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278. 

Gribu sacīt par tīru un rūpīgi izdzīvotu karmu. Uzmanīgi pieskarieties darvotajiem 

likteņa mezgliem. Daudz bīstamāk ir pieskarties jau sastingušajiem pagātnes 

notikumiem, kas velkas aiz jums. Tādēļ Brīdinu: Norādījumu nepildīšana, sākotņu 

necienīšana kaitē vairāk, nekā šķiet. 

Karmas straumi var deldēt ar saprašanas ledu. Bet sargieties postīt šo segumu ar 

nesaprātību vai niknumu, ko Mūsu vairogs liedz. 

Atkārtoju – sargājiet doto ceļu. 

279. 

Dodu jums – mācību, karmiskus vēstījumus, priekšrakstus. Mācība noderīga visai 

pasaulei, visiem esošajiem. Jo plašāk sapratīsit, jo vairāk tas jūsu labā. Karmiskos 

vēstījumus rūpēs un mīlestībā par jums, Mēs dodam kā brīdinājumus un ļaujam jums 

sastapt karmas vilni zinošiem. Tāpēc nebrīnīties, ja zīmes par karmu ne vienmēr jums 

saprotamas. Priekšraksti saprotami vienmēr un tie jāpilda bez kavēšanās. 

280. 

Ja saku – piesargieties! Tas nozīmē, ka jāsakāpina viss gara vērīgums. Nav gudri 

tiekties tikai vienā virzienā, tā var sevi tikai ierobežot. Kaujā prasa vērīgumu it visā. 

Senatnes kareivji mēdza sacīt ienaidniekiem – “ja nonāvēsi, jo ļaunāk tas tev pašam. 

Debesīs cīņa ir ērtāka, un tur es pievarēšu tevi!” Tik savdabīgi senajie runāja par 

dzīvības mūžīgumu un karmu. 

281. 

Pieņemts ieskatīt, ka Karma ir griba un atmaksa par mūsu dzīves gaitu. Pieņemts 

ieskatīt karmu arī kā sodu, bet īstajā nozīmē karma ir darbs. Neierobežojiet gara 

darbnīcas darbu un jūs redzēsit sekas. 

Kad gars ir Maijas un pašapmierinātības savaldzināts, tad ir vajadzīgs veseris un 

jūtziņas attīstība, kad gars bagātības spožuma apmāts un nesaredz tās iznīcību, un 

domā, ka zelta gabals spēj dot laimi, atcerēsimies visus slimību un sabrukumu 

draudus. 

Bet gara kareivis staro kā gaisma, jo viņš ir Bezrobežības uguņu staru apmirdzēts.  

Jāizprot atbalss un visām krāsām un visām ugunīm jātiecas uz Kosmosu. Apziņas 

virsotnē ir Valdoņa ceļa apstiprinājums. Apziņas virsotnē varoņdarbs skan unisonā ar 

evolūciju. Mūžīgais, nerimstošais augšupejas darbs! Šī mūžīgā kustība ir jūsu karma! 

Jūsu taisnība, tikai gribas strāvas noteic karmas virzienu. Bet apturēt karmas gaitu ir 

tikpat bīstami, kā izaicināt mūžīgo nakti. Ar ko gan piepildīsit Amritas kausu, ja 

iegremdēsities tumsas dīķī?! Atbildiet – darbības okeāns patiesi daiļāks!! 
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282. 

 Karmas plūsma traucas kā straume, un apziņa var pārradīt šo straumi manifestētā 

daiļā, svētā savienībā. Bet no cilvēku rīcībām redzams, kā cilvēki izprot karmisko 

plūsmu. Karmas un savienības apstiprinājumu Mēs apliecinām kā visdižāko Patiesību. 

283. 

Darbības karmu nevar izlīdzināt ar bezdarbību. Kas sakrāvis sārtu Patiesības 

sadedzināšanai, tam jānoliecas pēc katras ogles. Taisnības bauslis nedeg, un negruzd, 

tas uzliesmo negaidīti un sadedzina šķēršļu cietokšņus. 

Kosmisko veidojumu izdošanās nav līdzīga tam, pēc kā ilgojas cilvēki. Cilvēka prāts 

līdzinās iesācēja mācības stundai, viņš cenšas izvairīties no atbildības, apcukurojot 

savu mēli. Bet kā tad jūs noiesit? Tikai apzinoties kosmisko veidojumu tuvumu. Kur 

tiesnešu un kur tiesājamie? 

Vai sfēru mūzika nozīmē cilvēka domas uzvaru, jeb tā svin aizmirstās Patiesības 

šķīstīšanu. 

Pravietojums atceras svētās pilsētas notiesāšanu un šķīstīšanu. 

284. 

Par visu mazāk cilvēce izprot karmas nepārtrauktību. Bet īstenībā šis kosmiskais 

likums piemērojams visām manifestācijām. Proti, cilvēks nav tikai monāda, kas veic 

savu evolūcijas ceļu, bet viņš ir Kosma Monādas daļa. Visas vienā Kosma Monādā 

iedzimušās monādas, nes atbildību par visu Visuma eksistenci. Sakars starp cilvēku 

un Visuma parādībām piesātinājis abpusēji, un tāpēc ir tik svarīgi apzināties, ka viens 

ļaunuma rādītājs aizkavē visu augšupeju. Notikumu gaita pierāda, cik lielā mērā 

vēsture atkārtojas. Tā pamatā ir to pašu monādu attīstības līmenis. Protams, varenās 

celtniecības Karma norāda uz nesaraujamām saitēm starp tumsas valdnieku un cilvēci. 

Vareno pamatu sairums neizbēgami atspoguļojas cilvēcē. Bet gara augšāmcelšanās 

spēj atdzīvināt ikkatru dzīvības izpausmi, ieskaitot arī kritušo Eņģeli. Ceļā uz 

Ugunīgo Pasauli vajag padomāt par monādu un Kosma nošķiramajiem ceļiem. 

285. 

Karma sakopo norises, kas ir piemērotas nolemtai uzlabošanai. Kad gars sakāpina 

savu tiekšanos, tad transmutācija var attīstīt labākās iespējamības. Tikai pielāgošanās 

karmiskai gaitai radīs nolemto kosmisko pamatu. Tā karma un cenšanās dod cilvēcei 

nepieciešamos impulsus. Tikai karmas radība ved uz Esamības pakāpi. Tāpēc, kad 

cilvēks apzinās karmas spēku un cenšas pielietot labākās tieksmes, tad viņa gaita iet 

vienu ceļu ar pasaules enerģiju. Tā pasaules enerģija pievelk radošās tieksmes, tā 

veidojas nākotne un Bezrobežība. 
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286. 

Enerģiju atbilstības atskārsmē ietverta visa kosmiskā jaunrade. Tāpēc tik svarīgi ir 

tiekties uz atbilstību. Šajā likumā ietverts viss kosmiskais spēks. Kosmiskās 

atbilstības augstākās izpratnes pielietošana, dos garam virzienu. Tāpēc, kad gars ir 

brīvs, tad virziens atkarāsies no ceļu izvēles. Tā atbilstība starp garu un Kosmosu ir 

grauda potenciāla saspringta. Gara nelīdzsvarotība ir ļoti kaitīga, jo katrs, kas tuvojies 

Mums, nes savu sasniegumu karmu. Tā gara jaunradi gars ievirza brīvi izvēlētajā 

kosmiskajā strāvā. 

287. 

Tieksme izpazīt gara graudu ir tik nepieciešama parādība, ka ikvienam garam jācenšas 

pēc tā. Kad būs apjēgts savu uguņu virziens, tad arī varēs doties pa noteikto ceļu. 

Brīvās enerģijas var izveidot vājo garu karmu, un izplatījums ir šādu svaidīgu garu 

pārpilns. Kā trauksmainā viesulī joņo tie, kas ir apzinājušies savu misiju. Bet tie, kas 

nav apzinājušies, ir izsvaidīti kā spalvas. 

288. 

Radošā principa apziņa piešķir apziņu visai celtniecībai Kosmosā. Kad sāk uzkrāties 

kosmiskais grauds, tad sāk rasties radošā principa apziņa. Aktivitātē ievirzītā grauda 

sastāvs vienmēr sakrāj tā, ka impulsa kādībai ir tieksme uz apzinīgu jaunradi. 

Radošais impulss vienmēr atbilst pievilksmes likumam. Izplatījuma uguns rada savus 

graudus. Cilvēce ar katru nodomu rada graudus. Apziņas attīstība ievirzīs cilvēci uz 

jaunradi kopīgi ar kosmosu un sasprindzinās visas garīgās sviras. Kad grauda apziņa 

darbojas pretī apstiprinātajam Magnetam, tad izveidojas atšķirīgas plūsmas. Kad 

radīšana noris radošā impulsa virzienā, tad ir konstatējama evolūcija. Tāpēc tik rūpīgi 

sienami Zemes mezgli. 

Kosmosa izraudzītie graudi piešķir apziņu visām enerģijām. Graudi, kurus ieliek 

cilvēce, jau piesātina Kosmiskā Magneta strāvas. 

289. 

Kad notiek apziņas pārmaiņa, tad jaunā gaita apstiprinās kā karmas lēmums. Tāpat 

gara grauds slēpj sevī visas iespējamības, arī topošā ugunīgā jaunrade augs vienlaikus 

ar šī procesa norisi. 

290. 

Viss novecojošais pakļauts apmaiņas likumam. Viss, kas neprogresē, pakļauts 

apmaiņas likumam. Kosmiskā jaunrade tik ļoti ņem vērā enerģiju pielietojamību, ka 

steidzīgi apmaina vienu pret otru. Katrā dzīves izpausmē ir jāsaglabā tāpatīgas 

apmaiņas. Kad gars nav savu uzkrājumu pievarams, viņš jaunrada karmas radošā 

impulsa rosināts. Visi neizdzīvotie uzkrājumi rodas garu ugunij ilgam procesam. 

Gars, kas lietprātīgi apmainījis savus uzkrājumus, kļūs ugunij par trauku. Gars 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

5.daļa: Mūžu tīrumā  

10.nodaļa: Karma 

 

4 lapa no 6 lapām 
 

nostiprinās traukšanās spriegumu. Transmutācijas smalkā atzīšana dos apmaiņas 

izpratni. Agni Joga stars norādīs tiekšanās virzienu. 

291. 

Katras nomaiņas karmu noteic vesela rinda atbilstīgu apstiprinājumu. Zemes garoza 

nes daudzas karmas pēdas un, lai varētu atjaunoties, viņai tās jānomaina, tāpēc 

cilvēcei vajag tik visai atbilstīgi tiekties uz atjaunošanos. Pats dižākais un pareizākais 

ceļš ir Hierarhija. 

292. 

Kad notiek apziņas pārmaiņa, tad jaunā gaitā apstiprinās kā karmas lēmums. 

293. 

Ikviens gars rada savu karmu. Ikviena tauta veido savu karmu. 

294. 

Sacīs – ķildoties nedrīkst, ņirgāties nedrīkst, nodot nedrīkst, neslavu celt nedrīkst, 

iesist nedrīkst, rādīt augstprātību nedrīkst, kalpot patībai nedrīkst; norādīt uz 

priekšrocībām nedrīkst, kas tad tā par dzīvi?! Piemetināsim – arī piemēslot nedrīkst, 

jo visus mēslus pašam nāksies aizvākt. 

295. 

Arī pats darba skarbums var iegūt lielisku jēgu, nevis ļaujot ieviesties rupjībai, bet 

ieviešot darbā sadarbības jēdzienu. Vajag iegaumēt, ka rupjība ir pret visiem dabas 

likumiem. Katra rupja rīcība izraisa tik nejēdzīgu viesuli, ka, ja cilvēki to redzētu, viņi 

droši vien rīkotos daudz uzmanīgāk. Rupjības karma ir ļoti smaga. 

296. 

Kam sacīt? Mūlis spēj vilkt pajūgu, vai tiešām cilvēka gars nepiespiedīs miesu gūt 

prieku darbā? Mūlis nes jātnieku, lai tas paglābtos no negaisa, vai tiešām cilvēka gars 

uztraucas par karmas gaitu. 

297. 

Esošā pulgotāji cer, ka viņu ļaunums netiks sodīts, tie mēģina iet uz priekšu pa 

ļaunuma ceļu un lielīgi aizrāda, ka nekāda taisnības bulta tos nesasniegs. Vai var 

paļauties uz to, kas tūlītēji neizpaužas? Doma traucas atturēt, bet prāts atrod 

nesodīšanas piemērus. Lai iegaumē, cik ļoti aprobežots ir prāts. 

298. 

Katrs nepatiess apvainojums, aizdomas un apgalvojums tūdaļ apgrūtina sūtītāju. 

Neprātīgi ir cerēt, ka melu sekas iespējams atlikt vai noslēpt. Proti šīs sekas, līdzīgi 

solījumiem, ieaug. 
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299. 

Nedrīkst neuzmanīgi izlaistīt indi. Daudzi saindēsies, un neviens nesapratīs, kur 

izlikts nāveklis. Tumšie indētāji, vai jūs arī pazīstat visus savus upurus? Bet neziņā 

nepaliksit. Atvērsies jūsu acis un malu malās jūs ieraudzīsit savus nodarījumus – tā 

sevi notiesās indētāji. 

300. 

Ikviens, kas gatavo brālim indi, rada sev drausmīgu likteni. 

301. 

Zināšana, zināšana, zināšana, ja cilvēki padomātu par to, kā zināšana ir glābiņš, tad 

nebūtu pat daļas to daudzo ciešanu. Visas cilvēku bēdas izriet no tumsonības. Tāpēc 

katrs apziņas paplašinājums ir sadarbība ar evolūciju. Katra, apziņas paplašināšanu 

traucējoša parādība ir pret evolūciju; tāpēc ienaidnieku darbības ir noziedzīgas un 

viņu karma ir briesmīga. Uzsvarosim – zināšana izbeigs cilvēces ciešanas. 

302. 

Karma jeb kosmiskais taisnīgums katru noliek tajos apstākļos, kuros tam kaut kas ir 

jāiemācās vai kaut kas jāizpērk. 

303. 

Galvenokārt ar visu piespiešanos jācenšas labāk izpildīt to darbu, kas mums dots, un 

tajos nosacījumos, kādos mūs nolikusi karma. 

304. 

Labā ceļš vienmēr nav dziesmu dziedāšana, bet darbs un kalpošana. Ja karmu sagāzīs, 

tā vērsīsies uz jums. 

305. 

Patiesi, visas kļūdas ir jāizpērk. Iegaumējiet šo likumu. 

306. 

Draugi, Mums atbildes gatavas, bet lai aizplūst Karmas upe – aizsprosts bieži draud ar 

plūdiem. 

307. 

Lokveidīgā traukšanās dzīvo visā Kosmosā. Turp, kurp tiecas trauksmīgais gars, tur 

sākas viņa dzīvju aplis. 

Cilvēks ir pasaule. Viņa tiekšanās izveido pasauli un iekams pasaule nesaplūdīs 

tiekšanās skaidrībā, karmai jāizpērk ne vien pasaule – cilvēks, bet arī pasaule – 

tiekšanās. 
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308. 

Svētās gara saites līdzinās stariem, kas sēj vislielāko gaismu. Karmas atomistiskā 

enerģija, kas tiek austa apzinīgi, ir spēcīgākā svira. 


