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Garīgi jau nolemto tagad meklē mehāniskā ceļā. Nākošā laikmeta mācība būs gara 

savienojums ar intelektu. Planētu gaita dod iespēju paātrināt biedrošanos starp 

pasaulēm un cilvēka gara attīstība ieies jaunos ceļos. 

 

Sirds augstākais likums seko nākotnes zīmju apstiprinājumam. Smadzenes -  pagātne, 

sirds – nākotne. Tāpēc uguņu vairāk ap sirdi. Nav jāaizmirst, ka bez parastajām 

ugunīm katrs laikmets iededzina savas ugunis un, protams, Uguns laikmets dod īpašu 

ugunīgu kombināciju. Sabiezinātais zeltainais sārtums un zelta purpurs iezīmēs uguns 

spēkus. 

 

Tikai sfērās, kur ēna aizklāj acis, tikai tur gars var meklēt Gaismu. Tikai tur, kur ēna 

stāv aiz pleciem, tikai tur var izpaust savu spēku. Tikai tur, kur ēna slēpj tālo pasauli, 

tikai tur gars var pierādīt savu izziņas spēku. Tāpēc šķēršļi paātrina gara augšanu. 

Tāpēc Agni Joga tiek dota kā viscildenākais un pareizākais ceļš. 

 

Ugunīgais laiks sācies. Kā tagad pētī fiziskās parādības, tāpat nākotnē centru ugunīgās 

parādības. Agni Joga ir Varenā Laikmeta priekštece – jā, jā, jā. 

426. 

Kad norāda uz Jauno Uguns Ēru, tas nozīmē, ka šī stihija jāiekaro Citiem vārdiem – 

vajag ietvert apziņā Uguns dzīvīgumu. Bet agrāk, jau sen jums ir sacīts par šī 

vingrinājuma nepieciešamību, par jūsu domu uzņemšanu apziņā. Vai gan var pieņemt, 

ka Mācība pielietota dzīvē, ja pat domas nav ieguvušas jaunu virzienu? Tur, kur viss 

palicis pa vecam, tur nemeklējiet jaunus asnus. Kur vecais, tur Jaunā Uguns dedzināt 

dedzinās, un dzīve nesaņems jauno svētību. 

 

Lai neuztver vārdus par uguni kā abstraktu simbolu. Runāju par īstenībā esošu uguni. 

Nav pirmā reize, kad planēta piedzīvo šīs stihijas iedarbību. Rases maiņā uguns 

tuvojas kā šķīstīšanas šalts. Cilvēce atceras izpostīšanu, kādu radīja izplatījuma uguns 

savienošanās ar tās apakšzemes nogulumiem. Kāpēc atkārtot Atlantīdas iznīcināšanu, 

ja var piesaistīt uguns stihijas labvēlīgo iespaidu? Bet, lai bezbailīgi tuvotos ugunij, 

vajag iemācīties par viņu domāt un uzņemt to apziņā. 

 

Kad attēlosit cilvēka ķermeņa izstarojumus, tad sevišķi skaidri izpratīsit divkosīgas 

esamības kroplību, kad āriene jūsmo, bet doma trin nazi. 
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Jāiemācās uzņemt Mācību vienkārši un ar to piepildīt dzīvi. Uguns var kļūt par lielu 

svētību. 

427. 

Nav nejaušība, ka cilvēki atceras senos pareģojumus par debesu velves pārmaiņām. 

Planētas līdzsvara traucējumi, patiešām, izraisīs daudzas trejādas manifestācijas. Būs 

iespējams saskatīt ne vien jaunus debesu ķermeņus, bet arī pats Spīdekļu ķīmisms var 

izmainīties un, protams, satriecoši iedarboties uz Zemes iemītniekiem. Tātad, kamēr 

cilvēki tīksminās tirdziņos un gada tirgos, briest jau bargi notikumi. Tāpēc tik 

neatlaidīgi ir jāatkārto par Dzīvo Ētiku. Svētā Ētika taču izvērtusies par muļķa etiķeti 

un kļuvusi par drukātu etiķeti. 

428. 

Apstipriniet Mūsu Mācību kā savu celtni. Pārveidojumu elpa lai pilda visu jūsu būtni. 

429. 

Dzīves Mācība, dodot mums, atbilstoši pārdzīvojamam laikmetam, jaunu vienīgās 

mūžīgās Patiesības aspektu, nāk nevis lai nomainītu, bet gan lai ugunīgi šķīstītu un 

apstiprinātu visas agrākās lielās Mācības. Ja jau Kristus ir teicis: “Nedomājiet, ka Es 

esmu nācis graut likumus vai praviešus, ne graut Es esmu nācis, bet gan izpildīt.” 

Patiesi, katrs atnākošais Skolotājs ir tai pašā laikā likumdevējs un ugunīgais šķīstītājs. 

Ja izsekosim Lielo Skolotāju vēsturiskās parādīšanās, mēs redzēsim, ka uz Viņu 

ierašās laiku, visas pirms Viņiem bijušās mācības bija pilnīgi zaudējušas savu 

sākotnējo tīrību un bija izkropļotas līdz pilnīgai nepazīšanai. 

 

Patiesi “Dzīves Mācība” nenoraida nevienu Mācību, kas bijusi pirms tās, bet tikai 

padziļina un attīra no gadsimteņu nogulsnējumiem. 

 

Visas Lielās Mācības taču nāk no viena Avota un nedrīkst,  pieņemot vienu, noliegt 

otru. Austrumi ļoti labi izprot Mācību lielo mantošanas nozīmi un godā tikai to 

Skolotāju, kurš ir ķēdes loceklis Mācību Hierarhijā. Skolotāju, kurš noraida 

mantojamību un apstiprina tikai savu mācību, Austrumos sauc par “koku bez 

saknēm”. 

430. 

Agni Joga ir visu Jogu sintēze, jo tuvojoties Ugunīgajam Laikmetam, par kuru tiek 

runāts visos senajos indiešu rakstos, tieši Agni-Uguns, kas dažādās pakāpēs atrodas 

visu Jogu pamatos, tik ļoti pārņems mūsu planētu ietverošo atmosfēru, ka visi Jogas 

veidi saplūdīs ugunīgā sintēzē. Patiesi, “Agni Joga” ir uguns kristības. Kā vienmēr 

mazas zināšanas parasti noliedz un ir ļoti dogmatiskas savos apgalvojumos, tas allaž 

jāpatur vērā. Vēdās – Agni ir Uguns Dievs, - vissenākais un visgodājamākais no 
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visiem Indijas Dieviem. Tāpēc arī viena no vissenāko Indijas rakstu – Puranu – 

nodaļām saucas “Agni – Purana”. Tādēļ katram indusam termins Agni ir saprotams un 

atbalsojas sirdī. 

431. 

Agni Joga veidojas uz uguns, - dzīvības devējas un gribas radītājas – pamatiem. 

431.a 

Jaunā Mācība ciena agrāko Derību devējus, bet nāk bez pagājušo laiku bagāžas. 

Citādi palīglīdzekļu karavāna izplestos neaptveramos apjomos. Vispraktiskāk būtu 

iznīcināt visus komentārus, kas radušies trīssimt gadu pēc Skolotāja aiziešanas. Vajag 

kādreiz iztīrīt plauktus. No šīs tīrīšanas izaugs Gaismas Skolotāju Tēli. 

432. 

Evolūcijai nepieciešama mūsu apziņas ievirze. Nepieciešami kāpināti spēki, 

nepieciešama gatavība un ugunīga rosība. Tieksme izdzist ir jau nošķiršanās no 

Bezrobežības. 

 

Pareizi esat sacījuši, ka Svētītā Mācība ir ugunīga straume. Patiesi, straume, kas visas 

traukšanās ieplūdina Bezrobežībā. Ieskatīsimies krātera izdzisumā – pelēka, smacīga 

pārakmeņojusies lava! Kam gan izdzisums spēj iedvest dzīvību, kad cilvēcei dota 

trauksmīgā uguns? Nedrīkst izšķiest spēku, kas dots jaunradei. 

 

Jāizprot viss Kosmiskais Likums un Svētītā un Valdoņu Mācība kā valdonīgs 

aicinājums uz Bežrobežību! 

432.a 

Ugunīgā apziņa dod to nesalaužamo optimismu, kas ved pie Patiesības. Pati Patiesība 

savā būtībā ir pozitīva. Nav noliegsmes tur, kur jaunrada Uguns. Pasaules nosacījumi 

jāpieņem vadoties no ugunīgās apziņas līmeņa. Grūti samierināties ar celtniecības 

ietērpa konvencionalitāti. Izturēšanās veids un daudzi dzīves sīkumi liek šķēršļus 

ugunīgajai uztverei. Bet, ja kaut reizi vien pieskarties Ugunīgajai Pasaulei, tad visas 

sēnalas kļūst nemanāmas. Tāpēc vajag vadīt sevi pa augstāko līmeni, neļaujot 

apkārtnes nepilnībām sevi mulsināt. Tikai viņu, ļauno dēļ, ir jāliek lietā visi labie 

līdzekļi. Ugunīgā atskārsme nav patība. 

433. 

Patiesībā visu sirdīs vajadzētu mājot vienīgai domai – kā ātrāk pacelties garā, jo tikai 

gars pacels un pārnesīs pāri visiem bezdibeņiem! Pašlaik daudz to atveras zem 

cilvēces kājām. Teikts – “Mācība nāk bargā stundā, lai atlasītu un glābtu visus, kas 

spēj iet kopā ar Gaismu”. 
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434. 

Taisnība, mēģinājumi iztirzāt vai paskaidrot ne tik vien Augstākos jēdzienus, bet arī 

jau pazīstamu domu neparastākā tvērumā, atduras gandrīz vai pret nepārvaramām 

grūtībām mūsu rietumu valodu trūcīgo apzīmētāju dēļ. Rietumu doma ir rupja un 

smagnēja, tāpēc tā arī vēl nav izveidojusi visas tās jēdzienu definējumu smalkās 

nianses, ar kurām tik ļoti bagāti ir Austrumi. Galvenais neizpratnes cēlonis tieši tas, ka 

Rietumu cilvēki nav paraduši, pareizāk sakot, viņos nav izkopts domāšanas 

smalkums. Vai gan daudzi prot lasīt un iesavināt lasīto? Lasa ar acīm, bet nevis ar 

garu un sirdi un iekšējā jēga paliek nepieejama. 

435. 

Vai tiešām apziņai tik grūti tiekties uz to avotu, no kura plūst nebeidzamas straumes? 

Kad Mācība saka – viegli pacelt priekškaru uz nākotni, vai tad šķēršļi tiešām tik 

nepārvarami! Apņemieties pielietot dzīvē, lai prasme izmantot Mūsu ietekmi 

neizpaustos tikai izsaucienos vai apgalvojumos, bet lai jūsu gars pasaka – Valdoņu 

Gudrība ir tālo pasauļu spēks. Bezrobežības Uguns un Pasaules Mātes zvaigznes 

mirdzums mums sūta mūsu esamības apliecinājumus! 

436. 

Ja izdodas izraisīt kustību, vadoties vienīgi pēc zīmes , tad tas jau ir liels panākums. 

Vislielākās pārkārtošanās norisinās nemanot, vienīgi sekas parādās, kādos apmēros tas 

noticis. Tā visā ir saskatāma zīmju ietekmēta kustība. Simbola jēdziens nav nekas cits, 

kā atgādinājums par zīmi. Veselu tautu panākumi izaug simbola ietekmē. 

 

Uzskatu, ka zem Augstākās Zīmes iespējams veikt visbīstamākos pārgājienus. 

437. 

Var būt tikpat kā pārliecināts, ka Jaunais Laikmets iespiedīsies vienkāršajās dvēselēs. 

Lai labākie panes visu pretrunu cīņu. Lai viņi pasniedz mazākajam formulu, kā 

visvienkāršāko. Lai viņi jau tad saglabā mieru, kad jau iegailēsies eksplozijas liesma. 

 

Atcerieties parādīto simbolu, kad pirms izpostīšanas mēģināja izvest ļaudis no 

izpriecu arēnas, tad ļaudis ne tikai negāja projām, bet lielais vairums lūkoja tik iekšā. 

 

Papildinājuši Mācību, lūdzam nebrīnīties, ja tikai nedaudzi dziļāk izpratīs neatliekamo 

nepieciešamību. Neapzinīgajai domāšanai piekrīt kāda pārsteidzoša īpašība – izjust 

nākamību ačgārni. Sajūta ir, ka kaut kas tuvojas, bet kroplā apziņa salauž priekšstatu. 

Nav vērts minēt piemērus, kad cilvēki ir priecājušies pirms nelaimes un gavilējuši 

pirms sabrukuma. 
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Jūtziņas kultūra prasa rūpīgu tiekšanos, tāpēc izpratnes vieglumā saskaņosies tikai 

labākie ar vienkāršajiem. Bet visus smok nost aizspriedumos. Tas redzēs rēgus un 

neizpratīs, kur īstenība. Tas apreibināsies ne tik daudz ar narkotiskiem līdzekļiem kā 

ar domāšanu. Kopš bērnības ikdienišķās dzīves nosacītajos apstākļos uzsūkto ideju 

uzmācība nokauj saprātīgas domāšanas mēģinājumus. Aplamas izturēšanās piemēri 

katastrofu gadījumos kļuvuši par parastu lietu, jo domu virziens devies pa nerealitātes 

gultni. 

438. 

Jūs esat pareizi atzīmējuši, ka tas fakts, ka Dzīvās Ētikas grāmatas tiek dotas tādā 

apjomā un ar tādām atklāsmēm, norāda uz brīža nopietnību. Ja mēs esam nonākuši pie 

izšķirošajām desmitgadēm – būt vai nebūt mūsu planētai. Rases maiņa, visas 

nomaiņas un pārkārtojumi šoreiz var beigties daudz traģiskāk nekā Lemūrijas un 

Atlantīdas dienās. Un tieši cilvēks var izrādīties planētas uzspridzinātājs. 

439. 

Gribu jums sacīt – ar visu gara spēku ejiet drošāk. Drosmīgos vadīs veiksme.  

440. 

Parasti tie, kas neredz jauno, nepazīst arī veco. Vērīgs un skaidrs prāts spēj saskatīt 

jauno jebkurā ikdienas parādībā, bet šāda privilēģija pieder atklātam prātam un nevis 

noliedzējam. Katrs laikmets izvirza jēdzienus, kas nepieciešami nākošajai evolūcijas 

pakāpei, un lūk, šie jēdzieni “Dzīvās Ētikas” grāmatās arī ir pasvītroti: - sadarbība jeb 

kooperācija, Sieviešu kustība, Domas nozīme un Psihiskās enerģijas pētīšana. Labākie 

un uztverīgākie prāti jau atsaucas uz šīm vibrācijām, un mēs esam laimīgi, ka varam 

to atzīmēt. 

 

Lai pareizi iesavinātu Mācību, ir nepieciešama iekšējā izpratne. Protams, kad apziņa 

atklāta un atbrīvojusies no aizspriedumiem un visāda veida atavisma, tad arī uztvere ir 

stipri atvieglota. Bet visbiežāk taisni aizspriedumu varai pakļauti ļaudis visvairāk 

skandina par brīvas uztveres nepieciešamību, neapjaušot, ka tos, jau ir sasaistījušas 

bailes, ka vajadzēs atzīt kaut ādu autoritāti. Brīvs gars nebīstas pilnīgi pakļauties, jo 

tas vienmēr atvērts jauniem uzkrājumiem. 

 

Visas pastāvošās mācības, reliģijas un filozofiskās sistēmas, tāpat kā “Dzīvās Ētikas” 

Mācība, nākušas, protams, no Austrumiem vai arī bijušas austrumu domas atbalsis. 

Lai min kādu pastāvīgu rietumu filozofiju vai reliģiju. Jo arī kristietība ir nākusi no 

Austrumiem un Kristus ir bijis – aziāts! 
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Tie, kuri atsakās atzīt Baltās Brālības esamību, atsakās arī no visvarenās idejas un 

augstākā daiļuma, līdz kādam jebkad uzlidojusi cilvēciskā doma. Baltā Brālība – 

cilvēces sapnis, zinību tvirtā pils un dzīvību devējas enerģijas tvertne. Patiesi, vienīgi 

pateicoties šiem Aizstāvjiem dzīvo pasaule un tās cilvēce! 

441. 

Dzīvās Ētikas Mācība ir tik skaista savā dzīvīgumā, skarbumā un precīzo formulu 

īsumā. 

442. 

Gara dzirkstele aizdedzina sirdis, tāpēc Mūsu Mācībai vajag, lai to izplatītu sirds 

uguns. Kā gan iespējams aizdegt gara lāpas bez sirds uguns? Taču tikai uguns paceļ 

radīšanu un piesātina katru darbību. Enerģijai, kas liek tiekties uz dzīvības impulsu, 

jānes sevī izpaustā dzīvības uguns. Tāpēc šai likumā ietverti radošie spēki. Katras 

enerģijas sasprindzējums liek atdzīvoties apkārtējām enerģijām, tā norisinās visas 

materializācijas, savācot ap sevi visas enerģijas. Tāpēc gara grauds ir spēcīgs 

savācējs. 

443. 

Rakstu savas piezīmes par iespējamībām un nāku pie secinājuma, ka tagad iespējams 

viss. Reti, kad augstākā ticība iet vienu ceļu ar augstāko neticību. Kad pelšana un 

slavēšana saplūst vienā korī. Kad neveiksme ir veiksmes pazīme, kad attālums ir 

tuvības zīme, kad spīdekļu emanāciju plūsmas apvienojas ar iekšējām ugunīm. Tāds 

laiks iezīmē jaunu ciklu. 

 

Beigsim ar joku – vai gan uz Jupītera varētu stāstīt par biržas spekulāciju un uz 

Venēras par atklātajiem namiem? Ir, tiešām, piedauzīgi jēdzieni. Pat skursteņslauķis 

viesos ejot, nomazgās muti. Laiks Zemei sākt posties jaunā ceļā. 

444. 

Izplatījuma uguns šķīsta Zemes garozu. Tīrās emanācijas, tuvodamās Zemes sfērai, 

retina sabiezētas emanācijas. Agni Jogas pieņemšana iesaistīs cilvēci apzinīgā 

saskarsmē ar Kosmisko Magnetu. Tāpēc saskarsme ar izplatījuma uguni dos Zemes 

apstākļu uzlabošanas iespējas. Kosma jaunrade nostiprina visu sfēru kooperāciju. 

Izplatījuma Uguns vājina gāzu spiedienu uz Zemes sfēru, tāpēc ir apstiprināts, ka 

izplatījuma uguns pievilkšana dos cilvēcei labāku pakāpi. 

445. 

Steidzīgi izvadot aizbraucējus, mēdz viņiem dot līdzi kādu atvadu vārdu, to 

visvajadzīgāko, tāpēc Sūtām vārdu – Agni. 
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446. 

Ļoti steidzīgi jāsagatavo ceļinieki Mācības izpratnei. Visvienkāršāko uzlabojumu 

realizēšana dzīvē palīdzēs viņiem sekot pa neparasto ceļu. Lietderīgums novedīs pie 

skaistuma meklējumiem. Redzamā dzīve izvirzīs prasības pēc lietderīguma. 

Vienkāršais izklāstījums pārliecinās par iespēju īstenot. Kā vieglāk, visātrāk, 

visderīgāk, tā arī pieies. Brīva cilvēka iedrosme nav abstrakta. Putna drosme, kas lido 

pār jūrām, dod priekšzīmi cilvēcei, lai gan bezdelīgu neviens neuzskata par varoni. 

447. 

Tuvojas Dižais Laikmets, kā gan lai neuzveiktu ļaunumu! Tādēļ tumšie tā piesargās! 

Kad lielie Esības likumi ieviešas dzīvē, kā gan tumšajiem nebaidīties. Tāpēc tā 

apstiprinu Mūsu Spēku! 

 

Patiesi, pareizi sacījuši par Mūsu Darbu pamatprincipa nozīmi. Daile – izrunāta, tāpēc 

sargāsim tās pamatus. Pērles jāapsargā! 

448. 

Pirms ejam tālāk, nepieciešams, lai cilvēces apziņa ietvertu to, kas jau dots. Cilvēce 

patlaban stāv pie bezdibeņa – būt vai nebūt? Un tāpēc daudz svarīgāk ir ieviest dzīvē 

Dzīvās Ētikas Sākotnes, nekā zināt vienā plāksnē pieļaujamo iemiesojumu noteikto 

skaitu vai arī visas zemāko valstu garīgo harmoniju pakāpes jeb, beidzot, vai septītās 

rases cilvēkiem būs divi mugurkauli un trīs nāsis!! Utt. 

449. 

Daži noliedz visu Neredzamo. Un ne tikai mežoņi, bet arī daudzi grāmatnieki negrib 

padomāt pat par zvaigznēm. Mācības dod mājienus par neskaitāmām debesu sūtnēm, 

bet cilvēki, kā šķiet, negrib paātrināt savu ceļu. Tas ir tāpat kā teātrī, kad skatītāji 

gauži raud, bet mirkli vēlāk tie gatavi niknoties un mīt citus kājām. 

450. 

Ņemsim piemēru no zvēru dzīves. Kad organismiem, kurus barojušas vienas un tās 

pašas asinis, jāatdalās, tad šis process vienmēr izraisa nepilnības sajūtu. Šie aklie 

mazuļi tik neapzinīgi pietveras dabas spēkiem, ka tikai līdzcietība vērš uz tiem 

uzmanību. Bet paiet laiks un tie izvēršas par spēcīgu baru, taisnība, viņi savā starpā 

plēšas, bet vienprātīgi uzbrūk ienaidniekam. Radusies jauna enerģija, kaut arī sākums 

bijis niecīgs. 

 

Ņemsim piemēru no celtniecības. Lai uzceltu jaunu namu, veco ēku nojauc. Katrs 

akmens, katrs baļķis, ko izņem no vecās ligzdas, brēc par nodarīto netaisnību. Bet ir 

notikusi sadalīšanās un uzliesmojusi jauna enerģija. Kali – iznīcinātāja ir tapusi par 
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Māti – Radītāju. Nodrupām paceļas jauna celtne. Jauna enerģija pilda izplatījumu. Ar 

tik vienkāršiem piemēriem vajag atgādināt nepieciešamību atjaunot enerģiju. 

 

Kad jums norādīs uz formu, kas nesatricināmi var pastāvēt gadu tūkstošus, tad Mēs, 

vispirms, nožēlosim enerģijas spirāles nekustību ap tādu izgudrojumu. Tāpēc dižena 

darbība allaž būs Mūsu prieks. Sagraušanu Mēs saucam par radīšanu – ja ir atskārsme 

par nākotni. Enerģijas strāvas izraisīšana ir sākums kosmisko straumju izpratnei. 

Tāpēc domājiet par kustības izpaušanos kā domās, tā darbos. Visi ir dzirdējuši par 

Jaunā Laikmeta iestāšanos, - vai tad jaunais var iestāties bez darbības? 

 

Labāk apsveikt jebkuru jaunu aklu mazuli nekā vecumvecu papagaili – atkārtotāju. 

Salīdziniet cilvēcei doto dzīves Mācību straumi. Ikviena no tām, neaiztiekot 

iepriekšējo, lauž jaunus vārtus uz zināšanām. Katra dotā Mācība ir dzīves darbības 

apzīmogota, tāpēc tās jāapgūst nevis lai iepazītu, bet lai īstenotu dzīvē. Tikai tādā 

kārtā radīsit enerģijas straumi. 

451. 

Skolotāju Mācības izkliedē nezināšanu. Uzmanīgi novērojiet zināšanu augšanu 

dažādās pasaules daļās. Apliecinātāji un noliedzēji iet vienā virzienā. Nebijis laiks, kā 

vārti uz nolikto. Miruši tie, kam noliktais laiks šķiet parastais. 

452. 

Kali Jugai beidzoties, patiešām, visi procesi paātrinās, tāpēc pagātnes termiņus 

nevajag pieņemt kā nemainīgus. Pat Kali Jugas beigu pusgadsimts ir pietiekoši ilgs 

laika sprīdis. Tāpat arī Agni Joga kļūst par tiltu uz nākotni. Ir nepieciešami aptvert, ka 

gara spēki, kuru izpausme agrāk prasīja desmitiem gadu, tagad sirds ceļā kāpināti līdz 

galējai iespējamībai. Agni Jogu var atzīt kā spēku trauksmaino evolūciju. Tādēļ 

steidzīgi aicināsim sirdi kalpot Jaunajai Pasaulei. 

453. 

Tālab visus Mūsu Balstus vajag apsargāt, jo visapkārt mākoņi. Uzvara sen nolemta, 

bet jāsarga visi pamati un augstākā tiekšanās var sniegt visas iespējas. Laiks ir bargs, 

bet skaists. Laiks, kas raksta varenu lappusi un veido varenu nākotni! Tāpēc arī 

ienaidnieki tā trako, ka Augstākais Likums ienāk dzīvē. 

454. 

Mūsu laiks ir visādā ziņā neparasts laiks. Nekad vēl nav tik spilgti iezīmējusies robeža 

starp tumsu un Gaismu. Un patlaban mēs novērojam apbrīnojamu parādību, ka viena 

tumsa aprij kādu citu tumsu. 
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Cildenie Gudrības Kausa un Patiesības Sargātāji, Cilvēces Aizstāvji, izpilda Dievišķo 

Plānu un zina, kad un kas ir dodams cilvēcei. Viņi neiet taustīdamies pa tumsu, bet 

visa notiekošā pilnīgā izpratnē. 

455. 

Nedomājiet, ka mēs meklējam atzīšanu. Nekas mūsu nodomiem nav tālāks. Tagad 

dotajai Mācībai jātop novērtētai un to arī novērtēs pēc tās iekšējās vērtības. Ja kāds, 

sēdēdams savā slazdu būrī, nespēj aptvert šīs Mācības Kosmiski bezrobežīgo 

vērienīgumu, tad viņam var tikai ieteikt ātrāk izkļūt no tik aprobežota stāvokļa. Tāpēc 

mēs nekad nevienu nesaucam. Bet tie, kas paši pie mums klauvējas, atrod atvērtas 

durvis. 

456. 

Pie Mums noris pārrunas par nākotni, pie tam atļauts iztēloties visplašākās 

konstrukcijas, apstiprinot tās ar faktiem un analoģijām. Tāda prognozes rotaļa ir 

labākā atpūta, tā modina snaudošos centrus un izraisa jaunas domas. Mūsu Mācība 

radīta no pieredzes un prognozes. Tāpēc ieteiciet draugiem domāt par nākotni. Nav 

lietderīgi domāt, vai pašreizējais mirklis ir veiksmīgs vai neveiksmīgs vienīgi ievirzot 

faktu nākotnē, atrodam tā vērtību. Tā veidojas nākotnes realitāte. 

 

Mēs esam nepamatotu fantāziju pretinieki, bet apsveicam katru lietderīgu prognozi. Ja 

var uzrādīt konstrukcijas elementus un ja griba tos spēj sakausēt kopā, tad var 

kategoriski prasīt, lai plānu apstiprina. Uzbūves nepiemērotība vai trauslums atkarīgs 

no mums pašiem. Sabrukuma šausmas izriet no apziņas un saprašanas neattīstības. 

Saprašanas loģika rokas zem pamatiem, kad apziņa jau svin uzvaru. Ja 

acīmredzamības sajēga aptvers savu stāvokli īstenības apziņas priekšā, tad lēmums 

kļūs par neapstrīdamu. Tā domājiet par nākotni, tā tuksneša vidū celiet izzināšanas 

mūrus. Jūs zināt, ka katrs šo mūru akmens ir neapšaubāmi noderīgs. Neapšaubāmības 

samērs atturēs zinātnes ienaidnieku uzbrukumus. Kad ceļat nākotni, skaitiet katru 

stundu. Cilvēces galvenie spēki rodas no prognozes. No kurienes radusies drosme? 

No kurienes tiekšanās? No kurienes spēja pārvarēt? 

457. 

Palīdziet celt Manu Valstību. Vecās pasaules drebēšanu nevēlas skatīt. Ne bardzība, 

bet rūpes par plānu lielisko liek Man atkārtot. Un kādēļ no Amritas taisīt lēcu virumu? 

Katru stundu sev atkārtojiet: “Nekas neaizkavēs manu gaitu pie Skolotāja. Man ir 

tūkstoš acu un mans spēks aug vienīgi rosībā. Rosības un attapības skrējieni ir 

nešķirami. 

458. 

Vai var būt kas lieliskāks par ceļu dzīves Mācības balstu nodibināšanai? Zvaigzne 

vada. Tā ejiet nenovirzīdamies.  
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459. 

Kad Mēs sakām – ugunīgi, tas nozīmē saspringti, nozīmē augstākajā ceļā, nozīmē 

gara skaidrībā, nozīmē skaistumā, nozīmē Vispārības labuma izpratnē, nozīmē bez 

savtīguma, izprotot Vispārības labumu, nozīmē bez patības, nozīmē pielietojot 

Mācību. 

460. 

Augstākā Patiesība atklājas vienīgi vienkāršības cēlumā. Šī vienkāršība, protams, ir 

sevišķa, tāpat arī augstākais prieks ir sevišķa gudrība. 

 

Augsti vērtēju jūsu tiekšanās neatlaidību, tā ir sasniegumu sezams. Atcerieties, kas 

sacīts par tiekšanos. “Tiekšanās – Arhata laiva.” 

461. 

Izprast kopējos centienus nozīmē uzcelt Jaunās Pasaules Templi. Tiekties, savstarpēji 

viens otru atbalstot, jau būs Mācības ietveršana apziņā. Tādas zināšanas būs kā ceļš uz 

Ugunīgo Pasauli, bet jābūt drosmei uzlūkot Uguni, atzīt to par savu vienīgo barību. 

462. 

Jāsaprot, ka senatnē bija vajadzīga Jogas rituāla izpausme, bet tagad nepieciešams 

virzīties pa tiešo sakaru uzturēšanas ceļu uz Augstāko Pasauli. Uguns Joga ved pa šo 

vistuvāko ceļu, neaiziedama no dzīves. 

463. 

Lai Mācība vispirmām kārtām ierosina traukties augšup. Tādējādi vieglāk runāt arī 

par Uguni, kas jāsaprot kā pats augstākais. Pamācoši pajautāt vismazākajiem bērniem, 

kā viņi iztēlojas uguni? Var saņemt visnegaidītākās atbildes, bet tās būs nozīmīgas. 

Tikai pieaugušie nostāda uguni jau verdziskā stāvoklī. 

464. 

Sirds kā vadošās sākotnes tuvināšana dzīvei nav agrāko Mācību atkārtojums, bet tā 

veic dzīves īsteno pārveidošanos. 

465. 

Droši vien kāds jautās – kur gan vārdi par Ugunīgo Pasauli, Ētikas pamācība mums 

neparāda uguns stihiju? Tādi cilvēki nekad nesapratīs, ka, apgūstot dzīves pamatus, 

sāksies arī tuvošanās Ugunīgajai Pasaulei. Tikai tumsonis prasīs Ugunīgās Būtnes 

ķīmisko sastāvu. Bet izsmalcinātā apziņa zina, ka psihiskā enerģija noved pie 

Ugunīgās Pasaules izpratnes. Tikai sirds pasacīs, kā iespējams pa gludu akmeni 

uzkāpt virsotnēs. 

 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

1.daļa: Patiesības ceļš 

7.nodaļa: Nākotnes jausmas 

 

11 lapa no 13 lapām 
 

466. 

Enerģiju likumi, kas pamostas cilvēkā, iepazīstot Jogu, darbojas noteikti un 

neizbēgami. Neviens, kas pieskāries Jogai, nespēj noliegt, ka viņa dzīve nav pamatos 

pārveidojusies. Protams, dzīve varēja tapt vai nu plaši pārveidota vai tapt sevišķi 

niecīga, atkarībā no gara īpašībām. 

 

Mēs sakām katram – saņem pilnu Amritas kausu! Bet katram paliek izvēles brīvība. 

467. 

Ar sirdi izpratušais, neizlasījis pirmo, nejautās pēc nākošā. Tā sirds zināšana pauž ar 

zeltu neiegūstamu pievilcību. “Anura”, citiem vārdiem sakot, - sirds valdzinājums, 

vērtējams ļoti augsti. Tas pieder pie uzkrājamām un neatņemamām kādībām. 

“Anura”, sirds burvīgums jeb karalis – sirds. Var novērot, ka jau bērnībā izraisās sirds 

pievilcība, dažkārt pašu pat apgrūtinot, jo cita sprieguma ļaudis sajauc ritmu. 

468. 

Ne jau bezjūtība spēj balstīt Kosmu! Ne jau pasivitātes mērogs spēj jaunradīt! Ne jau 

ieslēgšana vienā čaulā spēj radīt! Tāpēc Sacīšu – tikai sirds atslēga un pašaizliedzības 

varoņdarbs iedveš dzīvību vibrācijai. Tikai pašdarbošanās tieksme attīstīt uztveres 

jūtīgumu. Tāpēc meklējuma tieksmēm piesātinātais gars spēj progresēt. Tikai sirds 

vibrācija jaunrada, tikai ar sirds vibrāciju iespējams radīt. Sirds magnētā ietverts 

varenākais spēks. Ar viņu mēs meklējam, ar viņu mēs jaunradām, ar viņu mēs 

atrodam, ar viņu mēs pievelkam. Tā liecinu, to iegaumējiet. Magnētiskā vibrācija 

izveidojusi visas radošās izpausmes. Tādējādi, pieņemot Mācības skaistumu, Mums 

tuvos līdzstrādniekus stiprinās Magnētiskā vibrācija. 

469. 

Tieši attīstīta apziņa palīdz uztvert “Dzīvās Ētikas” Mācības patiesības. Primitīvs, 

neaudzināts un nedisciplinēts prāts nespēj aptvert un saprast Mācības kosmisko 

vispusīgo aptveri, kas nāk no visdziļākās pagātnes, no pašiem Zināšanas un Gaismas 

Sākumiem. Dzīvās Ētikas Mācība ietver sevī visu dzīvi, visas tās nozares, paredz visu 

lietu pārveidošanos. 

470. 

Mācības pamati – bezbailība un tiekšanās. 

 

Tikai Mācības pazīšana dos jums attapības vairogu atbildēm, jo Mācība paredz 

jebkuru stāvokli dzīvē. 
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Mūsu apziņā ir ietverti visi likumi, un ar apziņas paplašināšanos paplašinās arī likumi. 

 

Masās pamodušos jaunās apziņas un saprašanas stihisko spēku apturēt nav iespējams. 

Jebkura apturēšana noved pie vēl lielāka sabrukuma. Bet mēs neesam postītāji, mēs 

esam celtnieki, tādēļ mērķtiecīgi celsim kultūras balstus, - “Dzīvās Ētikas” zināšanu 

un skaistumu. Zināšana un Skaistums ir Kosmiskās Evolūcijas pamats un vainags. 

471. 

Mācība steidzas uz notikumu spārniem – teiksit: šodien vēl pagaidīšu, jo arī bez manis 

rīt diena nāk un tāpēc vajag stiprināties. Kā pateikt, kad kuras skrandas nest uz tirgu? 

Nerādīsim, kad jaunajā tērpsimies. Lai domā – nav ko uzģērbt. Pat lādes atslēgas 

nedrīkst ieskanēties, logu aizkarus aizklāsim. 

472. 

Uzaicinu iziet ar Mums caur priekiem un bēdām, tikai šajā divdabīgajā liesmā 

veidojas apziņa. Apziņas vingrinājumi ir Sirds Joga. Ārpus dzīves šis vingrinājums 

nav iespējams, bet to, kā zināt, var turpināt Smalkajā Pasaulē – tādējādi tuvosimies 

ugunīgajai apziņai. 

473. 

Tā “Dzīvās Ētikas” Mācība neko nesagrauj, nevienu negāž no troņa, bet aicina uz 

sirds un domāšanas šķīstīšanu. Bet, protams, neizglītība, izrietēdama no tumsas, 

vienmēr ar putām uz lūpām cīnās pret Gaismu. Jo mežoņa pirmais impulss ir – visu 

viņam nesaprotamo iznīcināt vai nogalināt. Neiecietība ir neattīstības kauna pazīme. 

Ietveršana ir Lielās Zināšanas vainags. Pēc šīm pazīmēm tad arī nosakiet sava sarunu 

biedra īpatsvaru! 

474. 

Kurš gan apgrūtinās sevi ar mācību, ja sirds nebūs sākusi traukties augšup? Ir 

vajadzīgas nevis pārrunas, bet gan detaļu kādības ieviešana dzīvē. 

 

Ikkatra diena nes kādu zināšanu un sirds padziļinājumu. Un tieši tā jau arī ir enerģijas 

uzkrāšanās. Kaut jel atbrīvotos no garlaicības, kas līdzīgi bailēm tik daudz ko 

iznīcina. 

475. 

Ir jāsaprot Mācības būtība, kas pārrada sirdi. Ja tas ir nesvarīgi un nepiepilda dzīvi, 

tad visi vārdi un zīmes kļūst par nevajadzīgiem gružiem. 
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476. 

Zinātne, māksla un Dzīvā Ētika – brīnišķa trijotne. Un tā, atzīstot noteikumu, ka lietas 

nepastāv daudzumā, bet gan kvalitātē, vajag ļaut lai visi, kas ir nespējīgi iet Gaismas 

ceļu, aiziet. Iegaumēsim, ka reiz, kad pēc kādas Budas Svētrunas pieci tūkstoši no 

viņa sekotājiem Viņu atstāja un palika tikai maza saujiņa, Lielais Skolotājs tikai 

pasmaidīja un sacīja: “Labi, ka pelavas atdalījās no graudiem, palika vienkopa, stipra 

savā vienotībā”. Jā, Lielie Skolotāji augsti vērtē vienīgi stingro, saliedēto, pārbaudīto 

līdzstrādnieku kodolu un nekad negaida lielus daudzumus. 

477. 

Ikviens laikmets, atkarībā no pasaules fiziskā stāvokļa, izvirza īpašu Jogas veidu. 

Nedrīkst lietot zemes elementu tur, kur vajadzīga ugunīgā dziedināšana. Ne ūdens, ne 

gaiss neatvietos uguns spārnus. Kā nepielūdzamā katastrofa, kas noslauka 

kontinentus, tikpat neatliekama ir ugunīgā spēka izzināšanas Joga. Nolikto laiku 

izpratne ir apskaidrotas apziņas pazīme. 

478. 

Visas senatnes Mācības atdevību izvēlētajam Skolotājam ieskatījušas par 

nepieciešamo un galveno mācekļa kādību, tāpēc lai svētība jums, ja tā arī jūsu garam 

nav sveša. 

479. 

Kas gan nostāsies pret Dzīvās Ētikas Sākotnēm? Kas var protestēt pret izsmalcināšanu 

un patiesās Kultūras izpratnes ieviešanu dzīvē? Vai tad šāda protesta balss līdz ar to 

nesacelsies pret pašiem Esamības Pamatiem? 

480. 

Kas reiz pieskāries Uguns Mācībai, tas maina savu vakardienas būtību. 

481. 

Cik daudz cildena ir nākotnē! Tik varena pakāpe gaida savu ugunīgo apstiprinājumu. 

Tik daudz cildena cilvēcei nesīs Mūsu Mācība un Augstāko Sākotņu nostiprināšana. 

Tuvojas varens laikmets. Tā Mēs jaunradām kopīgi. 

 

Gara svētā uguns atver Mācībai ceļu. Bet mācekļa galvenā vēlēšanās ir, lai paustās 

ugunis iedegtos. Vēlmju Kausu apstiprināsim, bet sasniegumu Kauss ir jāpiepilda 

māceklim pašam. 

 

 


