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36. 

Saprātīgs ārsts var pajautāt par ugunīgām slimībām – “vai ugunīgās slimības tiek 

uzskatītas par kādām sevišķām slimībām jeb vai parādības, attiecināmas uz slimību 

lielāko vairumu? Otrs jautājums tuvāks patiesībai.  Uguns var veicināt visu slimību 

pastiprināšanos, tāpēc ugunīgās tiekšanās nosacījumiem jāpievērš tāda uzmanība. Pie 

tam nepieciešami atcerēties, ka jebkura ugunīga parādība nav mazināma tikai ar ūdeni 

vai aukstumu vien, bet vispirms gan ar psihisko enerģiju, kura it visur var pretoties 

Ugunij. Šī enerģija ir it kā Uguns kondensācija un spēj iesūkt ugunīgo pārmēru. Tāpēc 

atkal jāpievērš uzmanība psihiskajai enerģijai, kad runājam par sirdi, par Ugunīgo 

Pasauli un par mūsu Smalkās Pasaules esamības apliecinājumu. Kad jūs lasāt par 

sadegšanu iekšējā Ugunī, atcerieties psihiskās enerģijas iedarbību. To var izraisīt 

trejādi – vai nu pašiedvesmā, vai ar fizisko bezdarbību, vai arī ar augstāko ietekmi no 

attāluma. Bet ārsti bieži vien aizmirst, ka palīdz nevis mikstūra, bet kāds ārējs 

nosacījums. Mēs atceramies ievērojamu gadījumu, kad ārsts bija apveltīts ar spēcīgu 

psihisko enerģiju, bet tās sekas stūrgalvīgi piedēvēja savām zālēm. Var viegli 

iedomāties, cik daudzkārt lielāks būtu bijis labums, ja ārsts būtu izpratis, kur viņa 

spēks. Tikai nesamainiet sirds enerģiju ar ārējo magnētismu un tā dēvēto hipnozi. 

Abas šīs parādības ir mākslīgas un tāpēc pārejošas. Sirds enerģiju nevar pielietot 

patvarīgi, bet tā pārraidās strāvas kontakta ceļā. Ja ārsts un slimnieks pirms visām 

fiziskām ietekmēm vienlaikus atcerētos sirds enerģiju, tad daudzos gadījumos 

iedarbība uzreiz būtu varējusi būt labdarīga un dziedinoša. 

37. 

Slimība, kurai sakarība ar uguni, saucas par nevritu. Tāpat daudz kas, ko attiecina uz 

reimatismu un bojātiem nerviem, ir attiecināms uz uguni. Šīs sāpes novērst iespējams 

viegli, konstatējot psihiskās enerģijas matēriju. Kad šīs nogulsnes aizsprosto nervu 

kanālus, tad var sagaidīt dažādus sāpīgus procesus. Ja enerģija nav izlietota, tad tādi 

psihiskās enerģijas kristāli var kaitēt kā iekšējo orgānu akmeņi. 

Sevišķi bīstama ir psihiskās enerģijas kristālu cīņa ar imperila  nogulsnēm. Organismi 

ar attīstītu nervozitāti bieži vien slimo, tāpēc tik nepieciešama ir psihiskās enerģijas 

eksperimentāla pētīšana. 

38. 

Ja sāksim runāt par ugunīgiem viesuļiem, tad daudzi vispār neizpratīs tā nozīmi, bet 

citi piedēvēs sacīto rupjai elektrības parādībai. Bet vajag nopietni padomāt par šo 

smalki ugunīgo norisi. Lūk, jūs tikko redzējāt, kā skrambiņa sagādāja ugunīgu 

sūrstēšanu. Šāda parādība nav no fiziska saindējuma. Saplosītajiem audiem pieskārās 

ugunīgais viesulis. Var novērot, ka līdzīgas izpausmes atbilst ārējiem ugunīgiem 

sasprindzējumiem. Saplosītie audi ar visiem atsegtiem nerviem noder kā magnēts 

ugunīgajiem viļņiem. Protams, tie cilvēki, kuriem piemīt spēcīga sirds enerģija, spēj 

stiprāk pievilkt sasprindzētās Uguns viļņus. Tāpēc šādos gadījumos ieteicu ūdens 

kompreses, bet nepielietot spirta preperātus. Uguns sasprindzējuma gadījumos no 
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alkohola vajag izvairīties; tas arī koncentrē ugunīgos viļņus. Daudzi dzērāji varētu dot 

pamācošas liecības par ugunīgajiem viļņiem, kas sagādā tādas ciešanas! Protams, 

nerunāju par nervu ugunsgrēkiem, kurus novērojuši tikai retie.  

Tā vai citādi, tādā sprieguma pilnā laikā ugunīgos viesuļus nedrīkst aizmirst. 

39. 

Izplatījuma ugunīgā sasprindze neizbēgami izraisa savdabīgu redzes nogurumu. 

Nepieciešami pārtraukt acu darbu, uz īsu brīdi tās aizverot. Var pielietot arī siltas 

kompreses, bet īslaicīga acu aizvēršana ļoti derīga. Uguns Laikmetā rodas daudzi 

apstākļi. Visos dzīves apstākļos jāņem vērā šie jaunie faktori. Galvenā kļūda ir tā, ka 

cilvēki pieņem dabas ārējos nosacījumus kā kaut ko nekustīgu. Tiesa, daudzām 

paaudzēm Mēness varēja likties nemainīgs, bet tomēr reiz taču varēja pamanīt tajā 

būtisku pārmaiņu. Lampa uzkrīt vienreiz uz galda, bet šāda varbūtība vienmēr ir 

paredzēta. Tāpēc, sakarā ar ugunīgās stihijas sasprindzi, nevajag aizmirst derīgu 

profilaksi. 

40. 

Vajag būt sevišķi uzmanīgam. Varat redzēt, kā tautā mainās pat tikumi. Tā zināšanu 

trūkums reaģē uz atmosfēras spiedienu. Jāaizrāda, ka zināšanu trūkums tieši 

nostiprina tumsas pamatus. Var iedomāties kā, sirdij klusējot, padodas neattīstītās 

smadzenes. Tautas tikumi sabrūk, kā nokaltusi ābele. 

Tāpat arī pašlaik ir lielas ugunīgo epidēmiju briesmas. 

Kaldēji iedalīja visas slimības pēc stihijām un viņi nebija tālu no patiesības, jo stihijas 

un spīdekļi sastāda kā kosmiskā, tā arī cilvēciskā organisma galvenos 

priekšnosacījumus. 

41. 

Izplatījuma pārblīvētība var dot bīstamas sekas. Šo atgādinājumu pieņemsim tīri 

zinātniski. Jāzina, ka pat radioviļņu krustošanās rada izplatījuma jukas. Bet vēl lielāku 

satraukumu radīs cilvēka tiešie izsaucieni. 

Psihiatriem jāpievērš vērība psihiskajām epidēmijām. Jāizpētī, kādām masveidīgām 

psihiskām izpausmēm būs arī attiecīgas sekas. 

Psihisko epidēmiju rašanos nevajag attiecināt tikai uz apsēstību vien. Bet, protams, 

izplatījuma saindēts organisms viegli uzņems arī apsēstību. 

Pievērsiet vērību izteicienam – saindēts, tas sevišķi izteiks epidēmijas būtību. 

Nepieciešams, lai ārsti saprastu, kā rodas ķīmisms, kurš atsaucas uz organisma 

stāvokli. Pie tam ļoti svarīgi izpētīt, kādas masveida kustības visvairāk veicina šo 

saslimšanu? 
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Var uzzināt, ka nereti, lielākas eksplozijas mazāk bīstamas, nekā tā saucamā rūgšana. 

Neaizmirsīsim, ka var būt laikmeti, kas ļaunāki par karu. Kad Mēs to atgādinām, Mēs 

domājam par atmosfēras saindēšanu. Katrā rūgšanā attīstās gāzes, bet cilvēku 

sajukums var radīt ļoti spēcīgu indi un neviens neiedomāsies, ka paši cilvēki tieši arī 

būs sairuma radītāji. 

Ir pagājis tas laiks, kad minēja kaut kādu abstraktu psiholoģiju, tagad sapratuši, ka tā 

ir visreālākā laboratorija, kur izgatavo indes. Bet iespējams radīt arī labdarīgas zāles. 

Tikai jāvirza domāšana uz labu. 

42. 

Dažās rūpnīcās strādnieki ieelpo un pieskaras daudzām ķīmiskām vielām. No pirmā 

acu uzmetiena var likties, ka šīs pieskarsmes ir nekaitīgas, bet šāds spriedums būs 

paviršs. Var pārliecināties, ka dažādas darba nozares ar laiku izraisa vienādas 

saslimšanas gadījumus. Pirmais bīstamais vielas iespaids ir nemanāms, bet pastāvīgā 

atkārtošanās pārņem visu organismu un nav vairs ārstējama. Pieminu to sakarā ar 

kādu citu ietekmi, par kuru cilvēki tomēr maz domā. Jau ir novērota mēness ietekme. 

Arī ārsti jau ir pievērsuši uzmanību Mēness ietekmei uz daudziem cilvēku stāvokļiem. 

Bet tādas ietekmes taču notiek atkārtoti. Ar cilvēcisko aci var nesamanīt sekas, bet 

spīdekļa stari apņem ne tikai fiziski vien, bet pārņem arī visas jūtas. Pie tam novērots, 

ka cilvēki ar spēcīgu psihisko enerģiju mazāk pakļaujas staru ietekmei uz viņu psihi. 

Tādējādi psihiskās enerģijas dabiskā attīstība būs laba profilakse. Tas pats attiecināms 

arī uz daudzām citām strāvām, tāpēc nevērība pret psihisko enerģiju ir gara tumsība. 

43. 

Cilvēces kaites saistītas ar psihisko stāvokli. Katra cilvēciskā gara nepilnība saindē arī 

fizisko pasauli. Nebrīnīties, ja gara un miesas sērgas ir tikpat lipīgas, kā izplatījuma 

sērgas. Ja atmosfērā, kas apņem planētu, piesātināta nepilnības vaimanām. Cilvēces 

auras fiziski un garīgi ir tiktāl saindētas, ka vienīgi ugunīgā šķīstīšana var nest 

glābiņu. Pusmēri šķīstīt nespēj, tāpēc jāpierod pie domas par spēcīgu šķīstīšanu, jo 

blīvei vajadzīgs varens stiprinājums. 

Ur. pareizi sacījusi, ka tikai parādībai jāapklājas ar netīru apmetni, lai kaut vai 

dzirksteles spētu sasniegt mērķi. 

44. 

Atmosfēras saindēšana pastiprinās. Šādiem periodiem jāpievērš sevišķa vērība, jo 

sekas var izpausties visdažādākās dzīves nozarēs. Var rasties ne tikai epidēmijas, bet 

katrs var sajust savu vājo vietu sarežģījumus. Šādi spriegumi attieksies ne vien uz 

fiziskām slimībām, bet vēl vairāk uz sabiedrisko parādību satricinājumiem. 

Cilvēki negrib saprast, ka tie ieņem visai atbildīgu stāvokli. Noturēšanās līdzsvarā 

atkarīga no brīvās gribas. Sērga pārņem cilvēku ne vien tādēļ, ka viņā ir attiecīgi 

priekšnosacījumi noteiktas slimības sākumam, bet arī tādēļ, ka ir zaudēts līdzsvars. 
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Nelīdzsvarots cilvēks pakļauts lielām briesmām un savu ceļu turpinās lielā neprātā. 

Cilvēks satrieks pats sevi un inficēs arī apkārtējos. 

45. 

“Slimība ir grēka auglis” – saka Svētie Raksti. Sacīsim – slimība ceļas no pagātnes un 

tagadnes nepilnības. Jāzina, kā sākt slimības dziedināšanu. Par sarūgtinājumu visiem 

ārstiem, īstā profilaktika būs garīgā augšana. Saprotams, ka garīgā augšana sākas ar 

sirdi un tai ir ne tikai kosmiska nozīme vien, bet arī šauri-materiālā. Mātes nēsā 

bērnus pie sirds, kā pie miera panacejas, bet parasti nezina, ka turēšanai pie sirds 

piemīt varena ietekme. Tāpat arī Smalkajā pasaulē mēs ņemam sev pie sirds , lai 

stiprinātu un dziedinātu. Protams, tik spēcīgi nodarbināta, sirds zaudē daudz enerģijas. 

Tāpat arī ne vienu reizi vien ir tikusi attēlota šķēpiem un bultām caururbta mātes 

Sirds, kā visas esamības sāpju sirds ietveres simbols. 

Ne vien jau skaidri izpaudušās slimības gadījumā, bet arī to sākuma stadijā, sevišķi 

iedarbīga ir ārstēšana ar sirdi. Tagad jau tikpat kā aizmirst līdzeklis, bet tas ir ne 

mazāk spēcīgs par asins pārliešanu, jo ar sirds ietekmi tiek atdota vissmalkākā 

enerģija bez nepatīkamiem zemākiem asins piemaisījumiem. Domājot par 

pilnveidošanos, nav jāaizmirst rūpes par sirdi – devēju. 

46. 

Esmu jau aizrādījis par staru un strāvu nozīmi, kas caurstrāvo izplatījumu. Tādus 

secinājumus, liekas, nav grūti zinātniski pārbaudīt. Kālab gan neizpētīt daždažādo 

staru un varmācīgo piesātinājumu caurstrāvoto atmosfēru? Var pārliecināties, ka 

atmosfēras pārblīvēšana ir iespējama. Šāda varmācīga pieblīvēšana savukārt rada 

nenormālas sekas. Cilvēks nav spējīgs panest nemitīgus zibens spērienus, arsēna vai 

kādas citas indes plūdus. Bez medicīniskajiem apsvērumiem der padomāt arī par viļņu 

krustošanos. Pat kāda priekšmeta vienkāršā griešanās rada spēcīgas perturbācijas. Cik 

daudzkārt spēcīgāk cilvēka sirdi iespaido viļņu refrakcija [lūšana]! Bet, kā redzams, 

cilvēki nemēdz domāt par to, kas pārsniedz viņu augumu. 

Daudzas slimības, protams, atkarīgas no atmosfēras, bet it sevišķi atmosfēras 

pieblīvējums vai saindējums atspoguļojas sirds un smadzeņu refleksos. Tālab nedrīkst 

ierosināt enerģijas, nepazīstot to izplatīšanās apjomus. 

47. 

Tagad par siseņu pieminēšanu “Dzīvās Ētikas” grāmatās, kas kādu ir samulsinājusi. 

Zemes enerģiju vai domu un jūtu haotisko vibrāciju saindētais izplatījums, protams, 

pievelk visnelūgtākos viesus, daždažādu epidēmiju mikrobu veidā, bet 

disharmoniskās strāvas izraisa dažādas katastrofas. Tāpēc arī tādas negatīvas 

parādības kā siseņu mākoņi, var būt attiecīgu vibrāciju pievilktas. Visas zemākās 

būtnes nepanes augstākās vibrācijas. Tā Indijā iesakņojies stingrs ticējums, ka ciems, 

kura tuvumā dzīvos sadhu, būs pasargāts no epidēmijām, zemes trīcēm, ūdensplūdiem 

un citām nelaimēm. 
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Un tā tas patiešām arī ir. Ja šāds sadhu ir patiess svētais dzīves vientuļnieks, viņš ar 

savu auru šķīsta apkārtnes vibrācijas un noved tās harmoniskā stāvoklī, kas atvaira 

haosa iebrukumus. Kā redzat, iesācēji, kā jau visi nezinātāji, viegli smejas, 

nenojaušot, ka smejas paši par sevi. Ievērojiet, ka nejēgas vai maz izglītotie grāmatu 

gudrinieki it sevišķi ciena komplicētus, trīsstāvīgus vārdus, kurus paši neizprot, bet 

piesavinās tos, lai izliktos par zinātniekiem, turpretim viss skaidrais un vienkāršais 

viņiem šķiet nezinātnisks un tāpēc apsmejams. Bet Austrumos tieši stila vienkāršību 

ieskata par augstāko sasniegumu, jo vienkāršība liecina par izpratnes skaidrību. 

48. 

Vairums slimības ceļas no suģestijas. Daudz runā par pašsuģestiju, - mazāk pievērš 

uzmanību iedvesmai no attāluma. Ar domu var dziedināt no attāluma, bet tāpat no 

attāluma var izsaukt slimības. Šāds apstāklis nākotnē tiks pētīts, bet tagad maz vēl 

tādu, kuri pielaiž varbūtību, ka slimību iespējams izraisīt ar domām no attāluma. Pie 

tam sevišķi zīmīgi tas, ka doma var būt tieša, vai netieša, bet bultas ieurbjas šūniņās, 

kuras uzņēmīgas pret slimību. Tā saucamajai ļaunajai acij ir sens pamatojums. Šāda 

doma, varbūt, nav gribējusi radīt noteiktu slimīgu sajūtu, bet ļaunuma enerģija 

ierosinās organisma vājo daļiņu, vai arī atņems tai pašaizsardzības spēju. 

Pamācoši novērot, kā doma spēj radīt ne vien ārējus slimību simptomus, bet kā tā spēj 

atmodināt snaudošos slimību embrijus un sākt ārdošo darbību. Vai tas nav domas – 

enerģijas pierādījums? Šādi domu sūtījumi lielā daudzumā klejo pa pasauli. 

Ārsti domā, ka sērga pārvietojas mehāniski, jo atstāj bez ievērības šādu sērgu galveno 

dzinēju. Tā zinātne par domu jāuzņem kā ļoti daudzpusīga. Radio viļņi var cits citu 

traucēt, bet domu sūtījumi var radīt negaidītus sajukumus. Ļaudis tos neievēro, bet ar 

to vēl nav pierādīts, ka šādas parādības neeksistē. Vēl daudzam kam nepievērš 

uzmanību. 

Tagad jūs varat iedomāties, cik sarežģīts Mūsu darbs, kad Mēs ne vien stimulējam 

pastiprinātus domu sūtījumus, bet Mums arī jāpārtrauc daudzi ļaunu sērgu sūtījumi. 

Mums ir iespēja novērot, kā ļaudis paši rada bīstamas zemes slimības. Vārda īstajā 

nozīmē, viņi uzsūta cits citam kaites. Agrāk šādas ietekmes piedēvēja buršanai, bet 

šādu “domas burvju” ir vairāk, nekā domā. Pašreiz neparastās slimības sevišķi 

izplatās. Ļaudis tās ievēro, bet negrib padomāt par viņu cēloni. Var sacīt, ka no zemes 

iemītnieka viedokļa raugoties, nekas jauns nenotiek. Bet nedrīkst aizmirst, ka tieši 

pašreiz darbībā tiek ievadītas daudzas kondensētas enerģijas un līdz ar to cilvēku 

doma saņem jaunus impulsus. 

Daudz jauna cilvēkam jāietver pašam par sevi. 

49. 

Kosmosā viss veidots pēc vienota plāna, no šejienes izriet tā milzīgā atbilstība, kas 

novērojama starp organismiem dažādās Dabas valstīs. Tādēļ, kad runā par Dabas sirds 

enerģiju, vajag meklēt katrā Dabas organismā to magnētisko, dzīvinošo substanci, 
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kura atbilst sirds enerģijas nogulsnējumiem. Mācībā minēti daži no visspilgtākajiem 

šīs ugunīgās substances izdalīšanās piemēriem. Deodars vai ciedrs, rozes, muskuss, 

dzintars, tie visi pieder pie dzīvības devējiem. 

50. 

Kā tad zemestrīces, dažādi vēji, negaisi atspoguļojas pastāvošajā? Kā cilvēku dažādā 

aura atspoguļojas stādos? Var uzcelt veselu jaunu institūtu. Tiešām, salīdzinot dažādu 

elementu pulsu, var atrast kosmiskās koordinācijas pavedienu. Jauna te nekā nav, bet 

visas pasaules kooperācijas nozīmi iespējams izsacīt saprotami pat tādiem lasītājiem, 

kuru gars līdzīgs tarakāniem, kas sametušies kaktos. 

51. 

Bieži vajag novērtēt miera stāvokli, kas spēj nostiprināt ugunis. Var iedomāties 

astrālo viesuli, kas saplanda pat visstabilāko liesmu. Nevis no pašas liesmas izriet šī 

plandīšanās, bet no ārienes. Tāpēc būsim ļoti uzmanīgi, jo spiediens ir liels. 

52. 

Ja atkal teikšu – strāvas ir smagas, nezinātājs var jautāt – bet kad tad tās būs 

vieglākas? Teikšu – tumsonības aizā var būt nāves klusums, bet virsotnē ir tālo 

pasauļu viesuļi. Tātad saudzējiet veselību. 

53. 

Derīgas tiekšanās iznīcina infekcijas. Cilvēks, kas īsti tiecas, patiesi, ir pilns 

imunitātes. Tāpat tas ir arī tiem, kas iet pa bezdibeņa malu. Paši labākie spārni ir 

tiekšanās austi. Tiekšanās būs arī drošākā pretinde. Strauja sprieguma uguns būs 

vislabākais vairogs. Senie mācīja, ka to, kas centienu pilns traucas, nesasniedz 

(nepanāk) bultas. Tagadnes ārsti varētu konstatēt, ka garīgi tiecoties attīstās sevišķa 

viela. Pielietojiet to dzīvē, kā dzīves padomu. Aizrādu, ka gars, kurš traucas gaismas 

ātrumā maina savu stāvokli un kļūst nenotverams. Tā var pieradināties traukties, darot 

to kā miesīgi, tā arī garīgi. 

Mācība bez tiekšanās ir kā caurs maiss. Jāietver ir sacītā būtība, jo vārdu 

piesavināšanās vien paliks tikai uz mēles. Bet sargieties no mēles, kura aktīvi cenšas 

tad, kad sirds ir auksta. Tāpēc  neaizmirsīsim, ka īsta tiekšanās ir pretinde. 

53.a 

Protams, daži, jau pārbaudīti potējumi pret infekciju slimībām, piemēram, bakām, 

pieļaujami, un dažos apvidos, kur bakas sevišķi plosās, šie potējumi pagaidām ir 

vienīgais cīņas līdzeklis pret šo sērgu. 

Citas potes vēl maz izpētītas un, protams, var būt bīstamas. Bet kad ir krietnas 

psihiskās enerģijas rezerves, tad nekāda sērga nav bīstama. Bet vai gan bieži 

sastopami šādi cilvēki? Psihiskās enerģijas kristāls dod imunitāti pret visām slimībām 
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un ir īstais dzīvības eliksīrs. Tāpēc, lai zinātnieki un ārsti visu savu uzmanību virza uz 

psihiskās enerģijas izpētīšanu un izdibināšanu. 

54. 

Jums pazīstamais jogs, kas varēja sev nekaitējot ieņemt visspēcīgākās indes, nomira 

tāpēc, ka mazliet aizkavējās pielietot sirds enerģiju. Imunitāte ir sirdī. Jogs domās 

pārnesa indes uz sirdi, kura, saskaroties ar izplatījuma uguni, neitralizē sekas. Bet lai 

tas notiktu, tad ir jāatmodina sirds ugunis un, jūs jau zināt, cik ilgu laiku tas prasa. 

Indes uzņemšanai, protams, jānotiek pakāpeniski. Jums zināmajā gadījumā bija 

vajadzīgi septiņi gadi, lai pieradinātu organismu pie koordinācijas ar izplatījuma 

ugunīm. Viena vienīga nokavēta minūte radīja indes spēka pārsvaru. Ne mirki 

nedrīkst atlikt apziņas pārnešanu uz sirdi. 

55. 

Ugunīgās imunitātes būtību ir aprakstījis Zaroastrs. Viņš norādīja, ka cilvēki no katras 

ādas poras spēj izsaukt ugunīgus starus, kuri iznīcina visus kaitētājus. Cilvēks, kurš 

nosegts aizsargbruņām, nevar saņemt nekādu infekciju. Šo spriegumu var kāpināt 

vienotībā ar Hierarhiju. Tā sirds top kā saule, kas pārvērš pelnos visus mikrobus. 

 


