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59. 

Nekavējoties steidzieties apjēgt savu ceļu uz tālajām pasaulēm. Vienīgi šī dzīves 

izpratnes paplašināšanās atklās jūsu garam prieka ceļa pamatus. Par ko gan lai citādi 

priecātos? Vai par to, ka iemiesošanās neizbēgama? Bet bez priekšstata par nākotni, 

iemiesošanās būs tikai dzīves lappuses bezjēdzīgs fragments. Proti, dzīvnieciskajam 

saprātam nav vajadzīga nākotnes apjēgšana, bet tieši griba izzināt rosina cilvēku sākt 

izprast dzīvības maiņas. 

60. 

Cilvēcei jāizdara daudz nepieciešamu mēģinājumu. Ir ne tikai jāatklāj, ka imperils ir 

aizejošās rases posts, bet jāizpētī arī imperila spēja inficēt. Varēs konstatēt, ka 

imperils iedarbojas uz tāliem atstatumiem un var ietekmēt smalko ķermeni. Imperils 

nonāk disonansē ar izplatījuma uguni. Cilvēki, kas aiziet no zemes ar imperila 

uzkrājumu, sagatavo sev mocošu esamību. Izplatījuma uguns tiecas uz viņiem, jo 

harmonija ir sekošana pamatiem. Katra pretdarbība attiecībā pret pamatiem izraisa 

izplatījuma uguns pretdarbību. Tāpēc jāpieņem, ka personiskais uzbudinājums ir 

aizejošo trums. Bet jāpiezīmē, ka bieži cilvēki nevēlas pievērst uzmanību savam 

uzbudinājumam, un bīstamā inde no tā nemazināsies. 

61. 

Zinātniski daudz strīdējušies par to, vai Kosmosā, tad, kad sasniegta attīstības 

augstākā pakāpe, notiek arī atgriešanās zemākā stāvoklī. Būs saprātīgi, visam 

progresa spējīgajam Kosmosā, piemērot Karmas jēdziena izpratni. Ne tā karmas 

jēdziena izpratni, kādu cilvēce ieradusi likt lietā kā atmaksu un rēķinu nomaksu, bet 

karmu kā augstāko evolūciju veicinošo darbību. Šis karmas likums izlemj visus 

radošos pasākumus. Daudzi pasākumi neatbilst šiem likumiem, bet pasākums, kas 

dzimis apzinoties evolūcijas karmu, dzīvo izplatījumā un to rosina Kosmiskā Magneta 

strāvas. 

62. 

Viss cilvēka saturs atspulgo visas viņa dzīvju īpatnības. Ļoti bieži Kosmiskā Magneta 

spēks sakāpina visas strāvas tāpēc, lai sakoncentrētu to zināmo saturu, kas cilvēkam 

nolemts jaunradei. Jaunrades spēks ir tik liels, ka, apkopojot strāvas un enerģijas, 

iespējams iegūt enerģijas neizsmeļamības formulu. Protams, apzinīgi jāpieņem 

kosmiskā magnetisma būtība. 

Gara bezrobežīgu jaunradi izraisa Kosmiskā magneta pievilksmes izpratne. 

63. 

Kosmiskā magneta strāvu paredzētā Karma nosaka arī ugunīgo pieplūdumu zemei. 

Kad kvēlā Agni Joga centri deg, tad allaž var liecināt, ka pazemes un pārzemes ugunis 

tiecas izpausties. Centru uzliesmojumi spēj ierosināt dažādas izpausmes. Kad 

Kosmiskais Magnets apliecina tiekšanos uz zināmu pamatu, tad var galvot, ka karmas 
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strāvas apvienojušās vienā virzienā. Kad var liecināt, ka magnets saplūst ar 

izplatījuma uguns izpausmēm, tad saredzama Esamības augstākā manifestācija! 

64. 

Pasaule tiecas uz nemitīgu acīmredzamības transmutācijas apstiprinājumu. Seku 

pasaule ierauj cilvēku tajā strāvā, kas virza uz nolemto uzdevumu. Izplatījuma 

ķermeņu ķēde tiek pievilkta darbības kodolam, tāpēc visi nesasniedzamie pasākumi 

var iesaistīties augstākā sprieguma ķēdē. Pasākumi prasa visu saspringtību un visu 

saskaņotības izpausmi. Seku pasaule, protams, tāpēc mēdz būt šausmīga, ka šīs 

izpausmes šķiet nesaskaņotas. Tāpēc pievērsīsimies cilvēku impulsu baismīgajai 

ķēdei. Tur, kur darbojas dzīvības impulsa spēks, tur dominē tiekšanās uz Kosmisko 

Magnetu. Tur, kur darbojas Kosmiskajam Magnetam neatbilstošs spēks, tur 

novērojama tiekšanās pretējā virzienā. Apsverot šīs tiekšanās, ir viegli noteikt seku 

pasauli. 

65. 

Esam jau novērojuši, ka ar zināmu redzes piepūli var saskatīt iepriekšējo iemiesojumu 

tēlus. Var skaidri pārliecināties, ka tagadējais tēls pārveidojas pagājušo laikmetu 

izskatā. Vibrācijas un kristāliskie veidojumi pierāda noteiktas enerģijas klātbūtni. 

Nevar rasties jautājums par autosuģestiju, jo abas darbojošās personas nezina, par ko 

veidojumi izvērtīsies. Bieži tie sākas nevis no sejas vaibstu pārveidošanās, bet no kaut 

kādiem galvas segas vai apģērba sīkumiem. Pats sejas raksturs mainās pavisam 

nemanāmi un visnegaidītākajos vaibstos. Jāpiezīmē, ka sejas reti kad paliek tagadējā 

izskatā. Visās šādās negaidītās pārvērtībās ir izslēgts jebkāds iepriekšējs nolūks. Pati 

ļoti rūpīgā acu piepūle norāda, ka process nav mentāls, bet caur acu centriem darbojas 

psihiskā enerģija. Bieži šāda veida mēģinājumi var sabojāt redzi, bet ārkārtīgi svarīgi 

tas, ka šāda fiziska gaišredzība pastāv. Iespējams ir suģestijas gaišredzības, bet tad 

psihiskā enerģija darbosies caur smadzenēm, un vienmēr var rasties aizdomas par 

paša hipnotizētāja suģestiju no malas. Daudz pārliecinošāk, ja psihiskā enerģija 

darbojas tieši. Tas pats tiešums parādās darbībās ar dzīvības svārstu. Autosuģestija 

tāpat izslēgta. Godīgs pētnieks nezina, kādas sekas saņems. Viņš mēdz būt pārsteigts 

vairāk par visiem klātesošiem. Kā pirmā, tā arī otrā gadījumā klātesošie vispār 

nevēlami. Tuvumā nevajag nekā tāda, kas varētu ietekmēt psihisko enerģiju. 

Neaptverams ir šādu mēģinājumu vecums. Turklāt tie kalpojuši kā valstu tā arī tiesu 

lietās. Ir jāatzīst viss šādu, ar psihisko enerģiju izdarīto mēģinājumu ārkārtīgais 

labums. Būs pierādītas gan dvēseles kaites, gan gara svārstības, arī pats patiesums būs 

pierādīts, tāpat arī apsēstība. 

66. 

Var jautāt – vai ieradumi paliek tie paši vairākos iemiesojumos? Var palikt un pat 

pieaugt, ja uzturēšanās Smalkajā Pasaulē nav noritējusi Augstākajās sfērās. Noteicošā 

nozīme visur ir impulsam. 
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67. 

Var aplūkot iemiesojumu virkni kā atsevišķu dzīvju virknējumu, bet labāk raudzīties 

uz iemiesojumu maiņu kā uz nepārtrauktu dzīvi. Patiesi, dzīve ir viena un no 

cilvēciskās apziņas iegūšanas mirkļa dzīve neaprimstas, ar visām tās sekām, un 

apkārtējās kosmiskās strāvas izraisa dažādās dzīves sfērās vienveidīgas sajūtas. Tas ir 

viens no apstākļiem, kas visvairāk dzīves saista kopā un kas pierāda vienu un to pašu 

iedzimto sākotni. Iemiesojumu starplaikus var dēvēt par sapni vai dienu, atkarībā no 

viedokļa. Pagātnē tas var būt sapnis, nākotnē var būt diena. Tas atkarājas no 

evolūcijas sekmīguma. 

Var novērot, ka pēc daudziem gadu simteņiem, līdzīgas vibrācijas gadījumā, iestājas 

tāpatīga sajūta. Šie novērojumi dod iespēju izprast dzīves nedalāmības jēdzienu. Ja 

cilvēki drīzāk spētu ietvert dzīves nedalāmības jēdzienu, tad viņi atskārstu lietderības 

un atbildības jēdzienu. 

Mūžsenajos nolikumos norādīta Brahmas diena un nakts, - tā liktos, ka tas jau dod 

dzīvības stāvokļu izskaidrojumu, bet pēc Atlantīdas parādījās aplamais nāves 

jēdziens, un zemes dzīve tika ieslēgta aizspriedumu gliemežnīcā. Atzīšanas vietā 

radās noliegšana. Lai gan Brahmas diena un nakts sākas katra pulsa sitiena starpā, 

vispirms pulsa starpbrīži, pēc tam miesīgā miega starpbrīži, bet tad – miesīgā un 

smalkā stāvokļa starpbrīži, un tā līdz Manvantaras pulsam. 

Cilvēkam jāpārveido sava apziņa, ievadot sevi nepārtrauktu apziņu ķēdē. 

68. 

Lai pajautā diženajam Ceļiniekam, - no kurienes nākdams? Viņš neatbildēs, jo nes 

svētslepeno zināšanu. Viņš ir izpratis, kad un kam atdot sen uzticēto Nastu. 

69. 

Katrs cilvēks nes sevī noslēpumu. Pagātnes aizsegs atsedzas visai reti, - tikai, kad 

eksistence arī zemes dzīvē ir smalkās enerģijas pārbagāta. Bet pārgājis Zemes robežu, 

cilvēks apskaidrojas līdz sava noslēpuma daļējai izziņai. Izcils process, - kad smalkā 

enerģija atver uzkrājumu kausu. Atmiņa pēkšņi apskaidrojas, un visā savā taisnīgumā 

pieceļas pagātne. Var pabrīnīties, kā cilvēks momentā pārvēršas, kad tas atstāj zemes 

sfēru. To dēvē par nāvi, bet tā ir dzimšana, tāpēc žēl, ja smalkais ķermenis ilgi uzturas 

miegā. Saglabājoties apziņai, pāreja ir sevišķi izcila, tad skaidri top redzams, kā nokrīt 

nonēsātās zemes drānas un pieceļas nemirstīgais uzkrājums – kas var izrādīties par 

īstenu dārgumu. Kļūst saprotams, kādēļ šo vissmalkāko dārgumu nav iespējams 

izpaust raupjajos apstākļos. 

70. 

Dažreiz jābrīnās, kāpēc un kā cilvēki pēc daudziem iemiesojumiem var atkal 

satikties? Cēloņu daudz, bet galvenais – Kosmiskais Magnets. Novērojams, ka cilvēki 

sastopas tieši atkarībā no karmas izjūtas; nekas neaizkavē parādnieku. Bet zemes 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

5.daļa: Mūžu tīrumā  

2.nodaļa: Mūžu druva 2.d. 

 

4 lapa no 8 lapām 
 

saprašanai grūti apvienot Karmu ar Bezrobežību. Kādai gan jābūt pievilksmei, lai 

turētu saskaņā tik dažādas enerģijas! Pie tam, viena puse allaž centīsies novirzīties, 

bet likums viņu novedīs pie nenovēršamības negrozāmās atskārsmes. Tāpat 

novērojama arī psihiskā pievilksme, kas tikai pierāda pamatlikuma vienotību. Ar 

tādām pašām grūtībām atzīst, ka iemiesojumu maiņas var būt atkarīgas no 

psihiskajiem pamatiem, bet nevis no zemes nopelniem. Daudzi nepiekritīs, ka ķeizars 

var piedzimt kā melnstrādnieks, un kurpnieks var kļūt par senatoru. Bet nomaiņu 

mīklu atrisina priekšstats par Agni. Esamības nomaiņas iedalīsies atkarībā no Agni. 

71. 

Parasti atgriežoties agrākajā vietā, cilvēki izjūt mazliet skumjas. Tie nojauš, ka kaut 

kas nav ticis paveikts. Un tā tas arī ir. Bezrobežībā aizvien ir jāizjauš kaut kas jau 

iepriekš nolemts. 

72. 

Ja ņemsim deodara koku, visaugstāko, cik daudz agrāko, nokaltušo zaru zīmju mēs 

atradīsim uz stumbra. Deodars nav kļuvis nespēcīgāks; gluži otrādi, šie nokaltušie zari 

atstājuši tik cietas zīmes, ka pret tām pat tērauds lūzt. Neviena Mācība neskumst par 

atkritējiem. Tā zina, ka zemākajiem zariem jānokrīt. Vēja aizrautie nokritušie var arī 

izpildīt savu uzdevumu. Tie var pat iesakņot jaunus deodarus. Un to sveķi taču būs 

dziedinoši. Un vēlāk, sakrauti, lai turētu mājas stūrus, tie draudzīgi saplūdīs kopējā 

jūgā. Tāpēc nešausminieties par tiem, kas atkrīt. Viņi nespēj aiziet no tiem pašiem 

sirds sveķiem. Bet kad no augšienes novērosit daudzās krustojošās takas, jūs 

uzsmaidīsit pretim nākošajiem ceļiniekiem. Kad būs apjēgts bezrobežīgā ceļa garums, 

tad arī pielietosit citu mērogu. Nav bīstami, ja notiek ceļojums, salta ir vienīgi 

nekustība. 

73. 

Saimnieks ar bagātu pieredzi atradīs pielietojumu visiem atkritumiem. Tagadnes 

celtniekam jāuzņemas šis varoņdarbs. Tas ir sevišķi smags, jo nav viegli likt lietā 

robotus, kad vajadzīga apzinīga pamatotība. 

74. 

Sadarbība nav sasniedzama viegli. Tās iegūšanai dažreiz vajadzīga vesela mūžu 

virkne. 

75. 

Var saprast, cik daudzkārt sarežgītākas ir grupu, valstu un nacionālās karmas. Viņu 

sajaukums nemazinās, bet pieaug cilvēces konvencionālo robežu dēļ. Var nojaust, cik 

stiprā mērā saasinātas Gaismas un tumsas spēku mijattiecības, kas pavairo Dabas 

reakcijas neatbilstību. Var redzēt, kā svaidās vājie gari, cik lielā mērā pieaug 

apsēstības un cik ļoti šīs apsēstības sarežģī karmu. Tāpēc arī zemes kaujai nevienu 

nevajadzētu satraukt, jo var iedomāties tās izvēršanos Bezrobežībā. 
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76. 

Vajag izturēties uzmanīgi pret tā saucamajiem divkāršās dzīves gadījumiem. 

Ļaunākajā gadījumā tā ir kādas apsēstības veids, - labākajā tā ir agrāko iemiesojumu 

pārdzīvošana. Dažreiz gars tik stipri pieskaras agrākajiem iemiesojumiem, ka 

pārdzīvo tos no jauna. Nepieciešami ar rūpīgu vērību pievērsties šim stāvoklim, kas 

neietveras pašreizējās iemiesošanās apziņā. Nevajag mocīt ar jautājumiem, bet arī šeit 

var būt noderīgs jogs. Viņš var pavēlēt nepieskarties pagātnei. Jūs nomanījāt, ka Mēs 

tikai nepieciešamības gadījumos skaram pagājušos iemiesojumus, lai no Akašas 

nepievilktu pagātnes emanācijas. 

77. 

Nekad nav bijis, ka agrāko iemiesojumu vecā aura nenogurdinātu. It sevišķi, kad 

Karma pieved ne visai tīkamus ceļa biedrus. Bet kad katra sastapšanās izbeidzas, 

iestājas atvieglojums, ir kā būtu atdota sveša manta. Ne mazāk kā puse no visiem 

zemes sastapšanās gadījumiem notiek sakarā ar agrākiem iemiesojumiem. Var 

iedomāties, kā saķēdējas korķa figūriņas elektrības augstākās enerģijas spiediena 

ietekmē. 

78. 

Mācības bieži brīdinājušas netiesāt mirušos. Starp daudzajiem cēloņiem ir viens, kas 

stipri skar zemes norises. Mēs jau esam runājuši par līdzstrādniekiem no Smalkās 

Pasaules. No šejienes grūti spriest, kurš sevī jau attīstījis šo sadarbības spēju. Var 

iedomāties, cik netaisni būtu tiesāt tādu līdzstrādnieku, jo tiesāšana atgrūž. Tādu 

palīgu ir daudz, viņus vajag cienīt. Ja ir attīstīta iztēle, tad viegli iespējams attīstīt arī 

šādu sadarbību. 

79. 

Brīvās gribas likums bieži Mums neatļauj norādīt uz parādību, kas šķiet neskaidra. Šis 

pats likums arī norāda Mūsu ceļu krustošanos, kad brīvā griba virza sirdi pretim sirdij. 

80. 

Novērojams, patiešām, ka daudzas derīgas lietas atnes tīri nelabi cilvēki. Tam ir daudz 

iemeslu, vispirms Karma; tad Hierarhijas palīdzība, kas izlieto katru ieganstu, lai 

radītu lietderīgu stāvokli. Tāpēc bieži norādu it kā uz nejaušiem cilvēkiem, un nav 

jābrīnās, ja šie cilvēki paši par sevi ir nenozīmīgi. Viņi var atnest to, kas jau pirms 

mūžiem bijis gatavs sūtīšanai. 

81. 

Novērojams, ka rodas veselas ļaužu grupas, kuras kādreiz bijušas savstarpēji saistītas. 

Novērojams arī, kā iemiesojumos sākas kopējā interese attiecībā uz zināmas personas 

pagātnes darbiem. Var novērot it kā jaunrades spirāles rašanos un nobēdzināšanu. 

Līdzīgus ceļus vajag ievērot, jo šāda vērība tuvina Smalkās Pasaules izpratni. Tāpat 
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arī grupu iemiesojumi pelna izpētīšanu, jo sastopas ne tikai draugi, bet arī ienaidnieki. 

Lūk, jūs ievērojāt draugu, kas saglabājis savu seno labvēlību. Redzat arī nelabvēļus, 

kuri, kaut arī nekaitē jums personīgi, bet kaitē jūsu tuviniekiem. Vesels komplicēts 

savijums spilgti runā par stiprām saitēm, kas tiek izdzīvotas daudzās dzīvēs. 

82. 

Radniecīgas dvēseles, kas gadsimteņiem ilgi izšķirtas, satiekoties, nepazīst viena otru. 

Patiesi, tikai tās dvēseles, kas gadu tūkstošiem ir bijušas savienotas zemes plānā 

garīgām un dižām sirds jūtām, var sasniegt kosmisko saplūšanu augstākajās Pasaulēs. 

Apziņu un siržu savienošanās nenotiek vienā dzīvē, pat ne vairāku dzīvju laikā. Ir 

nepieciešami gadu tūkstoši, lai uzkrātu enerģijas, kas savij šīs nesaraujamās saites. 

Augstākais Daiļums nav tik viegli sasniedzams! 

83. 

Budisms cilvēku uzskata kā individualitāti, kuru radījušas daudzas eksistences, bet 

kas katrā jaunā dzimšanā zemes plānā, izpaužas tikai daļēji. 

84. 

Gudrs prieks izpaudīsies arī nolemto satikšanos gadījumos. Cilvēki bieži nenojauš, ka 

viņu satikšanās sakņojas dziļi. Spilgtas atmiņas uzliesmo kā mirklīgi atspulgi. Dažreiz 

tie izraisa nepatīkamu mulsumu, kā kaut ko, kas neiekļaujas ikdienišķās dzīves 

mērogā. Tāpēc tik uzmanīgi jāorientējas iespaidos. Līdzās pirmā iespaida pareizībai 

iespējamas arī dažādas atmiņas. Dažreiz pat labi cilvēki var parādīties ne savā 

augstākajā aspektā. Saku to tāpēc, lai izvairītos no pārsteidzīgiem spriedumiem. Jūs 

jau esat pārliecinājušies, cik bieži draugi varējuši nejaušus aspektus pieņemt par 

pamatu. 

85. 

Parasti cilvēkiem sevišķi briesmīga šķiet ikdiena. Tā viņiem ir noguruma un lejupejas 

simbols. Turpretī, Mums ikdiena ir pilnveidošanās un augšupeja. Tā atver 

Bezrobežības Vārtus. Var iemīlēt ikdienu, jo tā norūda garu un dod drosmi padomāt 

par bezgalīgo darba mūžu ķēdi. Dažam labam šie mūži iedvesīs bailes, bet 

izsmalcināta apziņa tos pieņems kā bezgalīgas radīšanas avotu. Lieliski kulti 

izbālējuši ikdienā, bet cik brīnišķīga ir apziņa, ka ir iespējama ikdienēja atdevība un 

kvēla mīlestība. 

86. 

Dzīvē mēs bieži esam liecinieki tam, ka šeit, zemes plānā, personības apziņa, 

sasniegusi robežu, kuru tā nevar, vai, pareizāk sakot, negrib vai baidās pārkāpt, - savā 

attīstībā apstājas. Bet tā kā patiesībā nekustīgs palikt nekas nevar, tad tā iet atpakaļ. 

Ejot atpakaļ, apziņa var aiziet līdz tādam sairšanas stāvoklim, kad gara graudā, kuru 

vairs nebaro augstākās pievilksmes, pamirst; tādus cilvēkus mēs saucam par 

staigājošiem miroņiem. 
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86.a 

Protams, apziņas nepārtrauktība ir nepieciešama tās attīstībai. Bet tādas 

nepārtrauktības jēdziens ir ļoti relatīvs. Vai mēs tādu apziņas nepārtrauktības 

relativitāti nenovērojam šeit pat uz zemes miega un nomoda stāvoklī, kuri viens otru 

nomaina? To cilvēku skaits, kuri saglabā skaidras un modras apziņas nepārtrauktību 

pārejot Smalkajā Pasaulē, kaut arī tikai tās vidējos slāņos, nav nemaz tik pārāk liels. 

Daudzi, tajā pārejot, iemieg vai arī velk pusapzinīgu un mokpilnu eksistenci. Apziņas 

stāvokļu variācijas ir bezrobežīgas. Ir tik pat daudz apziņas stadiju, cik pakāpju 

Bezrobežībām otrādi. Pilnīgi apzinīgi smalkajā pasaulē ir tikai tie, kas dzīves laikā ar 

sirds tiekšanos uz evolūciju un šādas apziņas saglabāšanas palīdzību ir radījuši saiti ar 

augstākajām pasaulēm. Tā materiālistam ar visattīstītāko intelektu, bet kurš noliedz 

jebkuru garīgumu, jebkuru eksistences iespēju augstākajās pasaulēs, - var arī nebūt 

apzinīgas dzīves augstākajos smalkās pasaules slāņos. Jo, ja tas nebūs radījis un 

nostiprinājis augstākās pievilksmes, tas gandrīz tūlīt tiks ierauts zemes pievilksmes 

virpulī un pusapzinīgā vai neapzinīgā stāvoklī gaidīs jaunu iemiesošanos. Var, 

protams, iedomāties, kāda būs šī jaunā piedzimšana, jo, atskaitot gadījumus ar 

augstākajiem gariem, tāda, tikpat kā tūlītēja atgriešanās uz zemes ir nevēlama. Kā jūs 

jau zināt, uzturēšanās stāvoklim smalkajā pasaulē ir liela nozīme sakarā ar uzkrāto 

enerģiju barošanu, pastiprināšanu un to pārveidošanu garīgos spēkos. Tādēļ varam 

iedomāties, cik spēcīga garīgās būtības sairšana iestājas, ja ilgstoši izpaliek šāda 

barošana. 

Apzinīgas eksistences sasniegšana, vai pilnas apziņas saglabāšana, visos apvalkos un 

visās sfērās arī ir Arhata augstākais sasniegums. Šī tad arī ir Amrita vai patiesā 

nemirstība. Tādēļ arī Lielo Skolotāju pūles ir vērstas uz cilvēces apziņas 

paplašināšanu, uz mentālā ķermeņa attīstīšanu, uz augstākās tiekšanās atmodināšanu – 

magnētiskās strāvas vai virpuļa radīšanai, kad garu vilktin velk uz augstākajām 

sfērām. 

Tā kā apziņas attīstīšana ir visgrūtākais un visilgstošākais process Kosmā, tad apziņas 

nepārtrauktības saglabāšanas spēja smalkākos apvalkos vai augstākajos smalkās 

pasaules plānos, stipri paātrinātu evolūciju. 

Ir cieši jāiegaumē, ka tas, kas netika aptverts Zemes dzīves laikā, netiks aptverts arī 

smalkajā pasaulē. Atcerieties, kā ir teikts, ka smalkajā pasaulē iegūt jaunu apziņu ir 

tikpat kā neiespējami. Šeit, Zemes dzīvē, ir jāiegulda tiekšanās graudi, kas smalkajā 

pasaulē pārvērtīsies zināšanās. Citādi mums nebūtu bijis nozīmes atgriezties uz 

Zemes. 

87. 

Lietu attīstība līdzīga lilijām. Pie kāda žoga paslēpusies baltā māsa. Tai nav 

draudzeņu, bet jau stiebros ietverta ir jauno rašanās iespēja. Atdzimšana puķēs nav 

bieža. Daži tiecas uz masīvākām – koku formām, bet puķu jaukums ne vienmēr 

pieejams, lai varētu divas reizes pievērsties tām. Nevar aizliegt ar augu palīdzību 
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saīsināt vienu no atdzimšanām dzīvnieka veidā. Neteikšu, ka daudziem kukaiņiem 

apziņa būtu attīstītāka par brīnišķīgo puķu apziņu. Gudri ar puķes starpniecību 

nogaidīt dažas atdzimšanas. Steidzieties vien, stedzieties, es pagaidīšu daiļajā 

pajumtē, lai apdzītu jūs, aizsteigtos jums priekšā. Tā daiļuma ceļš saīsina gājienu. 

88. 

Ir brīnumjauki zemes dzīvē saskatīt Smalkās Pasaules pazīmes. Tā jātnieks apstājas 

ceļā, lai izjautātu par ceļmalas zīmēm, tā soļo tas, kam sirdī nākotnes dzīve. Vienīgi 

ceļa jēdziens atbilst mājošanai uz Zemes. 

 

 

 

 

 

 

 


