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202. 

Vispirms jums parādīja rupji materiālos likumus. Jūs piedalījāties gaisā pacelšanās 

mēģinājumā, kad tika izdarīti materializācijas un priekšmetu atsūtīšanas mēģinājumi, 

- tas viss ne jau laika kavēklim, bet stingrai zināšanai. Pēc tam jums parādīja astrālo 

pasauli, bet ne lai ieslīgtu tajā. Paplašinot apziņu, jūs guvāt iespēju iepazīt auras un 

reinkarnāciju sejas. Izbeiguši ar pusmateriālo pasauli, Mēs pārgājām uz kosmisko 

gaišredzību un gaišdzirdību. Izlietojot atvērtos centrus, bija iespēja parādīt dažādu 

kādību starus un smalko substanču uzbūvi. Tā mēs tuvojamies tālo pasauļu 

atskārsmei, kas tuva uguns stihijām un tāpēc bīstama. Tāpēc bija vajadzīgs 

nepieciešamais aukstuma režīms, un sekas bija spīdošas. Bez sevišķiem organisma 

satricinājumiem izdevās pavadīt Fohāta granulāciju, citiem vārdiem sakot, iegūt tā 

saucamo prizmātisko redzi. 

Kāpēc ir svarīgi sajust Fohāta parādību? Šīs vissmalkākās enerģijas granulācija kļūst 

par pamatu kosmiskiem sabiezējumiem. Tātad, tieši Fohāts ir tēvs, kas ierosina jaunu 

izplatījuma ķermeņu veidošanos. 

Tas, kas sasniedzis tālo pasauļu izziņu, sajutīs Fohāta kristāla spēku un skaistumu. 

Tas ir grūts eksperiments un Mēs priecājamies, jo fiziskais ķermenis reti kad uztver 

vissmalkākās enerģijas. 

203. 

Mājoklis virs zemes nemazinās sirds uguns nozīmi. Saprotiet, ka augšup celšanās 

liesma ir zemes māju radīšana. Jauncelšanas darbi, kā lampadu ugunis. Simts posteņos 

ugunis un tikpat daudz darbu. Bezgala daudz uguņu un tikpat daudz darbu. 

Un kad ugunis pārvēršas par tumsu, tas nozīmē – sadegusi cilvēka acs. 

204. 

Brahmavidijas uguns novērojam tikai acīs. Vārds to neizteic un zīmējums to neattēlo, 

jo viņa liesma ir tai domā, kas neizteicas caur miesas apvalku. Tikai acu spogulis ļauj 

izstarot augstāko domu dzirkstīm. Tādas acis izšķirs kosmisko staru dzirkstis, ko rupja 

redze nosauks vienkārši par saules gaismu. 

Lai ar neapbruņotu aci sadalītu kosmisko staru Fohāta dzirkstis, vajadzēja 

Barhmavidijas uguns. Cilvēka vārds ir bezspēcīgs izteikt Brahmavidijas būtību. Daļēji 

var viņā iespiesties ar garīgo redzi, atskāršot sadalīšanos aizvērtām acīm. Bet 

Brahmavidijas uguns pieaugšana dos iespēju atklāti saredzēt tās staru sastāvdaļas, kas 

mehāniskiem aparātiem nav pieejamas. Šī iespēja gan attiecas uz sazināšanās nozari 

ar tālajām pasaulēm. Tā uzliesmo tikpat negaidīti, kā katra apziņas apskaidrošanās, 

nepadodas piespiedu attīstīšanai un viņa ierodas organisma jūtīguma izmantošanas 

brīdī. Skolotājs nevar ar varu ietekmēt šo iespēju, bet priecājas, kad redze no tumsas 

pārceļas uz gaismu. 
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Tāpat notiek ar tālo pasauļu skaņām. Vispirms tās top neapstrīdamas apziņas 

dziļumos, bet pēc tam negaidīti ielauzās atvērto, gavilējošo ausī. Tie, kas neizprot 

apskaidrību, nesapratīs, par ko Es runāju. 

205. 

Agni Joga pašaizliedzīgā sirds ietver sevī Pasaules sāpes, bet tā ir reta parādība. Kā 

sacīts kādā visai senā psalmā: “To, kas ietver sirdī Pasaules sāpes, sakarsēšu sirdi kā 

zemes klēpi, piepildīšu to ar zibeņiem. Jaunā sirds – Pasaules Vairogs, uzzīmēšu uz tā 

Mātes Zemes zīmi. Mātes Krusts būs manas degšanas zīme.” Tā zināja senie ļaudis. 

Un no jauna atdevīgā sirds ir Kalpojumā Pasaulei. Tāpēc Saku – vajag saudzēt 

veselību! Līdz malām piepildītu trauku nes piesardzīgi. Var priecāties par sirds uguns 

iedegšanos. Neaizmirsīsim, cik negaidīti iedegas jaunas ugunis. 

206. 

Ne tikai tieša saite ar valdoni, bet pat neapzinīga tiekšanās uz Hierarhiju liek 

pamirdzēt saskarsmei ar kosmiskajiem spēkiem. Kur parādās krāsainas zvaigznes, tur 

atvērtas durvis uz Labuma ķēdi. Protams, cilvēki reti pievērš uzmanību 

acīmredzamām pazīmēm, bet iedziļinoties gara dzīvē, var ne tikai saprast šo uguņu 

nozīmi, bet pat uztvert viņu mijattiecības. Var ievērot veselas kaujas starp melnajām 

un zilajām dzirkstelēm un var pārliecināties, ka zilās arvien pārvarēs tumsas 

dzinumus. 

207. 

Ļaudis dzird par iekšējo uguņu lietā likšanu nākamai evolūcijai un nepamana uguņu 

nozīmi tagadējam laikam. Jautās – “Kāda ir vispārsteidzošākā tās uguns nozīme, kas 

glabājas mūsos?” Grūti iedomāties, bet neapšaubāmi, ka mūsu ugunis ir galvenais 

zemestrīces regulators. Aizdegtie centri, izplatījuma uguns vadītāji, nomierina 

apakšzemes uguni. Var izsekot kā Lielie Skolotāji sūtīja savus apustuļus uz vietām, 

kur draudējis uguns līdzsvara traucējumi. Nākotnē būs iespējams izdarīt daudz 

mēģinājumu šai virzienā. Bez tam uguns magnēts iedarbojas arī uz cilvēku apziņu, 

citiem vārdiem – ugunij piemīt visdižākā spēja kļūt pielietotai. Viņa ir visspēcīgākais 

vadītājs. Protams, uguni aizdegt nav viegli, jo sevišķi, kad strāvas spriegas. Bet varam 

būt pārliecināti, ka šī uguns jau ir alķīmiķa talismans, ko viņi tā slēpa. 

208. 

Pieskaršanās izplatījuma ugunij sasprindzē visus centrus. Kā magnētisks vilnis uguns 

pievelk iekšējās ugunis. Izplatījuma strāva iet caur visiem jūtīgiem centriem un 

nerviem, tāpēc katrs kosmiskais vilnis tik spēcīgi atbalsojas liesmainajos centros. Kad 

pazemes uguns meklē izeju, tad izplatījuma uguns viļņi atbilstīgi sasprindzējas. Tikai 

nedaudzi spēj nostiprināties izpratnē par lielo atbilstību Kosmā. Tā parādītais likums 

apvieno visas kosmiskās izpausmes. Šī varenība jāpieņem, kas mūs ved pie 

augstākajiem likumiem – Hierarhijas varenība, jā, jā, jā! 
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209. 

Piepildot plaušas ar gaisu, nostabilizējot elpošanas ritmu, mēs varam noturēt ķermeni 

virs ūdens. Nav grūti iedomāties, ka ar kādu ingredientu mēs varam staigāt pa ūdens 

virsu. Plaušu ugunis papildina vajadzīgo nosacījumu. Kā mēģinājumos ar uguni 

tukšos balonos, kad tos piepilda ar gāzi, tāpat darbojas plaušu uguns. Tāpat var 

iedomāties levitāciju, kad darbojas plaušu uguns. Izplatījuma uguns savienojas ar 

aizdegtiem centriem un, kā magnēts pievelk ugunīgo ķermeni. Skolotājs norāda šīs 

iespējas kā sabiezētā astrāla nosacījumus. Patiesi, ugunīgos cilvēkus Skolotājs piemin 

savos mēģinājumos veidot jaunu ķermeni. 

210. 

Patiesi, iekšējo uguņu pamats atbilst elektriskām gaismām. Jo lielāks spriegums, jo 

sabiezinātāka (kondensētāka) gaisma. Mīļa zvaigzne – augstākā sprieguma zīme. Jūs 

sajutāt tāda sprieguma reakciju, tā atbilst Mūsu pastāvīgajam sasprindzējumam. 

Relativitātes parādību ņemiet atbilstīgi Bezrobežībai. Nezinoši ļaudis bieži domā, ka 

augstāko pasauļu sasprindzējums ir mazāks kā pie viņiem – “kā debesīs, tā arī virs 

zemes,” un augstāko sfēru spriegums nav salīdzināms ar zemes kauju. Var iedomāties, 

kā pieaug problēmas izplatījumā. 


