās ir apstiprinātais ceļš uz Bezrobežību! 

346. 

Arhāta jaunradē sirds pauž to tiekšanos, ko apstiprina Kosmiskais Magnēts, iegūstot 

tiekšanos pilnos savienojumus. Tiekšanās pilnās Arhāta Sirds būtiskais radošais 

spriegums tā deg izplatījuma ugunī! 

Veicināt evolūcijas progresu, sniegt apstiprināto Patiesību, zināšanu, un pievienot 

cilvēci evolūcijas plūsmām – šis stimuls rosina katru Arhāta kustību. Šis 

sasprindzinājums iekustina visas jūtas un smalkās enerģijas. Tā darbojas manifestētais 

cilvēces Draugs! Šīs izplatījuma tiekšanās ir Mūsu sadarbības pamati. Tāpat 

apstiprināti ir ugunīgā Agni Joga, šī cilvēces Drauga centri. Jā, jā, jā! Mēs kalpojam 

cilvēces augšupejai. 

347. 

Cilvēce nekad nav padomājusi par Arhāta dzīvi. Arhātu ir parasts redzēt kā mākoņu 

iemītnieku. Domāšanas galējības ir šausmīgas un smieklīgas. Patiesi, Mēs – cilvēces 

Brāļi nepazīstam sevi cilvēku radītajos priekštatos. Mūsu Garīgās sejas tik 

fantastiskas, ka Mums šķiet, - ja ļaudis vērstu savu fantāziju pretējā virzienā, Mūsu 

Attēli iegūtu pareizo formu. 

Karmiskās saites it kā izgaist, kad domāšana priekšstata Arhātu. It viss tad ir gluži citā 

mērogā, viss neticami, nekas neatbilst īstenībai. Sacīsim – gaitā uz augstākām 

pasaulēm – Arhāts ir neizmērojams visās izpausmēs. Paceldamies augšup, Arhāts 

paceļ sev līdzi visas augstākās un smalkākās enerģijas. 

Savas patiesās Sejas Mēs varam parādīt tikai tuvākiem. Mūsu starus varam sūtīt tikai 

vistuvākajiem, jā, jā, jā! 

348. 

Mēs sakām apziņas loks, jo par pilnu apli saucam Arhāta apziņu. Bet izpausta vēl 

lielāka atziņas pakāpe, to mēs saucam – “apstiprināts par pilnīgu”. Kosmiskais 

Magnēts ir Mūsu svētslēptais varenais spēks, šī spēka diženums neaptverams. Ja vien 

gars spētu saprast, tad bezbailība piepildītu visu sirdis un sfērās atskanētu prieks. 

Arhāts iet nesdams Kosmiskā Magnēta spēku sirdi! Kosms rada, rada Esības daiļumu. 

Tiekšanās parādību Es varu nosaukt par Kosmisko Magnētu. 


