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100. 

Apjozies ar Uguni un topi neievainojams – vissenākais Nolikums. Bet kļūdaini 

rupjāki, cilvēki sāka aizmirst, uz kādu Uguni bija norādījuši Gudrajie. Uguns kļuva 

fiziska un radās Uguns meģiskie apļi. Tā cilvēki vienmēr noniecina savu būtību. 

Protams, katra dzīvā uguns ir dziedinoša, bet nekādi sveķi nevar līdzināties sirds 

Ugunij. Lai atceras kaut vai zemes Uguns kādību, bet, patiesi, pienācis laiks atkal 

pievērsties pirmavotam, citādi nav iespējams pārkāpt robežu, pie kuras jau cilvēce 

stāv. Tā ir izlietojusi un sasprindzējusi zemes spēkus un satraukusi augstāko varenību. 

Tikai ugunīgi apskaidrota apziņa spēj savienot noārdīto augšupejas tiltu. 

101. 

Cilvēkiem sevišķi grūti atskārst lietu ugunīgo dabu. Katrs akmens ir pilns uguns. 

Katrs koks uguns piesātināts. Katra klints ir it kā liesmu stabs. Bet kas gan tam 

noticēs? Tomēr, iekams cilvēki neapjēgs dabas ugunīgo pamatu, viņi nespēs tuvoties 

dažādām enerģijām. Svarīga ir atskārsme, vai arī – kaut vai tikai Uguns atzinuma 

apstiprinājums. Var jau runāt par Uguni kā par gaismas un siltuma avotu, bet tāds 

jēdziens būs tikai Uguns varenības nonievāšana. Pasaules saistītas ar katra priekšmeta 

starošanu. Bet tikai retie pārliecinājušies par šādu starošanu. Dzīve – uzturēšanās 

tumsā kavē Gaismas izpratni. 

102. 

Tik bieži jāaizrāda par uguns pielietošanu dzīvē, bet tomēr ne mājā, ne skolā nepiemin 

šķīstītāju uguni. Vai tad var pastāstīt par uguni skolotājs, kurš pat nav domājis par šo 

realitāti? Apgalvojums vēl nenozīmē apziņas tvirtumu. Tāpēc, cik neatlaidīgi vajag 

novērot un atskatīties pašam uz savas paša dzīves notikumiem. Nereti mums visapkārt 

ir svarīgas zīmes un tās pauž par mūsu nākotnes nozīmi, bet neattīstītā vērība mums 

liedz redzēt pārliecinošo īstenību. 

103. 

Piegrieziet vērību šķietamai nezināšanai, kad cilvēks aiz aizsprieduma cenšas noslēpt 

viņa sirdij sen zināmo. Notiek sensenā cīņa, kas var atspoguļoties fiziskajā ķermenī. 

Nav iespējams nesodīti noliegt to, ko mūsu būtne pazīst no visas pagātnes pieredzes. 

Cik gan daudz mokpilnu acu var sastapt ceļā? Tās nav mazas mokas sūtīt apziņu 

tumsā. Nav mazas tās mokas, kad Uguns enerģija izlietota pati pret sevi. Bet mēs 

bieži starp tuvākajiem redzam, ka senā zināšana slēpjas zem bailīguma nedzīvās 

čaumalas. Šādi garā slimie jāpažēlo. 

104. 

Kad saku, ka labā ienaidnieki cietīs sakāvi, paredzu īstenību. Redzams, ka cilvēki, kas 

zaudējuši sakaru ar Hierarhu, zaudē savu stāvokli un aiziet aizmirstībā. Tikko 

redzējāt, kā iespējams ripot lejup un ne jau no Eņģeļa šķēpa, bet pēc tautas lēmuma. 

Tā notiek, kad jau tuvais, jau dotais netiek pieņemts. Nevajag gaidīt, lai vēstnesis 

atdauza rokas klauvējot, vajag laikus pieaicināt sirds izpratni. Nav iespējams nesodīti 
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pārgriezt saiti ar Hierarhu. Mākoņi tikai no pašiem! Tāpēc dzīvē ievērojiet šīs 

ugunīgās zīmes. 

105. 

Cik ļoti cilvēkiem vajadzīgi apstākļu sablīvējumi, lai saistītu uzmanību! Uz katra 

akmens paaugstinājuma cilvēki noliek vainagu. Lai iet jebkuru ceļu, kad tikai augšup! 

106. 

Tikai aklais neredz, kā notikumi steidzas. Jūs lasījāt par Spīdekļu reto konstelāciju. 

Bet vēl nozīmīgāks ir šādas retas parādības radītais ķīmisms. Tautas var izmainīt 

savas domāšanas kādību, bet pat tik retas parādības, pat fenomeni nepiesaista sev 

uzmanību. 

107. 

Gara trauksme vai pēkšņa nelaime spēj vienādā mērā kāpināt psihiskās enerģijas 

pieplūdumu. Šī parādība ir saprotama garam traucoties, bet nelaimē var saskatīt daudz 

smalku niansējumu. Apjukumā, protams, psihiskā enerģija nespēj koncentrēties un 

sākt darboties. Bet gara iedrīkstes gadījumā psihiskā enerģija spēj uzliesmot kā 

spēcīga liesma, izveidojot it kā aizsargu pret uzmācīgo ļaunumu. Ir iespējams 

vingrināties šādās psihiskās enerģijas koncentrācijā, un saspringtā griba spēs bagātināt 

psihiskās enerģijas krājumu. Gļēvums, protams, spēj tikai apdzēst psihiskās enerģijas 

rezerves. Tāpēc attīstiet psihiskās enerģijas rezerves un kāpiniet iedrīksti, jo šajā avotā 

ir tik daudz spēka! 

108. 

Izplatījuma uguns izkausē visus uzkrājumus. Bet cik milzīgu aizsprostu ceļ cilvēki un 

kā tie pieblīvē izplatījumu ar neizpratni un ar apziņu, kas tik maz spēj ietvert Kosma 

celšanas darbu! Kā gan iespējams radīt, neatzīstot Augstāko Vadītāju! Kā var 

jaunradīt, nesajūtot pavedienu, kas saista ar Hierarhiju? Kā var cerēt uz sūtījumiem, 

kad gars neatveras pretim Gaismai? Vienīgi piekļaujoties Hierarhijai un izpildot 

pausto Gribu, patiesi, var gūt veiksmi un sasniegt visu, kas apstiprināts. 

109. 

Cik daudz augstu sarunu notiek! Cik milzīgi daudz Augstākās Zinības zīmju ieplūdina 

cilvēku dzīvē, bet tās kā sēnalas tiek mīdītas kājām! Bet kas gan drosmīgi domā par 

rītdienu? Gluži otrādi, rītdiena parasti paliek par drausmu avotu, kurā slīkst apziņa. 

Vajag pievērst uzmanību katras dienas brīnumiem. Iesāksim no šūpuļa visu 

uzticēšanās un sevis pilnveidošanas ceļu. 

110. 

Kad nodibināsim saprātīgas mijattiecības starp diferencācijas spēku un magneta 

sakopojumiem, tad būs iespējams izveidot to saiti, kas ir Visuma balsts. Jāsaprot, ka 

katra disonanse izraisa izplatījumā sabrukumu (postījumu) virkni. Katra eksplozija 
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satricina izplatījumu un tās iespējamības, kuras bieži ir sakrātas ap garu, eksplozijas 

viļņi tās atkal izkliedē. Cik ļoti pretēja gan ir harmonijas iedarbība. Tāpat kā 

magnētiskais vilnis apkopo dažādas strāvas, tā arī harmoniskajam garam piemīt spēks 

apvienot tās straumes, kad ved pie Esamības mūžīgā spēka. 

111. 

Kad Kosmiskais magnets darbojas visā spēka saspringtībā, tad visas pretestības 

saplok viņa spēka priekšā. Ja cilvēce dziļāk padomātu par evolūciju sekmējošiem 

spēkiem, viņa patiesi pieņemtu Kosmiskā Magneta spēka strāvas virzienu. Kosmisko 

Magnetu vada nogrozāms likums un saplok viss, kas spilgti virzīts tam pretēji. 

Magneta formula jaunrada trauksmīgā procesā. Magneta jaunrade atbilst Esības 

spēkam un negrozāms ir evolūciju veicinošais likums. 

112. 

Kad pretošanās Kosmiskajam Magnetam notiek lai savāktu jauna kombinācijas 

pagaidu izpausmes vajadzībai, tad šāda parādība iespējama. Kosmiskais Magnets 

sasaista tās kombinācijas, kuras tiek ierautas izplatījuma jaunrades ritenī. Kosmiskā 

magneta spēks ir centrbēdzes spēks un izmet tās daļas, kas neatbilst to daļu apvienības 

galvenajam uzdevumam, daļu, kuras no viena elementa raksturīgajām kādībām 

izveido monolitu veselumu. Gara pretestība Visuma Sākotnēm tik nežēlīgi 

iegremdējusi zināšanas trauku neziņas tumsā. Visi līdzšinējie Valdoņi ir nākuši 

izgaisināt garīgo pretestību un apskaidrojot garu, Viņi centušies arī pacelt zināšanu 

augstākā pakāpē. Tā Kosmiskais Magnets apkopo savu bezrobežīgās jaunrades 

Augstāko Saprātu! 

113. 

Kosmiskais Magnets savieno Sākotņu polus iedzīvinošo spēku labad. Ja poli neatbilst 

Magneta pievilksmei, tad notiek enerģijas absorbēšana. Cik daudz piemēru, kad 

absorbcija attīstījusi absorbējošu spēku, kas sapostīja audus. Šāda nelīdzsvarotība 

izraisījusi daudz postījumu un slimību. 

Cilvēce ar savu tiekšanos rada savus sasniegumus. Kad gars meklē izeju, neapzinoties 

savu tiekšanos, tad, protams, retumis iespējams sasniegt tās augstākās izpausmes. 

Tāpēc Mēs piesātinām izplatījumu ar tīras uguns aicinājumu. Esamības skaistums ir 

tik gudrs un brīnišķīgs! Visi cildenie principi mērojami ar augstāko izmērījumu. Visu 

augstāko mēro augstākais! Jā, jā, jā! 

114. 

Izplatījuma spēks caurstrāvo visas būtnes. Parādību vienotība izpaužas visā. 

Izplatījuma ķēdes sevī ietver visas dzīvības izpausmes. Vienas dabas valsts īpašība 

izveido otras dabas valsts īpašību, un ir tikai vienas ēnas puse. Izplatījuma gaismas 

manifestācija paredz visu elementu attīstību, arī raupjā matērija paredz savas pakāpes. 

Tāpēc sacīsim – katras izpausmes īpašība atkarājas no citas, un katras izpausmes 

kādība atbilst iepriekš paredzētai tieksmei. Jo attīstībai jāpiespiež cilvēkus pildīties ar 
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atbildības izpratni. Formu un tiekšanās mijattiecības likums ir negrozāms. 

Apvienojoties ir tik svarīgi zināt likumu. Cilvēces jaunrade nes šo nesaskaņotības 

zīmogu. Kad Mēs runājam par nesaskaņotību, Mēs domājam par to atšķirību starp 

nolemto ceļu uz augstākajām sfērām, un ceļu, kuru iet cilvēce. Šis lēnais progress 

apstiprina augšupejas ceļu aizsprostošanu. Augstākie ceļi ir bezrobežīgi un tajos 

ietvertas radošās ugunis. 

115. 

To, kas Kosmosa viena kopēja likuma radīts, kosmiskās enerģijas pavēle nesadala. 

Visā izplatījumā valda vienotība un šis likums atspoguļojas visās dzīvības parādībās. 

Visas kosmiskās ugunis atspoguļo bezrobežības daudzveidīgās formas. Tikai cilvēks 

atdalījies no Kosma manifestāciju bezrobežīgās enerģijas, patiešām, ir it kā noslēpies 

no Patiesības. 

Vai gan Kosmoss nolēmis iznīcināt to, ko apvienojis viens un tas pats dzīvinošais 

radošais impulss? 

Attīstības pakāpe nes līdz spēju izprast miglu, kā izplatījuma uguni. Nepazīstot cieņu 

pret Sākotnēm, tiek iznīcināta grupas apziņa. Cilvēciskais iznīcināšanas darbs ir liels 

un nu tas virza uz regresu. Uzdevuma neizprašana izglītības trūkuma dēļ un liekas 

enerģijas šķiešana būvējot mirāžu ir gara vislielākā nesamērība. 

Kosmoss rada Bezrobežībai. Kosmoss ceļ samērīgi. Saskare ir nepieciešama, un 

Materija Lucida ir kosmisko staru apziņa. Jums taisnība, nosaucot Materiju Lucidu 

par Cildeno Pasaules Māti. Jums taisnība, ka nosaucat Materiju Lucidu par Kosmisko 

Mīlestību. Visums, patiesi ir Lucidas vērpuma un Mīlestības sviru noausts. Tikai 

nabaga cilvēce vientuļi ietērpusies noliegsmes tumsas segā! 

116. 

Kad viss Kosmoss cenšas apkopot, kāpēc gan cilvēce rīkojas pretī uzdevumam? Visā 

Kosmā valda tiešas saattiecības. Cilvēce runā pretī pati sev un savam uzdevumam. 

Kad iespējams apvienot Kosma visatšķirīgās izpausmes, tad iespējams attīstīt sevī 

tieksmi strādāt Vispārības Labuma vārdā. 

Mūsu uzdevums – esības harmonijas un Kosmiskās Bezrobežības jaunrades 

veidošana. Pasauli visā tās apjomā attīsta cilvēku noteikta domāšana. Kosmoss dod 

citu virzienu. Cilvēku jaunrade maz līdzinās kosmiskajai. Mēs aizrādām cilvēkam, ka 

uzdevumu iespējams izpildīt pilnīgi vienā ritmā ar kosmisko jaunradi. 

Tālo pasauļu jaunrade apkopos visas stihisko enerģiju norises un izpausmes, un 

transmutācija apstiprināta kā Kosmosa plaša ugunīga laboratorija. Augstākai apziņai 

ir pazīstama augstāko formu izveidošana, bet šī formula, pielietota pretējā nozīmē, 

dod zemākās sfērā norādīto pretnostatījumu. Neviens šo mūsu esamības lappusi 

neatzīst kā bezrobežīgu. 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

4.daļa: Cilvēks nepieņem  

7.nodaļa: Neposti ugunīgo tiltu! 

 

5 lapa no 7 lapām 
 

Tālās pasaules aicina un strādā dzīvības lielajā ritenī. Nākotnes lappuse ir tik pat 

reāla, kā šodiena. Cilvēkam jādzīvo Mūžības nozīmētajā reālajā dzīvē, un šī atziņa 

palīdzēs viņam būt piesardzīgam darbībās. 

117. 

Cilvēcē pastāv nesamērīgs kosmiskās realitātes jēdziens, kā arī tukšuma jēdziens. Vai 

gan realitāte var attiekties tikai uz virspusi? Kad sāpes izraisa konvulsijas, vai tad 

iespējams noliegt cēloni, kas izraisījis šīs sāpes? Kā lai nesaredzētu realitāti visu 

manifestāciju apliecinājumā? Realitātes sfēras jāsaprot kā Kosmosā esošais. Nevar 

taču radīt likumus balstoties uz neesošā. Jo bezrobežībā jāpielaiž tā relativitāte, kas 

izveido mūsu jēdzienus! Tāpēc izveidosim dzīvības apli, neatzīstot tukšumu. Realitāte 

dara spraigu katru mūsu esamības mirkli! 

118. 

Daudzi ir gatavi atzīt, ka Visums tiecas uz punktu, kas vai nu nodrošina augstāko 

sasniegumu, vai noved pie sabrukuma. Tikai to viņi nespēj apzinīgi pieņemt, ka 

visuma spēks balstās uz trauksmīgām enerģijām. 

Ja būtu iespējams ieskatīties tajā dzīvības laboratorijā, kas regulē visas radošās 

kombinācijas, tad cilvēki saprastu tos likumus, kas neredzami darbojas Visumā. 

Tāpēc neizraidiet no dzīves neredzamo pasauli, jo gara jaunradē neredzamais spēks 

jāatzīst kā galvenais impulss. 

Tā bezrobežīgā trauksmē nemitīgi veidojas neredzamās enerģijas. 

119. 

Bezrobežības pasaules; apstiprinātās pasaules; harmonijas pasaules; pasaules, kurām 

ir robežas; gaismas un tumsas pasaules – tā cilvēce rada un apstiprina savu darbības 

lauku. Tā izpaužas cilvēces radīšanas process. Tāpēc katra, izplatījumu piesātinoša 

doma rada formu. Šīs domas piesātina pasaules ar savām spēcīgajām vibrācijām, 

tādējādi gara uguns rada savu pasauli. Bet noliegsmes aukstumā ievirzīts gars rada 

tumsas pasauli. Šie divi faktori izraisa izplatījuma kauju. Liesmojošie centri izjūt 

kauju, tāpēc katrs centrs atsaucas izplatījuma vibrācijai. 

120. 

Apziņa un doma izveido kosmiskās pakāpes. Bet kā cilvēce attiecas pret pasaules 

enerģiju? Viņa kosmisko enerģiju iztēlojas no pretējā viedokļa. Ja jau gars neatzīst 

visā iepludināto uguni, kā tad viņš var atzīt kosmisko enerģiju? Bet galvenais – kā tad 

viņš lai spēj nostiprināt sevī jaunrades dzirksti? Gars, patiesi, apliecina savu 

potenciālu, izprotot, ka apziņa un doma rada. 

121. 

Pareiza ir sajūta par izplatījuma strāvām, kas ietekmē visu dzīvi. Vai tiešām cilvēki 

nemana strāvu sabiezēšanos kopš Zemes Pūķa gada? Pūķa aste, kā magnets, bet viņa 
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cerības  veltīgas, lienot pa zemi nevar iegūt glābjošo enerģiju. Jāpiesargās no zemes 

rokām. Jaunā ēra sākas starp pērkoņiem un zibeņiem. Kas gan izraisīs negaisu? 

Ārkārtīgs trulums. 

Cik ilgi velkas šis gadu desmits, kad jau ir gatava jaunu enerģiju atnākšana! 

122. 

Esamības nosacījumi nostāda garu atkarībā no apvienošanās ar kosmiskajām 

plūsmām. Patiešām, apziņu vajag attīstīt šajā virzienā. Kad cilvēce piespiedīs sevi 

apzinīgi spraigi strādāt, tad tai būs pieejamas arī visas enerģijas. Jo apburto loku taču 

rada pati cilvēce, un arī strupceļš ir cilvēka paša radīts. Nākotnes izredzes var dot tikai 

apzinīga attieksme pret kosmiskajām enerģijām. Sakaru pazaudēšana ar Augstākajiem 

Spēkiem ir novedusi pie tiem notikumiem, kas tik ļoti nostiprinājuši savu gaitu. Ceļā 

uz Ugunīgo Pasauli pierādīsim apzinīgu attieksmi pret kosmiskajām enerģijām. 

123. 

Augstākajā norisē nebūs nekā atbaidoša, šo īpašību atstāsim haosa stihijām. 

Sapratīsim, ka arī elektrība, pozitīvā un negatīvā izpausmē, nebūs atgrūsme, jo tā ir 

jau augstāka izmēra enerģija. Apmaiņas un sadarbības Mācība nebūs pretīga. Pretīga 

doma jau ir aprobežotības pamats. Nepieļaujamā doma jau ir pretīga Ugunīgajai 

Pasaulei. 

124. 

Kaut gan daudzkārt jau runāts par zemā psihisma kaitīgumu, tomēr neprašas neprot 

atšķirt šo stāvokli no vissākotnīgās enerģijas dabiskā pieauguma. Ja dzirdēsim, ka 

cilvēki zemāko psihismu sajauc ar psihisko enerģiju, tad zināsim, ka šādas gara 

tumsības gadījumā iedvest tie citu pārliecību būs veltīgi. Vajag nojaust, kur atrodas 

Avots, kas piesātina mūsu enerģijas krājumu. Vajag cienīt šo Dārgumu. 

125. 

Cilvēci satrauc zaudētās plūsmas, bet zemes pārgrozības un kosmiskās parādības viņa 

izskaidro ģeoloģiski. Bet pretī viņu izskaidrojumam acīmredzamības fakts uzrāda 

pasaulei Bezrobežību un apakšzemes un pārzemes strāvu ugunīgās parādības. 

Pārzemes strāvas spēj caurnirt zemes garozu un jebkurā planētas daļā koncentrēt 

pastiprinātu magnētismu, izraisot apakšzemes strāvas. 

Jūsu astronomi pievērš uzmanību tikai spīdekļu izmēriem, bet cik ļoti zinātne par 

ugunīgiem stariem un Bezrobežību bagātinātu mūsu būtību! Pat acu stars rada un 

posta! Bet nolemtais termiņš sāk tuvināt planētu no Bezrobežības; un tāpēc novērojiet 

Zemes perturbācijas. Bet planētu ķermeņu apjoms nav no svara, jo Bezrobežības 

kosmisko staru intensitāte, ar mūsu relativitātes un jūsu psihiskās enerģijas un sfēru 

kooperācijas palīdzību spēj izveidot augstākajām pasaulēm līdzīgu Zemes valstību. 
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126. 

Vajag pētīt apstākļu savīšanos. Vajadzīgais savijums, šķiet, it kā smalku strāvu 

apņemts, kad vajadzība noved pie tās plūsmas, kurā ietverts labākais magnētiskais 

spēks. Katru pasākumu jāprot nostiprināt. Atkarībā no grauda iespējams noteikt 

jebkuras sekas. Ja cilvēks pieņemtu uzdevuma dižo graudu tā potenciālā, tad, protams, 

Pasaule būtu Augstākās Gribas cildens atspulgs. Tādēļ var apgalvot, ko Augstākā 

Griba iepriekš domās paredz, bet cilvēks rīkojas, un tādējādi sabrūk labākie pasākumi. 

Ir tikai viens vienīgais sekmīguma ceļš, tad, ja gars ar visu jaudu apzinās apstiprināto 

uzdevuma graudu, bet šīs apzināšanās vietā cilvēki uzdevuma graudu pārveido pēc 

sava prāta, un pāri paliek nožēlojamas atliekas. Tāpēc visos ugunīgajos pasākumos 

jātiecas uz priekšu un jāsaprot, kā saņemt Augstākās Gribas doto graudu. Jo paceļoties 

pie Augstākā, mēs pie Augstākā arī paliksim. 

127. 

Grūti ir piebarot to apziņas, kuri domā, ka ikvienu ceļu var nostaigāt bez Augstākās 

vadības. Ikviens tāds mazdomājošais neatzīst Hierarhiju, jo ieskata Vadības 

iestādījumu kā varmācību pret gribu. Starp tiem ir daudz izteiktu bezdievju, kas 

ieskata ugunīgo ticību Augstākajai Vadībai par ļaundabīgu. Var izsekot, kā tiek 

izkropļoti visi Hierarhijas principi. Kā gan iespējams apskaidrot apziņu, ja gars 

nošķiras no Gaismas un nodibina savu aprobežoto dzīvi. Ugunīgajā celtniecībā jāizjūt 

šie aprobežotie Uguņu dzēsēji. Apziņa ir dzīvības parādība, tāpēc katra domāšanas 

struktūra rada savas formas. Tieši Smalko Pasauli izveido viss kosmiskajam vadīšanas 

procesam atbilstīgais. Pārzemes sfēras spilgti atspoguļo zemes būtību. Cilvēka apziņā 

vajag nostiprināties atbildības izjūtai Kosma priekšā. Tāpēc ceļā uz ugunīgo Pasauli 

tieksimies apzināties atbildību par radītajām formām. 

128. 

Cilvēciskā attieksme pret darbu un nevēlēšanās mainīt domas virzienu kļūst par 

žņaugiem. 

Vai gan Valdoņi nosacījuši, ka Kosma uzdevums sašaurināms jūsu īsā cikla 

cilvēciskās izpratnes dēļ? Izpratnes plašums iezīmēs iespējamību apmērus. Būtisko 

barību visi saņem no viena, Kosma spēka radītā, Prānas avota. Ļoti vienkārši jūs 

atzīstat vajadzību apstiprinājumu, tikpat vienkārši uztveriet arī staru psihisko 

iedarbību. Kad saskaņā ar Mūsu Norādījumiem ar visu būtību jūs ietversit gadsimtu 

gudrību, tad nelaimju viesulis sašķīdīs pret Gaismas sienu. Jūsu iespējamību pakāpe 

atkarājas no Vairoga atzīšanas vai noliegšanas. 

Nenoraidiet to izplatījuma uguns pakāpi, kas atvērs ceļu uz tālajām pasaulēm, tajā 

ietverts nākotnes vairogs. Mākoņi, viesuļi un lietus ir planētas apūdeņošanai, bet 

kosmisko spēku apliecinājumu jēdzieni nav aplūkojami tikai kā atmosfēriskas 

manifestācijas. 

Pie nakts sliekšņa neparādās Gaismas straumes, iededziet Gaismekļus! 


