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Gļotādu iekaisumi 

67. 

Gļotādu iekaisums kļūst par cilvēces postu. Saindētā atmosfēra ievaino audus. 

Neiespējami iztēloties, cik daudzveidīgas ir šīs gadsimta slimības pazīmes. Pamanītos 

simptomus cilvēki mēģina attiecināt uz iepriekšējiem slimību veidiem, bet viņi nespēj 

saprast visu šīs epidēmijas īpatnību. Tā bieži vien parādās it kā ar nekaitīgām 

pazīmēm un ārsta rokas nespēj noteikt slimības cēloni un attīstību. Tādēļ būtu derīgi, 

ka ārsti pētītu organismu ar visiem zinātnes līdzekļiem. 

Neviens nepasacīs, kad iekaisums ar visām daudzveidīgajām sekām pārsviedīsies uz 

ievainotajiem audiem. Varbūt iekaisums noslāps un izklīdīs, bet arī šo procesu vajag 

novērot. Var norādīt uz visvienkāršāko, audus nekairinātāju barību, tomēr barība 

vajadzīga tāda, lai organismam būtu pietiekams dzīvīgums. 

Pašas slimības izpausmes var būt ārkārtīgi dažādas, daži orgāni var radīt tiešas vai 

netiešas sāpes. Apvalku iekaisums saistīts ar nervu sistēmu un tādēļ var izsaukt 

refleksīvas sāpes. Tādēļ tik nepieciešama vispusīga visa organisma izpētīšana. Bieži 

var novērot, ka bīstamais ievainojums iezīmējas ar sāpēm, ķermeņa pretējā pusē. 

Vispār gļotādas ir visdažādāko ķermeņa funkciju starpnieces un tās pirmās uzņem 

apkārtējās atmosfēras piesātinājumus. Tādā kārtā, ja arī nenotiek bīstams process, tad 

tomēr jābūt vērīgam un saudzīgam. 

Neaizmirsīsim, ka šāda epidēmija tika bieži paredzēta jau sen. Kad Mēs runājām par 

Armagedonu, Mēs nebūt nedomājām tikai karu, bet visas cilvēces sajukuma postošās 

sekas. Nevajag krist grūtsirdībā, jo šādā nospiestā stāvoklī cilvēks atver pieeju visam 

indīgajam. Bet ir gudri zināt, ka aiz Armagedona seko epidēmijas. Nedrīkst 

norobežoties tikai ar pazīstamām slimības formām, jābūt gatavam uz 

vissarežģītākajām un neparastām pazīmēm. Lai ārsti, kaut vai daļēji, atzīst jauno 

slimību, kura atklājusies visās malās. 

…Vai tiešām atradīsies tik iedomīgs cilvēks, kurš domās, ka viņš ir izpētījis visas 

Dabas parādības?! 

68. 

Visu slimīgo parādību lielākā daļa izskaidrojama ar neparasti smagajām un 

komplicētajām kosmiskajām strāvām. Mūsu vienkopa noteiktās dienās izjūt vienus un 

tos pašus slimīgos simptomus, dažs stiprāk, dažs vājāk. Vienu dienu visos novērojama 

redzes vājināšanās vai gļotādu iekaisums, otru dienu – savāds vispārējs organisma 

pieblīvējums, it kā uzpūtums un smagums kuņģī, bet dažreiz izjūtamas īpašas sāpes 

sirdī vai neparasts smagums un dūrieni pakausī vai galvas virsū; bieži asins 

pieplūdumi galvā un sevišķs sauss karstums visā ķermenī, nav retums arī sāpes un it 

kā griešanās jeb kustēšanās saules pinumā, un sevišķi nomocoša naktīs ir kāju un roku 

kaišana un velkoša izjūta tajās. 
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Šādas izjūtas parasti rodas divas vai trīs dienas pirms zemestrīcēm vai sevišķām 

vētrām un citām nelaimēm. Nav uzskaitāmas visas negaidītās sāpes un izjūtas, un 

visas tās pāriet tik pat ātri, cik negaidīti parādījušās. 

68.a 

Par izplatījuma piesārņošanas kaitīgumu. Starp daudzajiem norādījumiem kā 

izvairīties no kaitīgām sekām, Mēs iesakām izvairīties runāt par kļūdām un nepalikt 

telpās, kur ir izpaudusies zaimošana un niknums. Tenkas par kļūdām paliek un vēl 

vairāk piesārņo atmosfēru un pievelk tos pašus fluīdus, kuri sekmējuši sākotnējos 

maldus. Tāpēc ir kaitīgi palikt telpās, kuras piesārņotas ar zaimiem un īgnumu – to 

saku kā Ārsts. 

Šādi apstākļi jo sevišķi izpaužas, kad saspriegtas kosmiskās strāvas. Tās izsauc 

gļotādas iekaisumu. Šādu saslimšanu nevar uzskatīt par daļēju, par kuņģa, zarnu, 

kakla vai deguna gļotādas saslimšanu. Sāpju koncentrēšanās vieta var būt viena, bet 

iekaisumi būs visa gļotāda. Šo slimību var nosaukt par armagedonisku. Nekādi 

iepriekšējie nosacījumi neuzrādīs visus simptomus. Acis un zarnu trakts, kuņģis un 

zobi, kakls un sirds dos visnegaidītākās kombinācijas. Bet nebūs pareizi cēloni meklēt 

atsevišķos orgānos. Jāzina, ka tas ir vispārējs visu gļotādu iekaisums, un tam jāpievērš 

nopietna uzmanība. Tas var pāriet uz nervu sistēmu vai arī var rasties gļotādu 

bojājumi. 

Iesakāma ļoti viegla barība, nekā nevārīta un kairinoša. Iesaku sargāties no 

saaukstēšanās, iesaku nenogurdināt acis un izvairīties no īgna uzbudinājuma. Zāles 

palīdzēs maz, un nedrīkst lietot alkoholu. Nevajag lietot neko sevišķi karstu vai 

aukstu. Vārdu sakot, jāsaprot, ka tas ir vispārējs iekaisums un tādēļ noder viss, kas ir 

pret iekaisuma procesiem. Caurejas zāles mazās devās un labāk ne katru dienu. 

Cilvēki nepievērš uzmanību daudzām jaunu slimību kombinācijām, bet, starp citu, tās 

var būt visai smagas. Var noteikt neatbilstošu ārstēšanu un ar to kaitīgumu padziļināt. 

Jebkurš iekaisums attiecināms uz ugunīgām slimībām. Protams, katras slimības 

pamatā ir iekaisums, bet dažiem no tiem ir sakars ar ārējo spriegumu. Jau sen esmu 

brīdinājis par uguns slimībām. 

Visi smalkie organismi sevišķi sajūt uguns spriegumu. Jau daudzi cilvēki iet bojā no 

nezināmām slimībām. Jāizvairās no visa uzbudinošā. Pat visaugstākie organismi var 

sajust ciešanas, ja tie pārslogoti vai uzbudinājumu ielenkti. Kā piemērs var būt Mana 

Drauga slimība. Viņš gāja ar lielu psihiskās enerģijas rezervi, bet tumsonība, niknums 

un stūrgalvība radīja indīgu atmosfēru. Bet Mēs, kad esam Tornī, varam izmantot 

sevišķu ozonu, kaut arī neslēpšu, ka katrs no Mums cieš no saindētas atmosfēras. 

D. brīdināja nebīties no indes kausa, jo izplatījumā nāvējošas indes vēl vairāk. 
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Plaušu mēris 

69. 

Sevišķa veida Plaušu mēris ir ļoti raksturīga ugunīgā sērga. Ne vienreiz vien tas 

piemeklējis Zemi, sagatavojot apziņas iespējamai nelaimei. Savāda veida klepus, par 

kuru jūs esat dzirdējuši, arī līdzinās šai slimībai. 

Tas piemeklē visās malās gan bērnus, gan pieaugušos, un pat dzīvniekus. Bet cilvēki 

nevēlas atzīt šīs briesmīgās nelaimes sagatavošanās stadiju. Viņi paviršībā attiecinās 

to uz visdažādākām slimībām, lai tikai nebūtu jādomā par kaut ko neparastu. Bet visus 

šādus slimniekus vajag izolēt un mirušos nekavējoši sadedzināt. Cilvēkus, kas 

pazaudējuši psihisko enerģiju, šī infekcija var ļoti viegli apdraudēt. Dažādas 

papildformas, kā iekšējās, tā ārējās to var vēl papildināt. Ādas aptumšums vai arī 

iekaisums atgādinās bakas vai šarlaku. Vairums ugunīgo parādību atspoguļojas uz 

ādas. Pamāciet pievērst uzmanību šādām neparastām parādībām. 

Muskuss un karsts piens ar sodu te būs labi aizsarglīdzekļi. Par cik auksts piens 

nesavienojas ar audiem, par tik karsts ar sodu – iesūcas centros. Cilvēki bieži vien 

domā ārstēt karstumu ar aukstumu, bet sinepju plākstera vai karstu apliekamo reakcija 

veicina negaidītu uzlabošanos. Mēs noteikti esam banku un dēļu pretinieki, jo tās 

iespaido sirdi un var būt postošas. 

Mēs bieži sūtām visbīstamākā varoņdarbā, bet tajā pat laikā rūpējamies par veselību. 

Nav gudri iznīcināt derīgu vielu. 

70. 

Stinguma krampju epidēmija pieskaitāma ugunīgajām slimībām. Var apgalvot, ka 

tāda epidēmija spēj izplatīties vēža apmēros. Kā atvieglojošs nosacījums būs kalnu 

gaiss, bet galvenais nosacījums būs ugunīgās enerģijas uzņemšana. Jebkurš trieciens 

var izraisīt ir vēzi, ir stinguma krampjus, tas nozīmē, ka organisms nav savā pamatā 

līdzsvarots, un pat vismazākais satricinājums izraisa slimību, atverot visas ieejas. Tas, 

kurš ir sacījis, ka apziņa ir dārga manta, bija cildens ārsts. Ar lielu steigu jāievieš 

ugunīgā profilakse. Šodien dzirdējāt par vēzi, rīt dzirdēsit par stinguma krampjiem, 

parīt par balsenes konvulsijām, pēc tam par plaušu mēri, tad par jaunu smadzeņu 

slimību; tā vesels drausmu koris sāks dārdēt, iekams ļaudis būs sākuši domāt par 

cēloni. Protams, drīzāk to visu piedēvēs gazolinam, nekā neizprastās un nepieņemtās 

uguns iedarbībai. 

Vēzis 

71. 

Vēzis ir cilvēces lāsts un nenovēršami tam ir jāpieaug. Galvenie līdzekļi pret vēzi būs 

profilaktikas pasākumi. Kas nelieto gaļu, vīnu, tabaku un narkotiskas vielas; kas 

saglabā tīru psihisko enerģiju; kas pa laikam ietur piena diētu; kas tīra kuņģi un dzer 

L. ūdeni, tas var nedomāt par vēzi. 
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Slimības sākumā var līdzēt operācija, bet tā būs bez nozīmes, ja cilvēks pēc 

izveseļošanās atgriezīsies pie iepriekšējās dzīves veida. Protams, ultraskaņa var 

novērst pampumu, bet kāda tam ir nozīme, ja nav novērsts saindēšanās cēlonis! Dzīve 

jāpadara veselīgāka. Nav saprātīgi gudrot par miroņu ārstēšanu! Bet jāpiegriež vērība 

saslimušā dzīves kvalitātei. 

Ir pieņemts domāt, ka vēzis iedzimts. Zināms, tas jāsaprot tā, ka saindētais organisms 

rada tādu pašu. Nekavējoties jāaizsargā bērni, starp tiem jau ir ne mazums sevišķu. 

71.a. 

Ja fiziskā uguns ir labākais tīrītāja līdzeklis, tad cik gan daudz spēcīgāk darbojas tā 

viela, kas palīdz pastiprināt mūsos dzīvības uguni. Jo Mācībā tik daudzkārt norādīts, 

ka psihiskā enerģija ir panaceja pret visām saslimšanām. Psihiskās enerģijas kristāla 

atrašana darītu galu daudzām slimībām. Jo visas ļaundabīgās saslimšanas, piemēram, 

tādas kā vēzis, iespējams tikai izsīkstot organismā psihiskās enerģijas krājumam. 

Interesanti būtu izpētīt un salīdzināt vēža slimnieka asinis ar normāla vesela cilvēka 

asinīm. Asins izpētījumos atklātos daudz kas pamācošs. Starp citu, tādi pētījumi jau 

tiek veikti. 

72. 

Vēža baciļi, protams, eksistē, tos, vispirms, iespējams saskatīt un nonāvēt ar sirds 

Ugunīm. Ja psihiskās enerģijas trūkums veicina viņu attīstību, tad sirds Uguns, kā 

apziņas augstākā izpausme, tos iznīcina. Protams, visu to, ko augstākā enerģija viegli 

pārvērš pelnos, zināmā mērā spēj remdēt arī fiziskā uguns. Daudzu augu saknes satur 

spēcīgas augu ugunis, un tāpēc var būt noderīgas tur, kur sirds Ugunis vēl klusē. 

72.a 

Vēzi var ārstēt ar psihisko enerģiju, tāpēc, ka psihiskās enerģijas iztrūkums asinīs rada 

saslimšanu. Bieži vien izrādās, ka psihiskā enerģija ir izsmelta garīgas atdošanas 

rezultātā, kā tas bija ar Ramakrišnu un dažiem citiem garavaroņiem. Protams, viņiem 

tās ir ļoti daudz, bet sūtot to uz lieliem attālumiem viņi var izrādīties uz laiku 

neaizsargāti.  

Proti, vajadzīga tuvošanās Hierarhijai, un pat garavaroņi savā pašaizliedzībā dažkārt 

atdevuši savus spēkus pāri likumīgā patēriņa mēram. Tāpēc evolūcijas labad 

atkārtojam par Hierarhiju, lai nostiprinātu spēku lietderīgu pielietošanu atbilstīgi 

Augstāko ķēdei. Tāpēc saku – saudzējiet veselību, lai pat ar šo nosacījumu piekļautos 

Hierarhijai. 

72.b 

Kā visā, ugunīgā pašdezinfekcija ir arī labākā profilakse. Tieši Uguns pasargā no 

apsēstības. Tieši Agni ir panaceja pret vēzi, tuberkulozi un daudzām citā slimībām. 

Bet līdz tam laikam, kamēr cilvēki izpratīs Agni nozīmi, jāķeras pie iespaidošanas ar 

augiem un minerāliem. Visvienkāršākais, visdabiskākais tas, kas katram visvairāk 
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piederētos tiek visvairāk nonievāts. Jums ir zināms, kā cilvēki, atcerēdamies psihisko 

enerģiju, ir izvairījušies no daudzām slimībām. Jūs to pieredzējāt un par to 

pārliecinājāties. Jāpanāk, lai ugunīgo enerģiju tuvošanās gadījumā cilvēki nekaunētos 

atzīt sevī ugunīgo sākotni. Tā būs Agni audzināšana. 

72.c 

Pretvēža un citu ugunīgo slimību profilaksei ieteiciet baldrianu. Bieži runāju par šo 

spēcinošo un aizsargājošo līdzekli, bet katrai profilaksei jābūt sistemātiskai, katru 

vakaru bez pārtraukuma, kā saules katras dienas ceļš. 

Tuberkuloze 

73. 

Jūs gluži pareizi izskaidrojat jums zināmo tuberkulozes ārstēšanas gadījumu. Šādu 

gadījumu, sevišķi starp sievietēm ir daudz, cēlonis tam ir centru aizdegšanās. Bet, 

pareizi ievirzot apziņu, tāds ugunsgrēks ir viegli apdzēšams. Varbūt ugunīgā apziņa 

jau sen ir klauvējusi, bet Fohata dzirkstis, iekļuvušas “Kausa” sfērā, ir palikušas 

nepielietotas. Tādējādi mēdz izcelties ugunsgrēks un nepieņemtās Uguns gadījumā 

tuberkuloze ir ļoti raksturīga parādība. Ietvert apziņā, jau nozīmē arī fiziski asimilēt. 

Šāda apziņas saistība ar miesu sevišķi jūtams piemērā ar Uguni, kura, ja tā ir 

neapzināta, izraisa atklātu fizisku sabrukumu. Tāpēc saslimšanas gadījumos, it īpaši 

sasaldēšanās gadījumos, ieteicams izdarīt ugunīgo Pranejamu. Šī pranejama nav 

komplicēta; tā pati ieelpošana caur degunu un izelpošana caur muti, novadot Pranu uz 

slimo vietu. Bet iedarbības pastiprināšanai vajag apzināties, ka tiek ieelpota 

Izplatījuma Uguns un izelpota jau izdegusī. Ur. [Urumija] tādējādi Uguns atkal būs 

dziedniecisks līdzeklis un ārsts var atvieglot slimā stāvokli, norādot, cik vienkārši ir 

pievilkt pamatenerģiju. Slimība, par laimi, pastiprina ticību un smagi slimais vieglāk 

pieņems patiesību par uguni. 

74. 

Tuberkulozes gadījumā ļoti noderīgs ir alojas ziede un pat lapu novārījums ar pienu 

un medu. Un lai cik dīvaini tas arī liktos, derīgs arī miežu novārījums. Laba ir arī 

saules staru koncentrēšana uz slimajām vietām ar apaļa palielināmā stikla palīdzību, 

izdarot it kā slimās vietas apļveidīgu masāžu. Var dažkārt pat pieļaut vieglu 

apdedzinājumu. Tikai, protams, visas šīs metodes pielietojamas vienīgi ārsta 

uzraudzībā. Aplama rīkošanās ar tām var radīt nevēlamas sekas. Indijā pašlaik 

sasniedz brīnišķus izdziedināšanas rezultātus ar saules vannām, kuras jāizdara noteikti 

agrā rītā, kad saule tikko uzlēkusi. Jo pēc visām ezotēriskajām mācībām, saules lēkta 

brīdī stari sevišķi bagāti dziedinošām īpašībām. 

Un tā, labākie dziedinātāji ir austošās saules stari, tīra kalnu prāna un it īpaši skaidras 

domas un sirds tiekšanās uz augstiem altruistiskiem uzdevumiem. Kulturālākie ārsti 

un zinātnieki pamazām sāk pievērst uzmanību domām un jau izdara interesantus 

eksperimentus, un tik ļoti izsmietā Christian Science sāk iegūt pelnīto ievērību. 
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Par sirds kaitēm 

75. 

Nepārspīlējot var sacīt, ka vairums sirds slimību ir bagātības sekas, tāpēc cilvēki, kas 

pievērsušies Mācībai, atmet bagātību vai uzskata sevi par tās glabātājiem. 

76. 

Sirds deģenerēšanos, aptaukošanos un paplašināšanos rada nepieļaujami dzīves 

apstākļi. Sirdskaite, kā karmisku cēloņu sekas, ir ļoti reta parādība. Sirds 

paplašināšanās var rasties no laba, bet lietderīgi neizlietota potenciāla. Sirds 

aptaukošanās, protams, ir nepiedodama parādība, jo ikvienam aptaukošanos iespējams 

novērst jau pašā dīglī. Pret tieksmi aptaukoties vislabākā pretinde ir darbs. Vajag 

ievērot, kaut vai niecīgu, sirds higiēnu. Tieksme strādāt ir vislabākais sirds 

spēcinājums. Postoši ietekmē nevis darbs, bet sirds tiekšanās pārtraukums. Protams, 

spēcīgas naida bultas arī nav dziedinošas, bet pret šīm brūcēm jūs pazīstat Hierarhijas 

balzamu. Tikai šis balzams lietojams pastāvīgi. Tiešām ir liela kļūda aizmirst, ka 

pastāv tāds dziedniecības līdzeklis. 

77. 

Lai arī kādi būtu sirds saslimšanas cēloņi, atjaunošanai Mēs lietojam vibrācijas. Ja 

Mahavans atbilst zemes cēloņiem, tad Smalkās Pasaules perturbācijas gadījumā ir 

nepieciešama Sidraba Tilta vibrācija. 

78. 

Sirds glābiņš nepavisam nav vivisekcijā. Ir iespējams iespaidot ar smalku staru, kas 

izsauks vibrāciju izpausmi, līdzīgu iesaldēšanai. Tālab cilvēka sirds ir nevis jāgraiza, 

bet ar to ir jārīkojas daudz maigāk. Protams, ir iespējami arī gadījumi, kad 

ievainošana nepieciešama, bet tie tad ir izņēmuma līdzekļi. 

79. 

No Mūsu redzes viedokļa jebkurš sirds vivisekcijas akts ir nepieļaujams, un tas arī 

gandrīz vai neiespējams, tāpat kā dzīvā organismā sameklēt, “ringse”. Bet sirds 

attīstības gaitā būtu iespējams gan novērot daudzas psiholoģiskas izpausmes. Tā 

piemēram, ugunīga sirds virsējos audos uzrāda gaišu plankumu, kas ugunij pieaugot, 

tuvojas gandrīz baltai krāsai. Senie šo parādību dēvēja par svētajiem pelniem. Šai 

parādībai nav nekā kopēja ar sirds paplašināšanos, bet drīzāk gan ar sirds 

izsmalcinātību. Tāpat var atskārst, kādēļ eksperimentu, kas ir izdarīts ar dzīvnieka 

sirdi, nav iespējams attiecināt arī uz cilvēka sirdi. Ja cilvēka sirds ir apziņas troksnis, 

tad, protams, dzīvnieka sirds dažās funkcijās būs atšķirīga no tās. Un pie tam, sirds 

darbības varmācīga ietekmēšana, pēc smalkā ķermeņa iziešanas, būtu īsts noziegums. 

Katrs mākslīgais sirds pukstiens piesaistīs smalko ķermeni un radīs nepieļaujamu 

sabrukuma un mocību aktu. 
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80. 

“Cor Bovis”, citiem vārdiem sakot – vērša sirds, ir ļoti izplatīts sirds paplašināšanās 

stāvoklis. Tam ir daudz iemeslu, bet mūs var interesēt galvenais. Paplašināšanos rada 

neizlietotās sirds enerģijas pārpilnība. Var sacīt, ka personas, kas slimo ar sirds 

paplašināšanos, nav savlaicīgi pievērsušās sirds audzināšanas darbam. Viņu orgāna 

potenciāls ir bijis labs, bet sirds enerģija nav tikusi pielietota. Protams, sirds 

paplašināšanās īstenībā ir labāka, nekā aptaukošanās. 

Sirdi varētu nosaukt par visindividuālāko orgānu. Tāpēc arī sirds audzināšanas 

metodēm vajag būt ļoti elastīgām. Jau no pašas agrīnas bērnības vajag ņemt vērā 

antipātijas vai pozitīvas tiekšanās. Ir aplam uzskatīt bieži vien neizprotamās 

antipātijas par tumsonīgu muļķību. Nereti šai apstāklī izpaužas visa sirds struktūra, 

kas var novest pie ļoti derīgiem secinājumiem. Bet visvairāk ir jāuzmanās no sirds, 

kura nepazīst ne tieksmju, ne arī antipātiju. Tas nozīmē, ka sirds guļ. Tādu ar 

iemigušām sirdīm ir daudz un šis apstāklis ved uz gara sairumu. Un tā lūk atkal, garīgi 

visneizprotamākais ir saistīts ar fizisko izpausmi. 

81. 

Sirds sažņaugšanās un smagums sirdī var rasties arī no sabiezētas atmosfēras. Jo mēs 

atrodamies Armagedona pašas kulminācijas posmā. Brūk kopā arī smalkie slāņi un ar 

savu sairšanu indē zemes plānu. Atkarībā no mūsu organisma izsmalcināšanās 

pakāpes, mēs kļūstam ļoti jūtīgi pret visiem atmosfēriskiem spiedieniem. Lai visi, kas 

mēdz izjust šo smagumu sirdī, atzīmē šo sajūtu dienas un stundas un pēc tam lai 

pārbauda, vai tās nesakrīt ar vētru, zemestrīci vai taifūnu utt. 

82. 

“Sirds Grāmatā” jārunā pat par tik vienkāršu lietu, kā dzīvā uguns. Cilvēki, pat tie 

labākie, lieto elektrību, aizmirsdami, cik daudz slimību rada enerģijas, kuras apzināti 

ieslodzītas. Tāpat ir arī ar stariem. Kāpēc neņem vērā, ka X stari iedarbojas uz sirdi?  

Tāpat nevēlas ievērot arī metālu iespaidu uz sirdi. Vajadzīga ilgstoša pieredze, lai kaut 

cik iemācītos pārvaldīt ārdošos apstākļus. Cilvēki vēlas atbrīvoties no slimībām, bet 

paši steidzas tās vairot. 

Lai nedomā, ka Mēs esam atpalikuši izgudrojumu pretinieki – gluži otrādi, Mēs 

aicinām uz jauniem atklājumiem. 

Stingri jāņem vērā pašreizējā laika īpatnējie apstākļi. Ir jāsaprot tauru izkustēšanās, 

jaunu uguns parādību izveidošana, kuras spēj smagi ietekmēt. Kas prot saglabāt 

cildenu noskaņojumu – tas dara pareizi. Harmonija un spirgtums, tikai ļoti sargājiet 

sirdi. 
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83. 

Ārstam ir iespējams izpētīt visas cilvēcīgās dabas kādības, vadoties no sirds, no visām 

pulsa niansēm un toņiem. Protams, dubultpulss nav vispārpieņemamais likums, jo 

sirds ugunīgais stāvoklis ir tagadnes zinātnes pilnīgi neizprasts. 

Var griezties pie ārstiem, lūdzot tos piegriezt vērību acīmredzamām parādībām, kuras 

prasa būt vienīgi vērīgākiem. Kaut vai dusmojies, bet tomēr palūkojies, kas klauvē. 

Pēc desmit gadiem likteņa triecieni piespiedīs palasīt Dzīves Grāmatu. 

Letarģija 

84. 

Letarģija ir īpašs nenoskaidrots stāvoklis starp miegu un nāvi. Sirds gandrīz 

nedarbojas, ķermenis ir nekustīgs un sejā iegulst ne zemes izteiksme. Lai gan īstenībā 

cilvēks ir ne vien dzīvs, bet pats no sevis, aiz iemesliem, ka neviens neizprot, 

atgriežas nomoda stāvoklī. Letarģijas iestāšanās ir negaidīta, un šāda pārejas stāvokļa 

apstākļi apkārtējiem nekad nevar būt zināmi. Mūsu valodā – tā ir ilgstoša smalkā 

ķermeņa atdalīšanās. Šāds stāvoklis nav slimība, un tas ir jāuzskata kā organisma 

nedabisks saspīlējums attiecībā pret Smalko Pasauli. Tas var iestāties no pārpūlēšanās, 

no izbailēm, no bēdu vai pēkšņa prieka satricinājuma. It īpaši apbrīnojams ir 

atmošanās mirklis. Parasti klātesošie ļoti kaitē ar nepiedienīgiem izsaucieniem un 

jautājumiem. Ikkatrs tāds jautājums jau ir suģestija. Ar vislielāko piesardzību jācenšas 

neizgaisināt saglabātos iespaidus. Tāpēc no letarģijas atgriezušies cilvēki visbiežāk 

mēdz apgalvot, ka tie neko neatceras. Pareizāk sakot, šīs atmiņas ir izsistas no apziņas 

ar kaut kādiem nelaikā uzstādītiem jautājumiem vai ar troksni. Tādējādi pagaist 

iespēja iepazīties ar Smalko Pasauli. Atmošanās brīdī ļoti noderīgs rožu eļļas aromāts. 

85. 

Nereti satricināts cilvēks krīt nesamaņā. Nevajag jaukt nesamaņu ar letarģiju. 

Nesamaņa ir sastingums, bet letarģijā darbojas pilna izziņa. No ārējiem 

satricinājumiem cilvēks reti kad nonāk letarģijas stāvoklī. Letarģijas cēlonis 

nesalīdzināmi smalkāks. Letarģijas stāvoklī cilvēks nereti izārstējas no bīstamas 

slimības dīgļiem. Vispār letarģija nav uzskatāma par slimību. Tā ir sevišķa parādība. 

Var nožēlot, ka letarģijas laikā  tiek izdarīti ļoti vienpusēji novērojumi. Ne tas ir 

svarīgākais, kā barot gulošo, bet jāpēta viņa pulsa ritms un smadzeņu refleksi. Gulošo 

nevajag varmācīgi modināt, jo viņš izzina citas pasaules. Ja viņu vērīgi izjautās, viņš 

var daudz ko pastāstīt. 

Folklora glabā nostāstus par gulošām princesēm un varoņiem, kuri atstāti nekustīgi.  

Tauta gudri ievērojusi, kā noris šāds sevišķs stāvoklis, kuru nomaina pastiprināta 

darbība un varonība. Patiesi, nākotnē medicīna spēs radīt šādus spēku atjaunotnes 

periodus. Var norādīt, ka dziļā senatnē tika izdarīti šādi eksperimenti. 
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86. 

Bieži letarģija nav nekas cits, kā tāls lidojums, bet ar šāda veida raksturiem neprot 

apieties. Senatnē viņu slimību uzskatītu par svētu un prastu izzināt sajūtas. Mums 

daudz piezīmju par šādiem mēģinājumiem. 


