
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

6.daļa: Dažādi padomi un paskaidrojumi  

2.nodaļa: Slimības 

 

1 lapa no 5 lapām 
 

18. 

Slimības sadalās svētajās, karmiskajās un pieļautajās. Divi pirmie veidi ir saprotami, 

bet tieši “Hierarhijas” grāmatā jāmin par pieļautajām. Kas tad pieļauj šīs slimības? 

Protams, neattīstība un neizpratnes briesmas. Nepietiek par tām nedomāt vien, bērni 

arī nedomā, bet tomēr inficējas. Vajag apziņā aizsargāties un radīt necaurlaidīgas 

nervu izstarojumu bruņas. Pat lielas epidēmijas nespēj attīstīties, ja tauta valda pār 

savu apziņu. Mēģinājums ar psihiskās enerģijas vielu parādītu, kādu varenu 

antiseptiku cilvēki nes sevī. Šeit vajadzīgi divi nosacījumi. Pirmais – psihiskās 

enerģijas atskāršana; otrais – apjēgt Hierarhiju kā vienīgo ceļu psihiskās enerģijas 

kāpināšanai. Nevajag raudzīties uz Hierarhiju kā uz kaut ko abstraktu. Vajag cieši 

iegaumēt, ka viņa ir spēcīgākais dzīvības devējs. Pie Mums viņu dēvē par pirms 

dziedniecības līdzekli. Bet pat jebkura pilula ir jānorij un ziede jāliek lietā. Nebūs 

rezultātu no zālēm, kuras glabājas lādē,  tāpat arī Hierarhijas Svētdevai jātop saņemtai 

ar tiekšanos. Vienīgi negrozāma tiekšanās dos dziedniecīgas sekas. 

19. 

Cilvēce pati radījusi un pavairojusi savas slimības. Daba neprasa tās mokas ar kādām 

sevi apkrāvuši cilvēki. Pat dzemdībām nevajadzētu būt sāpīgām un dažas sievietes to 

arī pierāda. Bet daudzas paaudzes parūpējušās ienest dzīvē visneiespējamākās 

slimības. Nav viegli iztēloties, cik paaudžu vajadzēs, lai izdzīvotu visas sērgas. Ne 

tikai ārstiem, bet visiem cilvēkiem jāvienojas par visu slimību izskaušanu. 

“Ir neprātīgi domāt, ka Dievi sūta slimības kā sodu. Nevar domāt, ka Augstākie Spēki 

varētu pakļaut gan vainīgos, gan nevainīgos. 

20. 

Kad saku – saudzējiet veselību, tad nedomāju sūtīt jūs pie ārsta, bet ieteicu 

neraizēties. Mēs nepavisam neveicinām slimīgu aizdomību. Mēs gribam saglabāt jūsu 

veselību. Neviens nesacīs, ka veselību nevajadzētu saudzēt. Ratiem jāripo pa nolemto 

ceļu uz lielisko mērķi. Atņemiet nost visu karmisko, un mērķis patiešām būs lielisks. 

Bet ar ko cilvēki uzkrāj lielāku karmu – ar ārējo vai ar iekšējo dzīvi? 

21. 

Ārsti veltīgi daudzas slimības izskaidro ar tīri fiziskām parādībām. Saaukstēšanās, 

tuberkulozes, iesnu, rīkles iekaisuma un daudzu citu slimību cēlonis vispirmā kārtā 

meklējams nervos. Cilvēks var izjust nervu pacilātību un iegūt imunitāti, vai arī nervu 

satricinājuma gadījumā palikt neaizsargāts. Tik vienkārša patiesība tomēr netiek 

ņemta vērā. Lai gan nav tālu tā nākotne, kad visdažādākos saslimšanas gadījumus 

ārstēs, iedarbojoties uz nerviem. Vajag ārstēties ar to pašu metodi, kādu sniedz apziņa. 

Atklās, ka visgrūtāk ārstējamās slimības iespējams apturēt ietekmējot nervus, un 

otrādi, - nerūpējoties par nervu spēku, pat visniecīgāko kaiti var nonest līdz bīstamiem 

apmēriem. 
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22. 

Agni Joga nāk īstajā laikā. Kas gan citādi sacīs, ka influences epidēmijas jāārstē ar 

psihisko enerģiju? Kas gan piegriezīs vērību jauniem dvēseles, smadzeņu un miega 

slimības veidiem? Bīstama ir nevis spitālība, mēris senajā veidā vai holēra, pret šīm 

sērgām ir aizsarglīdzekļi, bet vajag padomāt par jaunajiem, pašreizējās dzīves 

radītajiem ienaidniekiem. Tiem nevar piemērot vecos līdzekļus, bet jauna pieeja 

radīsies paplašinoties apziņai. 

Var izsekot, kā gadu tūkstošu gaitā gājuši slimību viļņi. Pēc šīm tabulām var sastādīt 

interesantu cilvēku noviržu tabulu, jo slimības, dabiski, parāda mūsu esamības 

negatīvu. 

Ceru, ka dzīvie prāti vēl laikus padomās. Par vēlu būvēt sūkni, kad māja jau liesmās. 

23. 

Slimību parādības jāizprot kā dūrieni vispārcilvēciskā substancē. Spilgti duras acīs, ka 

cilvēki ar attīstītu apziņu bieži slimo. Galvas sāpes, acu, zobu, roku un kāju slimības 

attiecināmas uz psihiskām sfērām. To jūs jau sen esat dzirdējuši. Vēzis, dilonis, aknu 

un liesas slimības, tāpat arī sirds paplašināšanās, visas šīs kaites ir atkarīgas no 

psihisko centru nelīdzsvarotības. Labākos ļaudis spēj aizsargāt vienīgi psihiskās 

enerģijas pielietošana. Citādi tie, līdzīgi sūkļiem, uzsūc sevī cilvēces ekscesus. 

Ne velti tik kategoriski prasām apzināties psihiskās enerģijas eksistenci – ir pienācis 

laiks! 

24. 

Novērojiet, pa kādiem neparastiem ceļiem attīstās notikumi. Tieši šai apstāklī 

izpaužas enerģiju jauno sakārtojumu iedarbība. Tādās dienās nevajag izdarīt 

minējumus pēc vecām metodēm. Tāpat arī sasirgumi var būt negaidīti. Apgalvoju, ka 

ar parastiem līdzekļiem nav iespējams grozīt notikumu plūsmu. Tāpēc būsim vērīgi. 

25. 

Vai tiešām cilvēki nepamana karstuma, negaisu un vētru atšķirīgās īpatnības? Tāpēc ir 

pareizi apraudāt dabu, kura sasirgusi cilvēku neprātību dēļ. 

26. 

Jautājums par cilvēkiem, kuri šķīstī, un par cilvēkiem, kuri kaitē, medicīnā ir ļoti 

svarīgs. Neatrisinot šo jautājumu nebūs iespējams novērst daudzas jaunākās 

laikmetīgās slimības. Nav jāaizmirst, ka slimības evolucionē līdztekus rasēm un 

laikmetiem. Bet mūsu rakstveida zinātne ir vēl tik jauna, ka ar to nemaz nav iespējams 

runāt par salīdzinošo metodi. Tā pazīst tikai nedaudzus gadsimtus, bet kur tad paliek 

desmiti tūkstoši gadu? Mēs esam kļuvuši ļoti uzpūtīgi un esam aizmirsuši, ka pastāv 

daudz kas mums neizprotams. Bet sirds zina termiņus un pat ģeķīga sirds iedrebas, 

kad Ugunīgā Pasaule tuvojas. 
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27. 

Starp daudzajām zemes slimībām jāatzīst arī psihiskās enerģijas saspringtība. 

Domājošu būtni, sadursmes gadījumā ar tumsas spēkiem, nav iespējams atbrīvot no 

sprieguma. 

28. 

Cilvēkus stipri nodarbina jautājums, kāpēc garīgo Mācību nesēji nav bijuši pasargāti 

no dažādām fiziskām slimībām? Šo jautājumu parasti cilā tie, kuri gan ar aizdomām, 

gan nosodījumiem, gan ar dažādu garīgā darba traucēšanu, paši par visu vairāk 

veicina šīs slimības. Bet iesēdiniet šādu jautātāju saindētā telpā un tas nekavējoši 

saslims ar simts slimībām. Vajag arī, protams, ņemt vērā organisma spriegumu garīgā 

darba gadījumā. Kā magnēts uzsūc apkārtnes norises, vēlēdamies palīdzēt. Svešu 

sāpju uzņemšanās nav nekāda pasaka. Pie tam jāatzīmē, ka sāpes pārnesās nevis 

atbilstīgi, bet skar vai nu visspraigākos, vai vājākos centrus. Nav jādomā, ka svēto 

dzīves aprakstos minētās sāpes ir pārspīlētas. Tieši otrādi, tās ir tikpat kāpinātas un 

daudzveidīgas, cik daudzveidīga ir pati cilvēce. Bet kas spēj šīs ciešanas atvieglināt? 

Atskaitot Pašas Hierarhijas sidraba pavedienu, bieži vien pati sirds dod mājienu, kad 

jāsāk iedarboties dziedinošajam staram. Pie Mums bieži nākas brīnīties, kāpēc ārsti 

nepiegriež vērību cilvēkiem, kuri apmeklē slimniekus? Varbūt ārstēšanas lielāko daļu 

veiktu nevis medikamenti, bet izsargāšana no kaitīgiem elementiem, jo ievazā 

apmeklētāji, ienākdami ar garīgu infekciju. 

29. 

Miesas slimības ir lipīgas, tāpat kā gara slimības – vienkāršs zinātnisks atzinums. 

Uzsit uz galda un priekšmeti sadrebēsies, jo vairāk trieciens garam satricina nervus. 

Varat pieskarties senajām lietām, apziņā atvairot uzkrājumu kaitīgumu. 

30. 

Ārstējot slimības ar gribas pavēli, atcerieties, ka ar iedvesmu nevar aizdzīt lipīgas 

slimības. Parastā kļūda neprotot noteikt darbību iespēju loku. Tajā pat laikā lipīgu 

slimību ārstēšana ar iedvesmu var atnest nelabojamu ļaunumu. Suni, kurš apsēdies 

vārtos, labāk neaiztikt; ja sāksit to pātagot, tā niknums desmitkāršosies. Tāpat ir ar 

mikrobiem. Tos var uzvarēt ar stariem vai ar organisma spēku pretdarbību. Bet gribas 

pātaga iztukšos daudzus centrus, bet ugunsgrēks aprīs jaunus novadus. Stari nocērt 

sērgas saknes, bet griba ved uz jaunu darbību. 

Protams, dīglī slimību grūti noteikt, tikai izdalījumu analīze un izstarojumu fotogrāfija 

dos slēdzienu. Ja izdalījumi var dažreiz arī maldināt, tad izstarojumu hieroglifs 

parādīs slimības cēloni. Katra ķermeņa darbības īpatnība dod savu krāsu veidojuma 

zīmi. Ar katru slimību var izdarīt novērojumus. 
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31. 

Uz Zemes rūpējamies arī par ķermeni, tālab vajag apjēgt slimību izcelšanās cēloņus. 

Ārsts varētu sacīt slimniekam – jums ir mantkārības lēkme, vai iedomības anēmija, 

nodevības akmeņi, tenku kašķis, vai arī naida trieka. 

Kapsētās mums tik ļoti patīk novērtēt aizgājēja īpašības, ka tur nebūtu lieki apgaismot 

arī slimību īsto cēloni – rastos pamācoša aina. 

32. 

Pastāv iedomu slimnieki, kuri mēdz iedvest sev visas slimību pazīmes. Bet ir arī vēl 

daudz bīstamāka veida gadījumi, kad cilvēkā tiešām atrodas slimības dīgļi un, 

pretošanās vietā, tas padodas slimībai, tā pats sev laupot iespēju izveseļoties. Pirmajā 

gadījumā viegli var iedarboties ar iedvesmu, jo pašas slimības nav, bet otrajā – daudz 

grūtāk. Cilvēks pats paātrina slimības procesu. Viņš kļūst par savas slimības kalpu: 

viņš visiem spēkiem cenšas pastiprināt slimības simptomus. Viņš pastāvīgi uzmana 

sevi, bet ne ar vēlēšanos izveseļoties. Viņš krīt visgraujošākajās pašnožēlās un ar to 

atvaira jebkādu iespēju iedvesmot. 

Cilvēks pat apvainojas un dusmojas, kad viņam ieminas par izveseļošanās iespēju. Tā 

var nonākt līdz bīstamas depresijas pakāpei, kura vairs nav pārvēršama spēkus 

kāpinošā norisē, bet kas darbojas jau kā pretēja enerģija, un cilvēks zaudē savu 

pamatlabklājību – tieksmi pilnveidoties. 

33. Pat fiziskās slimībās meklējiet psihisku cēloni. Tautas sadomājušas daudzus 

sakāmvārdus par šīm ietekmēm. Tās sacīs: “Sirds aptumšoja acis,” vai “izkrita zobi no 

piepūles, “ vai “pāršķēlās krūtis no domas” – tā tautas ielāgo galveno slimības cēloni. 

Un arī saprātīgs ārsts ieskata, ka ārstēšanas grūtības atkarīgas no garīgā stāvokļa. Var 

apgalvot, ka jebkura slimība pāriet ātrāk, ja to neveicina psihisks cēlonis. Tās pašas 

tautas piedēvēja Ugunij dažādas dziednieciskas kādības. Pat griezienus izdarīja ar 

nokaitētu metālu. Tādēji pat pirmatnējā apziņa apliecināja ugunīgu dezinfekciju. 

34. 

Sāpes ir organisks fakts, kas pats par sevi nevar tikt iznīcināts. Protams, sāpes var 

aizstāt ar narkotisku līdzekli vai gribas pavēli. Toties sāpes ir iespējams pārnest uz 

citu apzinīgu būtni. Kopš seniem laikiem tika piekopta grupveida sāpju uzņemšanās, 

kā piemēram Ēģiptē faraona saslimšanas gadījumā; bet reti kad tika sasniegts pilnīgs 

efekts, jo bija vajadzīga ne tikai piekrišana vien, bet arī grupas stihijiska 

apvienošanās. 

35. 

Visvienkāršākajos piemēros var saskatīt norādījumus par aizmirstajiem pamatiem. 

Sieviešu grūtniecības stāvokļa neizskaidrojamās kopijas atsauks atmiņā nojautu par 

reinkarnāciju; it sevišķi ja tiek novērots bērna raksturs. Tāpat arī pēdējā laika 

medicīna dod priekšstatu par vissākotnīgāko enerģiju un norāda, ka daudzu slimību 
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cēlonis meklējams nervos. Imunitātē saskata sakarību ar visas nervu sistēmas stāvokli; 

līdz ar to tiek izcelta pamatenerģijas nozīme. Kā gan var to neatzīt, jo zinātne lai 

pievērš īpašu uzmanību. Vai tad būtu jānoliedz imunitātes pamati? Cilvēki aizrautīgi 

rūpējas par savu veselību un tai pašā laikā atstāj novārtā visvērtīgāko apstākli. 


