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137. 

Slavējiet ārstus, kuri katras slimības sākumā dod spēcīgu fonizējošu līdzekli. Kad 

sirds jau novājējusi, tad par vēlu dzīties pakaļ slimībai. Ārsta uzdevums ir notvert 

slimību dīglī un ieliet jaunus spēkus cīņai ar to, tāpēc Mēs vispirmā kārtā ieteicam 

jums piegriezt vērību muskusam. Bet tā kā šī vērtīgā viela nav visiem pieejama, tad 

vēlreiz ieteicu ievērot augus, kas sastāda šo dzīvnieku barību. Šis sastāvs, protams, 

būs vājāks, bet tomēr tas dos plaši pielietojamu dziedniecisku vielu. Tā varēs 

izvairīties no cilvēces galvenā ienaidnieka – no visām narkotiskām vielām. Nav 

sevišķi grūti sameklēt šo dzīvnieku barības sastāvu, pie tam radīsies arī iespēja iztikt 

bez nonāvēšanas. 

138. 

Slimošanas laikā pastiprinās gara darbība. Ārsts veikli var uzvedināt uz daudz ko 

tādu, kas svētīgi ietekmētu slimības gaitu un nostiprinātu gara apziņu. Ļoti svarīgi ir 

nostabilizēt zināmu gara stāvokli. Šādā nolūkā dievkalpojumos un kvēlās lūgšanās 

lietoja zināmus izsaucienus, it kā akcentējot Spēka ierašanās momentu. 

139. 

Atkārtošanā ir spēks, kas nepareizi pielietots reliģijā, bet dzīvē šīs bruņas 

nepieciešamas. Vajag atkārtoti sevi ietīt. 

140. 

Ārstam vērīgi jāieklausās senajos simbolos. Kad Bībeles vēstījumi pauž par 

uzsūtītajām slimībām un epidēmijām, var saprast, ka panīkušais gars pieļāvis 

visbriesmīgāko infekciju. 

141. 

Pareizi ir nedzīt slimību uz iekšu – šo patiesību zina miesas ārsts un tā jāzina arī gara 

ārstam. Tāpat kā aizklāta strutošana ievaino visu ķermeni, tā arī garā neizdzīvotais 

neļaus augt apziņai. 

Nav gudri teikt – izrauj savus netikumus, bet labāk ir sacīt – lai labums pilda tavu 

būtību. Rīts nomainīs nakti! 

142. 

Galvas sāpes var rasties no daudziem cēloņiem, bet tikpat labi tās var izraisīt arī no 

kaut kurienes nepieņemtie domu sūtījumi, tie var atbalsoties arī kā adatu dūrieni sirdī. 

Tāpēc tā rūpējos, lai šāds ļaunums nenotiktu. Dažos cilvēkos nemanāmi izveidojas 

noliegsmes rutīna un it kā paradums būt apvainotiem. Uz šādu maldu pamata cilvēki 

kļūst necaurlaidīgi pret domu sūtījumu parādībām. Šādā stāvoklī vislabākā doma 

atsitas pret aizvainotības aizsprostu. Vēl vairāk, doma spējīga atgriezties un vienīgi 

apgrūtināt sūtītāju. Atliek vienīgi lūgt visus nekaitēt. 
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143. 

Telepātija bija atzīta agrāk nekā domas pārraidīšana. Jūtu sūtījumi cilvēkam bija 

pieejamāki nekā domu sūtījumi. Jāpiemetina, ka pašu vārdu – telepātija izrunā daudz 

labprātāk nekā – daudziem tik atbaidošo – domu pārraidi. Pat psihiatriskajās slimnīcās 

ārsts viegli piekritīs attiecībā uz telepātisku parādību, bet dzirdot atziņu, ka iespējama 

domu pārraide, ieskatīs slimnieka stāvokli par bīstamu. Tā mesmerisms ir nonievāts, 

bet hipnotisms atzīts. Ir daudz netaisnības, bet taisnībai jāatgūst tiesības. 

Sekrēcijas 

144. 

Katra atrisinājuma laimīgā īpašība ir neparastība. Ņemsim slimības gadījumu. Ārsts 

var uzstādīt pilnīgu diagnozi un dot savas zāles, bet šis parastais veids neveicinās 

uzlabošanos. Bet Jogs dos padomu un šis neparastais risinājums radīs spēcinošus 

apstākļus. Joga zāles nav no aptiekas, tās izvairās no narkotiskiem līdzekļiem, bet 

sniedz dziedzeru sekrēcijas, kas, kā barība, stiprina nervu vielu. Tā pati īpašība piemīt 

arī koku sekrēcijām, kuru sveķi var caur ādas porām izdarīt tādu pašu tuvāko nervu 

stiprināšanu. Protams, tīrītos sveķus var ieņemt arī iekšķīgi. Labākā tīrīšana būs ar 

saules staru, bet tas prasa ilgu laiku, jo nogulsnēšana ir visai gausa. Lēni attīrās arī 

visas eļļas, bet par to šāda attīrīšanās nav salīdzināma ne ar kādu ķīmisku procesu. Tā 

Joga padoma neparastībai ir priekšrocība dakteru parastības priekšā. Tā arī rīkosities! 

145. 

Zinātnieki, kuri runā par zemapziņu, par smadzeņu un nervu refleksiem, par dzīvnieku 

magnētismu, par telepātiju, runā, protams, par vienu un to pašu,- par psihisko 

enerģiju, - bet šis vārds nezin kāpēc netiek izrunāts. Zināšanu atsevišķie 

uzdzirkstījumi paši prasīties prasās, lai tos ievadītu vienā gultnē, bet māņticība kavē 

apvienot faktus. Tīrā zinātne nebīstas sānielu. Tagad pievērš uzmanību dziedzeru 

sekrēciju pētīšanai, varbūt kas šis dziedzeru izdalījumu novērošanas ceļš uzvedinās uz 

domām arī par izdalījumu esamību. Viņu sekrēcijas taču tikai nesen ieguvušas 

ievērību, lai gan senā medicīna kopš mūžseniem laikiem ir norādījusi uz izdalījumu 

nozīmi. Šo jautājumu kaunīgi apgāja, lai gan visa daba par to brēktin brēca. Bet vai 

tad iespējams, tāpat kā agrāk, domāt tikai ar smadzeņu vienu pusi, nerūpējoties par 

ieslēgtiem dārgumiem? 

146. 

Daudz kas, tik tuvs, paliek neizpētīts. Vai gan sviedri un siekalas ir pilnīgi izpētīti? 

Lasām par indīgām siekalām, bet pazīstam arī labdabīgas siekalas; esam dzirdējuši par 

sviedru īpašību daudzveidību, un tomēr abas šīs sekrēcijas nav izpētītas. Darba sviedri 

un pārēšanās sviedri nebūs līdzīgi. Dusmu siekalas un palīdzības siekalas būs 

atšķirīgas, bet šīs pazīmes ir primitīvas. Katrs cilvēka stāvoklis rada īpatnu ķīmisku 

reakciju. Pētot šo, patiesībā kosmisko, mikrokosma dažādību, var nonākt pie fiziskās 

un garīgās pasaules atrisinājuma. Attīstītam cilvēkam arī reakcija būs daudzveidīga. 
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Var pazīt lūgšanu un augstas garīgas tiekšanās sviedrus, un cik ļoti atšķirīgi tie būs no 

patīgas iekāres sviedriem. Arī tāda cilvēka sviedri, kas steidzas sniegt palīdzību, būs 

citādi, nekā slepkavas sviedri, kurš steidzas. Salīdzinot šīs pretējās reakcijas, starp tām 

iespējams sataustīt psihiskās enerģijas produktus. Tik tuvu ir tālākie sasniegumi. 

Protams, pašam pētniekam ir jāpauž pietiekoši daudz smalkjūtības. Tam vajadzēs 

prast atšķirt dažādas emocijas un godīgas salīdzināšanas ceļā noskaidrot daudzus 

sajauktus jēdzienus. Sekrēciju sakarība ar auru izmaiņām arī papildinās pieredzi, pie 

kam nemaz nebūs vajadzīga vivisekcija un citas mācības. Pētniekam ir iespējams 

apmeklēt visdažādākās cilvēcisko izpausmju vietas un sakrāt dabīgus, nemākslotus 

pierādījumus. Visgrūtāk būs ar lūgšanas un augstākās tiekšanās produktiem, citiem 

vārdiem sakot, ar vissvarīgākajām ekspresijām. Bet arī šajās parādībās, kas gribēs, 

atradīs īstus dārgumus. Jūs esat novērojuši svīšanu sakarā ar sirds kustību, kas ir rets 

sirds tiekšanās piemērs. Tālab, kā mēs jau aprādījām, ieteiciet jauniem ārstiem un 

zinātniekiem šajā ugunīgo epidēmiju laikā, ņemt vērā šādu pētījumu neatliekamību. 

Šie pētījumi būs visai noderīgi. Nevajag aizmirst tuvojošās ugunīgās epidēmijas. 

Daudz derīgu atgādinājumu ir izgājis caur cilvēces vēsturi. Sevišķi tagad, kad 

neizpētītu enerģiju pielietošana sasniedz ievērojamus apmērus, vajag atcerēties 

atsitiena iespējamību. Zinātniekiem vajag pievērst uzmanību daudzu saslimšanu 

īpatnībām. Nedrīkstētu tās izskaidrot tikai kā sociālā virpuļa sablīvējuma sekas. 

Cēloņi meklējami daudz dziļāk. 

147. 

Visas cilvēka sekrēcijas pārāk maz tiek pētītas. Cik daudzkārt tā var likt domāt par 

psihisko enerģiju! Esmu jau runājis par siekalu apbrīnojamo saturu. Tās taču var 

apliecināt to pašu, ko izstarojumu fotogrāfijas. Vajag tikai izdarīt siekalu analīzi 

cilvēka dažādos stāvokļos, lai redzētu to izmaiņas. Dažreiz siekalu sastāvā būs 

novērojams arī kaut kas nenosakāms. Kaut kas, kas raksturīgs psihiskajai enerģijai. 

No atsevišķiem gadījumiem izrietēs arī secinājumi. Cik šeit derīga ir vērīga ārsta 

līdzdarbība! 

148. 

Asaras un siekalas izmaina sastāvu atkarībā no gara stāvokļa. Bet arī katra nopūta ir 

atkarīga no ķīmisma. Ja elpošana, tās parastā paviršuma dēļ, nav viegli izpētāma, tad 

nopūta, kas rada organisma trīsas, jau būs iezīmīga. Var novērot, ka dziļa nopūta rada 

kaut ko līdzīgu iekšējiem krampjiem. Tāda nervu saraušanās norāda uz pastiprinātu 

psihiskās enerģijas atdošanu. Atkarībā no impulsa, tā iesaistīs darbībā arī dažus 

orgānus, kuri nopūtai piešķirs īpašu ķīmismu. Izrunājot AUM, rodas nopūta, kuras 

ķīmisms būs ļoti labdarīgs. 

149. 

Jau zināms, ka cilvēka siekalas mēdz būt gan dziednieciskas, gan arī indīgas. Bet šeit 

ir aizmirsts ļoti svarīgs priekšnosacījums – izrādās, ka siekalu indīgums nav atkarīgs 

no slimības. Tāpat to dziednieciskās spējas saglabājas arī dažu slimību gadījumā. Tas 
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nozīmē, ka šīs īpašības nav tikai fiziskas dabas vien, bet uzrāda smalkās vielas, kas 

saistītas ar psihiskajiem spēkiem. Psihiskās enerģijas transmutācija vielā, jau 

materiālajā, pati par sevi būs smalko enerģiju apstiprinājums. Tam līdzīgas parādības 

vajag novērot arī attiecībā uz dzīvniekiem un pat augiem. 

Jau tuvojas termiņi, kad jātop formulētai materiālo un psihisko spēku sadarbībai. 

Citādi cilvēki sāks saindēties ar nepazītajām enerģijām. Nav tik bīstama cilvēces 

vairošanās, kā šīs vairošanās saindētais stāvoklis. 

150. 

Kad cilvēki sāks pētīt ne tikai ugunis un starus, bet arī cilvēka sekrēcijas, tad varēs 

sākt domāt par ķermeņa pārmaiņu. Dīvaini, ka cilvēki saprot spēcīgos ķīmiskos 

procesus, kas noris viņu organismā, bet tai pašā laikā uzskata šo procesu produktus 

vienīgi par atkritumiem. Var redzēt, cik ļoti stipras ir asinis vai siekalas. Var redzēt, 

cik lielā mērā stādu valsts asinis, tas ir, baldriāns, piešķir neparastu spēku stādam. 

Tāpat spēcīgas ir siekalas un citi dziedzeru izdalījumi. Bet vajag izdarīt novērojumus 

par šo produktu enerģijas iedarbības palielināšanās un pamazināšanās cēloņiem. 

Indīgas ir dusmu siekalas un labdarīgas ir svētdeves siekalas. Vai tad nav svarīgi 

izpētīt tādas vispārzināmas parādības, kuras nav aizstājamas ar medicīniskiem 

preperātiem? Tā no jauna tuvosimies zaudētajām zināšanām par psihiskās enerģijas 

vielu, par to noslēpumaino Atmu, kas senajā medicīnā pastāvēja dziedzeru produktu 

lietošanā. Vajag prast uguns stihijai stādīt pretī neapdedzināmo Atmu. 

151. 

Protams, sekrēcijas kalpo pašam apslēptākajām norisēm un ne tikai pati viela, bet arī 

viņas emanācijas ņem dalību pasaules radīšanā. Tas, ko jūs atcerējāties par Paracelsu 

un viņa homunkuliem, ir visai raksturīgi, jo šo mikrokosmu viegli iespējams pavairot 

līdz Makrokosmam. Un mācībai par dižajām garīgajām sekrēcijām ir svarīgs 

pamatojums. Protams, var iedomāties, cik lielā mērā Mēs interesējamies par 

organismiem, kuri jau ir veikuši “Lauvas” pakāpi. 

152. 

Vārds Mahatma tiek tulkots kā Dižā Dvēsele. Daži iedomājas Mahatmas kā pilnīgi 

atsevišķu rasi. Dižā Dvēsele nav jāsaprot kā pilnīgi atsevišķa. Katrs Mahatma ir sācis 

augšupeju no tautas apakšējiem slāņiem, vienīgi uzdrīkstēdamies izraudzīties grūto 

Dižās Dvēseles ceļu. Tāpat līdz ar iedvesmi viņš ir atklājis savā sirdī gara sašutumu, 

jo kā gan citādi varētu uzliesmot ugunis? Šais ugunīs vērtīgā sekrēciju viela pārvēršas 

dziedniecīgā substancē. Ir redzams, kā ugunīgās būtnes siekalas spēj novērst 

iekaisumu un pamodināt dzīvības enerģiju atmirušajos centros. Blakus roku 

uzlikšanas dziedniecīgajam spēkam stādāma sekrēciju apslēptā īpašība. Pamācoši ir 

salīdzināt tāda cilvēka sekrēcijas, kam centri aizvērti, ar ugunīgās substances 

izdalījumiem. Ja parastajiem organismiem ieteicu augu medikamentus, tad to 

vajadzībām, kuri zina vairāk, pastāv varenā apslēptu uguns izdalījumu laboratorija. 
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153. 

Ir aizrādīts, ka izlietas asinis it īpaši pievelk izplatījuma būtnes. Protams, tas tā ir. Bet 

nav jāpiemirst, ka visām sekrēcijām piemīt tās pašas īpašības. Katra izplatījuma būtne, 

vienādā mērā tiecas kā uz asinīm, tā arī uz siekalām. Tāpat sakairināta āda arī jau ir 

pieejama būtnēm. Mediju limfatībai piemīt tā pati īpašība. Tāpēc senatnē priesteri ļoti 

vairījās no limfatiskiem kalpotājiem un mācekļiem. Sekrēciju izolācijai lietoja S 

plāksnītes. 

Tāda pati izolējoša kādība piemīt dotajai emulsijai, bet tā ne tikai aizsargā, bet 

pastiprina psihiskās enerģijas cirkulāciju. Var ievērot, cik nekaitīgi emulsija izskalo 

ādu no uzkārtojumiem. Tā emulsija ārīgi un pulveris iekšķīgi būs labākās bruņas. 

Limfa iegūst it kā apvalku un kļūst pat labdarīga. Tā ar vienkāršiem līdzekļiem var 

ievērojamā mērā nodrošināties pret nepatīkamu apkaimi. 

154. 

Manu pēdējo grāmatu sapratīs tikai nedaudzi. Kas gan novērtēs Pestītāja Siekalu 

apslēpto kādību vai Mozus roku uzlikšanu? Ļaudis nav pieraduši noteikt ugunīgās 

sirds īsto vērtību. Grāmata var palīdzēt tiem, kuri jau ir sākuši sajust saules zalkša 

iedīgli. Tas ritina savus gredzenus ugunīgajos izvirdumos. Nav iespējams iedomāties 

apakšzemes uguns apstiprinājumu bez sirds uguņu izvirdumiem. Jūs zināt par Joga 

parastajiem izvirdumiem, kurus ne ar ko nav iespējams aizstāt, jo šai uguns gāzei 

jāizplūst un jāsavienojas ar izplatījuma uguni. Bet Jogi reti kad sasniedz šāda veida 

saiti ar kosmisko uguni. Šo pakāpi Mēs saucam par svētu, jo augstāko pasauļu uguns 

gaisma savienojas ar planetāro Jogu stariem; tas ir īsākais ceļš uz Mahatmām. 

155. 

Svētsvinību vajag pastiprināt ar Brālības jēdzienu. Tā nedrīkst izvērsties par tukšu 

skaņu. Apliecināt svētsvinību – nozīmē dziedāt himnas uzlecošai Saulei. Vajag arī 

atskārst, cik liela atbrīvošanās (šķīstīšanās) notiek, pildoties ar dziedinošo svētsvinību. 

Visiem ieteiktajiem jēdzieniem ir gan pacilājoša, gan dziednieciska nozīme. Mēs 

ieteicam visu, kas var spēcināt arī ķermeni. Nedomāsim, ka cildenie jēdzieni vienīgi 

pacilā, tie ir arī dziednieciski līdzekļi, kas spēcina organismu. Vajag iepazīt labvēlīgo 

jēdzienu spēku. 

156. 

Katra redzamība ir vieliskas reakcijas reflekss. Tādējādi, ja dusmas rada imperilu, tad 

katrai cildenai domai jārada pretēja, svētdevīga viela – tā tas arī ir. Protams, svētdeve 

ir pilnīga realitāte. Viņa rodas kordiālajā sistēmā un iedarbojas uz smadzeņu vielu. 

Tibetas “ringse” ir ar dziļu nozīmi, kā kristāls, kas izdalās svētdeves rezultātā. 

Protams, svētdevas vielu grūti izpētīt dzīves laikā, jo nedrīkst aizskart sirdi un 

smadzenes. Imperilam vieglāk piekļūt roku un kāju nervu kanāliem. Bet tomēr būtu 

netaisni parādīt cilvēcei negatīvo vielu un tikai loģiski paredzēt tās vispostījošākās 

vielas eksistēšanu. Protams, laboratorijā, kas veidojas, tiks atklātas abas vielas. Mēs 
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nesekmēsim parastos mēģinājumus, bet tur, kur tiks celtas evolūcijas kāpas, tur Mūsu 

Roka būs sardzē. Vispirms Mēs atzīmēsim imperila rašanos, pēc tam Mēs noteiksim 

svētdevas izpausmes veidus. Ja senā zinātne ir uzglabājusi fragmentāras atmiņas par 

svētdeves nogulsnējumiem, tad, protams, bioķīmiķis var dot mūslaikiem tuvākus 

pierādījumus. Pēc tam šie  mēģinājumi par organisma vielu tiks pārnesti uz 

mēģinājumiem ar izplatījuma enerģijām un mēs no jauna sapratīsim, kālab svētdevai 

ir visciešākais sakars ar Hierarhiju. 

Izplatījuma strāvas 

157. 

Kādēļ ārsti tik maz vērības veltī atmosfēras spiedienam? Viņi sūta slimniekus uz 

ūdeņiem vai nu pie jūras, vai kalnos, bet nebrīdina, ka strāvu iedarbības dēļ, gaisa 

kvalitāte var pilnīgi izmainīties. Pastāv dažādi novērošanas punkti, bet tiem jākļūst 

par tādu ziņu izplatītājiem, kura noderīgas arī ārstniecības darbam. Veselībai jābūt 

valsts aizsargātai. 

158. 

Kosmiskās strāvas iedarbojas ne tikai uz pasaules notikumiem, bet arī uz atsevišķu 

cilvēku dzīvi. Var novērot saslimšanas un veselas epidēmijas, kuras ar parastiem 

cēloņiem izskaidrot nevar. Top redzams, kā cilvēki kļūst uzņēmīgi pret saaukstēšanos 

un negaidītām nervu sāpēm. Šādu sevišķu organisma traumu ārstēšanai nepieciešami 

sevišķi pasākumi. 

159. 

Visspēcīgākās starp daudzajām strāvām būs visatvēsinošākās un visugunīgākās. U. 

Tibetā piedzīvoja ugunīgās un pēc tam atvēsinošās strāvas. 

Ugunīgo strāvu iedarbībai lamas pielieto veselu, skolotāja pārspīlēti izstrādātu 

procedūru, bet, kā redzat, ir iespējams rīkoties arī vienīgi ar sirdi. Skolotājs dod 

strāvām virzienu, bet dažreiz paša Skolotāja sirdij vajadzīga savienojošā substance, 

tādos gadījumos mācekļa enerģijai ir izcilus nozīme. Skolotājam jābūt ļoti pateicīgam, 

kad mācekļa šķīstītā enerģija tiecas augšup spēcīgā spirālē. To nosauc par sadarbības 

riteni. Tāpat skolotājs ir vienmēr gatavībā dalīties savos enerģijas krājumos, bet arī 

māceklim jābūt gatavībā uzturēt šķīstu sirdi. 

160. 

Izveseļošanās gaitā var novērot, ka dažkārt kaut kas šo procesu traucē. Var pieņemt, 

ka slimnieks pats ar savu noliedzošo attieksmi aiztur organisma atlabošanos, bet var 

pārliecināties, ka eksistē arī citi, ārpus cilvēka esoši cēloņi. Kā spēcīgas dažādu 

reakciju stimulētājas būs izplatījuma strāvas. Slimnīcās, kur iespējama indivīdu 

novērošana prasmīgi jānovēro kāpēc vienu un to pašu zāļu ieņemšana iedarbojas 

dažādi. Daudzi atminējumi būs atrodami izplatījuma nosacījumos. Nav jādomā, ka 
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gaiši zilā, skaidrā debess jau būs norādījums uz derīgām strāvām; iespējams, ka 

draudoša, mākoņaina debess apstiprinās labākas strāvas. 

Maz ievērības veltī izplatījuma strāvām, maz uzmanības piešķir cilvēku dažādajiem 

garastāvokļiem. Nedrīkst visu izskaidrot ar domām, kuras piesātina izplatījumu. Bez 

tam, pastāv smalkākie tālo pasauļu ķīmismi, šīs strāvas nonāk saskarē ar zemākajiem 

virszemes slāņiem. Var iedomāties, kādi savienojumi var rasties! Cilvēks arī šai 

gadījumā maz rūpējas par savu tuvāko. 

161. 

Domu pārraidīšana un ārstēšana ar tālām strāvām jums ir pietiekoši pazīstama. Bet to 

vajag atkārtoti uzsvarot, jo cilvēki vismazāk grib atzīt neapšaubāmo. Domu pārraides 

iespēja, protams, ir jāatzīst, tāpēc, ka sūtījumu ir nepieciešami uztvert ar sirdi. Pat 

telegrāfs jauc mehānisko pārraidi, cik gan daudz smalkākai jābūt sirds uztveres spējai. 

Pie tam, jūs jau zināt, cik viegli sveša doma pārslīd apziņai un atkal aizmirstas, par 

spīti sūtījuma precizitātei. Šie neizteiktie vārdi sirdij jāuzņem savās dzīlēs. Tikpat 

viegli var nenojaust arī visdziedinošākās strāvas, ja mēs savā apziņā tām pretosimies. 

Pat gulta var sākt drebēt strāvu ietekmē, bet arī tāds klauvējiens var tikt noraidīts. 

Ir labi arī, ja sirds labvēlīgi izprot, ka bez sevišķiem iemesliem siltumā nesāks 

atvēsinošas strāvas. Lai atzītu šīs vienkāršās zinātniskās parādības, nav vajadzīga akla 

ticība, bet vienīgi atklāta labvēlība. 

162. 

Nodarbību ar atvēsinošām strāvām var salīdzināt ar ledus gabalu, kas pielikts 

ķermenim. Strāvu ritms, protams, atgādinās it kā refrižeratoru. Tāda veida vibrējošā 

kustība pārņem līdz pašam kaulam ne tikai ārēji, bet arī iekšēji. 

163. 

Spēcīgi ir Jupitera stari, tie veicina Urāna spēku sekmīgāku izplatīšanos. Ar laiku 

atradīs iemaņas, kā ārstēt ar spīdekļu stariem. Ja krāsainie zemes stari ir dziednieciski, 

tad cik daudzkārt spēcīgāki ir spīdekļu stari! 

Dažādi norādījumi 

164. 

Tāpat jāpiegriež vērība tā sauktajām eklampsijām (krampju lēkmēm). Tās norāda uz 

nervu centru attīstību. Pret šādu stāvokli jāizturas ar īpašu mieru. Tādi bērni ir visai 

apdāvinātas dabas, bet ķermeņa vairogam jābūt spēcīgam. Šādās parādībās jāsaskata it 

kā kausa pārpildīšanās. Ne velti senatnē to apzīmēja par Dievišķo Apmeklējumu. 

Šādu lēkmju laikā ir vajadzīgs visu klātesošo absolūts miers, siltums, rožu eļļas 

smarža, vienmērīga temperatūra. Dažās tautās tika pielietota klusa mūzika, un tādā 

veidā bija iespējams palīdzēt, jo palīdzībai jābūt psihiskai. 
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165. 

Patiesi, cilvēce ir saite starp pasaulēm. Vajag pierast pie šīs domas un censties to 

izvest dzīvē. Savādi, ka ārsti neizlieto iespēju kļūt par veselības nesējiem, liekot lietā 

nervu centru pazīšanu, jo tieši šie centri ir garīgi taustekļi un magnēti. Pat fizisko 

magnētu mēdz nolikt īpašā apkaimē, lai tas nezaudētu spēku. Vai gan nervu centri nav 

tādas pašas uzmanības cienīgi? Un vai gan cilvēkiem nebūtu īpaši jāpasargā nākošās 

rases pārstāvji? Tiltu starp krastiem mēdz sevišķi aizsargāt. Var palūgt cilvēku: 

“Draugs, nesacel zemestrīci.” 

166. 

Norādu uz sirds piepildīšanos un uz sirds lūgšanu aiz diviem iemesliem: pirmkārt, tā 

virza uz savienošanos ar Augstāko Pasauli, otrkārt, tai nav vajadzīgs īpašs laiks un to 

var izdarīt kurā katrā darbā. Var viegli pierast pie savdabīgas sajūtas sirdī, nebaidoties 

seku. No Valdoņa sirds nepārgurs, kurpretim apkārtējās domas gan var ietekmēt sirdi. 

Tā cilvēce kādreiz beidzot sapratīs domu nozīmi, kaut vai savas pašas sirds labā. Lai 

padomā par sūtījumu indi! Laiks piegriezt vērību daudzajām slimībām, kas cēlušās no 

domām. Nebūtu par ļaunu katras slimības gadījumā izdarīt pretsuģestiju domām. 

Tāpat var izdarīt arī magnētiskas passas (skārienus) virs ievainotā orgāna. Nav 

vajadzīgs nekas sevišķs, vienīgi sirds lūgšana, kas rada magnētisku saiti ar Augstāko. 

Uzliekot rokas, nevajag domāt par slimību, bet tikai savienoties ar Augstāko. 

167. 

Pieredzējis Vadītājs bieži vien uzliks roku uz pleca vai uz rokas savam sarunu 

biedram. Daži to izdarīs apzināti, bet vairums – neapzināti. Bet pat apzinīgie ne 

vienmēr zina kā pielietot šo metodi. Tie domā, ka pietiek jau ar roku vien, ka plauksta 

jau pārraidīs domu spēku; bet cilvēki ļoti reti kad apzinās, ka pirkstu gali izstaro 

spēcīgāk. Un vēl – iedvesmojot domu, pirkstiem jābūt saspiestiem kopā, bet vēloties 

saņemt sarunu biedra reakciju, pirkstu galiem jābūt atdalītiem. Tādā ceļā tiek 

sasniegts stiprāks vairāku centru kairinājums. Cik daudz iespējamību slēpjas ikvienā 

darbībā! Vajag tikai tās pielietot apzinīgi. Apziņas un neapzinīguma attiecības 

salīdzināmas ar peldēšanu bez prasmes. Dažs, protams, sāk uzreiz peldēt, bet tas 

notiek ārkārtīgi reti. Tālab it visā jāņem vērā Hierarhija, kas redzami un neredzami 

pilda mūsu apziņu. Skumji, ja apziņu iedomāsies kā kaut ko abstraktu, kā kaut ko 

gandrīz vai pārdabīgu. Katrs sirds pukstiens pilda mūs kā ar esamības apziņu, tā arī ar 

Esības būtības izpratni. Domu neskaidrība izriet vienīgi no necieņas pret apziņu. Šos 

vārdus vajadzētu uzrakstīt katrā skolā uz sienām. Ja bērni jautātu – kā izsargāties no 

stindzinošās parastības, - varētu norādīt uz uzrakstu par cieņu. 

168. 

Pats Kristus parādīja dziedniecisko spēku pieskaroties. Ar sirdi Viņš dzīvē sniedza 

atvieglojumu. Tālab, jāiegaumē, ka pēc Valdoņa likuma visas patvarīgās burvestības 

ir nevietā. Sirds lūgšana iet tieši, tai nav vajadzīgs pat konvencionālais kanons. 
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Burvestībās redzams, ka tie paši vārdi domāti kā Dievam, tā arī Sātanam. Nevis vārdi, 

bet sirds jūtas dara brīnumu. 

169. 

Čigānietes parasti dod apvārdotas zāles, ieskatot, ka vienīgi tādā veidā zāles būs 

iedarbīgas. Tā Mūsu Himalaju tradīcijas apstiprinājās daudzās izceļotāju paaudzēs. 

Patiešām, ja mēs salīdzināsim zāļu iedarbību, kuras ieņemtas labvēlīgi vai ar 

pretīgumu, tad starpība būs pārsteidzoša. Pa vistiprākie līdzekļi spēs radīt pretējas 

sekas, ja tos pavadīs attiecīga iedvesme. Var uzrakstīt ievērojamu grāmatu par 

materiālo iedarbību relativitāti. No daudzām nozarēm ir iespējams savākt faktus, kas 

apliecinās, ka starp noteicošajiem faktoriem materiālās puses nozīme visniecīgākā. Tā 

soli pa solim jāizseko Agni kustība. Nevajag uzreiz ielaisties komplicētās formulās, 

bet vajag vadīties no katras dienas apbrīnojamiem liecinājumiem. Ja jau pūšļotāji 

saprot, kur slēpjas uzvarošā sākotne, tad izglītotam ārstam vēl jo vairāk jāsaredz 

pareizā ievirze. Šajā ceļā nāksies sastapt i pagātni, i nākotni. 

170. 

Ārstējot slimības ar gribas pavēli iegaumējiet, ka lipīgās slimības nevar likvidēt ar 

iedvesmes palīdzību. Parastā kļūda slēpjas neprasmē atšķirt iespējamā ietekmējuma 

apjomu. Bez tam līdzīgu slimību ārstēšana ar iedvesmi var radīt neizlabojamu postu. 

Labāk neaizskart suni, kas iestājies vārtos; jo to sāks sist, viņa niknums 

desmitkāršosies. Tāpat tas ir arī ar mikrobiem, tos iespējams pieveikt ar stariem vai ar 

organisma pretošanās spēku, bet gribas pātaga liks daudziem centriem atslābt un 

uguns spēks pārņems jaunus novadus. Stari pārcērt infekcijas saknes, bet griba 

aktivizē infekciju jaunai darbībai. 

Grūti, protams, ir noteikt slimību tās iedīglī, tikai atdalījumu analīze un izstarojumu 

aina palīdzēs uzstādīt diagnozi. Ja izdalījumi dažreiz var arī maldināt par to īsto 

cēloni, tad slimības cēloni uzrādīs izstarojumu hieroglifs. Organisma darbības jebkura 

īpatnība nosaka krāsas un zīmējuma veidojumu. Novērojumus iespējams izdarīt 

jebkurā slimnīcā. 

171. 

Sevišķi aplami ir, kad ārsts pielaiž pie slimnieka nemākulīgu hipnotizētāju. Rupjais 

spēks nespēj izsekot visai slimības līkloču gaitai. Nav nozīmes tikai iemidzināt vien, 

vajag salīdzināt visus apstākļus un izsekot slimības komplicētajiem kanāliem. Katram 

iedvesmas vārdam, katrai intonācijai ir ugunīga nozīme. Tāpēc tikai kulturāls prāts 

spēj ietvert suģestijas likumus un ceļus. Tikai tāds prāts izpratīs visu savu atbildību 

par iedarbību uz ugunīgo enerģiju. 

172. 

Kad ārsts līdzsvaru zaudējušam cilvēkam, noliedz garīgu darbu, viņš nerīkojas gudri. 
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Ir zināmi pieredzējušu ārstu piemēri, kuri, tieši otrādi, psihiskās enerģijas darbību ir 

kāpinājuši. Protams, šo dziedinātāju rīcībā vajadzēja būt ievērojamiem viņu pašu 

psihiskās enerģijas krājumiem, lai varētu noteikt, uz kādu atziņas sfēru virzīt slimo. 

Nogurums nav veselīgs, bet spriegums ir dzīvinošs. Robeža starp šiem stāvokļiem ļoti 

sarežģīta. Pieredzējis ārsts, kurš izsmalcinājis savu psihisko enerģiju, spēj norādīt, kur 

ir lietderīgā sprieguma robeža. 

173. 

Pieredzējis ārsts, sniedzis ārsta palīdzību, saka slimajam – aizmirstiet slimību. Viņš 

zina, ka cilvēki parasti neprot sevi iedvesmot uz atveseļošanos. Tāpēc labāk, lai 

nenogurdina sevi ar šaubām par savu stāvokli. Virzīdami spēkus uz izdziedināšanu, 

cilvēki varētu palīdzēt sev izveseļoties, bet viņi ieskata par labāku atņemt sev šo 

spēku, neļaujot dabai veikt tās svētīgo darbu. 

Vai tad nav lietderīgi atcerēties par iedarbībām, kad runājam par Augstākām 

Pasaulēm? 

174. 

Medicīnai nezināmi centri, tā saucamie “obscure” ir mūsu domu atbildīgie virzītāji. 

Drīz vien šīs sviras atradīs savu uzdevumu un pienācīgo nodaļu grāmatās. 

175. 

Jums jāzina, ka ļaunāka par tiešu ievainojumu ir kontūzija no šāviņa vai eksplozijas, 

no tās cilvēks parasti zaudē līdzsvaru uz visiem laikiem. Tādas pašas ir arī neredzamo 

spēku satricinājuma sekas. Katrs ārsts var novērot vienādus simptomus kā no 

kontūzijas, tā arī no neredzamajiem satricinājumiem. Mēdz runāt par domu troksni, 

vai arī par silta vai auksta vēja brāzieniem. Tā ir taisnība, ka doma var šalkt vai 

izraisīt vēju. Un šāda darbība būs ugunīga, bet cilvēki reti kad ievēro tādas parādības. 

176. 

Senajie atzina par ļoti derīgu līdzekli pieskāršanos dziedzeriem ar ingvirīdu dzimtas 

augu saknēm, bet šāda ārstēšana ir ļoti primitīva, jo šo augu ugunīgās īpašības 

iespējams pielietot daudz lietderīgāk. Tie var dot derīgu ekstraktu ugunīgo darbību 

kāpināšanai. Acīmredzot, senajie domāja ārstēt līdzīgu ar līdzīgo. Arī vērmeles ir 

labas, tāpat arī rožu eļļa var iedarboties nomierinoši, bet ne tik ātri. Protams, augu 

ugunīgās īpašības ir daudzkārt pielietojamas un tās var arī pievienot kā sastāvdaļas 

spēcinošajiem līdzekļiem. 

177. 

Svētdevai noderīgas ir rozes. Vajag uzkrāt visus sekmīgus līdzekļus. Ne velti alķīmijā 

roze bija noslēpuma simbols. Bet rožu eļļu tagad izgatavo ļoti slikti. 
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178. 

Dodu jums padomu nebīties no viesuļa: tas nes tālo zemju ziedus. Un dziedniecības 

līdzekļi bieži tiek gatavoti no tālajām saknēm. 

179. 

Viegli var kāpināt augu vielu iedarbību, pastiprinot zemes virskārtas metalilāciju. 

Tādā veidā pat tās ārstniecības zāles, kas iedarbojas gausi, iegūs spēcīgu, ātru 

iedarbību. Var izdarīt pamācošus mēģinājumus ar spēcināto sēklu paaudzēm. Ar 

viengadīgajiem augiem šie mēģinājumi neprasa daudz gadu. Jau trešā paaudze uzrādīs 

stiprus pārveidojumus. 

180. 

Pareizi ir saprast skābekļa būtību kā seno rakstu ērgli. Fisfors, sēra cinks un platīns 

bieži sastopami senajos savienojamos. 

181. 

Plaša metālu pielietošana medikamentos Indijā izriet no spējas sazināties ar 

izplatījuma uguni. Jogu apziņa sazinās ar spīdekļiem. Jau dzīves laikā iespējas saņemt 

sfēru iedarbību. 

182. 

Azbests, daži vizlas veidi, margans, sodas nogulsnes vēl ne pavisam nav likti lietā 

dzīves vajadzībām. Kādas slimības var ārstēt sodas laukos? Kādus preperātus dod 

azbests? Kādas transmutācijas sniegs vizla? Par marganu esmu jau runājis. 

183. 

Lai balū smarža atgādina jums dziedniecisko izplatījuma šķīstīšanu. Kad zemākās 

sfēras ir padarītas tik netīras, bet augstumu emanācijas nes līdzi Prānas nogulšņu 

daļiņas. Nav iespējams Prānu izgatavot mākslīgi, bet viņas dabīgās nogulsnes tīra 

izplatījumu. 

183.a 

Pasaules Mātes balzāms ir brīnišķīgas zāles, kuras izgatavojis m.d., ņemot par pamatu 

vissenākās receptes un pievienojot vēl dažus ingredientus. Tās, vispirmā kārtā, ir 

neaizstājamas ielaistu ļaundabīgu brūču ārstēšanā. 

184. 

Dažu zāļu lietošana pielīdzināma nozāļošanai. Vajag pārskatīt saliktās zāles. Blakus 

tādām indēm aizmirstas paliek tās, kuras jūs pazīstat kā vērtīgu balzāmu. Nevajag 

atmest dzīvības devējus, lai arī kā pretinieki protestētu. 
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185. 

Ārsts ievēro, ka dažas zāles uz cilvēkiem iedarbojas pilnīgi dažādi. Dažs lielisks 

dzīvības devējs līdzeklis zināmiem cilvēkiem būs tikai dzimumu juteklības 

kairinātājs. Cilvēkus var pārbaudīt pēc zālēm. Zemākā daba no vielām izvelk tikai 

zemāko. Bet katrs, augstākajam piesaistītais spēks, smelsies tieši augstāko. Šāds 

likums jāiegaumē. Pat ārsts reti kad iztulko pareizi zāļu dažādās sekas. Lai gan visā ir 

samērība. 

186. 

Kad ārsts redz, ka nāve neizbēgama, tad mākslīga dzīvības uzturēšana var aizgājējam 

sagādāt smagas ciešanas. Iespējams pat kaitēt smalkajam ķermenim. Lūk, kāpēc jābūt 

ļoti vērīgiem un saudzīgiem pret aizgājējiem. 

Narkotikas 

187. 

Dziedinātāj, saki slimojošiem: vīna lietošana uz pusi samazina jūsu sekmes, 

narkotisko vielu lietošana aiznes trīsceturtdaļas jūsu dzīves spēju. Protams, Mana 

aptieka neder narkotiķiem. Pirms zāļu uzņemšanas trīs gadi jāpavada prānas vidū. 

188. 

Aizrādiet, cik ļoti neatbilstoši ir visi opija preperāti ceļā uz Mācību. Bezmiega 

lietišķība drīzāk tuvinās Mums. 

189. 

Opija smēķētāji dažreiz līdzinās saindētājiem ar tvanu vai benzīnu. Jālūdz cilvēce 

spert soļus, lai pilsētas netiktu saindētas ar benzīnu un naftu. Apdullināšanās briesmas 

pieaug. 

190. 

Starp mazajām narkotiskajām vielām atturieties no broma. Tas ir uguņu dzēsējs, bet to 

ļoti bieži lieto dažādos sastāvos. Turpretim baldriāns ir uguņu iededzinātājs. Ārstēšana 

ar narkotiskajām vielām līdzinās ārstēšanai ar čūskas indi. Atlanti pielietoja čūsku 

indi, bet, protams, var iedomāties, ka bieži šāda ārstēšana noslēdzās ar nāvi. 

Rūpējoties par tautas veselību, jāņem vērā nesaindēta barība. Nav vajadzīgi visi 

pārrūguši sieri un citi produkti, kuros attīstījusies trūdēšanas inde. Uguns prasa tīru 

kurināmo. 

191. 

Tā Mēs sniedzam Mūsu līdzekli darbības nostiprināšanai, bet Mēs esam noteikti pret 

narkotiskiem līdzekļiem, kas apklusina un nonāvē intelektu. Kā gan attīstīsies domu 

kādība, kas tik vajadzīga nākamajai dzīvei, ja mēs to notrulināsim ar indi? Bet 

medicīna neskopojas ar dzīvo miroņu ražošanu. 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

6.daļa: Dažādi padomi un paskaidrojumi  

6.nodaļa: Norādījumi ārstiem un slimajiem 

 

13 lapa no 18 lapām 
 

192. 

Uzbudinājuma gadījumā vispirms mazāk barības, tad baldriāns un, protams, piens ar 

sodu. Vajag atvieglināt sirdi. Kļūda ir lietot narkotikas un spirtu. Protams, Jogas 

pētīšanas rezultātā uzbudinājumam jāpārvēršas sajūsmā. Ja Mēs redzam cēloņus, 

sekas un iespējamības, vai tad nepaveras plašas izredzes sirds enerģijas pielietošanai 

ārstniecībā? Bet, kā dārgu pilienu, lai šo enerģiju neizšķiež nevajadzīgā manifestācijā. 

Tālab uzsvaroju, cik ļoti nepieciešams ārstēšanā ir abpusējs apzinīgums. Nav 

iespējams pat iztēloties, cik stiprā mērā apzinīguma dzirksts tuvina pozitīvu 

atrisinājumu. Vajag audzināt sirdi, lai tā visās rīcībās kļūtu apzinīga. Uzskatiet to kā 

likumu. 

193. 

Zināmos gadījumos, vai slimībās ārstam, protams, ir tiesības pielietot narkotiskas 

vielas. Narkotiskās vielas ir kaitīgas cilvēkiem ar atvērtiem centriem un tieši tad, ja 

kāds no centriem ir uzliesmojuma stāvoklī. Bet, diemžēl, ārsti, pa lielākai daļai, neko 

nav dzirdējuši par šādiem uzliesmojumiem, tāpēc vēl daudz posta tiks nodarīts ar 

nepareizām diagnozēm. Varētu viņiem sacīt: “Cilvēki pieraduši bruņoties pret jau 

zināmām sodībām, bet pašlaik ir bīstams nevis mēris un holēra, vai pat vēzis un 

meningīts, bet rodas tā dēvētās neiralģijas jauni veidi, kas var izvērsties par veselu 

epidēmiju. Šīs slimības var nosaukt par psihiskās enerģijas ciešanām, pie kam, var 

notikt arī inficēšanās. Bet ārsti vēl ilgi nepievērsīs uzmanību slimību jaunajiem 

veidiem. Tās var nosaukt par ugunīgo drudzi, bet svarīgs ir nevis nosaukums, daudz 

svarīgāk ir izprast cēloni. Nemierināsim sevi ar to, ka rases nomaiņa nenovēršami nes 

līdzi daudz juku. Katrs, kas sācis domāt par psihisko enerģiju, sapratīs, ka tā turama 

tīrībā. Jāizprot, ka netīra enerģija radīs arī briesmīgas izpausmes izplatījumā. 

Nevienam nav tiesības duļķot kosmisko plūsmu, jo viņš pavairos daudzu ciešanas un 

vispirmām kārtām arī pats savas. 

Redze 

194. 

Enerģijas spriegumiem piemīt arī dziednieciskas īpašības. Tā, piemēram, domas 

zibens visai noderīgi redzei. Bet vajag to ne vien redzēt, bet arī apjēgt šīs parādības 

nozīmi. Senatnē šādus zibeņus dēvēja par apskaidrotību. 

195. 

Kāpēc brīnaties, ka redzes attīstība prasa mērenu gaismu? Saprotams, ka spilgta 

gaisma kavē iekšējās gaismas pastiprināšanos. Bet tikai šī pilnveidotā ievirze radīs 

stiprus pamatus. Tāpēc senatnē iesvaidījumus Mistērijās apvienoja ar ilgstošu 

uzturēšanos tumsā, tik ilgi, kamēr acs ar savu iekšējo redzi pārvarēja tumsas šķēršļus. 
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Ķīniešu adata 

196. 

Jūsu novērotā ķīniešu ārstniecības metode adatu durstīšana attiecīgos centros nav 

ārstēšana, bet tikai pagaidu ietekmēšana. Senie ēģiptieši darīja to pašu, izdarot 

spiedienu uz korespondējošiem centriem. Arī pašlaik bankas un sautējošās kompreses 

uzskatāmas par tāda paša veida papildinājumu. Tā arī visā dzīvē ar attiecīgiem 

papildlīdzekļiem vajag novērst kairinājumus. Senās Ķīnas Mācība pazina arī 

izārstēšanas procesu, kāpinot dzīvotspēju. Tieši Ķīna novērtēja Žeņ-Šeņa un ilgstošu 

muskusa lietošanu. Tāpat nav jābrīnās, ka tās medicīna zina, kā izpaužas augstākā 

dzīvotspēja. Tāpat arī var pamanīt dzīvotspējas parādības ugunīgumu. Lai labākie 

ārsti iemācās izpazīt augu un dzīvnieku vitālo spēku ugunīgo sākotni. Kad apdraud 

ugunīgas epidēmijas, šādus pētījumus nevajag atlikt; neaizmirsīsim, ka līdzīgs 

ārstējams ar līdzīgu. 

Patiesības zāle 

197. 

Patiešām, tā dēvētā patiesības zāle eksistē. Septiņu augu savienojums atver 

aizturētājus centrus un cilvēks stāsta savas domas. Tas nav hašišs, bet vecu veca 

dziedniecisku iedarbību parādība. Sākumā to lietoja slimību noteikšanai, jo neviens 

labāk par sevi pašu nezin cēloni tam, kas norisinās iekšienē. Bet iekšējā apziņa bez 

sevišķas ietekmes šos apslēptos cēloņus nespēj parādīt. Tikai vēlākos laikos Valdnieki 

un tiesas to pielietoja kā uzzināšanas līdzekli, tādēji ieviešot varmācības elementu. 

Bet viss varmācīgais un mākslotais ir pretīgs Esamības pamatiem. 

Anēmija 

198. 

Anēmiju parasti ieskata par mazasinību, bet šī īpašība nav galvenā. Mazasinība ir 

vienīgi psihiskās enerģijas atplūduma sekas. Ārstiem, kas nemēdz iedziļināties, liekas, 

ka spēkus iespējams papildināt dzerot asinis, bet viņi aizmirst, ka tad spēku 

pieplūdums būs tikai šķietams. Tas ir tas pats kā apgaismot lielu māju ar vienu 

sērkociņu. Asins lietošana atnes daudz ļauna, šī substance prasa izpētīšanu un prasmi 

pielāgot. Tāpēc Mēs vispār neieteicam tādu asins sajaukšanu. Un īstenībā tā nav arī 

vajadzīga. Psihiskās enerģijas kāpinājums sasniedzams vienkāršiem līdzekļiem, par 

kuriem mēs jau esam runājuši. Bet pie tam parūpēsimies, lai tuvumā neatrastos kāds, 

kas izsūc enerģiju. To taču ir iespējams uzsūkt apzinīgi un neapzinīgi. Katrs īgns 

uzbudinājums ikkatra drūma noskaņa jau mazinās absorbēs vērtīgo enerģiju. 

Iepazīstoties ar Brālības pamatiem, vispirmā kārtā ir izskaužami visi cēloņi, kas traucē 

psihisko enerģiju. 
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Asins pārliešana 

199. 

Asins pārliešana pielietota bieži. Par to jau esam runājuši, bet nepieciešams norādīt uz 

diviem apstākļiem. Jau sāk koordinēt asins fiziskās īpašības, bet tas vēl būs primitīvs 

nosacījums. Drīz sapratīs, ka sevišķi svarīgs ir psihiskais nosacījums, pēc tam pienāks 

laiks, kad apzināsies karmiskos nosacījumus. Tikai šo triju nosacījumu ievērošana dos 

vajadzīgos rezultātus. 

Karmiskā saskaņa nenozīmē, ka vislabākās būs tuvinieku asinis. Cilvēki iemācīsies 

pazīt karmiskās saites. Astroloģija un gaišredzība būs labi palīgi. Tāpat var sagaidīt, 

ka tiks taisnīgi novērtēta arī psihiskā puse. Ir par maz runāt par asiņu rašu koeficientu. 

Ciltīm sajaucoties šī pazīme var stipri izlīdzināties, bet auras psihiskā nozīme var 

uzrādīt citas atšķirības. 

Sacīs – gadījumos, kad nepieciešama momentāla iedarbība, šādas metodes būs pārāk 

gausas. Bet bez steidzīgajiem gadījumiem ir arī tādi, kur dienai vai divām nav 

izšķirošas nozīmes. Pat neatliekamas operācijas gadījumā paspēj izdarīt dažādus 

pētījumus, - vēl jo vairāk nosakot asiņu kvalitātes jautājumu, jāparāda sevišķa 

uzmanība. 

Sajauktu asiņu krājumi liecina par zināšanu trūkumu. Gan fiziskā, gan psihiskā 

nozīmē, jāpadomā, kādi pretstatīgi elementi bez šķirošanas tiek salieti kopā. Īstas 

izdziedināšanas vietā iznāk šķietama – kaut kas līdzīgs robotam. Cilvēki nesaprot, 

kādas sekas viņi rada nākamajām paaudzēm. No vienas puses cilvēki it kā rūpējas par 

paaudžu tīrību, bet no otras, viņi nesaprātīgi ielaiž dažādas asinis. 

Mēs nožēlojam, redzot, cik neapdomīgi cilvēki apietas ar stiprākajām vielām. 

Psihologiem jāpaplašina savas zināšanas. Tieši viņi spēj sniegt cilvēcei vajadzīgo 

padomu. Lai viņi iemāca domāt smalkāk, lai cilvēks varētu zināt, kur robeža, kuru 

jānosargā. 

“Asinis ir vērtīga dzīvju saite.” 

Strofants 

200. 

Jāiegaumē, ka pat visdziednieciskākie līdzekļi var izvērsties par kaitīgiem, atkarībā no 

organisma stāvokļa. Piemēram, ieteiktais strofants dusmu gadījumā var izvadīt 

indīgas īpašības. Strofants – sirds darbības regulētājs un ir labs sprieguma vai 

noguruma gadījumā, bet nekad ne dusmās vai īgnumā. Tāpat arī citi līdzekļi ir labi 

tad, ja tie atbilst organisma stāvoklim. 

201. 

Varam minēt jau kopš senatnes lietotas veselas augu virknes, kas tika ieteiktas, lai 

rosinātu sirds enerģiju ārēju ietekmēšanu vajadzībām. Bet pašlaik, izņemot strofantu, 
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citas neminēšu, lai neveicinātu ļaunprātības. Strofants ne tikai regulē, bet arī 

koncentrē sirds enerģiju, tālab nav kaitīgi to lietot bez sevišķa iemesla ik pēc divām 

nedēļām. Trīs dienas no vietas drīkst ieņemt pa 6 pilieniem –reizi dienā, vakarā. Sirds 

satricinājumu gadījumos, protams, var arī divas reizes. 

Ārprāts  

202. 

Par trakumu sauc briesmīgo stāvokli, kādā ieslīgst patības pārņemtie, tie, kas 

augstākajām Mācībām pieskārušies alkatības dzīti. Viņu stāvokli citādi nevar nosaukt, 

kā par trakumu. Lai ārsti izpētī viņu siekalas, lai varētu pārliecināties par viņu 

organisma pataloģisko stāvokli. Kāds pajautās – vai tie nekož? Viņam būs taisnība, jo 

viņu pieskaršanās ir indīga. Var minēt daudzus šāda ārprāta piemērus. Jābrīnās, ar 

kādiem tumšiem nolūkiem šie ļaudis tuvojas Gaišajiem Avotiem. Ļoti jābrīnās, ka 

cilvēks traucas uz tik riebīgu bezdibeni, bet viņa domāšana tālāk par šodienu 

nesniedzas. 

203. 

Klusais ārprāts ir  it kā lokāla paralīze. Vajag draudzīgi pieskarties smadzenēm un 

sirdij. Reti kad notiek šāda sirsnīga pieskaršanās. No slimā vai nu baidās, vai viņu 

ignorē (nievā, nepiegriež vērību). Bet saslimšana varēja notikt ne paša saslimušā 

vainas dēļ, viņu varēja apdullināt ienaidnieka bulta. Daudzus tādus vājprātīgos ir 

iespējams izārstēt, viņi ir it kā kontuzēti. 

204. 

Ir daudz ārprāta cēloņu. Neuzvelsim visu vainu vienīgi apsēstībai, bet padomāsim par 

visām ekscesu vajadzībām. Tāpat neaizmirsīsim, ka apziņas var radīt lūzumus. 

Cilvēks nojauš kaut ko neizbēgamu un tik ļoti sasprindzē gribu, ka notiek apziņas 

aptumšošanās. Bez tam var būt arī smadzeņu slimības. Ārprāta mazināšanās atkarājas 

no ārstiem. Bez tam arī kooperācijas ideja dos pestījošu palīdzību. Pareiza evolūcija 

atpestīs cilvēci no ārprāta. 

Dažādi padomi 

205. 

Fiziskā vājuma gadījumā grūti padodas arī psihiskie mēģinājumi. Nogurumu var 

pārvarēt ar īsu, bet pilnīgu mieru. 

206. 

Ir jāzina daži piesardzības noteikumi Agni Jogā. Pēc zināmas pakāpes var samanīt 

sāpes mugurā, nevar pieliekties, ja, kā dzīvsudrabs termometrā kāpj enerģijas stabs. 

Tāpēc ieteicams taisns mugurkaula stāvoklis. Tikpat maz ir vēlami darbi, kas prasa 

sānisku sasprindzēšanos. Piemēram, koka ciršana. Liesma pēc struktūras ir 
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svērteniska. Tā darbosies katra uguns. Mazu piesardzību lietošana nenovirzīs no 

dzīves. Var gluži nemanot ieviest nekaitīgu darbību veidu. 

207. 

Protams, kurināmā jautājums Āzijā jāgroza. Vajag prast likt lietā minerālo kurināmo 

un audzēt koku stādījumus. Bet zilskābe jau sen indē Āzijas smadzenes. Pat 

augstumos atrodas kurināmo vielu slāņi. Pazaudējusi smadzenes, tauta pārvērtusies 

slinkos liekēžos. 

Galvoju par veselību tur, kur apzinīgi sargā prānu. Evolūcijai jāizpaužas neatrauti no 

tautu dzīves uzplaukuma. 

Suņu rūkšana var piešķirt simfonijai ritmu. Kapsētas klusums bieži vien ir kroplīgāks 

par vēja gaudām. 

208. 

Reti mēs dodam priekšroku ūdens ceļiem. Ūdens stihija pretēja kalnu magnētismam. 

Zibens bultas šķeļ ūdeni neradot sekas. Mēs, turpretim, cenšamies izolēt katru strāvu. 

Metāliem tiek dota priekšroka nevis pēc vērtības, bet pēc pretestības spējas. Nevajag 

valkāt vara lietas. Senatnē zināja, par cik bronza derīgāka. Tāpat cinku vairs nevajag 

lietot ikdienišķā dzīvē. Pieskāršanās rada ne tikai saindēšanos, bet metāla kanāls atnes 

slimības, tādēļ vara nauda jāiznīcina, labāks ir vissīkākais sudrabs. 

209. 

Dūmi, protams, sevišķi tabakas dūmi, ir kaitīgi. 

210. 

Par rokrakstiem. Rokrakstu nozīme ir pilnīgi aizmirsta. Pat visvienkāršākais ārsts 

saprot, ka infekciju var pārnest uz papīra strēmeles. Dievbijīgie karaļi un svētie 

kardināļi ne reizi vien ar to ir pavairojuši savu labklājību. Tāpat jūs zināt par tagadnes 

hipnotizētāju mēģinājumiem, kad uz pavēli tiek lasītas slēgtas vēstules. Pat cirkos to 

rāda, bez maksas paaugstinājuma. Tātad rokraksta ārējā un iekšējā nozīme ir liela. 

Vienīgi ar rokas berzēšanu vien var korķa figūriņām likt lēkāt. Padomājiet, cik 

enerģijas uzņem papīra lapa centriem kooperatīvi sadarbojoties. 

Var novērot enerģijas izstarojumu no pirkstu galiem. Tumsā šos uzplaiksnījumus var 

saskatīt. 

Sevišķi spēcīgu emanāciju gadījumos pat dienā var redzēt gaišzilu gaismu. Kopā ar 

izstarojumiem uz papīra nogulstas neiznīcināmā enerģija, līdzīga vārda un domas 

iedarbībai.  

Vēstules nes nevis pieņemtās burtu zīmes, bet varenu cilvēciskās būtības infekciju. 

No šādas izpratnes viedokļa, dažu vēstuli labāk paturēt rokās, to pārlasot, citai – labāk 

nepieskarties. Protams, pa pasauli lido daudz tukšu lapu, uz kurām nav palikušas 
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cilvēcīgās apziņas dzirkstis. Kā saprast starpību? – Ar gara zināšanu, ar to pašu, kas 

izšķir, kur mēs varam pielietot rokas spiedienu. 

Rokraksts ir rokas spiediens no attāluma. 

211. 

Ticībās un likumos daudzkārt tiek pelta nesātība, bet atkal bez paskaidrojuma. 

Atturības praktiskumu barībā un vārdos var redzēt dažu mēnešu laikā. Protams, Mēs 

tāpat kā agrāk esam pret nežēlību un spīdzināšanu, miesa zina kurināmā mēru. 

Par atturību dzimumdzīvē jārunā sīkāk, pārāk daudz vietas šim jautājumam piešķirts 

pašreizējā domāšanā. Ļoti senās mistērijas sacīja: “Lingam ir gudrības trauks”, bet ar 

laiku šī zināšana pārvērtusies nejēdzīgos falliniskos kultos un reliģija sāka kaut ko 

aizliegt, nav zināms kā vārdā? Tai vietā vajadzēja vienkārši teikt – radīšanas fakts ir 

tik brīnišķīgs, ka to nevar apiet ar parastajiem mērogiem. 

Var apsvērt, var sadalīt vismazākās daļiņās, bet tomēr paliks nenotverama un 

neizsakāma substance, kas ir tikpat neatvietojama, kā grauda dzīvības spēks. Savā 

laikā Mēs piegriezīsim vērību dažām pārsteidzošām šīs substances īpašībām, kas var 

kļūt saskatāmas, bet tagad jāpiekrīt, ka tādai neparastai substancei jābūt ļoti vērtīgai 

un tai jāpiemīt kādām svarīgām īpašībām. Labākais pierādījums, protams, būs 

izmēģinājums. Jo mēs salīdzināsim divus indivīdus, no kuriem viens izšķiež dzīvības 

substanci, bet otrs to apzinīgi sargā, būsim pārsteigti, par cik otrā indivīdā aparāts 

attīstīsies jūtīgāks. Viņa darba vērtība kļūst pilnīgi cita, nodomu un ideju skaits aug. 

Saules pinuma un smadzeņu centri tiek it kā neredzamas uguns sasildīti. Tāpēc 

atturība nav patoloģiska atteikšanās, bet saprātīga darbība. Dot dzīvību, nenozīmē 

izsviest visu dzīvības substances krājumu. Ja pirmās pakāpes ļaudis tikai paturētu 

prātā dzīvības substances vērtību, tad ar to jau ievērojami samazinātos aizliegumu 

nepieciešamība. Aizliegumam jātop apgāztam, tas ir tiekšanās likums. Bet 

neaizstājamā vērtība būs pasargāta – tas ir tiekšanās likums. 

Paraudzīsimies uz lietām patiesāk – viss neaizstājamais tiks pirmā kārtā pasargāts. 

Protams, vai varam mest dārgumu izplatījumā? Protams, šis spēks pievienosies 

stihijām, no kurienes tas ar tādām pūlēm iegūts. Evolūcijas sadarbības vietā būs 

atkritumi, kurus nāksies pārstrādāt. Tātad iedomāsimies atturību kā Spārnus. 

 

 

 

 


