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337. 

Cilvēki labprāt runā par paisumu un bēgumu, par gaismas un skaņu viļņiem, par 

magnētiskām strāvām, bet psihiskā enerģija paliek aizmirsta; lai gan psihiskās 

enerģijas viļņi daudz stiprāki nekā visi citi izplatījuma pavedieni. Pilnīgi zinātniski kā 

astroķīmiskie stari darbojas psihiskās enerģijas viļņi. Var novērot iedarbības vai 

pretdarbības joslas uz visattālākiem atstatumiem. 

Ne personīgā griba, ne astrālās pasaules apziņa, bet izplatījuma viļņu akumulācija kā 

Kosma apziņa iedarbojas uz visiem jūtīgiem uztvērējiem. Var iedomāties, kāds varens 

spēks traucas pāri pasaulei, ja pie tā dzimst leģioni smaidu vai šausmu. 

Kāpēc mēs mērojam atmosfēras spiedienu, bet neizlietojam dotumus, kas izveido 

cilvēku jūtu noskaņas? Dzīvi veido šīs noskaņas. Cilvēkiem ir pietiekoši daudz jūtīgu 

organismu, bet to saprātīgas izlietošanas vietā viņi izturas pret šiem indivīdiem ar 

nicināšanu un māņticību. Bēdīga tumsonība traucē izlietot dzīvē šīs enerģijas, kas 

pašas klauvē pie loga. Laiks saprast, no kurienes rodas kolektīvās tiekšanās, no 

kurienes vairākums smeļ pagrimšanu un uzplaukumu. 

Citas rases vērsa vērību uz psihiskās enerģijas iedarbību, bet mūsu aizejošā rase 

negrib atstāt labdarīgu mantojumu pēctečiem. 

338. 

Dodekaedru izdevās parādīt, kaut gan tas nav viegli. Atzīmēsim visas uguns un 

psihiskās enerģijas zīmes. Ar to apstiprināsim šo augstāko jēdzienu līdzības izpratni. 

Kā taustoties atradīsim smalko enerģiju izpausmi parastajā dzīvē. 

339. 

Jāmācās organizēt psihisko enerģiju. Jūs redzat, kā spēku neatbilstība kavē rezultātus, 

ja pie tam vēl tiek izpausta nepacietība, tad rezultāti var pat izpalikt. 

340. 

Mēģinājumos ar psihisko enerģiju, no stādiem neatpaliek akmeņi. Ritms liek smiltīm 

sakārtoties dažādos rakstos. Psihiskā enerģija var radīt vibrācijas ar tādām pašām 

sekām. Senā paruna, ka griba kalnus pārstata, atkarīga no vibrācijas. 

341. 

Spēks un enerģija uzrāda sekmes, kad ir ievērota sprieguma samērojamība. Psihiskās 

enerģijas, kā uztveramas vielas nopamatojums ievedīs jaunu domāšanu visā dzīvē. 

342. 

Mūsu Mācības metodi parasti nosoda no divām pusēm. Veco laiku piekritēji nevar 

piedot Mūsu uzmanību attiecībā pret Rietumu šīsdienas zinātni. Rietumu piekritēji 

nespēj piedot vissenākās Gudrības cienīšanu. Simbolu valodu Rietumi aizmirsuši. 

Kad Rietumi dzird par debess pūķi, tie pasmaida. Bet kad atceramies “Serpent 
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Solaris”, tad smaids mazinās. It īpaši, kad saules zalktis pārvēršas saules pinuma 

zalktī. Un pasaciņa top par fizioloģisku faktu, jo kad pamostas saules pinuma zalktis, 

tad top pieejamas visas četras debess formas. Vissenākās Gudrības simbolika 

pamatojas Makrokosma salīdzinājumā ar mikrokosmu. Tāpēc visabstraktākajos tēlos 

meklējiet cilvēka organismu ar tā iespējamībām. 

Rietumos Mēs sastopam ļoti daudz konvencionālu izteicienu, bet tas Mūs nenovirza 

no viņu jēgas. Vajag tikai izskaust aizspriedumus. Bieži Mēs dzirdam sūdzības par 

Mūsu Mācības nederīgumu. Parasti sūdzas tie, kas Mācību nepielieto. Vai gan 

aizzīmogotas zāles palīdzēs? Bez tam, nedaudzi var lepoties ka pazīst Mācību. Vai nu 

viņi to izprot ar savu vecum veco domāšanas veidu, vai arī lasa pa vaļas brīžiem, 

nesaistot kopā jēgu. Iekams Mācību nosoda, vispirms vajag to pielietot. 

343. 

Kāda atbildība ir starp fiziski uzkrāto muskusu un gara fosforu? Muskuss arī būs 

uguns nogulsne, tikai neapzinīgās uguns. Bet pat neapzinīgs uguns kristāls ietver sevī 

dārgumu. 

Tīrā izplatījuma uguns, vai tā nebūs dzīvē saite ar augstākajām pasaulēm? Vai šis 

vienkāršais jautājums nepacelsies bezaizspriedumainā apziņā? Ja nu terafimu 

nosauksim par psihiskās enerģijas nogulsni, tad arī šis senais jēdziens kļūs viegli 

saprotams. Tādēļ nebaidīsimies izņemt Pandoras balvas un varbūt to nozīme izrādīsies 

citāda attiecībā uz apskaidrotu ceļinieku. 

344. 

No kurienes Kundalini uguns lietā likšana un darbība? No tā paša mīlestības uguns 

avota. Būtības atspoguļošanas ekrāna parādību saucam par patiesības avotu. Cik 

līksmi redzēt augošās uguns viļņus, kā burvīgu dārzu. 

Tā mīlu, kad mīlestības uguns mirdz un var pārvarēt jebkurus šķēršļus! 

345. 

Jūs redzējāt trešās acs uzplaukumu, bet nav viegli ieraudzīt psihiskās enerģijas 

starojumu. Mēs izlietojam atmosfēras sablīvēšanos, lai palīdzētu izprast apziņas 

nostiprināšanos. Ir jāizsauc apziņas dziļumos esošais. Neviena uzkrāšanas pakāpe nav 

viegla. Nevar piespiest psihiskās enerģijas iekarošanas augsmi. Trešās acs sfēra ir 

grūta. Šī savienošanās ar izplatījuma uguni nav tālu no dziedzeriem, kas pilni ar 

centru vadiem. 

Trīs ugunis, tad varoņdarba kauss un trešā acs – tā ir Mūsu mistērijas daļa. Pēc tam 

vajadzīgs miers ne mazāk par četrām dienām. 

346. 

Viss dzirdētais un redzētais ar zvana centra palīdzību pelna sevišķi smalku vērību. 

Augstas psihiskās enerģijas slānis saista ar izplatījuma ugunīm. Reti šīs ugunis var 
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redzēt lielā mērā. Kā debess jumols pilns tālo pasauļu mirdzuma, tā zvēro ugunis pār 

galvvidu. Tādā veidā izsmalcinās psihiskās enerģijas kādība. Mums jāpriecājas par 

katru psihiskās enerģijas izsmalcinājumu, jo šeit iemiesojumā mēs kristalizējam 

psihisko enerģiju. Kad mēs pārejam astrālī, mums jānes līdzi ne tikai nākotnes apziņa, 

bet arī jāaizdedzina tiekšanās ar psihiskās enerģijas kristālu, citādi pārejošie 

iegremdējas pagātnes krēslā. Tāpēc ir vērtīga psihiskās enerģijas uzkrāšana. 

347. 

Svarīga nozīme tieši psihiskās enerģijas kādībai. Ir pareizi domāt, ka psihiskās 

enerģijas potenciāls ietverts pat zemākajos organismos. Tas dod instinktu, bet ne 

apziņu. Tas atbilst atmosfēras zemākiem slāņiem un tajos uzturas. Tas skars 

organisma zemākas puses centrus, tāpēc jāprot vadīt psihiskā enerģija, sūtot to 

varoņdarbā. Psihiskā enerģija izsmalcinās domāšanas ceļā. Tiekšanās uz augšu ir 

labākais uzdevums zvana centram. Protams, nevar sevi piespiest domāt augšup, šī 

domāšanas ievirze kļūst dabiska pēc ilgas pieredzes. Tātad, lai gan mūs paceļ tieši 

psihiskā enerģija, bet tās radītā apziņa izsmalcina enerģijas kādību. Lielais Zalktis, 

riņķi noslēdzot, atkal iekožas savā astē. 

Enerģijas izsmalcināšanās var atspoguļoties izstarojumos. Prasme fiksēt izstarojumus 

iezīmēs apziņas uzvaru. 

348. 

Cilvēki pavisam atradinājušies saprast un pielietot psihisko enerģiju. Viņi aizmirsuši, 

ka katra iedarbināta enerģija rada inerci, šo inerci gandrīz neiespējami apturēt, tāpēc 

katra psihiskās enerģijas izpaušanās turpina savu iedarbību pēc inerces, dažreiz pat 

ilgstoši. Var jau pārveidot domu, bet iepriekšējā raidījuma sekas tomēr caurnirs 

izplatījumu, šeit psihiskās enerģijas spēks, bet arī kādība, kas pelna sevišķu rūpību. 

Vienīgi ar gaišu apziņu var pārvaldīt psihisko enerģiju, lai nepiegružotu savu ceļu ar 

pagājušiem raidījumiem. Bieži nejauša un nepiedienīga doma ilgu laiku duļķo 

sasniegumu ekrāna virsmu. Cilvēks sen jau aizmirsis savu domu, bet tā joprojām lido 

viņa priekšā, apgaismojot vai aptumšojot viņa ceļu. Stara mirdzumam pieplok mazi 

gaismekļi, padarot to bagātāku. Pie gružiem piesūcas tumšās, putekļainās daļas, 

pārtraucot kustību. 

Kad sakām – lidojiet gaiši, vai – nepiegružojat, brīdinām par darbību. 

Viss sacītais par psihisko enerģiju attiecas uz katru darbību. Šeit nav nekā abstrakta, 

jo psihiskā enerģija izplatīta pa visu dabu, bet sevišķi izteikta cilvēkā. Lai kā cilvēks 

censtos to aizmirst, psihiskā enerģija atgādinās sevi un apgaismošanas darba 

uzdevums ir iemācīt cilvēcei apieties ar šo dārgumu.  

Ir pienācis laiks runāt par psihiskās enerģijas fiziski redzamām nogulsnēm, tas 

nozīmē, ka īstenībā tapusi acīmredzamāka, tas nozīmē, ka cilvēkiem neatliekami 

jācenšas apgūt psihisko enerģiju. Izplatījuma uguns un psihiskā enerģija savā starpā 

saistītas un ir evolūcijas pamats. 
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349. 

Vajag vienkārši novērot psihiskās enerģijas dažādos izpaudumus. Tā var būt 

atsvabinātāja vai verdzinātāja, atkarībā no tā, kā tiks virzīta. Tās virzīšanai nav 

vajadzīgas sevišķas formulas, nepieciešama vienīgi tiekšanās. Bet šis sirsnīgums arī 

nav viegls, jo sirsnīgumu cilvēki saprot pavisam dažādi. Viņi var attaisnot kuru katru 

ļaunu darbu ar sirsnību, bet kur gan būs pašaizliedzība, kas šķīsta darbību? Ļaunums 

savienots ar liekulību un personību. 

Nav vajadzīga vārdošana, tikai apziņas šķīstīšana radīs psihisko enerģiju pareizā 

virzienā. 

350. 

Cilvēki nenovēro metālu iedarbību uz psihisko enerģiju, turpretī senatnē sājā virzienā 

izpaudās liels jūtīgums. Bez magnēta pētīja vēl dažus kausējumus no septiņiem, 

astoņiem un deviņiem metāliem. Kā jūs zināt, daudz veidojumu izgatavoja no metāla 

kausējumiem, un tika dotas pamācības aizskart tos rokām, lai zem dievināšanas segas 

gūtu labvēlīgu iedarbību uz psihisko enerģiju. Tagad šie pirmatnējie veidi atmesti, bet 

nav aizvietoti ne ar ko citu saprātīgu. Bet astroķīmisms tiek atzīts, radioaktivitāte un 

magnētisms saista uzmanību, bet viss tas vērsts tikai uz ķermeni, kamēr pats galvenais 

– psihiskā enerģija aizmirsta. 

Novērojiet, kā iedarbojas krāsaini stikli uz psihisko stāvokli, vēl jo spēcīgāk 

iedarbosies metāli un to savienojumi. Psihiskajai enerģijai nāksies pievērst uzmanību. 

 

 


