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268. 

Tagad par Skolotāja attēla priekšstatu jeb redzējumu. Sākas tas, protams, ar mentālo 

jeb intelektuālo iztēli, kam jāsasniedz pēc iespējas lielāka skaidrība un pēc tam, kad 

tas spilgti atspoguļojies trešajā acī, Jūs varēsiet to saskatīt savā priekšā aizvērtām 

acīm. Dažreiz Attēls būs it kā mirdzošas līnijas ietverts, dažreiz tas sastāvēs no 

Gaismas un ēnas bez noteiktām kontūrām. Dažiem tas sākumā dreb, un kontūras 

izmainās. Bet pakāpeniska drebēšana zūd un attēls nostabilizējas. Lai novērotu 

trīsēšanu, budistu mūki aizver acis un krusto acu strāvas, t.i., koncentrē redzi uz 

deguna sienu, tas ļoti palīdz. Acu strāvu krustošana pie katras koncentrācijas tik ļoti 

kļuvusi parasta, ka pat daudzi Budas un Bodhisatvas tiek attēloti ar šķielējošām acīm, 

uz virsdeguna vērstu skatu. Izmēģiniet to, bet, protams, nepārspīlējot un acis pārāk 

nesagriežot. Nevajag pielaist sasprindzējumu vai sāpīguma izjūtu. Es nevingrinātos 

ilgāk par 5 minūtēm un  sāktu ar vienu. Bet, galvenais, nenoskumstiet, ja kaut kas 

neizdodas tik ātri, kā Jūs to vēlaties. Viss tas ir psihisma sfēra, bet arī augstākā. 

Lasiet garavaroņu dzīves aprakstus un Jūs redzēsit, ar kādām pūlēm tie sasnieguši 

centru atvēršanos un Augstāko Saskarsmi. Pat tik augsts gars svētvaronis kā Svētais 

Antonijs dažreiz gadiem ilgi gaidījis atbildi uz savu pieprasījumu. Mūsu laikā, 

protams, daži cilvēku organismi sasnieguši tik augstu izsmalcinājumu, ka daudzas 

parādības neprasa vairs tik milzīgu spēku patēriņu un spriegumu, tādu pacietību kā 

agrākajos gadu simteņos, bet tomēr vēl arvien tikai mēdiji viegli iespiežas smalkās 

pasaules tuvākajos slāņos. Bet neapskaudīsim viņus, ja patiesi, augstākās sfēras, 

izņemot retus gadījumus, viņiem nepieejamas. Un tāpat kā senatnē Ēģiptes Hierofanti 

nepieņēma par mācekļiem mēdijus, tā arī tagad bramīni savos retajos ašramos 

nepielaiž nevienu faķīru. 

Bet arī Armagedona apstākļiem liels iespaids uz manifestācijām un, lai gan daži 

fenomeni pat pavairojušies, citi smalkākie kļuvuši komplicētāki. Tā, kad Kaujas vilnis 

ir spēcīgs, dažreiz grūti sadzirdēt Ziņojumus, un pēc tam jūtama stipra sirds smeldze, 

neskumstiet, bet priecājieties par katru zvaigznīti, tās patiešām nozīmīgākas par 

mēdiju spilgtajiem redzējumiem, jo liecina par pareizo attīstību. 

268.a 

“Kā rīkoties, lai nebūtu iespējams atkrist no Mācības un nekļūtu par nodevēju” – 

Atbildi dod visas Mācības grāmatas. Nostipriniet savā sirdī mīlestības un atdevības 

pamatus un lieciet Mācību lietā katras dienas dzīvē. 


