
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

15.daļa: Uguns laikmets. 

1.nodaļa: Uguns ēra. 

 

1 lapa no 3 lapām 
 

38. 

Katrs Laikmets atstāj savas pēdas Mūžībā. Šādas laikmeta atliekas ir tikpat vitālas kā 

pati dzīve. Katrs Laikmets atstāj savu atbalsi kā izplatījuma rekordu atkārtojumu. Bet 

rekordi nekad neatkārtojas, jo tiem pievienojas jaunas enerģijas un jauni likumi. Tā 

iespējams apliecināt laikmeta identitāti, bet planētas pārkārtošanai ir savas jaunas 

sviras, un nomaiņai tuvojas jaunās enerģijas. Tā krita Bābele, tā krita Roma, tā smiltis 

pārklājušas civilizācijas, un ūdeņi nogremdējuši Valstis. Bet mūsu ciklu nomainīs 

visugunīgākā un visvarenākā iznīcināšana un celtniecība. Pārkārtošanai izplatījums 

tiek piesātināts ar ugunīgām enerģijām. Neparasts laiks, plosās Uguns! Ceļā uz 

Ugunīgo Pasauli pierādīsim tuvojošā Ugunīgā cikla izpratni. 

39. 

Jauno pasākumu celtniecība var nostiprināties uz vareniem principiem tikai tad, ja 

cilvēce ietvers visas augstākās Sākotnes. Bet tā nav iespējams parādīt Esamības 

Skaistumu. 

…Bet vai gan tagadējā laikā šīs enerģijas var dot ārdītājam? Jo uz planētas norisinās 

Armagedons, un visi tās procesi tik krasi dalās Gaismas un tumsas šķautnēs. Tāpēc 

varenā izlādēšanās dod ugunīgo šķīstīšanu. Pēc tam būs iespējams dot nolemto 

Esamības Daiļumu. Patiesi, laiks tuvojas. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli iegaumēsim 

vareno Daiļuma principu. 

40. 

Tieši gara augšāmcelšanās nesīs jaunu Laikmetu. Kas gan var pielīdzināties gara 

spēkam? Nav citu sviru, kas varētu kāpināt centru ugunis. Katra jaunrade, kas 

atdzimušā gara piesātināta, būs varenā Laikmeta ķīla. Katra  celtniecība, kas balstīsies 

uz gara augšāmcelšanos, būs augšupejas ķīla. Garīgā augšupeja sāksies tikai tad, kad 

būs izprasta gara atjaunošanās. Nav iespējams dzīvot vecajos izkropļojumos. Nav 

iespējams izveidot vareno Gara Valstību bez tīrās ugunīgās varoņdarba atskārsmes 

nostiprināšanās. Tikai gara atjaunošanās liks izturīgu pamatu jaunajai celtniecībai. 

Tajā cilvēce atradīs savu diženo uzdevumu un savu vietu Kosmā. Patiesi, gara augšām 

celšanās būs jaunā Laikmeta jaunrade. 

41. 

Ja dažādi Laikmeti iezīmē dažādus cilvēces evolūcijas augšupejas pakāpes, tad 

jāizprot, kā audzis katrs Laikmets. Smalko, Laikmetu piesātinošo strāvu noteikšana 

dos atslēgu būtības izpratnei. Ja garīgais varoņdarbs piesātinājis tautas garu, tātad ir 

bijusi šī Laikmeta augšupeja. Bet vēl nekad Pasaulei nav bijusi tik liela vajadzība pēc 

gara šķēpa! Kad visas enerģijas uzrādīja savu potenciālo kustību, magnētiskā adata 

norādīja kosmisko magnētisko polu svārstības. Gar Šķēpa Laikmets tik ugunīgi 

kāpina Visaugstākās Sākotnes spriegumu. Tāpēc kosmiskie svari atmēro visaugstākās 

Ugunīgās Tiesības. Gara Šķēpa Laikmets apstiprinās to Sākotni, kas apsolīta 
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augstākajām Pasaulēm. Izplatījums Kosmiskā Magnēta uguns piesātināts. Tā pie 

Ugunīgo Tiesību Laikmeta sliekšņa sardzē stāv Gara šķēps. 

42. 

Izplatījuma piesātināšana ar formulām, kas attīra Mācību, nesīs savas cildenās sekas. 

Tā Mēs apstiprinām Jauno Pasauli. Tā Nolemtais piepildīsies. 

43. 

Pasaules pārkārtošana kāpinājas. Izplatījumā sakrājas jaunas enerģijas, nostiprinās 

jaunas sākotnes. Tā top Jaunais Laikmets. 

44. 

Nomaiņas plašos apvāršņos spēj aptvert Kosmiskā Magnēta piesātināta apziņa. Ja 

sirdī dzīvo prieks par nākotni, tad katrs šķērslis ir tikai augšupejas pakāpe. Tāpēc ir tik 

svarīgi ieaudzināt sirdī tiekšanos izveidot varenu nākotni. Nomaiņas strāvas straujums 

nebiedē cīņā rūdītu garu.  Kad vecās un līdzsvarotās enerģijas nomaina jaunas, 

ugunīgās sirdis izprot visu dižā laikmeta nozīmi. Izplatījums enerģiju nomaiņas 

piesātināts. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli nostiprināsim enerģiju nomaiņas likumu un 

jaunu cildenu ceļu izveidošanu. 

45. 

Jaunās Pasaules celtniecība nostiprinās ugunīgiem līdzekļiem. Ierosinātās enerģijas 

izpaužas un koncentrējas sevišķu staru ietekmē, kuri virza tās valstis, kuras būs radoši 

saspringtas. Planētas rādītāji ugunīgi virza šīs enerģijas, un viņiem, protams, piemīt 

spēks sabiezināt un izsmalcināt. 

46. 

Cilvēka būtību iespējams transmutēt, ierosinot labākās vibrācijas. Tikai tāds 

atgādinājums dos cilvēkam augstākās vērtības izpratni. Tagadējā laikā cilvēce 

pakļauta zemāko sfēru pastāvīgām vibrācijām, tāpēc dzīvi rosina zemākais Manass. 

Augstāko sfēru stara pieskāriens izraisīs tieši to vibrāciju, kas atmodinās apziņu. 

Dievišķās Uguns dzirksteles izjūta gara graudā liks pamatus jaunai cilvēcei. Īpaši tas, 

kur reliģija neguva sekmes, ir jāieliek garīgajā celtniecībā un katra apstiprināta 

izpausme jāpielāgo pievilksmes likumam. Jo Gaismas atskārsme sirdī virzīs uz 

Gaismu, bet tumsa paliks tumsā. To iegaumēsim ceļā uz Ugunīgo Pasauli. 

47. 

Smalkā Pasaule tik ļoti nošķīrusies no cilvēka apziņas, ka tikai pastiprināta 

transmutācija spēj atvērt ceļu uz Pasauļu izsmalcināšanu un apvienošanu. Patiešām, 

noticis apziņas sastingums un cilvēks tik ļoti nošķīries no Smalkās Pasaules, ka 

smalko enerģiju spriegums viņam nav pieejams. Tikai ķermeņa sadarbība dažādās 

sfērās nesīs vajadzīgo transmutāciju. Pareizi sacīts, ka tikai brīnums glābs Pasauli. 

Patiešām, zemes tieksmes neatbilst šādai pārvērtībai. Jaunā Laikmeta jaunrade prasa 
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garīgu izpratni. Smalkās Pasaules notikumu gaita neatbilst zemes notikumu gaitai. 

Patiesi, trauksmīgā, ugunīgās sirds paustā griba rada karmisku vilni, kas saceļ viesuli, 

kas aizrauj līdzi atbilstošās enerģijas. Kosmiskajā pārkārtošanā šie viļņi ir celtniecības 

pamats un arī tās enerģijas, kas balsta planētu. Tikai ar šīm enerģijām Pasaule var celt 

savu nākotni. Tā ceļš uz Ugunīgo Pasauli apzināsimies varenās celtniecības spēku. 

48. 

Magnētiskais spriegums ir tik ugunīgs. Katra enerģija izpaužas visspēcīgākā veidā. 

Pašreizējie notikumi jāuzskata kā visu potenciālu izpausme. Pasaulē valda 

viskāpinātākais spriegums, jo gara augšāmcelšanās laikmets virza visas enerģijas uz 

augstāko transmutāciju. Tāpēc ir Gaisma, ir tumsa tik bargi izpauž savus potenciālus. 

Lielisks laiks, kad visi notikumi iezīmē varenās pārkārtošanas sākumu. Piesātinātais 

izplatījums izpilda Kosmiskā Magnēta Pavēli. Ugunīgā Pasaule atklājas ugunīgām 

apziņām. 

49. 

Jaunajai Pasaulei ir jauni nosacījumi un tai vajadzīgas jaunas darbības. Nav iespējams 

ieiet Jaunajā Pasaulē ar vecajām metodēm, tāpēc tā aicina uz apziņas pārveidošanu. 

Dažiem Jaunā Pasaule iedvesīs šausmas, dažus biedē Jaunas Pasaules darbs, dažiem 

pieminot Jauno Pasauli, ietrīsas sirds – meklējiet pēdējos. 

50. 

Daži tālredzīgi cilvēki runā par tuvo Pasaules galu. Viņi to apskata kā tie mācīti 

elementārajās skolās. Viņi nav vainīgi, ka viņu galvas jau no bērnības piebāztas 

viskroplākajiem priekšstatiem. Bet viņi tomēr nojauš kaut kam kaut kādu galu. Viņu 

gars, kaut arī neskaidri, bet tomēr paredz kaut kādas nomaiņas. Viņus sauc par viltus 

praviešiem, bet tāds spriedums ir netaisns, viņi tomēr savā veidā nojauš pasaules galu. 

Viņi tikai nespēj atšķirt ārējās pazīmes. Protams, jau tuvu tā stunda, kad nevajadzīgās 

zvīņas sāks nokrist, un Gaismas Pasaule dzims priekā. Vissvarīgākie procesi var 

norisināties redzami – neredzami. 

51. 

Iedomājieties problēmu, ja ilggadība palielināsies, dzimstība divreiz pieaugs un 

slimības izbeigsies. Aprēķiniet Zemes stāvokli pēc simts līdz tūkstoš gadiem. Tad 

sapratīsit, kāpēc kaut kas netiek pārvarēts. Turklāt arī sapratīsit, kāpēc nākotnē gara 

dzīve tiek likta pirmajā vietā. Jauna esamības mēroga ieviešana var glābt Zemi. Bet 

pašreizējā izpratne sevišķi tālu no Patiesības. Pēdējie gadi pierādījuši nedzirdētu 

cilvēku apziņas sabrukumu. 


