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Liela ir gaisma, ko dod Mūsu mācība. 

Tikai jaunais jaunajam. 

 

Patiesi, ikkatrā dzīvē var ienest ziedošu zaru.  

Kā rīta gaismai jābūt Mācībai. 

 

Mācība nav greznuma lieta, viņa sniedz to vismazāko, ko pēc miljoniem gadu varētu 

sagaidīt no iemiesotajiem. Neapgrūtināsim vieglprātīgo domāšanu, bet nepieciešams 

pavēlēt apjēgt sirdi. 

 

Tagad dotā Agni Jogas daļa vērš uzmanību uz psihisko enerģiju, uz uguņu rašanos un 

apziņas izsmalcināšanu. Kad šie sīkumi būs pieņemti, varēs pāriet uz domāšanas 

izsmalcināšanu. Tāpēc nedomāsim, ka Mācība izbeidzas. 

 

Dzīvā Ētika ir tilts uz visām Pasaulēm. Tikai dzīvā pielietojumā top neievainots 

dzīves gājums. Nekas neievaino ugunīgās bruņas. Ja gars pazīst dzīvās domas ceļu – 

par metafizikas biezokņiem nav jāuztraucas. Tikai labā mērs dos Gaišo Uguni. Ar 

tādu gaismekli var gaiši sākt gaitu pār vareno tiltu. Tikai tālajam ceļam tiek dota 

Dzīvā Ētika. Tā ir jāmīl kā ceļa spieķis. 

 

132. 

Sūtām mācību, kā noiet pa stāvu klinti, pārvēršot to krāšņā ielejā. Cilvēki jūt, ka pa 

šķēpu nav iešana. Un pēdējā iespēja, tiek sūtīta norādot Vārtus. Veiksme ir tikai 

pareiza virziena pazīme. Sekmes – tikai momenta izpratne. Mācība – tikai teātra 

priekškara pacelšana. 

Ejiet gaiši! 

Vērtība ir nesaraustītai ķēdei. Mācu nevis sapņot, bet ieklausīties notikumu gaitā. 

133. 

Kā gaismas šaltis pārpludina tumsu, kā stihija traucas uz domu, tā Mācība ieiet dzīvē. 
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134. 

Mācība var iet savu gaitu, tai nav vajadzīgi spaidi. Var aizrādīt, cik brīvi mēdz 

izplatīties Mācība, kad pienācis noliktais laiks. 

135. 

Agni Jogas jaunā zinātne dos tos paņēmienus, kādi vajadzīgi uztveres jūtīgumam. Šī 

ugunīgā zinātne pazīs izplatījumu, pazīs uguns formulu. Tik neapturami veidojas 

nākotnes zinātne. 

136. 

Dzīves Mācība, vispirms, prasa pamatlikumu apzināšanos. 

137. 

Pasaulē nav kļuvis labāk. Ne bez pamata esat gaidu pilni. Tagad augonis nobriest. 

Mēs stāvam sardzē; un kas ar Mums, tas būs glābts. Bet būt ar Mums nozīmē – zināt 

Mācību, zināt – nozīmē likt lietā. 

138. 

Mācību parasti nodod caur gaišdzirdību, bet nevis iedvesmes ceļā, kā domā vairums. 

Vissakramentālāko, protams, nodod Senzariski. Bet vispār nodošanas paņēmieni nav 

ierobežoti, jo gara novads ir bežrobežīgs. Nav pielietojama aptieka tur, kur 

pieskaramies vissmalkākajām enerģijām. 

139. 

Var jautāt, kāds sakars Mūsu Mācībai ar Mūsu caur Blavatskas doto Mācību? 

Atbildiet – katrā gadsimtā pēc sīka izklāsta tiek dota slēdziena kulminācija, kura 

faktiski virza pasauli pa cilvēcības līniju. Tā Mūsu Mācība ietver Blavatskas “Slepeno 

Doktorīnu”. Tas pats notika, kad Kristiānisms kulminēja klasisko gudrību un Mozus 

Baušļi kulminēja seno Ēģipti un Babiloni. Tikai jāizprot galveno Mācību nozīme. 

Jāvēlas, lai cilvēki Mūsu Grāmatas nevien lasītu, bet nekavējoties tās arī pieņemtu, jo 

īsumā Runāju par to, ko nepieciešami jāiegaumē. Kad Runāju par vajadzību pildīt 

Manus Norādījumus, tad lūdzu izpildīt tos pilnīgi precīzi. Man ir redzamāk, un jums 

jāiemācās sekot Norādījumam, kas paredz jūsu laimi. Cilvēks nokļuva zem vilciena 

vienīgi tādēļ, ka sāka iet pa sliedēm, bet viņš tika brīdināts, un tam nevajadzēja iet. 
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140. 

Pildot Manu Gribu tu dodi Man iespēju izpildīt tavu gribu. Kur gan robeža starp 

gribām, kas tiecas uz Gaismu? Der iegaumēt, ka Mēs vadām tos, kas Mums 

uzticējušies, pa pārbaudīto Magnēta ceļu. Var paļauties uz Stūrmani, kas izbraukājis 

okeānus. “Pārej tiltu un pārbaudi sevi. Bet Mana Zvaigzne ir izpazinusi mūžus.” Lai 

bailes neskar pārbaudīto sirdi! 

141. 

Kas pieslējies Bezrobežības Mācībai, tas vispirmām kārtām iekaro rīcības brīvību. 

Tiekšanās nepārtrauktība dod Mūsu Mācības apstiprinājumu. 

Arhāti, kas dod cilvēcei pilna “kausa” jēdzienu, nevar atņemt cilvēcei brīvību.  

No Mūsu Svētmīnes izplatās uz sirdīm Mūsu jaunrades pavedieni kā tiekšanās 

cilvēces labā. 

142. 

Veidodams tēlus skulptors dažām vietām pieskaras vienreiz, bet citās viņš 

sakoncentrē veselu cirtienu virkni, gan spēcīgu, gan liegu. Tāpat arī Mācībā mēs 

novērojam, cik daudzveidīgi iespējams pieskarties dažādiem stāvokļiem 

neatkārtojoties, jo arī skulptora kalts neatkārto kustības, bet tikai iezīmē vajadzīgo 

formu. Parasti šīs vietas ir ļoti atbildīgas; tāpat arī ievērojiet citas, kas atzīmētas 

atkārtoti. Tās vai nu apziņai neparasti jaunas, vai arī nevērībā nepamanītas. Un tomēr, 

cik izšķiroša nozīme dažreiz var būt katla sadrebēšanai! Tāpat arī garām palaista 

iespējamība piešķirs citu jēgu veselam uzdevumam. Kad runāju par sirdi, vai tā 

neietver daudzas individualitātes, kas izraisa gluži neatkārtojamas parādības. Un kā 

gan citādi, jo vissmalkākās enerģijas savā biežumā un krustojumā dažādās sfērās ir 

neskaitāmas. 

143. 

Runāju par psihisko enerģiju, it kā cilvēce to būtu jau pieņēmusi. It kā cilvēki būtu 

nolēmuši uzlabot savu apziņu. Bet patiesībā Mācība paliek – rets kalnu brīnums. 

Cilvēki ar mieru paklausīties Mācību – vaļas brīdī. Mācības piekritējus cilvēki 

vienkārši dēvē par laimes bērniem, neapdomādami, no kurienes šī laime nāk. 
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Dažs saka, ka Mācība pārāk vispārīga, citam šķiet, ka Mācība nogurdinoša, bet 

neuzbāzīgā Mācība izplatās pa visnegaidītākajiem ceļiem. Mācības lāses iezaigojas 

nepazīstamu cilvēku vārdos, zinātnieku laboratorijās un neaizmirstamu varoņu darbos. 

Cits citu neatzīdami, šie – grūti iedomājamie kā tādi – līdzstrādnieki, īstā laikā atnes 

zināšanu lāses. Kas gan viņus nopaļās? 

 

Mācības pārbaudītais pasmaidīs: “Nes, draugs, vairāk. Tava mēlnesība nav nekas cits 

kā dāvanu grozs”. Labākiem augļiem pin grozus no dažādu koku mizas. Vai nav 

vienalga, vai miza rūgta vai salda? Vai miza dzeltena, sarkana vai balta?  Pat melnos 

grozos ir uzglabājušies derīgi dārzāji. Kādēļ lietot varu pār sakārtoto dabu? Sprieguma 

stundā tā dos augļus. 

 

Bet tie, kas atskārtuši psihisko enerģiju un sapratuši Mācības neatliekamību, tie 

sapratīs, cik tuvu dārgumu savākšanas laiks. Apkārtējais haoss viņiem ir svētku pūlis. 

Maz to, kam gluži tukšas rokas. Tiem, kas nes, teiksim – nesadauziet. 

 

Kur ir sākums, kuram jāpievieno? Kas var ierobežot? Katram graudam var atrast 

zemi. Grauds jau satur psihisko enerģiju. Senajiem bija prasme izvilkt psihisko 

enerģiju grauda atmiekšķēšanās brīdī. Lūk, piemērs, kā atmiekšķēšana dod sākumu 

kustībai. Katrs, kas pazīst Mācību, būs miekšķētājs un Lielās Sviestošanas mentes 

turētājs. 

Stingrība ir sakārtība. Maigums ir radīšana. Pat tukšajā grozā palūkosimies, vai 

rūgtajā mizā nav ieslēpts dzīvības grauds? 

144. 

Labā Mācībai visās savās izpausmēs ir jābūt visa labā draugam. Liktos, ka šī patiesība 

ir tik vienkārša, bet ļaunprātība pastāvīgi cenšas to izkropļot. Labā Skolotājam ir 

jāskumst, redzot kā Labā darbinieki kropļo un noliedz cits citu. Lūk, kāds Labā 

izkropļojums – viens nes Labā nastu un nevar ciest, ja  otrs cenšas pacelt divkāršu 

nastu. Ja nu kāds iedrošināsies domāt par trīskārtīgu nastu, tad tāds jau nu daudzus 

palīgus neatradīs. Miljons gadu nav iemācījuši cilvēki priecāties par Labo, iemīlēt to 
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kā visvērtīgāko. Mācībai jāprot atrast attiecībā pret visiem Labā nesējiem dziļa 

līdzjūtība. Citādi tā nebūs Mācība par Labo, bet gan Mācība par patību. 

145. 

Tiešām, vajag domāt par Mums kā par Neizsīkstošu Avotu, citādi var izžūt zemes 

upes. Jau daudz Mēs esam runājuši par Mācību, kā par dzīves līdzekli. Var nojēgt, ka 

pasauļu savienošanās vien jau būs glābiņu nesošs iekarojums. 

146. 

Cilvēce tagad ir tādā attīstības stadijā, ka tai var atgādināt pārveidoties apziņā. No 

kurienes Mūsu pieredzes spēki? No saules apziņas, kas tiek izlieta prānas veidā. Pāri 

zemes domu noslāņojumiem plūst saules gudrības strāvas un šajās sfērās sākas lielā, 

jums novēlētā Mācība. Aicinam aptvert pasauli. Bet vienīgi apziņas instruments atļaus 

izdarīt jaunus gara apvienošanas mēģinājumus ar matēriju. 

147. 

Kas gan var apgalvot, ka viegli sekot Mācībai, ja nav pietiekošu uzkrājumu? Bet, kad 

“kauss” pārpildīts, tad  Mācības ceļš neizbēgams. Mēs varam saprast zemes indes 

uzņemšanas grūtības, jo ikviens no Mums uzņēmis neizmērojamu daudzumu indes. 

Kā magnets pievelk zināmus metālus, tāpat sirds pieņem Svētdevu. Kā sūklis 

piesātinās ar šķidrumu, tāpat ādas poras uzsūc zemes indi. Bet apzinīgi uzņemta Prāna 

regulē indes ieplūšanu. 

148. 

Kāpēc Mācībai jāiet pa uzkrājumu ceļu? Vai tad nevar to sniegt kā karoti zāļu? Bet 

kuņģis ir noteikta tilpuma, turpretim apziņa nepieder pie pastāvīgiem lielumiem. 

Patiesībā arī divkājainie var būt gandrīz bez apziņas. Var būt tādi, kuri ar pārmērīgām 

kaislībām laupījuši sev apziņu. Var būt karmas aptumšotas apziņas. Var būt apziņas, 

kas aptumšotas ar laikmeta konvencionalitātēm. Apziņām kā siltumnīcas puķēm 

nepieciešama rūpība, tāpēc apziņas pamatus var uzņemties jūtziņa. Bet apziņas 

izsmalcināšana ir lēna kā kristāla pulēšana. Ne no paštiesāšanas, bet no darbības 

kādības var pazīt paplašinātu apziņu. 

 

Mācība tiek piegādāta kā akmeņi ceļamam tornim. Ja akmeņus izbērs uz reizi, radīsies 

nevis tornis, bet akmeņu kaudze. 
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149. 

Patiesi, Dzīves Mācība ir pārbaudes akmens. Neviens nepaies garām neparādījis savu 

būtību. Cits nopriecāsies, cits nobīsies, cits noskaitīsies. Tā katram būs jāparāda, kas 

slēpjas viņa apziņas dziļumos. Nebrīnieties, ka Mācības reakcija tik dažāda un spilgta. 

Arī Narada izšķēla tikpat dažādas dzirkstis no cilvēku apziņām. Ja kāds nespēj ietvert 

taisnības un tikumības pamatus, lai tad viņš parāda savu nederīgumu. Atklātajā 

formulā lai paliek pēc iespējas mazāk liekulības masku. Lai izpaužas mežonība, jo tā 

nespēj ilgi slēpties zem izlikšanās tērpa. Tāpat lai uzgavilē jaunā sirds, tā spēj sevi 

izpaust līksmā augšupejā. Tā lai Mācības mērogs ir arī cilvēces iedalījuma rādītājs. 

Ļaunumu un labumu vajag prast atšķirt, bet šāda iepazīšana nebūt nav viegli 

panākama. 

150. 

Iegaumējiet uz laiku laikiem – tā dēvētā izzināšanas spēja nav spēja, bet darbu un 

pieredzes rezultāts. Aplamais vārds – intuīcija neizteic nekā, izņemot aprobežotību. 

Ne intuīcija, bet daudzie uzkrājumi palīdz gūt atziņas. Apgalvot, ka atziņai nav 

cēlonības līdzinās apgalvojumam, ka iztēle nav agrākās pieredzes atspoguļojums. Ir 

pienācis laiks, kad šķietami tas visabstraktākais iesaistās notikumu ķēdē. Cilvēks 

iepazinis daudzus stāvokļus un tādējādi izsmalcinājis savu spriešanas spēju. Esiet 

pārliecināti, ka tas, kam trūka atziņas spēju, dzīvojis raupju dzīvi un nav arī pūlējies 

izkļūt no tās; tā tas laupījis pats sev iespējamību uztvert ar sirdi. Cilvēka sirds nav 

jauna, jo tās būtība ir nemainīga. Dažs priecāsies par šo nemainīgumu, jo šajā atziņā ir 

mūžīgā dzīvība. Dažs priecāsies, ka arī apziņa atrodas viņa atbildībā. Tā patiesības 

galdiņi ieviešas dzīvē. Nepagurstiet pārlasīt Dzīves Mācību visos tās laikmetos. 

Atvērta sirds priecāsies par ritma mainīšanos. Šie pamati dos arī izpratni, ka kustība, 

kas ved cilvēci, ikdienas dzīvē nav saskatāma; tāpēc arī šajā apjomā atradīsim prieka 

ceļu. 

151. 

Katrs laikmets izvēlas atbilstīgu Mācību. Uz šādu stundu visas iepriekšējās Mācības 

parādās galīgi izkropļotā veidā. Pati cilvēce lūko atzīt visbezjēdzīgākos tēvu cieņas 

noniecinājumus. Bet Mācības fāzes neizslēdz nevienu iepriekšējo. Šim apstāklim 

piegriež maz vērības, jo ikvienas Mācības kalpotāji ceļ savu labklājību uz iepriekšējo 
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Mācību noliegsmes pamata. Bet viegli pierādāma tās parādības nepārtrauktība, ko 

cilvēki dēvē par reliģiju. Šai nepārtrauktībā sajūtama vienas un tās pašas enerģijas 

straume. Nosaucot to par psihisko enerģiju, mēs runājam par to pašu helleņu pasaules 

Sofiju un indusu Sarasvati. Kristīgo Svētais Gars uzrāda psihiskās enerģijas pazīmes, 

tāpat kā Izraēla radošais Adonāi un Mitra, pilns saules varenā spēka. Protams, neviens 

nešaubās, ka Joroastra uguns ir izplatījuma uguns, ko jūs pētat. 

 

Psihiskā enerģija savieno uguni ar Materia Matrix un Agni Jogas Mācība nav nekas 

cits kā tagadējā laika enerģijas pielietošanas izpausme, kuras plūdums tuvojas līdz ar 

Satia Jugu. Tā nebūt nav snaudošo iespējamību izsmalcināšanās, bet gan apziņas 

apskaidrošanās īstajā brīdī. Tāpēc Saku, Mācību neizsniedz par naudu, viņu 

neuzspiež, viņa iezīmē Jaunu Laikmetu. Un nepieņemšana vai noliegšana ir atkarīga 

no mums, bet pasludināšana ir nenovēršama. 

 

Var izprast šo laikmetu pareizi vai kroplīgi, bet viņa tuvošanās ir neapšaubāma. Var 

pēkšņi iznīcināt gadsimta veidoto, bet no bezprāta dzimst vienīgi bezprāts. Un tad, vai 

nav bezprātīgi tie, kas lūko nodzīvot bez prāta, jo kurš prāts gan nepārtiek no 

psihiskās enerģijas? Kālab meklēt avotu bezapziņas tumsā, ja ir viegli aizdegt 

nedziestošu uguni un tuvoties ar pilnu apziņu. 

151.a 

Kā zemestrīces dārdiens skan negrozāmības Mācība. 

152. 

Gaismas Spēku garantija ir vislielākais Jaunās Dzīves pamats. Apgalvoju – bēdīgi 

klāsies tumšajiem. Apstiprinu nākotnes Gaismu, kura dažādās balsīs  iekvēlinādama, 

ies pa visu pasauli. Apstiprinu Mācību kā Jaunās Pasaules manifestāciju. Apstiprinu 

visvērtīgākos jēdzienus kā dzīves pakāpes. Apstiprinu, ka nekāda tumsa nepārspēs 

Mūsu Zīmes. Apstiprinu no sajukuma izrietošo derīgumu. Apstiprinu Smalkās 

pasaules Spēku tiekšanos uz Zemes plānu. Apstiprinu Grūto stundu kā bazūnu 

aicinājumu. Apstiprinu glābiņu visiem, kas seko Mums. Apstiprinu daudzu sašķelto 

locekļu apvienošanos. Apstiprinu ceļu uz Ausmu, kur ir vienīgais atrisinājums. 
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153. 

Var parādīt jaunas ausmas atspīdumu. Ja Gaismas spēks sadedzina tumsu.  

Maitreija: - nesatricināms Gars. Mans Gars zina, kā kaldinās spēks. Ieteicu nevis 

Mani pielūgt, bet piesaukt Mani. Un Mana Roka nekavēsies cīņas brīdī ierasties. 

Kā Mēs esam izauguši caur tuksnešiem? Kā Mēs esam pratuši izvairīties no melnajām 

bultām? Kā Mēs esam spējuši iebraukt nemācītus zirgus? Kā Mēs esam varējuši gulēt 

vienā teltī ar nodevēju? Kā Mēs esam varējuši pārspēt savu likteni, kad stepes zāle 

bija liesmās? Kā Mēs esam varējuši pārvarēt straumes akmeņus? Kā Mēs esam 

varējuši nakts tumsā atrakt ceļu? Kā Mēs esam varējuši izprast nesaprotamas 

vēlēšanās? Kā Mēs esam spējuši pazīt dzīves taku? – Patiesi – ar gara modrību. Katru 

brīdi Mēs esam gatavi pasniegt dzīvības maizi tam, kas izvēlēsies to pašu gara 

modrības taku. Mans stars spēj apgaismot gara darbības. Manam staram klausa 

būtnes, kas ietērpušās vīrišķības aizžogojuma purpurā. Tur, kur ir baiļu putekļainais 

pelējums, stara šķēps pārvēršas pātagā. 

154. 

Ir taisnība, runājot par cilvēku neapdomību. Taču, kad tuvojamies bargajam laikam, 

tad šādam spēcīgam solim jāsakāpina visi spēki. Jo sacīts, ka tuvojas Maitreijas 

laikmets un jau izkaisītas zīmes kā liesmojoši graudi, tāpēc bargais laiks izrādīsies kā 

gaisma tiem, kas iet ar Kosmisko Magnētu. Tāpēc bargais laiks šķitīs kā nākotnes 

Gaisma tiem, kas cīnās Maitreijas laikmeta nozīmes vārdā. Tāpēc sadarbība ar Mums 

nesīs nolemto uzvaru. Tāpēc pašaizliedzīgi ejošie līdzstrādnieki uzvarēs! Iedami ar 

Kosmisko magnetu nostiprināsim uzvaru. 

155. 

Akbara galma vēsturnieks kādreiz teicis Valdniekam: “Valdnieku starpā novērojama 

neatrisināma parādība. Daži valdnieki turējās nepieejami, tālu no tautas, tos gāza kā 

nevajadzīgus. Citi iegāja ikdienas dzīvē, pie tiem pierada un tos gāza kā pārāk 

parastus.” Akbars pasmaidīja – “tātad, ejot un virzot visas darbības, Valdniekam 

jāpaliek neredzamam.” Tā sprieda gudrais Valdnieks un pravietoja nākamo – 

neredzami redzamais! 

156. 

Maitreija: virs zemes atstājis daudz magnetu, tādēļ Saku – Mans ceļš viegli ejams.  
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157. 

Neviens cits vārds neizraisīs tik daudz uzbrukumu, kā Maitreijas vārds, jo tas saistīts 

ar nākotni.  Bet cilvēkus visvairāk baida un uztrauc nākotne. Tiecoties uz nākamo, 

esiet gatavi kaujām. Bet neslēpiet savu tiekšanos, jo uguns tiecas uz augšu, un vienīgi 

tiekšanās pakāpe nostiprinās Mūsu saites. 

 

Agni Jogas Mācībai jūsu dzīve jāpārveido iekšēji. Bet ārēji ne ragi, ne aste, ne spārni, 

ne uzpūtusies labvēlība, ne māņticība, nedz arī niknums būs jūsu pazīmes. 

 

Nav jābīstas paplašināt darbību, jo tas ir vislabākais samērojamības līdzeklis. Sēdot 

zem viena koka, var iedomāties, ka tas ir pasaules vidus, bet, izplezdami sava gara 

būtību pa visu pasauli, topam līdzīgi viscaurnirstošajai ugunij. 

158. 

Cilvēces pagātnes kustības nav nekas, salīdzinot ar Maitreijas svinīgo kustību. Var 

nākt dažādi periodi, bet tajos varēs nojaust dzīves tempa kāpinājumu. Jūs jau nojaušat  

šo ritma paātrinājumu. Ikviens to spēj izjust atbilstīgi savam nervu stāvoklim. Bet 

noteikti izjutīs jaunu kosmisku kondensāciju. Var nojaust tiešu staru paasināšanos; var 

nojaust nemieru un tiekšanos tālē. Visas šīs detaļas norādīs uz pašu jauno paātrināto 

ritmu. Jāsaprot, ka enerģiju kāpinājumi rada jaunu planētas pakāpi. Nav jābrīnas, ka 

izlaužas Haoss, jo Kaujas lauks ir milzīgs. Neaizmirsīsim novērot pat vissīkākās 

parādības. Kāda daudzveidība Pasaules pamatspēku sadursmēs! 

159. 

Jautās – vai Maitreijas laiks var radīt laikmetu? Atbildiet – ja krusta kari deva veselu 

laikmetu, tad, protams, Maitreijas laikmets tūkstoškārt nozīmīgāks. Tādā apziņā 

jādodas tālāk. 

160. 

Kad cilvēce pazaudējusi Mācības pamatus, iegrims neizpratnē, tad, pēc senseno 

Skolotāju pareģojuma, iestāsies Maitreijas Laikmets! 

 

Mūsu pamati sūtīti, lai atdzemdinātu gara sapratni, tā sakiet neizpratējiem, tā norādiet 

uz Sirds Doktrīnu! 
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161. 

Par doktrīnām tik daudz runāts, bet cilvēce nezin, kā pieņemt Brālības Doktrīnu. Cik 

gan sagrozījumu noslāņojies virs Patiesības! Cik principu izpostīts! Jautās – “Uz kā 

gan tiek celts Brālības Cietoksnis?” Atbildiet – “Sirds doktrīna, darba doktrīna, 

daiļuma doktrīna, evolūcijas doktrīna, sprieguma doktrīna, doktrīna vistuvākā dzīvei!” 

162. 

Maitreija ir Sirds Ēra! Tikai ar sirdi iespējams novērtēt Maitreijas dārgumus! Tikai ar 

sirdi iespējams novērtēt, cik ļoti visi uzkrājumi, visa jūtziņa vajadzīgi nākotnei. 

163. 

Maitreija atnāk, degdams visās ugunīs. Deg Viņa sirds līdzcietībā pret visu panīkušo 

cilvēci; kvēlo Viņa sirds jaunu pamatu apstiprināšanā. 

164. 

Katram Valdonim ir savs pamattonis. Maitreijas Laikmets apstiprina sievieti. Jo 

Maitreijas parādība saistīta ar Pasaules Mātes apstiprinājumu pagātnē, tagadnē un 

nākotnē. “Dzīves Grāmata” tik daiļa! 

165. 

Kosmiskā Magneta svētā darbība Maitreijas vārdā izlemj visas radošās ievirzes. Tikai 

ar šo zīmi uzvarēsiet. Tāpēc, kad Mūsu Spēks nostiprina pakāpi, tad pamata akmens 

ielikts stipri. Šķēršļi gulst kā piepildījuma ceļš. Kosmiskā darbība saspringta zem 

apvienības zīmes; tāpēc mūs ved augšup varenais Magnets. 

166. 

Mācības vitālā spēka nostiprināšana ir sevišķi svarīga laikmetā, kad notiek sadalīšana 

rādītājos, patiesajos meklētājos un noliedzējos. Kāds atzīst pagātni, tagadni un 

nākotni; kāds redz visu caur Maijas prizmu; kāds grib sasniegt augstāko, noliedzot 

Hierarhiju, kāds ieskata sevi par ceļa gājēju bez Vadītāja – tik daudzkrāsainas ir gara 

grimases. Tāpēc nemitīgi jauzsvaro radošās sākotnes un ar Mācības vitālo spēku 

jāpārveido cilvēka apziņa. Visas pūles Mēs veltījam gara atdzimšanai – šai ugunīgajā 

transmutācijā slēpjas Mūsu pūliņu atslēga. 

167. 

Vajag uz laiku laikiem pierādīt, ka Joga nav maģija. Vispirms – Jogā nav nekā 

mākslīga. Radniecība un saskaņa ar Esamības likumiem ir pretstats katrai varmācībai. 
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Jogs bez ārkārtīgas vajadzības nesatrauks Pirmatnējo Substanci. Jogs rod pilnīgu 

sadarbību ar dabu. Tā Joga zināšana, vispirmām kārtām, balstās jūtziņā; no šī tīrā 

līmeņa izriet rakstītās pieredzes zīmes. 

168. 

Tāpat kā uguns ir visu saistošā sākotne, tā arī Agni Joga apņem visu dzīvi. Var 

nomanīt, ka pakāpeniski apziņa top asāka, kā rodas taisnīgs apkārtnes novērtējums, kā 

aug pasauļu kopdarbības neapstrīdamība. Tā dzīve pildās ar augstākās izpratnes 

iezīmēm. Patiesība kā reāls jēdziens kļūst par ikdienas dzīves neatņemamu daļu. 

169. 

Masu apziņā noticis pagrieziens, tā instinktīvi sajutusi gara vienlīdzības pamata 

kosmisko likumu un nebūdama savā tumsonībā spējīga aptvert lielo likumīgās 

Hierarhijas principu, kas balstās uz evolūciju, tā niknumā saceļas visā planētas 

apjomā. Tādēļ valsts galvenajām rūpēm jābūt rūpēm par tautas apgaismību, jo citādi 

tumsas hidra aprīs visu. Jo priekšrocības var būt tikai patiesām zināšanām. 

170. 

Grūti pat iedomāties, cik ļoti planēta ir saindēta. Nav neviena likuma, kurā nebūtu 

iespiedusies trūdēšanas inde. Ikkatra augstākā norise ir tik ļoti melnās domas ieskauta, 

ka zemes un pārzemes slāņu attīrīšana ir vissvarīgākais darbs. Augstākā Mācība tiek 

pielietota vienīgi tādēļ, ka tā ir garam tuvāka par tumsas iztulkojumu. Ugunīgais 

Nolikums nostiprināsies tad, kad cilvēka gars atbrīvosies no tām parādībām, kas 

aptumšojušas garu un sirdi. Izsekosim, kā nostiprinās Patiesība. Ugunīgais Gars 

apstiprina Augstāko Nolikumu. Viņa pēcteči nostiprina doto Mācību. Izredzētais gars 

attīra Ugunīgā Likumdevēja doto Nolikumu. Tā apvienojas devēja un pieņēmēja rokas 

Jaunu Nolikumu nostiprināšanā. Maz domā par šo svēto saiti. Jo Pasauļu apvienība 

var nostiprināties tikai tādējādi. Redzamā un Neredzamā Pasaule var rast savu vitālo 

pielietojumu tikai tad, kad saite nostiprināsies. Tāpēc tas, kas uzņēmies Mācības 

attīrīšanu, nes Nastu, kuru viņam uzlikusi cilvēce. 

171. 

Kosmisko celtniecību piesātina visas varenās enerģijas. Tāpat arī gara celtniecība 

parāda savu spēku visu uguņu sintēzē. Jaunradīt, piesātinot apkārtni, iespējams tikai 

tad, ja iedegtas sirds enerģijas. Bez šīm sakrālajām ugunīm nav iespējams nostiprināt 
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augstāko Ētiku. Dzīvā Ētika var ieviesties dzīvē kā tiekšanās un dzīves mērķis, bet šī 

mērķa sasniegšanai nepieciešams zināt un tiekties uz augstāko un iejūtīgāko izpratni. 

Dzīvo Ētiku var pierādīt dzīvē tikai iejūtīgi gari. Šo principu pielietošana dzīvē 

izpaužas kā trauksmīga darbība. Tukšs vārds atstāj atbilstīgu noslāņojumu, bet 

ugunīgās sirds darbība izraisa un iededzina apkārtējo siržu ugunis. Tā jaunrada 

patiesais Agni Jogs. 

172. 

Tālab tik ugunīgi skaists ir Mācības attīrīšanas darbs. Nav bijis, ka Mācība 

nostiprinātos bez ugunīgā attīrītāja. Šo darbību var nosaukt arī par upuri. Vienīgi sirdij 

tuvākais gars var uzņemties šo uzdevumu. Tikai apvienotā apziņa var zināt Patiesības 

apstiprinājumu. Tikai apvienotā apziņa spēj izjust kā pieiet Mācības attīrīšanai. Mēs 

visi, savukārt, esam apstiprināti kā Likumdevēji un attīrītāji – tāds ir Augstākais 

Likums. Mācības okeāns tiek dots tikai tuvākajam. Cilvēce tik ļoti slimo ar iedomību 

un patību, ka nepieciešams apstiprināt tuvāko Avotu. Tādēļ lai sirds jūt un zina savās 

dzīlēs, ka caur Agni Jogas Māti pasaulei tiek dots Mans Ugunīgais vēstījums. 

Galvenais, visos ceļos sirds dzīlēm jāizjūt šī ugunīgā Patiesība. 

173. 

Mācības pēctecību, tāpat kā magnētiskā pola ugunīgo manifestāciju nostiprināšanu un 

augstāko likumu realizēšanu, var uzticēt tikai ugunīgam garam, kurš saistīts ar 

Hierarhiju gadu tūkstošiem. Tūkstošiem gadu ilgst augsta sprieguma ugunīga darbība. 

Tūkstošiem gadu tiek kalta apvienotā apziņa. Tūkstošiem gadu saliedējas sirdis 

vienvienīgā kalpojumā. Negrozāms ir kosmiskais likums un jāsaprot, ka pēctecību 

apstiprina mūži. Ir daudzi, kas lūko piesavināties šīs cildenās tiesības, bet Kosmiskās 

Tiesības pieder Ugunīgās Pasaules jaunradītājiem. Tādēļ cilvēcei jāattīra apziņa, lai 

saprastu pēctecības cildenās tiesības. 

174. 

Starp Mācības uztvērējiem ir daudzas gultnes; katrai gultnei ir sava īpaša kādība un 

uzdevums. Bet Mācības domu Okeānu iespējams dot tikai caur pašu vistuvāko avotu. 

Ir daudz nozarojumu un vēstījumu paņēmienu, un gultņu īpašās kādības norāda uz 

atsevišķu uztvērēju aprobežotību. To ugunīgo Mācības domu okeānu uztvert spējīgo 

uztvērēju funkcijas ir Galvenās Augstāko Spēku apvienotājas ar Pasauli. Nav grūti 
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izsekot, kā virzījušās šī Hieroiedvesmas, un nav arī grūti izsekot, kā gājuši Ugunīgās 

Apziņas Nesēji. Tādēļ jāšķiro gaišais varoņdarbs no aprobežotības. Patiesi, šajā 

varoņdarbā var nostiprināt cilvēces  ugunīgo izpratni. 

175. 

Kas runās un piedēvēs sev Dzīves Mācību, tas ieslīgs melos. Mācības Sākotne ir ārpus 

cilvēciskajām robežām. Patiesība ierakstīta Bežrobežībā, bet katru dienu tā atklās 

jaunu sava mūžīguma hieroglifu. Neprātis ir tas, kas uz zemes piedēvē sev Dzīves 

Mācību. Augstākais Gudrais ieskata sevi par vēstnesi. Tiek sludināts nevis jaunais, bet 

stundai vajadzīgais. Mājas saimnieks aicina mielastā – tas nav nekas jauns, bet 

izsalkušajiem tā ir dienišķā maize. Jo ļaunāk, ja kāds liks šķēršļus aicinājumam 

mielastā. Šķēršļu licējs kaldina sev važas. 

176. 

Gara kātība – tās izpazīšana apskatāma pēc tām darbībām, kuras sevišķi spilgti atklāj 

sirds dzīles. Tieši tur, kur nav lēnprātības, tur būs vietā viltvārdībai. Tur, kur netiek 

cienīta Hierarhija, tur būs vieta zaimošanai. Tur, kur Augstāko Spēku Norādījums tiek 

pielietots patvaļīgi, tur slēpjas patība. Bet, kur trūkst Ugunīgā Skolotāja, tur nebūs 

Mācības virziena. Nav iespējams izprast vareno Mācību bez Ugunīgā Skolotāja, bez 

gara traukšanās uz Skolotāja Pasauli. Ugunīgais Skolotājs ir ceļš uz Ugunīgo Pasauli. 

Tā izplatījuma rekordus pilda patvaļīgie Skolotāji, bet Vadošā Sākotne ir Ugunīgais 

Skolotājs. Nav ceļa bez Viņa, nav augšupejas bez Viņa, nav sasniegumu bez Viņa. To 

iegaumēsim, radot labāku nākotni. 

177. 

Palūkosimies, kā Uguns izzināšana dod ne tikai paātrinātu tuvošanos Visaugstākai 

Valstībai, bet spēj arī atkal atdot planētai tik ļoti nepieciešamo līdzsvaru. Pareizs ir 

kosmisko staru ceļš, bet bez sirds, bez psihiskās enerģijas šī atklāsme būs tikai 

aptuvena. Ievērojiet Mācības izplatīšanās plašo tīklu. Kaut arī cilvēki pa paradumam 

slēps avotu, tas nav svarīgi. Lietderīgi ir, lai Mācība pa negaidītiem ceļiem izplatītos 

visos zemes virzienos. Šāda pieaugsme jau novērojama un tāda atziņa būs šodienas 

labākais vainagojums. Nebrīnīsimies, ka saknes aug neredzamas, bet tieši šī kādība 

kļūs par dzīvīguma drošo ķīlu. Vai gan iespējams izsekot Mācības ceļus? Magnets 
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darbojas pēc saviem likumiem. Bet Es no kalna Redzu izplatījuma cementēšanos un 

ar to varu jūs apsveikt. 

178. 

Tikai nepārvarama interese atļauj iepazīt neizsīkstošo Mācību. 

179. 

Agni Puranas, Upanišadas un citi senie Nolikumi savās galvenajās daļās pilnīgi 

precīzi sniedz Esamības likumus. Vajag nevis noliegt, bet ļoti uzmanīgi ieklausīties 

Patiesības dzirkstīs. Divi metāli nav sakaļami kopā bez uguns, tāpat arī augstākās 

enerģijas strāvu iespējams pieņemt vienīgi ar ugunīgu sirdi. 

 

Neignorēsim labā dažādos avotus. Katrs, kas aptraipa sava tuvākā tērpu, ir jau pats 

sevi nosodījis. 

180. 

Palūkosimies, kur ir atšķirība un kur līdzība starp Agni Jogu un parējām Jogām. 

Karma Jogai ir daudz līdzības, kad tā darbojas zemes elementiem, bet, kad Agni Joga 

iekaro tālo pasauļu atskārsmes ceļus, tad atšķirība top acīm redzama. Radža Joga, 

Žnana Joga, Bhakti Joga – tās visas sargās īstenības un tāpēc nevar iesaistīties 

nākotnes evolūcijā. Protams, Agni Jogam jābūt Žnani un Bhakti Jogam, un gara spēku 

attīstība padara viņu par Radža Jogu. Cik lieliska ir iespēja atbilst nākotnes evolūcijas 

uzdevumiem, nenoliedzot pagātnes gara iekarojumus! Var nedižoties ar jauninājumu, 

jo vienīgi elementu saskaņotība dod jaunas iespējamības. 

181. 

Ikviens cilvēks pieskaitāms kādai Jogai, kaut vai tās iedīgļa vai arī sakropļotā stadijā. 

Cilvēkus var sadalīt atkarībā no stihijām, tāpat tos var iedalīt arī atkarībā no Jogām. 

Svētulī nereti pazīst Bhakti Jogas kropļojumu. Neciešamā atletā – Hatha Jogu. 

Fanātiķī -  Radža Jogu, liekulī – Žnana Jogu. Bet kas gan var būt augstāks par īstenas 

Jogas redzēšanu, kura savieno zemes apziņu ar kosmisko pulsu! Vai iespējams 

iedomāties kaut ko, kas atvietotu iemiesotā gara pamattiekšanos, kaut ko, kas 

aizpildītu, astrālo saprašanu, kaut ko, kas attaisnotu cilvēces esamību? Bet Agni Jogas 

studēšana tuvina cilvēku tālajām pasaulēm. 
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Cilvēks, kas devis dzīvei īsteno Jogu, līdz ar to pilda savu lielo uzdevumu. Tā mūsu 

priekšā ir Agni Jogas pamati. 

182. 

Hahta Joga nav uzskatāma par patstāvīgu. Gara izpausme to pārvērš Radža Jogā. 

Nevar nosaukt nevienu, kas būtu sasniedzis panākumus ar Hatha Jogas palīdzību. Pie 

tam tumsas palieku pasaulē Hatha-Jogas sasniegumi, īpatnējā veidā nostiprinādami 

astrālo ķermeni, var kļūt pat kaitīgi. Faķīri var pielāgoties tumsas palieku pasaulei un 

nemanot vājināt domāšanas augšupeju. Pat nekustīgs apcerētājs var sasniegt vairāk, jo 

doma ir esošā Radža. Tā daiļumu rada domas zibens. Tā, protams, liesmojošais bhakti 

aizdedzinās ar savu domu jaunas pasaules un žnani pakāpe būs tikai radži-bhakti 

smaids. Tāpēc Hatha un Žnana nav patstāvīgas. 

 

Kurš zinātnes gudrais gan nekļūs par mīlestības valdnieku? 

183. 

Agni Joga prasa sevišķu atjautību. Tā nevar izpausties ar fiziskās mehānikas 

palīdzību, kas dažādos veidos pielietota citās Jogās. Tādu stihiju kā Uguns, šķiet 

fiziskajiem likumiem vajadzētu ņemt vērā ne mazāk kā citas stihijas. Bet Agni būtība 

pakļauta tik smalkiem likumiem, ka fiziski tā ir neizsakāma. Tāpēc jāpieliek visa 

izsmalcinātā atjautība, lai izsekotu ugunīgajām zīmēm. Tāpēc var saskatīt, cik bieži 

Hierarhija sūta Ugunis, bet cilvēki necenšas tās uztvert un pielietot. Ugunīgā likumība 

gulst cilvēka dzīves pamatā – iedzemdēšana, dzemdēšana un visi akti, kas pakļauti 

Agni, neizraisa izbrīnu kā Neizsakāmā manifestācija. Var ilgi klejot ap mehāniskajām 

ierīcēm, bet virzīties nākotnē iespējams tikai izpazīstot Agni. Kad pamirs veseli 

kontinenti, kā gan bez jaunas enerģijas varēs atrast jaunus mājokļus? Nepieciešami 

sagatavot garīgo apziņu lieliem Zemes apvērsumiem – tas labākajā gadījumā; bet ja 

mēs pie pēdējās robežas sastapsimies agrākajā melnajā naidā, tad cilvēki būs tikai 

pulvera pagrabs. Tāpēc atjautīgi padomāsim par Agni. 

184. 

Dzīvajai Ētikai jāieviešas ikdienas dzīvē. Ja Dzīvo Ētiku nepieņems, tad briesmīgu 

seku virkne var parādīt savu spēku. 
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185. 

Joga, kā augstākā saite ar kosmiskajiem sasniegumiem, pastāvējusi visos laikos. Katra 

Mācība satur savu, evolūcijas pakāpei pielietojumu, Jogu. Jogas cita citu nenoliedz. 

Kā viena koka zari tās izplata ēnu un atveldzē tveicē nogurušu ceļinieku. Jaunu spēku 

pilns ceļinieks turpinās ceļu. Viņš nav nolaupījis neko svešu, viņš nav sakropļojis 

tiekšanos, viņš saņēmis izplatījuma svētību, viņš devis brīvību nolemtajiem spēkiem, 

viņš ir saņēmis savu vienīgo īpašumu. 

 

Neizvairieties no Jogas spēka, bet ieviesiet to kā gaismu neapzinātā darba mijkrēslī. 

Nākotnes labā ceļamies no miega. Nākotnes labad atjaunojam tērpus. Vispirms liksim 

lietā dzīves padomus, bet tad izrunāsim tuvākā laika Jogas vārdu. 

 

Mēs izdzirdēsim uguns stihijas soļus, bet būsim jau sagatavojušies pārvaldīt liesmu 

viļņus. Tāpēc Mēs apsveicam vecāko – Radža – Jogu un apstiprinām nākamo – Agni 

Jogu. 

186. 

No mazākā līdz lielākajam, no ikdienišķā līdz pat pasaules apjomiem maldāmies, bet 

neviens nenosauks to par niecību un sekas nekad neizrādīsies nepareizas. Kāds jautās 

– kādēļ Mācība izkaisīta kā graudi? Atbildiet – tikai no dažādiem pavedieniem var 

izveidot sarežģītu zīmējumu. Jautās: kāpēc Mācībai nav nobeigtības pazīmju? 

Atbildiet – tāpēc, ka nobeigtība ir nāve. 

 

Neierobežotu iespējamību apziņa dos jums uztveres mieru. 

187. 

Katra Mācības fāze atbilst īpašai cilvēces vajadzībai. Tagadni raksturo tikumības 

pagrimums. Mācības palīdzība jāvirza uz tikumisko pamatu stiprināšanu. Zinātnes 

atklājumi norobežojušies no ikdienas dzīves, rodas īpašs barbarisma veids, kas 

pārņēmis savā varā zinātniskos instrumentus. Augsti kulturālu darbinieku mazākums 

paceļas kā retas salas gara tumsības okeānā. Prasme lasīt vēl nav izglītība, tāpēc arī 

tiek dots padoms nostiprināt sirdi kā izplatības degpunktu. Tiek doti zinātniski un 

medicīniski norādījumi, lai tie palīdzētu veicināt miesīgo un garīgo atveseļošanos. Jo 
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tiešāk šos padomus pieņem, jo spēcīgāka ir arī to iedarbība. Entuziasma dīglis izaug 

par brīnišķīgu iedvesmu. Labsirdības lāse izvēršas rosīgā labestībā. Mīlestības 

drumstala uzzied kā brīnišķīgs dārzs. Kas gan drīkst nosodīt gribu palīdzēt tuvākajam. 

 

188. 

No varavīksnes nedrīkst izņemt nevienu niansi. Tāpat arī Dzīves Mācībai nedrīkst 

atņemt nevienu posmu. Izveidojusies varavīksne dod pilnīgu prizmu, bet pilnīga 

Dzīves Mācība dod padomu visos ceļos. Ceļinieks vienlīdz rūpējas par mēteli kā par 

galvas segu un apaviem. Neviens neteiks, ka galvas sega tam vērtīgāka par apaviem 

vai otrādi. Tāpēc tāds, kas vienai Mācības daļai dod priekšroku, līdzinās ceļiniekam, 

kas aizmirsis apavus. 

 

Lai arī dažas lietas patlaban liekas nevajadzīgas, bet rītu tieši tās var atvieglot ceļu. 

Var sastapt cilvēkus, kam visvienkāršākais vārds jau būs labākā atslēga. Nav 

iespējams iztēloties cilvēku apziņu dažādību. Lai zinātāji labāk pagarlaikojas, nekā 

kāds uz visiem laikiem taptu atstumts. Jaunas pilnveidošanas iespējas ir negaidītas un 

jauni līdzstrādnieki nav viegli atklājami. 

189. 

Dzīvā Ētika paredz visus jēdzienus, kas vien ir Dzīves Pamatos. Lai Dzīvo Ētiku 

pielietotu dzīvē, vajag, vispirms, atrast sevī kādību, kura derīga, lai patiesīgi Kalpotu 

Hierarhijai. Patiešām, it visi svētuļi no Dzīvās Ētikas atkrīt vispirms. Nekāda bijāšana 

pret Priekšmetu, kas simbolizē Visaugstākā Attēlu, nepalīdzēs, ja nav patiesas 

godbijības. Mēs pazīstam svētuļus, kas vārdos pielūdz, bet klusē sirdī. Patiešām, šiem 

svētuļiem patīk runāt par svēto Attēlu, kas novietots kaktā vai uz galda. Dzīvajai 

Ētikai vispirms jāpierādās ikdienas darbības Ētikā. Dīvā Ētika palīdzēs saglabāt 

cilvēklīdzību. Šie ugunīgie likumi palīdzēs garam izprast Hierarhiju. Kalpošana var 

būt brīnišķīgs tilts starp Pasaulēm, jo Smalkā Pasaule nepalīdzēs smalkajām 

enerģijām ieskaut garu, ja gara sērgas nebūs izdzīvotas uz Zemes. Neder nekādi 

atdevības apliecinājumi, neder Skolotāja izpratne, neder Valdoņa godināšana tur, kur 

nav Dzīvās Ētikas izpratnes. Smalkajā Pasaulē nav iespējams atbrīvoties no saviem 

pārdzīvojumiem. Tāpat kā paša gaisma apgaismo apkārtni, tā arī paša tumsa aptumšo 
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visu izplatījumu. Ceļā uz Ugunīgo pasauli jādomā par bargajām sekām, ja Dzīvā Ētika 

nav tikusi pielietota dzīvē. 

190. 

Celtniecībā jāievēro varenais samērs. Tiem, kas pieslējušies Gaismas Avotam, 

jāsaprot, ka kalpošanā Labajam gara degsme ir daiļums un vairogs. Bet tikai daiļuma 

nesēji pazīst visu Kalpošanas Cildenumu. Tāpēc jāpievērš uzmanība tiem, kas zaimo 

Mācību. Vairāk Mācības zaimotāju var atrast starp tiem, kas pieskārušies Ceļam, nekā 

starp ienaidniekiem. Jūs pareizi norādījāt uz neizpratni, kas dod triecienu Vairogam. 

Patiešām necienīgu paņēmienu pielietošana!  Kas gan tas būs par sekotāju, kam 

Mācība ir tikai abstrakta parādība? Visas bēdīgās sekas jāizprot, patiešām, kā Dzīvās 

Ētikas pavirša izpratne. Ir ugunīga šī sirds, kas prot apvienot Kalpošanu ar Mācību. 

Mana Griba ir, lai Dzīvā Ētika tiktu ieviesta un Mācība attīrīta. Bez tā nav Ceļa uz 

ugunīgo Pasauli. Cildenākais uzdevums ir nostiprināt jauno smalko apziņu. Mana 

griba nodod Tavai Manus Nolikumus. 

191. 

Cilvēki parasti nepavisam neprot pielietot viņiem doto Mācību. Kad tie sadzird it kā 

viņiem pazīstamas ziņas, viņi augstprātīgi iesaucas – atkal viss tas pats, visiem 

zināmais! Viņi necenšas sevi pārbaudīt, kā viņi šo pazīstamo ir izpratuši un 

pielietojuši. Viņi nevēlas padomāt, ka derīgā Mācība dota nevis kā jauninājums, bet 

lai izveidotu pienācīgu dzīvi. 

 

Dzīves Mācība nav nedzirdētu utopiju sakopojums! Cilvēce pastāv ļoti sen; un 

gadsimtu plūsmā visdažādākās Gudrības dzirkstis lijušas uz Zemes, bet katram lokam 

ir sava atslēga. 

 

Ja kāds var atzīt pašreizējo atslēgu par pazīstamu, lai priecājas un pateicas par viņam 

tuvo norādījumu. Tas liekas vienkārši, bet ir ļoti grūti. Cilvēkiem patīk klausīties 

jaunumos un saņemt rotaļlietiņas, bet retais ir ar mieru izkopt apziņu. 

 

Tas nevar būt, ka kāda stihija nebūtu jau bijusi izvirzīta Mācībās. Arī Uguns minēta 

tūkstoškārt, bet tagad Uguns pieminējums nebūt nav atkārtojums, jo tas jau ir 
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brīdinājums par planētas likteņa norisēm. Neviens nesacīs, ka viņš savā sirdī jau sen ir 

gatavojis Uguns Kristībām, kaut gan vissenākās Mācības jau ir brīdinājušas par 

nenovēršamo Uguns laikmetu. 

192. 

Katra neatbilstība un nelīdzsvarotība ir haosa pazīme. Kad šādas pazīmes ir 

novērojamas zemākajā dabā, tad var cerēt, ka pārejot augstākajā stāvoklī tās spēs 

pārveidoties. Bet ko iesākt ar Zemes augstākajiem radījumiem – cilvēkiem, ja 

izrādīsies, ka viņi pārpilni vishaotiskākās nelīdzsvarotības? Neskatoties uz dažādiem, 

daudzos gadsimtos gūtajiem sasniegumiem, jābrīnās par nelīdzsvarotības pieaugumu. 

Neviens un nekas nespēj piespiest cilvēkus domāt par līdzsvarotības vērtībām. Visu 

tautu Mācības runā par Zelta Ceļu; bet tieši par to vismazāk domā cilvēki. 

Nelīdzsvarotībā un haotiskumā cilvēce sasniegusi Uguns sacelšanās tuvošanos. Bet 

pat  uz pašas briesmu robežas cilvēki pretosies jebkuram derīgam pašsaglabāšanās 

padomam. Viņi kā vienmēr svaidīsies no visvecākā uz visjaunāko, kaut arī uz 

iluzionāro. Kā pasacīt, ka Agni Joga nav veca, ne jauna. Vienmēr un visuresoša stihija 

nav pakļauta noteiktam laikam. Uguns pie sliekšņa! Jāatgādina par tās sagaidīšanu un 

ir jāsaprot, ka vienīgi Agni – psihiskā enerģija, Ugunij tuvojoties, var būt vienīgais 

tulks. 

193. 

Tā var redzēt Kali Jugas beigas. Kur Satja Jugas sākums, tas atkarājas no cilvēces. 

Mēs zinām, ka Satja Juga ir nolemta, bet tās vieta un apstākļi var būt dažādi! Mani 

kareivji, Varu sapulcēt jūs atkarībā no lietderīguma un uzticības! 

 

Cilvēks iekrita akā un aizklāja caurumu ar melnu sedzeni. 

194. 

Kāpēc Joga nosaukta par ugunīgu? Spilgtu dzīvi uzlabo spēks un ikkatru niecīgu 

parādību izdzēš. Uguns ir matērijas apskaidrotāja, citiem vārdiem sakot, kur uguns, 

tur arī pilnveidošanās iezīmes. 

 

Mums ir pazīstamas parādības, kad sasprindzētā aura ir pievilkusi sev izplatījuma 

uguni un sākusi ietērpties īpašā spīdumā. Tādā kārtā izveidojas cilvēka fiziskā saite ar 
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vissmalkāko enerģiju. Bet jo augsti Mēs vērtējam spēju atmosfēras vidējos slāņos 

sajust augstākās enerģijas un spēju just, kā uz cilvēku nolaižas neparastās iespējas. 

 

Tumsības bedrēm nepieciešama stipra dezinfekcija, vienīgi uguns spēj izspiesties 

cauri šiem kaitīgajiem izgarojumiem. Bet, ja jums ieminēsies par uguns stihijas 

briesmām, tad atbildiet, ka briesmas ir varoņdarba vairogs. 

195. 

Ir daudz okultu grāmatu, bet vairums no tām šobrīd nav derīgas. Galvenais iemesls ir 

tas, ka tajās visur izvirza kaut kādus sevišķi izredzētos. Bet Mūsu Mācība attiecas uz 

visiem, visiem, visiem! Tikai šie aicinājumi, kas attiecas uz visiem, var atvietot 

abstrakto ētiku ar Dzīves Mācību. 

196. 

Straumē iebridušais iztausta, kur noturīgāki akmeņi, viņš saprot, kam un kad var 

uzticēt mācību. Dzīvības Putns – Gaišais Gulbis arī parāda jūtziņu, kur lietderīguma 

robeža. Šīs robežas nosacīšana nav cilvēka vārdu varā, to var neapstrīdami izjust, bet 

tā nav mērojama ne ar kādiem fiziskiem līdzekļiem. Tā rodas liels pārbaudījums 

ikvienai nodevībai. Liels pārbaudījums arī bezmājības ietveres ziņā. Par cildeno 

bezmājības sajūtu var atskanēt daudz zobgalību. Zemes prātam katrā ziņā vajadzīgs 

mājas jēdziens. Ja kāds iedrīkstēsies ieminēties par Gaismas Mājokli, to ieskatīs kā 

neprāti, tāpēc zemes māju nomaiņa ir derīgs jēdziena paplašinājums. Liels 

pārbaudījums arī tas, lai ietvertu katras jūsu domas sadzirdēšanu. Zemes noslēpumu 

nožēlojamais jēdziens ierāvis cilvēkus daudzos maldos. Lepnības un patības izjūta 

protestē pret to, ka noslēpuma nav, bet Gaismas Hierarhijas līdzstrādnieki saprot šo 

sadarbības pakāpi – esmu gatavs, viņš saka, un steidz atdarīt sirdi. Visu pārbaudījumu 

sekmīgas veiksmes iespēja mājo mūsu sirdīs un izpaužas kā mīlestība uz Valdoni. 

Kad mēs mīlestības pilni, vai tad vēl eksistē šķēršļi? Jau pati Zemes mīlestība dara 

brīnumus. Vai gan ugunīgā mīlestība uz Hierarhiju nepavairos spēkus? Šie spēki 

palīdzēs pārvērst bezmājību brīnišķajā Mājā, diženajā un bezrobežīgajā! Labklājības 

miglājā nevar domāt par brīnumdaiļajiem izplatījumiem. Saka, ka bads esot traucēklis 

ceļā pie Dieva, bet piemetināsim arī, ka labklājība ir tumšie ūdeņi. Kas izpratīs 

starpību starp badu un labklājību, tas iekļausies straumē. Bet, kas pieskarsies Gaismai, 
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tas pārvētīsies par Dzīvības Putnu. Kamēr Dzīvības Putns ir tikai poētiska abstrakcija, 

tikmēr gars vēl nav gatavs.  

 

197. 

Ja paskaidrotu plašāk Jogas nosacījumus un uzdevumus, tad to skaits, kas vēlētos 

pievienoties nebūt nebūs tik liels. Drausma būs viņiem atteikšanās no patības; kad 

Jogs turpretim jūtas gluži tāpat trūkumā kā pārpilnībā; kad viņš jūtas tikai kā līdzekļu 

pārzinātājs; kad Jogs kā savu izjūt uzdevumu rast labumu Pasaulei un kopību ar 

Augstākajiem Spēkiem – kā savus svētkus. Tāds dzīves veids, uzņemoties uz sevis 

visus apkārtējās nepilnības grūtumus, ne daudziem būs pa prātam. Ne katrs vispār prot 

domāt par nākotni, mierinot sevi nesaprotamiem Rakstu burtiem. Mums nevajag 

pārāk daudz domāt par zemes lietām, bet nekur nav teikts, ka mums nevajadzētu 

domāt par nākotni. Bet doma par nākotni jau ir vārti uz Bežrobežību. Tāpēc domājiet 

par nākotni un variet būt pārliecināti, ka Hierarhija šo domu atbalstīs. 

198. 

Par to, kā pielietot savas kādības kalpošanā. Par maz sacīt – esmu atnācis un gribu 

kalpot, jo gatavība kalpot uzliek māceklim pienākumu apgūt gara disciplīnu. 

Nepietiek pasacīt, ka pieņemti visi  Mācības Norādījumi, jo tikai dzīvē var pierādīt 

Norādījumu pieņemšanu. Ja zemes sfēra uzliek stingrus noteikumus, tad gara pasaule 

uzliek par pienākumu dzīvē tiekties pieņemt Hierarhijas Nolikumus. Noteikta 

tiekšanās kāpina gara spriegumu un norūda patiesai Kalpošanai. Aicinājuma 

apstiprinājumu vajag nopelnīt. Aicinājumu vajag izprast, vajag atbrīvoties no 

daudzām nastām, tā jāizprot patiesība par tuvošanos Mācībai. Vajag saprast atdošanas 

skaistumu, jo bieži Zemes atdošana vien nenostiprina “Kausu”. 

199. 

Daudz runā par Samadhi, bet vai gan daudzi izjutuši šādas ekstāzes dažādās pakāpes? 

Šāds prieks atbrīvo no jebkādām bēdām, tāpēc šāda prieka ceļš ir Patiesības ceļš. 

200. 

Gaismas Mācības pērļu virknes atskārsme veido vērtīgu pavedienu augšup. Pasauļu 

miljardi lai pasargā mulsinātājus no bojā ejas noliedzot. 
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201. 

Dzīves Mācība visos laikos nepārtraukti tiek izlieta pār Zemi. Nav iespējams 

iedomāties Zemes esamību bez šīs saites ar Neredzamo Pasauli. Kā glābšanas 

ekskurss, kā vadoša gaisma Mācība stiprina mūsu pacelsmi pāri tumsai. Bet 

Svētdeves straumē kā jūras viļņos var samanīt ritmu ar sevišķiem izšķirošiem 

kāpinājumiem, tad parādās Mācības. Tā var izskaidrot visus šīs pasaules paisumus un 

bēgumus, citiem vārdiem – uzzīmēt Esošā evolūciju. 

202. 

Ikviens, kas lasījis Mācību, ar sirdi spēs izjust, kur viņa ceļš. 

 


