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52. 

Laiks, kuru pārdzīvo mūsu cilvēce, ir pārejas laiks no vienas evolūcijas, kurā 

attīstījies intelekts, uz garīguma evolūciju, kad gars sāks ņemt pārsvaru pār intelektu, 

un šī pāreja notiek rasu nomaiņā. 

Tā sestā rase sāk ieņemt savu vietu. Un kā Jūs zināt, katru rases nomaiņu pavada 

kosmiskas kataklizmas. Tāda attīrīšana ir nepieciešama, lai jaunā rase varētu 

attīstīties. Kosmiskās kataklizmas notiek sakarā ar zemes ass nolieces izmaiņām. 

Pašreiz zinātnieki noteikti atzīmē šo novirzīšanos, kas arvien turpinās un draud ar 

katastrofām. 

Tieši sestajai rasei jāsāk jauna ēra, un grūts ir šis sagatavošanas periods. Bet nav 

jādomā, ka sestā rase rodas kādā vienā no zemēm vai tautībām, - tā ir plaši izplatīta. 

Protams, tās galvenais kodols vienmēr ir un, tuvojoties katastrofas laikam, tieši sestai 

rasei piederošie, tiks savākti drošās vietās. 

Lielā ugunīgā šķīstīšanās tuvojas. Tādēļ ir tik svarīgi attīrīt savu domāšanu un sirdi un 

censties asimilēt izplatījuma ugunis.  

Rasu maiņā vienmēr tiek dota Lielā Atklāsme un kā vienmēr, tikai tie cilvēki, kuru 

apziņa jau pieder nākošajai attīstības pakāpei vai nākamai rasei, var to pilnīgi uzņemt. 

Pārējie to izmantos, cik to spēs. Tāpat nav jādomā, ka visas pārējās rases tiks 

iznīcinātas. Labākās tiks izglābtas un dažas varēs pat uzplaukt. Tikai atkritumi, kas 

nav spējīgi iet kopā ar evolūciju – aizies vai galīgi deģenerēsies. Šādas deģenerēšanās 

piemēru mēs redzam pie daudzām mežoņu tautībām. Tā Austrālijas iezemieši ir 

deģenerējušies apakšrasu pēcteči, kas kādreiz piederēja lielajai trešajai rasei, kura 

savos sniegumos bija pārāka par mums, jo tajā iemiesojās Saprāta Dēli. 

Tagad, kādēļ Jūs domājat, ka nevar būt pasaules gala, vai pareizāk sakot, mūsu 

planētas bojā ejas? Diemžēl, tieši tas draud mūsu planētai. Tieši mūsu planētas 

eksistences turpināšanos asiņainos sviedros izcīna Lielie Gaismas Spēki. 

Izlasiet uzmanīgi “Austrumu Kriptogrammās” leģendas “Zelts” un “Tumsa”. Šīs 

leģendas nāk no Augstā Avota. Tieši cilvēka gars ir vulkānu iedarbinātājs un 

spridzinātājs. Tieši smacīgā tumsa pamet savas agrākās tvertnes un savā ceļā saēd 

visus elementus, un brūnā gāze ievada kavernās postošās stihijas. “Un šī tumsa man 

tika parādīta. Nāves skumjas, kuras pie tam pārdzīvoju, bija tik stipras, ka es gandrīz 

saslimu un vairākas dienas nespēju nomierināties.” 

Atcerieties, Mācībā ir teikts, ka, planētas liktenis atrodas cilvēku rokās, tāpat 

zemestrīces rada cilvēks. Saprotiet to burtiski. Jo tieši cilvēces zemiskās domas un 

tieksmes ne tikai uz Zemes, bet arī smalkās pasaules zemākajos slāņos ir radījušas ap 

zemi to šausmīgo, smacējošo atmosfēru, kas sekmē izplatījuma uguns savienošanos ar 

pazemes uguni. Tikai ugunīgie tīrie gari it kā zibens novedēji var izlādēt šo atmosfēru. 

Tādēļ tik bīstams ir Uguns Laikmets, kas, nesot šķīstīšanu, nes arī briesmīgas 

nelaimes, tieši plašu saindētu apgabalu iznīcināšanu ar pazemes uguns palīdzību; tāpat 
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ar epidēmiju pastiprināšanos, pret kurām nostāties varēs tikai tie, kas paspējuši 

pietiekami attīrīt savu auru un asimilēt izplatījuma uguni. Lūk, kāpēc tik neatliekami 

jāievieš ikdienā “Dzīvās Ētikas” pamati un ar tīriem nodomiem un darbiem 

jātransmutē savas enerģijas. Sevišķi stipri izplatījuma uguns viļņi būs četrdesmitajos 

gados, bet arī sekojošie gadi nesīs daudz eksploziju. Mūsu planētas lielais 

pārbaudījumu laiks ir tuvu. Bargs ir liktenis! Bet cerēsim, ka cilvēce, posta un 

nelaimju vajāta, atjēgsies un pieņems gara vadonību un ar to izmainīs savu likteni. 

Protams, Gaismas Valdoņi (Jēkaba Kāpnes) dara visu iespējamo, lai glābtu planētu no 

tai draudošā briesmīgā likteņa. Bet gadījumā, ja cilvēce izvēlēsies bojā eju, tad labākā 

cilvēces daļa tiks pārvesta uz augstākām planētām, caurmēra masa pārcelsies uz 

planētu, kas līdzīga mūsu Zemei, kas Zemes eksplozijas gadījumā pa elipsi pienāks 

tuvu mūsu planētai (pašreiz šī planēta vēl nav redzama); pārējai masai kopā ar Zemes 

saimnieku, vajadzēs atkāpties uz Saturnu. Bet, diemžēl, neviens nevar iedomāties, 

kāda aizkavēšanās notiks mūsu zemes cilvēces vairuma evolūcijā planētas bojāejas 

gadījumā. Kādiem laika eoniem būs jāpaiet, iekams jaunā Zeme varēs tiem dot 

derīgus ķermeņus! 

Tādēļ vajadzētu atmodināt cilvēces apziņu, lai tā saprastu, ka viņa stāv, vai pareizāk 

sakot, ir sevi nostādījusi šausmīga bezdibeņa malā. Austrumi jau sen zināja par 

bargajiem termiņiem, jo tieši senajos rakstos ir norādīts ugunīgs enerģiju tuvošanās 

laiks Zemei, kas atbilst mūsu gadsimteņa četrdesmitajiem gadiem. Ir interesanti 

atzīmēt, ka arī Ēģiptes hierofantu aprēķini sevišķi atzīmē 1936. gadu, tālāk seko gadi, 

kuros jāizšķiras planētas liktenim. Šis liktenis varētu izveidoties skaistā Lielā 

Līdzsvara laikmetā, vai arī beigties ar grandiozu eksploziju. Tātad planētas liktenis ir 

cilvēka rokās. Tādēļ uztveriet cilvēka lomu atmosfēras piesārņošanā un attīrīšanā, jo 

cilvēks ir pazemes uguns spridzinātājs un arī dzēsējs. Atzīmējiet Gaismas Kāpnes, 

Jēkaba Kāpnes, kas stāv lielajā nemainīgajā sardzē! 

Jā, daudz pasauļu dzimst, bet arī sabrūk Bezgalībā, un kas spēj aptvert visu šo 

sabrukumu cēloņus? Vai gan kosmisko likumu neievērošana un visu Esības augstāko 

principu izkropļošana nav kosmisko kataklizmu galvenais faktors? Jo kosmiskie 

likumi ir nesatricināmi un viss, kas neiet ritmā ar evolūcijas transmutāciju, tiek 

uzspridzināts un kā atkrituma iemests lielajā kosmiskajā pārstrādāšanā. Lai cilvēki 

padomā par to, kas notiek uz planētas. 

Sasprindzinātība, uz kuru norāda Mācība, nav fiziska pārspīlēšanās, bet gan apziņas 

modrība un kustīgums, kas, protams, izpaužas arī darbībā, jo pie nomodā esoša 

paplašinātas apziņas stāvokļa (te nav domāts bezmiegs) izturība pieaug ģeometriskā 

progresijā, jo arī centri atveras tikai pie paplašinātas apziņas. Bet centru atvēršanās 

nav vēl galīgais sasniegums; seko to ugunīgā transmutācija. Mācekļa ceļš nav tik 

vienkāršs, kā daudziem tas šķiet, tas ir atvieglots tiem, kas uzkrājuši “kausu”. Tādēļ 

katra psihiska parādība nav uzskatāma par centru atvēršanos. Protams, dažreiz var būt 

viena centra pavēršanās, bet kāda bezgalīga gradācija iespējama šādas pavēršanās un 
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atvēršanās stāvokļos! Atcerieties, kas ir teikts Mācībā par modrības un dzirdes 

gredzeniem! 


