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425. 

Alahabadas zvaigzne norādīja ceļu un tā Mēs apmeklējām Sarnatu un Gaiju. Visur 

atradām reliģiju pulgošanu. Atceļā, spīdot pilnam mēnesim, Kristus izteica zīmīgus 

vārdus. Nakts pārgājiena laikā ceļvedis bija pazaudējis ceļu. Pēc meklēšanas, es 

atradu Kristu sēdam uz smilšu paugura un raugāmies mēnesgaismas apmirdzētās 

smiltīs. Es sacīju: - Mēs esam pazaudējuši ceļu, būs jānogaida zvaigžņu stāvoklis – 

“Rasul Moria, kas Mums ceļš, kad visa zeme Mūs gaida?” Paņēmis bambusniedres 

spieķi Viņš apvilka kvadrātu ap savas pēdas nospiedumu, piebilzdams: “Patiesi Saku 

– ar cilvēka kāju”. Pēc tam, nospiedis delnu, tāpat ieslēdza to kvadrātā “Patiesi Saku – 

ar cilvēka roku”. Starp kvadrātiem Viņš uzzīmēja ko līdzīgu kolonnai un apklāja to it 

kā ar pussfēru. Viņš sacīja: “O, kā Oum iespiežas cilvēka apziņā! Lūk, Es uzzīmēju 

auglenīcu un virs tās loku, un ieliku pamatu uz četrām pusēm. Kad ar cilvēka kājām 

un cilvēka rokām būs uzcelts Templis, kur zels Manis ieliktā auglenīca, lai tad pa 

Manu ceļu iziet celtnieki. Kāpēc gaidām ceļu, kad tas jau Mūsu priekšā ir. Un pacēlies 

Viņš ar nūju sajauca uzzīmēto. 

Kad tiks izrunāts Tempļa vārds, tad parādīsies uzzīmētais. Kad iegaumējuši allaž 

turēsiet prātā Manu zvaigznāju, tad kvadrāts un deviņas zvaigznes iemirdzēsies virs 

Tempļa. Pēdas un rokas zīme tiks uzzīmēta virs stūrakmeņa.” Tā sacīja to Pats jaunā 

mēness priekšvakarā. Tuksneša karstums bija liels. Rīta Zvaigzne ir Lielā laikmeta 

Zīme, kura kā pirmais stars atmirdzēs no Kristus mācības, jo kam gan citam godināt 

Pasaules Māti, ja ne Kristum, Kristus taču tika pasaules pazemots. Dodiet Mums 

velves Loku, kur ieiet!” 

426. 

Protams, dzīve ir skaista, bet agrāk sprieda ar dzīvnieciskiem instinktiem, tāpēc nebija 

iespējams uzrādīt dzīves skaistumu. Ēģiptē bija augsta kultūra, bet nevar sacīt, ka 

tagadējā kultūra būtu zemāka. Kultūras centrs bija Indijas Ziemeļos, tikai atsevišķiem 

cilvēkiem bija zināšana. Kastas traucēja kultūru -  novecojusies muļķība. Tieši 

Valdonis Buda gribēja izskaust šo šķiru neprātu. Prieka pilna bija Valdoņa mācība.  

427. 

Apstipriniet Mūsu Mācību kā savu celtni. Pārveidojumu elpa lai pilda visu jūsu būtni. 

Vienkopas jēga ir vienotā nodomā par pasaules attīstību. Zemāku materiālu labumu 

sadalīšana atnāks kā augstākā apstiprinājuma izpratnes sekas. Nav svarīgas domas par 

zemākām materiālām parādībām. Tāpat jāatsakās no kvantuma, un jātiecas tikai pēc 

kādības. 

Par kādības svētību un šaubu kaitīgumu jārunā nenogurstoši. 

428. 

Pareizi ir paturēt prātā, ka darbam ar Mums ir vienīgi samērojamības un lietderības 

virziens. Ceļa nodevējam vienkārši trūkst šīs īpašības un viņa liktenis līdzīgs kaķēna 

liktenim jūrā.  
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429. 

Pie Jogas priekšrocībām pieder iespēja sazināties ar Skolotājiem. Pie tam jāizšķir 

divēja veida vadi. Savrūpais vads un izplatījuma vads. Savrūpais vads dod viena 

izvēlēta Skolotāja iedarbību. Izplatījuma vads savieno ne tikai ar vairākiem 

Skolotājiem, bet dod iespēju saņemt arī kosmiskas zināšanas. Nepieciešams saprast 

starpību spēku patēriņa ziņā attiecībā uz vadiem. Centri attiecībā pret izplatījuma vadu 

vibrē kā spuldze, kas pakļauta dažādām strāvām. Patiesi, vajadzīga piesardzība, lai 

ieviestu dzīves ikdienas lietošanā dažādu enerģiju saskaņojumu. 

Jums ir divi atšķirīgi piemēri un jūs zināt, cik lielā mērā atsevišķais vads mazāk 

ietekmē veselību. Turpmākajos pētījumos ir svarīgi zināt, ar kuru no vadiem jums ir 

darīšana. Daudzi zinātnieki nespēs būt vienisprātis par pētīšanas metodēm. Kāpēc 

vienam no novērojamiem mazāka vajadzība pēc īpašiem nosacījumiem, turpretim otra 

gars trīs kā neredzēts putns, un acīmredzamie līdzekļi sairst bez kāda labuma? Šī jēgas 

pakāpe pieskaras tām enerģijām, kas tik grūti pielietojamas tagadējai dzīvei. Dažreiz 

pēc pieskaršanās neparasta veida enerģijai vajadzīgs eksperimentu pārtraukums uz 

ilgāku laiku, bet dedzīgais gars nepielaiž centriem atpūtu, un tad Mēs sakām – 

piesardzību! 

Jo Agni Jogu vēl tikko kā ievada dzīvē un tie, kas sevi atdevuši tās spēku iedarbībai, 

pārcieš sevišķas grūtības, it kā būtu atšķirīgas rases cilvēki. Tāpēc sakām 

zinātniekiem – “Nekļūdieties slēdzienos!” 

Daudziem liekas, ka tie ir ar mieru ziedot evolūcijas sasniegumam, bet nosacījumi ir 

visai skarbi, un kas neprot izmest lielo tīklu, tas labāk lai netuvojas! 

430. 

Cilvēku domāšanai jāvirzās uz jaunu atrisinājumu meklējumiem. Bet lai radītu jaunu 

iekārtu, vajag apjēgt, kurp vēršas dzīve. Bet vai ir iespējams domāt par dzīves 

atjaunošanu visos sīkumos, kamēr cilvēki domā, ka dzīvi vajag nodzīvot kā 

dzīvniekiem, nepazīstot ne pagātni, ne nākotni. 

Pajautājiet par dzīves jēgu un jūs saņemsit visnepieciešamākās atbildes. Kad pats 

izplatījums brēc pēc enerģijas un noteiktības, tad pūlis pāršūdina vecos svārkus. 

Līgumi noveduši cilvēci līdz tagadējam postam, bet tomēr jaunus līgumus var rakstīt 

tikai uz nederīgo tekstu pamata. Jaunus uzvalkus darina no nelietojamām atliekām. 

Drausmīgi ir saprast, kā zemes iedzīvotāji aizsprostojuši sev ceļu! Ir vajadzīga nevis 

lūgšana, bet skarbs darbs. Un tas atkārtoti jāsaka. Noliktie laiki izvirza vistuvākās 

iespējamības. Vai tiešām tirgoņi to nenomana? 

Jogs atnāk īstajā laikā un norāda, ka laime ir sasniedzama. Jogs var celt dzīvi, jo viņš 

pazīst samērību un vērtību. Pati dzīve izvirza Jogas nepieciešamību. Citādi, kā un ar 

ko cilvēki noteiks tiekšanās pareizo virzienu? 
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431. 

Nevis nepatika, ne īgnums, bet vajadzīga ir laimes sajūta, jo, patiesi, darīt Skolotāja 

darbus ir laime. 

 


