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349. 

Galvojums ir parādība ar milzīgu nozīmi. Tas rada siržu ķēdi un pārvērš Haosu 

izplatījuma apzinīgās artērijās. Naktī parādītais simbols bija ļoti nozīmīgs. Tumsas 

čūska aprij draugu, ja tas atsakās no apzinīgas sakaru uzturēšanas. Tāpat liela ir 

Galvotāju atbildība – ne velti sacīts – deg roka! Tā, bez pārspīlējuma, ugunīgas sāpes 

caururbj galvotāju, ja galvojamie kļūdās, bet nevar būt cita veidojuma, tāpēc 

vingrinieties uzmanībā un vērībā. 

350. 

Pat visaugstākajām Būtnēm jāpiepildās ar garu, lai darbotos. Izteiciens “piepildīties” 

ir ļoti precīzs. Tieši jāpiepildās. Tātad jāpildās ar gara pārpilnību. Bet vai tas 

nenozīmē stāties sakaros ar Hierarhiju? Tieši šī gara smelšana no Augstākā Avota dod 

ugunīgās enerģijas atjaunošanu un spraigumu. Tāpēc nekur nav ieteikts noslēgties 

garā, bet gan pretēji – piepildīties ar gara vareno spēku, kas ved pie Gaismas. Pareizi 

esat atcerējušies stāvēšanu bezdibeņa malā kā sprieguma augstāko robežu. Tikai tādas 

viļņu virsotnes pacels garu līdz piepildījumam. Kas domā par patību, par sevis 

apstiprināšanu, tas nekad nesmels mūžīgo Uguni. Tālab piemērosim savu traukšanos 

izplatījuma mērogiem. Varu apsveikt jūs, stipros karotājus, kas zina par Feniksu, no 

pelniem atdzimstošo. 

351. 

No visnelabākā izvēlieties to labāko – arī tas ietilpst Arhāta uzdevumā. Bieži vien jūs 

apņems vesels ļaunuma bezdibenis, bet arī tad vēl jāatrod pašsavaldīšanās, lai 

saņemtu to labāko. Nav viegli okeānā sameklēt to labāko vilni, bet tomēr tas 

iespējams. 

352. 

Apsveriet tikai, ka nekas nespēj viltot auru un sekrēciju saturu. Cilvēcei ir grūti 

pieņemt šo vienkāršo apsvērumu. Pat Arhāta pārbaudījumos līdzīgi jautājumi ir vietā. 

Neko neredzot, neko nedzirdēt, bet tomēr ticēt, paceļoties augstākās atziņas pakāpē – 

tā arī ir Arhāta kādība. Sirds traukšanās manifestācija – arī Arhāta kādība. Prasme 

orientēties kā dižā, tā niecīgā – arī Arhāta kādība. Pamatenerģijas taupība – arī Arhāta 

kādība. Nemitīgas labuma alkas – arī Arhāta kādība. Vīrišķība un pacietība – arī 

Arhāta kādība. Ir absurdi uzskatīt Arhāta būtību kā kaut ko pārzemīgu! Viņš veidojies 

uz zemes kā siržu vadītājs. Viņš atdod sevi kā jaunu veidojumu fokusu. Viņa apziņa 

redz visus pat šķietami neiespējamus zemes apstākļus, bet Viņa sirds saprot, kā 

transmutēt šos šķēršļus. Garā nabadzīgie vienmēr baidās no kaujas, pareizāk, no tā 

stāvokļa, ko mēs saucam par kauju. Bet neviens cits definējums tā neietvers cīņu un 

sasniegumu stāvokli, kā kauja. Tā iespējams atrast vietu arī pretiniekam līdzīgi 

galodai šķēpa uzasināšanai. Ieskatu, ka Skolotājam var sūtīt pastiprinātu tiekšanos 

kopējā kaujā. 
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353. 

Nav jādomā, ka Arhāts var kaut uz mirkli izmest no apziņas Vadošo Gribu. Viņš 

izrādīsies vienkāršs cilvēks, ja vienmēr svētsvinīgi nenesīs varoņdarba Kausu. Viņa 

Sirds spēks iesnaudīsies, tikko Viņš nesajutīs savā rokā Hierarhijas pavedienu. Šādā 

nemitīgā apziņas modrībā izpaužas Arhāta īpatnība. Kad stāstu par modrību, mācu 

jums atziņu pamatus. Bet šāda svētsvinība nav viegla pie atmosfēras apjukuma. Nav 

viegla trauksmīgā modrība, kad virpuļo trūdēšanas putekļi. Nevar izvirzīt vienādas 

prasības, kad blīve dreb. 

Tikai Arhāts spēj glābt cilvēkus apmulsumā. 

Arhātam piemīt kādība nenotrulināt savas izjūtas.  

354. 

Tikai ugunīgā saspringtībā viņš sasniedz šo grūto kādību. To var nosaukt par akmens 

askētismu. Askētisms apvieno cilvēku sirdis. Tas, par kuru jūs lasījāt vakar, pazina šo 

cildeno izjūtu saasinājumu. Ikviens, kas viņu apmeklēja nevīstošu sirds svaigumu. 

Nevis ar kaut kādiem sevišķiem paņēmieniem, bet vienkāršā sirds atklātībā 

sasniedzams tāds pastāvīgs saasinājums. Viņš nekad sevi nežēloja, un šāda kādība 

nebija prāta ietekmēta, bet kļuvusi par dabu. Bet cik daudzi priesteri, ikdienā 

notrulinādamies, zaudēja uzkrāto. Ikdiena ir varens pārbaudes akmens. Tas atver 

Mūžības Vārtus un nostiprina Uguni. 

355. 

Labāk iegrimt miegā ar lūgšanu nekā ar lāstiem. Labāk sākt dienu svētījot nekā 

niknumā. Labāk uzņemt barību smaidot nekā šausmās. Labāk sākt darbu līksmi nekā 

grūtsirdībā. Tā runājušas visas Pasaules mātes; to ir dzirdējuši visi pasaules bērni. 

Vienkārša sirds bez Jogas zina, kas vajadzīgs panākumiem. Var pielikt visādus 

apzīmējumus, bet līksmā un svētsvinīgā pamata jēga saglabāsies visos mūžos. Bet 

Uguns Jogai jānostiprina augšupejas pamats, Agni Jogā, vispirms, nav hipohondriķis; 

viņš aicina sev līdzi visus garā stipros un līksmos. Kad prieks kvēlo pat visgrūtākos 

apstākļos, Agni Jogs pildās ar nesalaužamu spēku. Tur, aiz visgrūtākās pārejas sāksies 

Ugunīgā Pasaule. Ugunīgā Pasaule ir nemainīga. Jogs zina, ka nekas nespēs viņu 

kavēt sasniegt Ugunīgo Pasauli. Tā mātes pirmā lūgšana un pats Ugunīgo Pasauļu 

Majestātiskums ietverti tajā pašā sirds pavedienā. 

356. 

Samadhi ir tikai daļējs ugunīgs stāvoklis. No Zemes viedokļa grūti saprast ugunīgās 

eksistences iespējamību, ja pat samdhi tai neatbilst pilnīgi. Ja samadhi tik bīstams 

dzīvībai, tad kāds gan enerģijas sasprindzējums vajadzīgs asimilācijai! Bet apziņas 

transmutācija rada tik saspringtu, sajūsmas pilnu stāvokli, ka tikai ugunīgā 

saspringuma izpausme atbilst jaunās būtības spēkam. Pat uz Zemes samnambulisms 

rada pretošanos Ugunij. Samnambulu zināmais stāvoklis izraisa mirdzēšanu un pilnīgi 

pasargā pat no sadegšanas spēcīgā ugunī; tādi gadījumi pazīstami kā Austrumos, tā arī 
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Rietumos. Jo samnambulisms ir apziņas pārveidošanās, kas it kā aizdedzina visu 

nervu vielu un tādējādi uguns asimilējas ar auras uguni. Tas, tātad, var dot zināmu 

priekšstatu par ugunīgā ķermeņa pārveidošanos. Visparastākajā dzīvē var novērot, ka 

dažreiz mātes, glābjot bērnu, pretojas visniknākajam stihiju uzbrukumam; kaut kāda 

viela pārveido viņu spēkus. Ne jau velti sacīts, ka metafizikas nav, ir tieši tikai fizika. 

Arī fizika māca, ka prieks rada veiksmi. Bet kas gan cits var stiprināt gara 

nenogurstošo prieku, ja ne Ugunīgās Pasaules apzināšanās? Tāda apziņa jāaudzina kā 

dārga puķe. Sudraba Lotoss staro kā nākošo Vārtu atvēršanās signāls. 

357. 

Daudzi nekad nesapratīs, ka attiecībā uz veselību Jogam jābūt ļoti piesardzīgam. 

Daudzi savā neattīstībā iedomājas, ka Joga veselība apdrošināta un ka nekas fizisks 

nespēj viņam pretoties. Viņš pēc daža laba domām nejūt ne aukstumu ne karstumu. 

Un tomēr, viļņi tilta pāli izskalo pat ātrāk nekā purvu. Purva smiltis cieš no ūdens 

kustības mazāk nekā pālis, kas nostiprināts pret straumi. Tāpēc ir neprātīgi domāt, ka 

Jogs var viegli panest tumsonības pastiprinātos smagumus. Tiesa, viņš neizrādīs savu 

sasprindzinājumu, bet tas būs tik pat spēcīgs kā viņa sirds uguns. Arī šeit vienkāršais 

atbilstības likums pierādīsies pilnā spēkā. Ja Jautās, vai pretestību neattīsta spiediens, 

tad tāds jautājums būs pamatots. Tāpēc vēl jo vairāk jāsaudzē spēki, ja zinām, kādam 

nolūkam tie vajadzīgi.  

358. 

Jā, Arhāta sirds ir līdzīga Kosma Sirdij. Bet kā gan izpaužas saulei līdzīgā Arhāta 

sirds? Sacīsim – tieši  mīlestībā, bet ne tai nozīmē, kādā cilvēce to iedomājas; ne tai 

svētījošā mīlestībā, kādu ļaudis piedēvē Patriarham. Nē, Saulei līdzīgā Arhāta sirds 

nostiprina varoņdarbā un grauj visu iznīcīgo. Arhāta sirds cīnās ar tumsu un nostiprina 

ugunīgo tiekšanos. 

Kas gan dod spēkus Arhāta sirdij? Sacīsim – mīlestība. Tikai šis avots zina, kā 

piesātināt ugunīgo sirdi. Diženā Pasaules Māte pazīst šo Avotu. Katra tīra sirds pazīst 

šo Avotu. Ar ko gan saliedēt sirdis? Sacīsim – ar mīlestību, ar to vareno avotu, kas 

pārvērš dzīvi daiļumā. Ar to avotu, kas satur visas sirds smalkās enerģijas. Arhāta 

sirds ir sakramentālais cietoksnis, kas glabā Kosma sakrālo dāvanu. Un ne ārpus 

dzīves, bet pašās dzīves dzīlēs tiek kaldināta Arhāta Sirds, sacīsim – ar mīlestību. Jā, 

jā, jā – tā saka Šambalas Valdonis. 

359. 

Kā Ugunīgā Sirds stāv sargpostenī, tā varenie Izlādētāji šķīsta izplatījumu. Visas 

Kosmiskās Kaujas tiek piesātinātas ar spēkiem, kas plūst no visiem Kosma Centriem. 

Ugunīgi saspringtie centri sekmē visus kosmiskos nosacījumus. Ja Mēs runājam par 

ugunīgajiem Kosma Centriem, tad jāņem vērā tā ugunīgā trauksme, ko tālajās un 

zemes sfērās izstaro vareno Arhātu centri. Bez šiem ugunīgajiem Cilvēces Glābēju 

centriem nebūtu bijis iespējams noturēt notikumus līdz nolemtajam termiņam. Patiesi, 

cildens ir šis cilvēces aizsardzības darbs. 


