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Prāts svārstās, bet apziņa līksmo. Kurp tad vērsties? Pat bērns sacīs – uz būtisko. Pat 

bērns cenšas neņemt dzeloņaino mizu, lai atveldzētos ar sulu. Nekas mūs nevar 

aizkavēt atjaunoties apziņā. 

59. 

Garu, apziņu pārveidotāju, nosauc par cilvēku vadītāju. Tikai kad Mūsu uguns Nesējs 

apstiprina šos spriegumus, tad viņš kopā ar Mums pievelk jaunas iespējamības. 

60. 

Apziņu un pasaules izpratni spriego gara svira. Katrs gars rada savu pasauli un no 

apziņas kādības ir atkarīgi radītās pasaules skaistums vai kroplīgums. Tikai kosmisko 

enerģiju atskārsme ierosina gara jaunradi. Bet gars, kas noliedz Kosmiskā Magnēta 

būtību, tiek nobīdīts neziņas sfērā. Var cilvēki sacīt, ka eksistē tā pasaule, kādu 

cilvēce pati radījusi, bet patiesās traukšanās pasaule dzīvo ugunīgajā apziņā un 

Bezrobežībā. 

61. 

Ja cilvēces apziņa spētu salīdzināt mūžīgo ar pārejošo, tad pavīdētu Kosma izpratne, 

jo visas cilvēces vērtības dibinās uz mūžīgā pamata. Bet cilvēce tik lielas cieņas pilna 

pret pārejošo, ka aizmirsusi Mūžīgo. Lai gan raksturīgi, ka formas mainās, iznīkst un 

to nomaina jauna. Pārejamība tik redzama un katra pārejamība norāda uz mūžīgo 

dzīvību. Katras formas radītājs ir Gars, bet cilvēce to noliedz. Ja sapratīs, ka gars ir 

mūžīgs, tad arī bezrobežība un nemirstība ieviesīsies dzīvē. Tālab tautas gars jāvirza 

uz Augstāko Sākotņu izpratni. Cilvēce nodarbināta ar sevi, bet visa sakne un sākums 

ir jaunradē, taču tā aizmirsta. Kad garu kā svēto uguni turēs godā, tad apstiprināsies 

diženā augšupeja. 

62. 

Gars apstiprināts kā uguns, un nav kosmiskās liesmas apstājas. Sekojot uguns 

likumam mēs spējam noturēties pilnveidošanās ceļā. Saules uguns un gara uguns ir 

mūsu radošie spēki. Saules siltums un sirds siltums – mūsu dzīvības devēji. 

Elementu sadalīšanās paredz formu daudzveidību, bet neparedz antagonisma 

pieaugsmi. Gaisma un tumsa saskaroties spēj kļūt par līdzstrādniekiem. Asu šķautņu 

izveidošana dzīvē ievedusi domāšanu. Gaisma un tumsa sadarbojas arī augstākajās 

pasaulēs. Kosmosa spēks izplatās bezrobežīgi. 

63. 

Apziņa uzkrājas lēnā pieredzē. Var ar vienkāršu mēģinājumu parādīt, kā šis tiesnesis 

pārvērš mūsu darbības. Neattīstītu cilvēku ierosina uz kaut kādām darbībām un 

novēro, kā viņš tās izpilda. Pēc tam ar gribas sūtījumu atņem viņam apziņu un liek 

izpildīt tās pašas darbības – salīdzinājums būs pārsteidzošs. 
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64. 

Var attīstīt sevī spēju pastāvīgi mācīties, pie tam nav svarīgi faktu uzskaitījumi, bet 

apziņas paplašināšana. Nav svarīgi, kādā ceļā pieaug apziņa, bet viņas apjoms ļauj 

ietvert lielu apmēru nolikumus. 

Kāda veida mācīšanās noved ātrāk pie apziņas paplašināšanas? Šajā ganībās ļaudis 

jālaiž pilnīgi individuāli. Katram sava zāle. 

65. 

Kā apziņa var būt uzplaukuma garantija, tāpat tā spēj izraisīt arī trūdēšanu. 

Aprobežotā domāšana sagrauj visas iespējamības, jo celtniecība dibinās uz apziņas 

attīstības. Kā jau ir iespējams traukties uz Augstāko Ideālu bez apziņas 

paplašinājuma! Taču Augstāko Tēlu spēj atskārst ugunīgā un bezbailīgā apziņa, jo 

ugunīgās apziņas spēkam nav robežu. Tā ceļā uz Ugunīgo Pasauli jākāpina visi spēki 

apziņas paplašināšanai. 

66. 

Saka, ka apziņas augšana līdzīga zāles augšanai. Cilvēks nespēj novērot zāles augšanu 

katrā stundā, un tikpat nemanot parādīsies arī zieda sākotne! Vienīgi pa periodiem 

iespējams pamanīt apziņas pārmaiņu, bet šāda pārmaiņa būs vārdos pasakāma. Apziņa 

aug sintēzē, tā nevar virzīties uz priekšu sausi. Apziņas kustība būs no centra, ietverot 

arvien jaunus izpratnes lokus. 

67. 

Apziņas augšanu pavada skumju spazmas, tās tiešām ir neizbēgamas. Bezgalības 

neatbilstība zemes īstenībai nevar nemodināt taisnīgas apziņas jūtu. Nav ceļa uz 

Bezgalību bez apkārtējā sajušanas. Ticiet, jo izkoptāka apziņa, jo lielākas ilgu 

skumjas. Kas gan spēj izjust Kosma daiļumu? Kas kaut vienu reizi dzirdējis sfēru 

saskaņu, tas izprot zemes nepilnību, ko radījis cilvēces stāvoklis. 

Ir jācīnās ar šiem skumju uzplūdumiem apzinīgi saprotot, ka tie neizbēgami. 

68. 

Jums taisnība, runājot par iekšējo attīstību, šīs sviras kā trauksmīgs Magnēts ietekmē 

darbību. Kad Mūsu Tara pašaizliedzīgi atdod sevi cilvēces labā, tad var sacīt, ka 

neredzamā liesma virza cilvēci tāpatīgi ar Kosmosu. 

Kad Mūsu Guru pašaizliedzīgi iegremdējas zemes sfērās, tas nozīmē, ka viņš 

neredzami virza cilvēces attīstību. Ja cilvēces attīstību kāpina neredzamās gara sviras, 

tāpēc darbības attīstību veicina spriegums kā iekšējā magnēta attīstība, tāpēc gara 

spēks ir neuzvarams. 
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69. 

Stipra ticība pievelk visas iespējamības. Ar Magnētu nodibinās sakars tikai tad, ja 

sirds sviras kāpina jaunrades norisi, tikai tad, ja norise saspriegta. Tāpēc ticība līdz 

galam sniedz visas iespējamības. 

70. 

Nav nosakāmas apziņas robežas. Protams, šīs pakāpes noteikti pastāv, bet viņu līnijas 

ir līkumotas. Grūti noteikt tās ar vispārēju definējumu. Sevišķi zemākajās pakāpēs 

spriedumam jābūt saudzīgam, lai nenodarītu ļaunumu! 

Kā var likt visiem vērsties vienā virzienā? Bet skatoties uz dažādām pusēm, cilvēki 

redzēs atšķirīgo, nekaitējot vispārības labumam. Lai skatās uz dažādām pusēm. Lai 

novēro visus zvaigžņotā izplatījuma punktus. Vajag, lai acs iemācītos novērot. Lai 

izlieto visus kopīgos krājumus, tikai lai ievēro vispārības labumu. Ļaujiet izmantot 

visus avotus, un atkarībā no tā, lielāks būs tas, kas vairāk ietvers. 

Gara degsme tik visai dažāda. Bet labāk ir ja kļūdaties, pārspīlēdami labuma iespējas, 

tikai lai nav jāmazina. Ejot pa pļavu, nenoplūciet bez vajadzības puķes. Aizejot 

domājiet, ko pat vis neizveicīgākais līdzstrādnieks var dot savu akmeni celtnei. 

Nevajag atmest, kamēr nav pārkāpta nodevības līnija. Spriediet pēc šīs melnās 

pazīmes. 

71. 

Celtniecībai ir tas faktors, kas rada Visumu. Cerēt, ka no ļaundarības izaugs Labuma 

Lotoss, ir nesamērīgi. Katras darbības sekas jāizprot kā sākuma tiešais atspulgs. 

Neveiksmes kodols vispārējā pielietojumā viegli skan tajā pašā tempā. Tumsonības 

dīglis saindē klusās stihijas. Bet brāzmainā stihija kāpina Kosmosa ritmu. Kad 

izstarojums tiecas apzinīgi uztvert visus kosmisko viļņu ornamentus, tad pieņemiet 

tos. Neizlietotie spēki, līdzīgi kodolenerģijas lādiņiem, joņo izplatījuma sfērās. 

Iegaumējiet, ka, vispirms, nepieciešami apvaldīt pasaules okeānu, pēc tam sekas 

liecinās, kāds bijis izmēģinājums. Mūsu blīve prasa daudz, lai sadziedētu 

iedragājumus. Valdoņi fontaniem izlējuši formulas. Palīdzībai tika sūtīts Mācības 

vairogs un nenovērtējami gara dārgumi druskās izgaisa izplatījumā. Bet izplatījums – 

dižens apkopotājs un visu jūsu nepielietoto dārgumu uzkrājējs. Kosmoss neko 

neizšķiež un rezerves gaida. Kad izpratīsit, tad zināšanas dzirkstis jums atklās visus 

esamības noslēpumus. Stihija bīstama tikai tam, kas izbaudījis tagadējās dzīves 

trūdēšanu. Tas, kurš redz un apsveic cēlonību kā seku liecinājumu, ir evolūcijas īstais 

līdzstrādnieks. 

Kosma noslēptās izpausmes uzmirdz meklētāja acij. Bet drūma ir tā cilvēka pasaule, 

kas saredz tikai tās iznīcību reizē ar savu nāvi. 
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72. 

Sevis pilnveidošana ir Gaisma. Paštīksmināšanās ir tumsa. Dzīvi var celt tā, ka katra 

diena būs kā beigas, bet var tā apskaidrot dzīvi, ka katra stunda būs sākums. Tik 

uzskatāmi iespējams pārveidot mūsu zemes esamību. Tikai tādējādi kļūs nojaušami 

nākotnes jautājumi un ugunīgās pilnveidošanās apziņa. Jāatrod drosme pārveidot 

dzīvi, atbilstoši jauniem uzkrājumiem. Nomirt vectēva gultā lai paliek viduslaiku 

īpatnība. Bet Mēs ieteicam novietot šādas gultas muzejā, tā būs arī higiēniskāk. Bet 

rītdienu nedrīkst ierobežot vakardienas mērogs, kā gan citādi tuvosimies Ugunīgās 

Pasaules atskārsmei, kura vectēvam šķita esam elles ugunis!? Bet tagad, kad pienācīgi 

novērtē Gaismu un Uguns majestātiskumu, mums var būt garīgi ļoti bagāta rītdiena. 

73. 

Kosmiskās ugunis pārveido visu organismu un svešus elementus iznīcina viņu pašu 

liesma. Uzvar apbruņotā gara traukšanās un tāpēc Bezrobežība norāda uz 

visucaurstrāvojošo uguni, kas paredzēta kā dziedniecisks simptoms. 

Katram uzdots atrast ceļu uz augstāko sfēru, bet kad cilvēce domā, ka darbs, kas 

paredzēts gara un visu noslāņojumu pārstrādāšanai, vat norisināties no ārienes, tad 

Kosma sviras iznīcinās uzkrājumus. Tikai ar savu roku, tikai ar savu gribu, tikai ar 

savu tiekšanos, tikai ar savu darbu, gars kļūst par apzinīgu Bezrobežības 

līdzstrādnieku. Sviras skars šauro redzes loku, lai iznīcinātu to, kas aptumšo 

evolūcijas gaitu. Bet viengabalainās dzīves – kuras uzdevums ir apvienošanās ar 

augstāko sfēru – kustības sviras skars kā atjaunojoša uguns. 

Vienotība, neatdalāmība no gara kodola, kā radītāja atzīšana dos Esamības būtības 

labāko formulu. 

74. 

Kad cilvēce iemācīsies izprast Kosmisko Vienību, tad nostiprināsies Kosmiskā 

celtniecība. Cilvēces galvenais uzdevums ir apvienot materiālo pasauli ar garīgo. 

Sfēru norobežošana notiek visai krasi, tāpēc tik reta ir nolemtā apvienošanās ar 

mehānisko pasauli, kurā cilvēki tā iegremdējušies. Kad planētas apziņa tiecas 

apvienot visus faktorus, tad kosmiskā pārvietošanās skar visas sfēras. Tāpēc planētas 

apziņa nostabilizē kosmisko enerģiju. Agni Joga tiekšanās un centru darbs palīdz 

nostabilizēt kosmisko apziņu. Tāpēc enerģijas galvenais uzdevums ir veicināt apziņas 

augšupeju. Mūsu Brāļu jaunrade tiecas uz to, attīstot cilvēcē kosmisko apziņu. Tāpēc 

Mēs tā nostiprinām centru sadarbību. 

Mēs patiesi augsti vērtējam uguņu transmutējošo spēku! 

75. 

Cilvēces apziņu vada izplatījuma uguns būtība. Kad atzīs, ka pat mēness stari sekmē 

augu augšanu un ietekmē nedzīvus priekšmetus, tad ejot soli uz priekšu, būs 

iespējams atzīt staru jaunradi. Protams, dzīvības devēja – Saule piesātina Visu 
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Visumu, bet atziņa, ka plūstošie stari piešķir enerģijai apzinīgu spēku, nesīs 

visugunīgākos sasniegumus. Kosmoss prasa visā tāpatīgu traukšanos. Izjūtot strāvu 

vibrācijas, cilvēces saņems visus staru radošos sūtījumus. Tā Kosmoss izdala savus 

dārgumus. Nav atvairāmi šo dārgumu apliecinājumi. Gara pielietojums jāatzīst, tāpat 

kā brīnišķīgais varenais impulss. Gars ir kosmiskās jaunrades pamats. Atklājums ir  - 

saharmonizēšanās ar kosmisko staru. Daudzveidīgo elementu stari nes cilvēcei 

neizmērojamus sasniegumus. 

76. 

Bet saprotams, ka cilvēki vēlas esamības pārmaiņu. Kāds Valdonis vēlējās atrast 

apmierināto. Pēc ilgiem meklējumiem beidzot tādu atrada – tas bija mēms, kurls un 

akls. 

77. 

Katra nomaināmā iespējamība pakļauta kosmiskajam spriegumam. Kosmosa Griba 

piesātina visas saspringtās iespējamības, un katrs pievelk visas trauksmīgās enerģijas, 

tāpēc Magnēta pieskarsmi Kosmosa orbitai pievelk jaunas enerģijas izplatījuma 

apjomā. Tāpēc kosmiskā transmutācija kāpina visus radošos Spēkus. Tikai šis 

varenais Likums spēj virzīt evolūciju. Tā veidojas diženā kosmiskā evolūcija. 

78. 

Viss, kas cilvēces augšupejas uzdevumu iesaista evolūcijas ķēdē, koordinē viņas 

zemes virzienu ar Bezrobežību. Uzdevums ierosina jaunrades nodomus pielietot 

atklājumus izplatījumā ķēdē. Bet liels ir zaudējums, kad nodomi pavēl pārtraukt visu, 

kas veicina formu pilnveidošanos. Tikai kad būs atzīta izplatījuma bagātību vērtība, 

mūsu zemes formām būs iespējams pilnveidoties. Esošais bija pielāgots cilvēces 

pilnīgai izpratnei; un visas dzīvības formas bija atrodamas dažādās stadijās. Cik 

apziņas pakāpju, tik stadiju Bezrobežībā. Viss atbilst cits citam. Viss abpusēji pievelk 

viens otru un viss atspulgojas jaunrades bezdibenīgajā okeānā. 

Gars, kas prot orientēties uz augstākās planētas un apzinās vienas dzīves 

nenobeigtību, ir gara ērglis, kas dzīvē lido neierobežoti, izlejot tuksnesī zināšanas 

saukli. 

Garam atļauts izzināt kosmiskās ugunis!  

79. 

Planētas dzīves pieskaņošanās augstākajām sfērām dos cilvēkiem labākās 

kombinācijas. Tad mūsu spēku ritms trīskāršosies un saprāts atzīs šo vareno spēku. 

Tad piepildīsies Gudro Nolikums. 

Augstāko spēku sākotņu saskaņošanās, neredzamo ar redzamajām, norisinās 

nepārtraukti. Tāpēc izprotiet mūsu dzīvības nedalāmību. Kosma Elpa visā esošajā ir 
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nesatricināma, planētas periodi atkarīgi no kosmiskajiem viļņiem, tāpēc tie, kas 

noliedz gara sakaru ar kosmiskajiem viesuļiem neiet zināšanas ceļu. 

Vai gan pieļaujams saskatīt visā esošajā tikai vienu būtību? Vai gan iespējams nosacīt 

šauras robežas, neierobežojot attīstību? Vai gan pieļaujams atdalīt sīko graudiņu no 

Varenā Kopuma? Tikai neprāts ierobojas sevī. Tikai daiļuma neizpratēji sacīs – mūs 

apmierina pastāvošais. 

Skaidri saskatāms kosmisko un bezrobežīgo spēku liecinājums, jo iedzīvinošais un 

mūžīgais process norisinās visā. Dzirkstele iededzina kosmisko uguni. Vēlēšanās 

dzirkstele iededzina zināšanas lāpu. Tikai nelieciet paši sev šķēršļus ceļā. Tikai 

tiecieties un jūs pielīsit ar Bezrobežības mirdzumu. 

80. 

Kā visu aptverošā liesma ir Kosma visu ietverošā sirds. Brīnišķīga ir šī iecere! No 

sīka līdz dižajam, visi līdzīgi stariem, lūzt šajā kristālā. Kad kosmiskās iespējamības 

katram rakstu vīstoklim norāda virzienu; kad katram pasākumam ir savi stimulējoši 

vadi; kad jāapzinās Kosmiskā Varenība, sakāpināsim visu gara spēku un ietversim. 

Nav izvairīšanās, nav atsacīšanās, nav pretošanās, nav noliegšanas, ir tikai viena 

vienīga ietvere. Skolotājs parāda ietveres jēdziena nozīmi. 

Tāpat kā Kosma jaunrade ir neizsīkstoša, arī Bezrobežības izpratne ir neatņemama. 

Gadu tūkstošiem Mūžība, okeānu un zemes garozas pārveidošanas darbs var noderēt 

par mūžīgās kustības paraugu. 

Jūs grūtā uzdevuma varoņdarbu neesat apzinājušies, bet cilvēku aptumšoto stāvokli 

neieskatāt kā jūsu darbības prototipa ietekmi! Veltīgi ir pārmetumi par kosmisko 

viesuļu postījumiem, tie nav ļaunums, bet tikai nepieciešamība. Katrai Kosma 

izpausmei ir savs pielietojums Mūžībā. Un tiklab postījumi, kā arī uzplaukums 

pakļauti ritmam, kas nav atdalāms no jūsu planētas notikumu izraisītās gaitas. 

Atšķirība šāda – Zevs Kosmiskās vētras izraisītājs, pilda izplatījumu ar ozonu, kamēr 

jūsu Zemes Zevs izraisa dusmas, pilda sfēru ar smacīgu tvanu. Šajā nozīmē zemākais 

un augstākais nesaskaras. 

Patiešām, tiekšanās skaistums uz bezrobežīgo ietveri rada varavīksnes mirdzumu, un 

sacīsim – “Pasaule Māte, visu devēja, visu ietvērēja, gribam mūsu tālo blīvi izdaiļot!” 

81. 

Ievērojiet, dzīvības principa likuma spēks neuzvarams. Augstākās enerģijas spirāles 

spriegums aicina darbā visus elementus. Enerģiju uzkrājumi pasaules sfērās dod 

būtības daudzveidību un ierosmi jaunrades izpausmei. 

Nav kosmosā norimšanas periodu. Nav noraidījumu, bet aicinājums cilvēcei pieņemt 

visas izplatījuma veltes. Kāpēc gan kosmiskās enerģijas tik plašo uzdevumu nelietot 

mūsu jaunu uzkrājumu gaišai apguvei. Apziņas progress gribas izziņas virzienā atklās 

Bezrobežību. 
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Mūsu sfērā ir kosmisko manifestāciju liecinieki. Šo formulu var atkārtot, jo evolūcijas 

gaita parādīta drosmīgam garam, kas pazīst visu noslēpumu un traukšanos uz 

Bezrobežību. “Lotosa” uguņu iededzināšana ir kosmisko uguņu augstākā 

manifestācija. Patiesi, kad uz zemes parādīta kosmiskās enerģijas apliecinājuma 

sintēze, tad var sacīt – mūsu planēta ietverta spirālē un pa vienu loku slīdam lejup, bet 

cik apbrīnojams ir gars, kas iet augšup un pārvērš dzīvi Bezrobežības mirdzumā! Šim 

pārzemes uzkrājumu vīstokļu nesējam atļauta ieeja augstākajās pasaulēs un šis nesējs 

dos atslēgu Bezrobežības izprašanai. 

82. 

Protiet zināt, ka palieku pasaulē jūs atnesat tikai uzkrāto. Neprašana tāda arī paliks. 

Var vēlēties saņemt to, ko esat iemācījušies vēlēties. Gandrīz neiespējami ir iegūt 

jaunus apziņas apmērus. Tāpēc krājiet apziņu, lai nebūtu jāstaigā nodilušās drēbēs. 

83. 

Kad izpratīsim, ka dzīvinošais trauks ir viens vienīgs, tad īstenība un ilūzija cilvēcei 

šķitīs nākam no viena avota. Atdalot neredzamo pasauli no redzamās, Visums šķitīs 

bezjēdzīgs. Ja mēs iedomāsimies, ka mūsu ceļš ir gadījums, un arī tā tukšums, tad 

nabadzīga ir mūsu iztēle. Ilūzija neeksistē un īstenības jēdzienu vajag paplašināt. Viss 

dzīvo un viss vada. Izplatījums nes jūsu radījumus. Pielietosim visu izplatījuma 

radošo spēku! 

Mūžīgā noteiktība un tukšums aiz zināmām robežām pie Mums saucas ”OAZ”, jo tajā 

ietverts jūsu gudrības avots. Patiesi, par visneprātīgāko ilūziju nosaucams tukšuma 

jēdziens. 

Ar nenoliedzēja aci iztēlojoties izplatījumu, kas izstaro uguni. Iztēlojieties 

izplatījumu, kas satur Prānu un Akašu. Bezrobežība nav ne “Radītājs”, ne “Varenais 

Celtnieks! Tuvojoties Satia Jugai šos izplatījuma spēkus sāks pielietot. Akmens 

laikmeta aukstums, protams, vēl dzīvo to apziņā, kas sevi godina pa tumsoņiem. 

84. 

Jums taisnība, runājot par Vienbūtīgā Sākotni. Tieši tajā ir evolūcijas kodols. Tā ir 

Arhata augstākā atziņa virs zemes. Kad cilvēce atzīs atsevišķo daļiņu un Bezrobežības 

cildeno Vienību, un Gaismas un tumsas mijattiecības, tad varēs runāt par “Tuksneša 

Lauvas” ceļu. No kosmiskajām ugunīm sagaidāms ļoti daudz, bet to atzīt atsakās. Tur, 

kur cilvēki atzīst divu sākotņu robežu, Arhats redz tikai Vienu Diženu Sākotni. 

Matemātikā pieņēma relativitātes patiesību un visi agrākie aprēķini izrādījās nederīgi. 

Tā pati relativitāte pastāv arī evolūcijas pasaulē. Tas pats Gaismas un tumsas, laimes 

un nelaimes, darbības un miera jēdziens klausa tam pašam relativitātes likumam. Kad 

runājam par domāšanas procesu, paredzam šīs relativitātes nepieciešamību. Patiešām, 

lielisks ir augšupejas pakāpes jēdziens. Gars apzinās, ka augšupeja ir tā gudrības 

lappuse, kurā iezīmēts viss Kosma spēks un kustība. Progress nenostiprināsies uz 
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Diženās Sākotnes zemākā punkta. Tempļi, kas Atlantīdā saņēma vēstījumus, pazina 

šo Cildeno Principu. 

85. 

No evolūcijas kustības hronikas izmests nelietderības jēdziens. Senajo gleznainais 

uguns apliecinājums dod labāko priekšstatu par neizzūdamību tukšumā. Senatnes 

nolikumi liecina, ka uguns, kas sadedzina visu degvielu neiznīkst, bet atgriežas 

pirmatnējā stadijā, neredzamās uguns formā, izplatījuma uguns augstākās 

manifestācijas stadijā. Tā manifestējas mūsu dzīvība. 

Kad miesa dzīves ceļa sadedzināta, vai gan iespējams apgalvot, ka tā pārvērtusies par 

neko? Kad Kosmoss liek lietā katru sakopojumu un katra pārmaiņa ierosina citu 

pārmaiņu virkni, kā gan tad nesaskatīt visās mūsu gara augšupejas bezgalīgās 

virknes?! 

Simptomus uzrāda uguns, kas savā neredzamajā formā satur visus elementus. Gars, 

kas aizgājis no zemes, un gars, kas atgriežas uz zemes, satur visus principus. Atšķirība 

tikai uzkrājumu pakāpē. Un tā līdz Bezrobežības nesasniedzamiem augstumiem. 

86. 

Taisnība tiem, kas saka, ka Valdonim Budam vajadzēja pasaulē dot Nirvanas 

jēdzienu, jo maz ir to, kas vēlas mūžīgi strādāt jaunu formu radīšanai. Nirvana ir tikai 

nebeidzamo kosmisko periodu pakāpe. Mūsu mācekļi var triumfēt, uzkrājot zemes 

mantas, bet apziņas trauksmē paceļoties augstākajās pasaulēs. 

Gars, kas nolēmis strādāt bezrobežīgi, aizrauj sev līdzi trauksmīgi. Tā ugunīgā doma 

aizdedzina izplatījuma tiltu un gara magnēts staro Kosmosa traukšanās ietekmē. 

87. 

Iet apziņas paplašināšanās ceļu nozīmē tuvoties īstenai darbībai. 

88. 

Ceļu izvēle nav tieši norādīta. Apstiprinātā ceļa aizsardzība un uzdevums norādīti, bet 

būtiskumam jāpierādās cilvēkā, un šis apstāklis nosacīs sekas. Kad jūs dzirdat Mūsu 

Nolikumu zaimošanu, Nolikumu, kuri gara izpausmju tieksmei uz daiļumu atklāj 

plašus apvāršņus, vai tad tas tiešām šķiet jau sasniegums, no kura dveš patiesais 

daiļums? Kad jūs pamanīsit neizprotamas gara grimases, vai tad tiešām sekosit tam, 

kas nespēj iekļauties Kosma ritenī? 

Pie Mums cienījamā vietā ir gribas brīvība, un neskaitāmi ir šī simbola pielietošanas 

ceļi. Tāpēc nevis patvarīga piespiešana, bet trauksmīgā gara lidojums. Spēcīgais, 

cēlais karavīrs – dzīves celtnieks, iet zem šī karoga. 
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89. 

Izplatījuma atbalss atnes kosmisko parādību pavēli. Un visu ar ko apveltīta cilvēce, 

viņa smeļ no kosmosa dārgumu krātuves. Ir nepieciešams apgūt mūsu evolūcijas 

gaitas negrozāmības pilnīgu izpratni. Katrs pasākums atkarīgs no kosmiskās 

evolūcijas pareizas izpratnes. Sekmes var nodrošināt tikai pieņēmums pilnīgā ticībā. 

Ticības sviras atļaus iedziļināties cilvēku garā. Tikai ticības sviras iesaistīs 

Bezrobežībā. Ticības varenās sviras palīdzēs garam atrast ceļu. Ticība ierosina tiekties 

pēc Skolotāja. Sekosim bērnu piemēram, kas savā garā iesakņojis mīlestību uz 

Skolotāju. Ticība izveidoja no bērna gara kareivi, un vienbūtības taka izvērtās līksmes 

mirdzumā. Kad gars pierādīs ticību, atnāks cerība, atnāks brīnišķais Kosma spēks. 

Gara jaunradi nav grūti likt lietā, kad domāšana vēlas attēlot visumu ne kā noslēgtu 

sfēru. Vēloties nomainīt priekšstatu, cilvēce virzās uz priekšu. 

Pierādiet alkas pēc jauniem veidiem. Pierādiet alkas pēc jauniem ceļiem. Atmodiniet 

alkas pēc Bezrobežības skaistuma visā, cilvēce ies uz priekšu neatskatīdamās. Tikai 

Kosmosa Majestātiskums aicinās garu uz Nesasniedzamajām Augstienēm. 

90. 

Alkas pēc saskares ar tālajām pasaulēm dos iespēju iekļauties Kosmosa plūsmā. 

Termiņš, kas cilvēci nosacīts Bezrobežības atskārsmei, jau laužas cauri kosmisko 

uguņu noslāņojumiem. Pa dažādiem ceļiem cilvēki centušies tuvināties Patiesībai. 

Dažāda veida izpausmes ierosinājušas viņu gavēņus un miesas šaustīšanu un 

plosīšanu un gara sastindzināšanu. Visi šādi meklējumi ierakstīti traukšanās grāmatā. 

Bet gara augšupeja nevar notikt, neapzinoties cīņas nebeidzamību. Gara augšupeja ir 

tur, kur gars visā bezrobežīgā trauksmē meklē savu aizsardzību. Bet tas, kas savu 

aizsargtīklu meklē nekustīgumā, iegrimst neizpratnes miglā. 

Lai Ugunīgā Liesma apskaidro cilvēkus! 

91. 

Radījumi un radītājs ir viens un tas pats izplatījuma dižais spēks un jaunrades impulss 

tos savstarpēji pievelk. Tas gars, kas ar saviem radījumiem apveltī izplatījumu, 

sagatavo sev pavadoņus un šie pavadoņi nostiprina to dzīves robežu, aiz kuras viņš 

var sākt jaunu slīpējumu. Darbība ir mūsu mūžīgais un uzticamākais pavadonis un 

nav iespējams izvairīties atsaucoties uz mūsu karmas iepriekšnolemto. Radītājs un 

viņa radījumi ir pastāvīgās sekas kosmosā. 

Ir bēdīgi, kad gars, nobeidzot dzīves apgriezienu, nonāk tajā pašā punktā. Bēdīgi, kad 

gars nozīmē sev to pašu robežu, un radītais, mūžīgais pavadonis, jau gaida pie 

sliekšņa. Taisna līnija saista cilvēku ar viņa pavadoni. Bet radītais, kas seko 

kosmiskajai straumei, ir apzinīgs pavadonis, un viņš netieksies vis uz mājas slieksni, 

bet trauksies uz tālajām pasaulēm. 
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Saraujiet ķēdi, un atsakieties no karmas būt par radījumu. Izvēlieties ceļu, kas 

aicinošās Bezrobežības norādīts. 

92. 

Nesasniedzamības jēdziens no kosmiskā izplatījuma izmests. Protams, pakāpe atšķiras 

no pakāpes, un nesasniedzamību vienā pakāpē, iespējams pieveikt otrā pakāpē. 

Nostipriniet izpratni, ka viss ir sasniedzams. 

Kosmosā viss dzīvo un viss ir iespējams. Gara visapslēptākās dzīles atradīs 

apliecinājumu Kosmosā. Nesasniedzamību nosacījušas neatbilstīgas tieksmes un 

apstākļi, kas nespēj vēlēšanos pieskaņot dzīvei. Apstākļu īslaicība nenozīmē 

nesasniedzamību. Un traukšanās īslaicība nenozīmē, ka traukšanās atkārtosies tajā 

pašā virzienā. Kad cilvēks saskatīs savu īslaicību, tad viņš viegli pieņems augšupejas 

likumu. Augšupejas likums iedvesīs garam sasniedzamības izpratni. 

Dabā norisinās līdzīgo mērķtiecīga eksistence. Daudzejādie uzlabojumi attīsta labākās 

formas. Augstākie nosacījumi dod cilvēkam labākas iespējamības. Šādas iespējamības 

ir bezrobežīgas. Jo augstāk, jo izsmalcinātākas, jo spilgtāka tālo pasauļu izpratne, jo 

spilgtāki sasniegumi. Un centru iedegšanās norādīs cilvēkam augšupejas ceļu. Dzīvē , 

uz Zemes jāsasniedz augstākā transmutācija, kas ir slieksnis uz augstāko, bezrobežīgo 

jaunradi. 

93. 

Cilvēka garu Mēs ierindojam Kosmosa parādību augstā interpretējumā. Kad Mēs 

aicinām Bezrobežībā, tad tas ir saskaņā ar augstāko principu. Vai gan pirmais cilvēks 

domāja par šādu sasniegumu? Evolūcijas Kosmiskais Magnēts nolemts mūžīgai 

pievilksmei norādot pilnveidošanās ceļu. Ir netaisnīgi iznīcināt neierobežotas 

izpausmes apzināšanos. Ar katru nākamo dienu rodas bezrobežīgas attīstības 

turpināšanas jaunas iespējamības. Beigu jēdziena atmešana dos tiešas sekas, kas 

norādīs uz sākumu katrā nobeigumā. Vārtu secību, kas ved uz jaunām sfērām, 

nosauksim par Bezrobežību. Gara jaunrade aug ar katru evolūcijas jaunu ievirzi. 

Cilvēka gars, patiesi nepazīst savu dārgumu krātuvi; pastiprināti tiecoties tās 

izpausme norisinās spirāli. Redziet pielietojumu katrai izplatījuma ugunij! 

94. 

Cilvēce tik reti pierāda pareizas tiekšanās izpratni. Tik liels ir enerģiju lieks 

izšķiedums! Cik daudzas liekas tiekšanās pieslāņo sfēras! Cik daudz ir parādību, kas 

neatbilst evolūcijai! 

Jāatgādina līdzību par meitenes garu, kas atzina Skolotāju kā būtības vainagu. Šādu 

ceļu var nosaukt par traukšanās ceļu uz sauli. Katram garam iespējams izvēlēties 

nepārtrauktu ceļu. Galvenais ritms izpaužas Vispārēja Labuma vēlmē. Tādējādi gara 

ceļojums noved pie nolemtā piepildījuma. 
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Mēs svēti sargājam garu, kas nes kosmisko uguņu veltījumu kausu. Tā tiek kaldināta 

saite starp garu un Kosmisko Magnētu.  

Pareizi sacīts – Saprāts rada saprātu. Šī formula spēj pievest garu zināšanas vārtiem. 

Piemetinu – no Saprāta pie saprāta un Esamības skaistums pastāv trauksmē to 

sasniegt! 

95. 

Jau daudzkārt Mēs esam runājuši par apziņas paplašināšanu daudzu derīgu īpašību 

piesavināšanos. Kā šī pieaugsme notiek? Ja grūti saskatīt mata augšanu, tad vēl grūtāk 

notvert apziņas augsnei. Ir aplami domāt, ka apziņas pieaugsmei iespējams izsekot. 

Sekotājs aparāts pārdzīvo tādu pat spriegumu. Viņa taustekļi meklē vienmēr uz 

priekšu. Nav iespējams atdot iekarojumu, ja kustības dinamika nav paralizēta. Tālab 

tikai retos krustceļos iespējams saskatīt savu pamatpārmaiņu – šo evolūcijas dāvanu. 

Nevajag šķiest dinamiku mocošā pārbaudē. Pareizo virzienu pierādīs darbības un 

sekas. Tālab pat maldīgu darbību Mēs cienām vairāk par bezdarbību. 

96. 

Kāpēc gan cilvēce raustās tādā neprātā. Visumu satricina cilvēka izraisītās izpausmes. 

Un vai gan sagaidāms, ka cilvēks progresēs neapvienojoties ar Kosmisko Magnētu? 

Lai būtu harmonija, formai jāatbilst formai. Evolūcijas progress nostiprināsies tikai 

tad, kad cilvēks kļūs tāpatīgs Visuma attīstībai. Vai nu cilvēka attīstība pilnīgi gaiši 

pierādīs progresu, iesaistoties evolūcijas plūsmā un pilnveidojoties, lai spētu ieņemt 

vietu augstākā sprieguma Kosmosā, vai jāsabrūk tam valdonīgajam stāvoklim, kādu 

cilvēks ieņēmis. Visas cilvēka tieksmes tik maz veicina evolūciju. Ja viņa tiekšanās 

nekalpo visuma uzlabošanai, vienotībai, nostiprināšanai, Vispārības Labumam, tad 

izpausmju ķēde ir nevērtīga. 

Mēs nodrebam redzot daudzos veidojumus un daudzās kaujas. Cik daudzi kosmiskie 

pasākumi tiek sagrauti – bezrobežīgi! Bet pasaule ir bezrobežīga un nākamā jaunā 

rase visaugstākajās izpausmēs iedegs kosmisko uguni. 

97. 

Enerģiju samazināšanās notiek līdztekus Kosmiskā Magnēta aizplūšanas strāvām. 

Kad vienā polā spriegums pastiprinās, tad pastiprinās arī enerģijas pieplūdums. 

Psihiskos graudus uzkrāj Magnēta tieksmīgais spriegums. Visas gribas strāvas atbilst 

Magnēta spriegumam. Cilvēka griba atbilst psihiskās enerģijas strāvām. Kad psihiskie 

graudi izkliedēti pa visu kosmisko plašumu, tad var liecināt, ka ieskanēsies tikai tie 

gari, kuri ugunīgi tiecas evolūcijā. Tie kam trūkst gara dzirksts, protams, nespēj izjust 

vibrāciju, kuru izstaro psihiskie spēki. Visā Kosmā iepludinātās uguns funkcijas nes 

visus psihiskos graudus caur garīgo pamatu dzirkstīm. Tādējādi smalkās enerģijas 

pievienojas Kosmiskajam Magnētam. 
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98. 

Spirāle virzās uz priekšu kā kosmiskais spēks. Magnēta pamata kustība tiecas uz 

priekšu kā enerģijas radošā spēka spirāle. Riņķveida kustības spriegums kāpina 

kustības izcelsmes avota pievilksme. Šāda pievilksme dod impulsu tiekties uz 

tālākajām pasaulēm. Tiekšanās ieņemt augšupvedošu pakāpi ierosina spirāles likumu. 

Un riņķveida kustības spriegums kā magnētisks spēks kāpinās tad, kad sākuma 

pakāpe top par to punktu, kurā nonāk darbība pēc riņķa nobeiguma. 

Vai gan netiksimies spirālā augšupejā, šis ceļš taču ved uz Bezrobežību. Magnēta 

spēku nosauc par radošo sākotni. 

99. 

Senatnē sirds darbības apvienību ar tālajām pasaulēm pastiprināja dažiem 

mehāniskiem paņēmieniem. Lietoja, piemēram, roku pacelšanu virs galvas 

sakrustotiem pirkstiem – izveidojās magnētiskais aplis. Mēdz arī uzlikt rokas ar 

sakrustotiem pirkstiem uz “kausa” vietas  tā, lai kreisās plaukstas lejas mala atrastos 

pret sirdi. Tādējādi pastiprināja magnētisko viļņu plūsmu. Bet tagad, protams, 

mācīdami paplašināt apziņu, mēs izvairīsimies no ārējiem mehāniskiem paņēmieniem. 

Iekšējās apziņas paņēmieni ir daudz izsmalcinātāki. Mums jānojauš, kā apziņas 

sūtījums skar sirdī būtību, izsaucot kustību augšup, it kā pievelkošu Bezrobežībai. 

Protams, no atmosfēras stāvokļa atkarīgas mūsu izjūtas. Var izjust nospiestību vai 

svētsvinīgumu, bet mēs zināsim, ka šais mirkļos sirds atvērusi pārzemes vārtus. Tikai 

ļaunprātība un bailes izlieto apakšzemes ejas. 

100. 

Apziņas paplašināšanas ceļš dod katra dzīves soļa apjēgšanas spējas pakāpi. Bet šis 

apstāklis rada to neparastību, par ko Mēs jau runājam. Tāda neparastība ir tikai 

patiesība. 

101. 

Ievērojiet paplašināšanās un nostiprināšanās mijattiecību. Iegaumējiet ne tikai lēcienu, 

bet arī jauno pamatu nostiprināšanu. Var minēt daudzus piemērus, kad paplašināšanās 

nenesa iespējamību. Paplašināšanos, protams, saprotam attiecībā uz apziņu. Ja apziņas 

uzvaru nenostiprinās tehniski, tad vienmērīgas gaismas vietā apziņa pildīsies asām 

sāpīgām dzirkstelēm. Kā jau visā dzīvē, vajag aptvert asimilācijas momentu. Cilvēks, 

kas dzīvo pilnu dzīvi, sāk novērot it kā savu pārdzīvojumu pulsāciju. Šī pulsācija norit 

ārpus darba daudzuma un ārējiem impulsiem. Šo pulsāciju vajag iekšēji sargāt, 

neattiecinot to uz pārpūlēšanos vai nejaušu afektu. Šajos momentos apziņa asimilējas 

ar kādu jaunu sasniegumu. Pieredzes trūkuma dēļ šī apziņas pagaidu klusēšana izsauc 

nemieru, bet šāda iekarojuma nostiprināšana ved pie nākošā lēciena. Tādas apziņas 

asimilācijas laikā neapgrūtiniet to uzdevumiem. Tauriņš auž jaunus daudzkrāsainus 

spārnus – nepostiet kūniņu. 
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Apziņas norišu novērošanā vajag pielietot fizisko izstarojumu uzņēmumus. Šie 

uzņēmumi jāizdara ļoti precīzi. Jūs jau esat dzirdējuši par slimību redzamiem 

simptomiem, kas atspoguļojas uzņēmumos. Bez šīm perturbācijām vēl iespējams 

saskatīt zilus plankumus, kas peld izstarojumu laukumā. Jāzin, ka apziņa šajos 

momentos kondensējas. Vēlāk uzņēmums uzrādīs it kā ugunīgas strūklas, kas 

noslauka zilos sabiezējumus – varonis gatavs nākošajam varoņdarbam. Pareizs 

izstarojumu uzņēmuma nostādījums ievērojami nostiprinās tautas izpratni uz cilvēka 

organisma redzami neizpaustām kādībām. 

Varētu dibināt tā sauktu pilnīgi zinātnisku institūtu, kurā ikviens garām gājējs varētu 

ieiet un aptaustīt ir ekrānu, ir plati, un pārmeklēt operatora piedurknes un kabatas. 

Nekur nav krāpšanas; tieši kā vēlēsities, skaidri, bez maksas un ar valdības atļauju, un 

bez iepriekšējas peldēšanās vannā. Pēdējais nosacījums gan nav viegls, jo pirms 

uzņēmuma vajag stipri noberzēt ķermeni ar spirtu, lai notīrītu sviedrus. 

Vajag nostiprināt apziņu. 

102. 

Jaunu ceļu meklējumi ir visneatliekamākais jautājums. Nākotnes neparastajos 

apstākļos nebūs iespējams noturēties vecajos ceļos. Tas jāiegaumē visiem jaunajiem. 

Visbriesmīgāk, kad cilvēki neprot atstāt vecās sliedes. Visbriesmīgāk, kad cilvēki ieiet 

jaunajos apstākļos ar vecajiem ieradumiem. Cik neiespējami ar viduslaiku slēdzeni 

atslēgt tagadnes atslēgu, tik pat neiespējami cilvēkiem ar vecajiem ieradumiem atslēgt 

nākotnes durvis. 

Sacīsim visiem – vajag, vajag, vajag atrast jaunus ceļus. 

Īpašība atrast jaunus ceļus ir vērtīga, tāpēc Mēs pārbaudām mācekļa prasmi 

pielāgoties neparastiem apstākļiem. 

Jaunās strāvas pārsteigto cilvēci, un kā jau vienmēr izpratēju rokās tās būs svētīgas, 

bet nejēgu rokās tās būs pātaga. 

103. 

Kad gars atņem sava grauda spēku gružu uzkrājumiem, tad viņš atsakās no tiekšanās. 

Piegružojumi ir tik smagi, ka gars zaudē pieeju torņiem. Tāpēc šī apliecinājuma 

pazinēji iet uz priekšu tikai, transmutējot savu “ego”. Tāpēc, kad gars nespēj tiekties 

izdzīvot savus piegružojumus, viņš pievelk attiecīgus šķēršļus. Starp tiekšanos un 

sekām pastāv līdzsvars. Gara spārni dod spēku lidojumam augstākajās sfērās, bet 

smagums iesoļo zemākajās sfērās. 

104. 

Visām Agni Joga izjūtām ir pamats. Katra saspringtība rada enerģijas. Katra 

saspringtība dod ugunij dzīvību. Makrokosms un mikrokosms jaunrada tāpatīgi. 

Tāpēc, kad uguns centri tā staro, tad izplatījuma process nostiprinās. Tāpēc, kad 
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centru spriegums kāpinās, arī saistošā enerģija sasprindzinās. Tādā centru 

sasprindzinājumā ir derīgi atpūsties. Sakars ar tālajām pasaulēm sasprindzina centrus. 

Apakšzemes strāvas ļoti saspringtas. Gars sasprindzinās un atbalsojas centros. 

 

105. 

Īstenība atbilst spriegumam. Kad trauksmīgās enerģijas sakopojas ap graudu, tad 

jaunrada īstenība. Šo likumu aizmirsuši, runājot par ilūziju. Taču īstenībā gaisma 

absorbē tumsu. Enerģiju apvienošanās norisinās īstenībā. Kad Kosmosa jaunrade 

sasprindzina īstenību, tad tiek pielietots viss pievilksmes spēks. Īstenība Magnētisko 

strāvu piesātināta. Tikai traukšanās līdzdalība rada spēcīgu pievilkšanos kāpinājumu. 

Dzīvības izpausmei pakļautas tikai šīs parādības. Īstenības spriegumu kāpina mūžīgā 

traukšanās augstākajā sfērā. Kosmiskā Magnēta neatvairāmā pievilksme nostiprina 

cilvēci ceļā uz evolūciju. Neskaitāmas īstenības virzienus apstiprina Bezrobežības 

likums. 

196. 

Enerģiju kombinējuma dažādās sfērās izpaužas dažādā veidā. Kad zemākā sfēra 

sasprindzinās uz savienošanos, tad tai tuvojas tāpatīgā enerģija. Augstākā sfēra 

pieaicina augstāko enerģiju. Tāpat iedalās arī cilvēku darbības sfēras. Tie, kas 

pievērsušies zemākajai sfērai, izlemj savus uzdevumus. Tā katra uztvere un katrs 

atbalsojums apliecina gara saspringtību. Šie rādītāji precīzi raksturo gara tiekšanos. 

107. 

Kosmosa spēku pievienošana pastāv viņu pievilkšanā darbības gultnē, kurā izveidojas 

labākā kombinācija. Radošais impulss sasprindzējas, kad enerģijas apkopojas 

izpausmei. Iekārtošana un pārkārtošana pievelk dažādas enerģijas, tāpēc katrs 

enerģijas trauksmīgs uzplūdums prasa saspringtību, un katra gultne darbojas tā 

magnēta ietekmē, kuru pievelk gara grauds. Kad dzīve prasa darbības gultni, tad 

tieksmīgajam garam jādarbojas skaidrā gultnē. Tāpēc darbības gultnei jāpieņem 

Magnēta formulas. Tā bezrobežīgi meklējiet darbības gultni. 

108. 

Kosmiskajā jaunradē tik ļoti izpaužas atbildes pamatojums. Katrai enerģijai ir sava 

atbildes vibrācija, un noteicošais spēks ir atkarīgs no enerģijas uztveres vibrācijas, kas 

apliecina formas pilnību. Cilvēka jaunradē izpaužas tas pats likums, tāpēc atbildes 

vibrāciju nostiprina pievilksmes princips. Cilvēces  atbildīgumā izpaužas atbildes 

vibrācija. Zaudējot uztveres jūtīgumu, cilvēce zaudējusi arī sajūtu jūtīgumu. Tāpēc 

rupjam cilvēkam atbildes vibrācija nav izjūtama. Tāpēc, kad Mūsu Vairogā iezīmēta 

tiekšanās pēc atbildes vibrācijas, tad izprotiet to kā atbildības norādījumu. Nobeigsim 

ar aicinājumu attīstīt jūtīgumu. 

109. 
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Katram saspringtam spēkam ir sava nostiprināta opozīcija. Katram saspringtam 

spēkam ir savs uzdevums. Ienaidnieku nostiprinātie tilti ir labākā augšupeja. Tikai tad, 

kad visi pretinieki saspringti, iespējams īstenot dzīvē visplašāko plānu. Tā katrs 

pamats pielieto Adverza taktiku (kad kroplim ļauj izaugt visā savā nejaukumā, lai to 

apspiestu ar gaismas staru). 

110. 

Tā neredzamība sasaista visaugstākās sfēras. Tā neredzamība sasaista visspēcīgākās 

tieksmes. Tāpēc neredzamā vibrācija tik stipri sasaista garus. Tāpēc katrs straujais 

vilnis aizrauj līdzi tāpatīgās enerģijas. Tāpēc, kad apziņas paplašinājums ierosina 

spēcīgu tiekšanos, tad sakāpinās tāpatīga tiekšanās uz jaunradi. 

111. 

Tāpēc cilvēcei tik ļoti nepieciešama šāda kosmiska atskārsme. Cilvēka galvenā 

tieksme ir neapzinīga eksistence. Izpazīt nākotni nozīmē nostiprināties tagadnē. 

Izpazīt esamības nozīmi, nozīmē gūt pārliecību par esamības mērķtiecību. Uguns 

Nesēji tik spilgti pauž sadarbību ar Kosmosu. 

112. 

Apziņas paplašināšana – Mūsu ierosme, un kad Mūsu līdzstrādnieki nes šo trauku, tad 

nostiprinās pilnīga kooperācija. Tā, paplašinot apziņu, jaunrada Mūsu Brāļi. Un 

diženā Agni Joga pieredze paplašinās cilvēces apziņu un dos divu pasauļu izpratni. 

113. 

Cilvēkus visvairāk biedē apziņas paplašināšanās. Viss, kas parastības robežās, 

cilvēkam tik tuvs, un katra jauna doma rada opozīciju. Tāpēc, kad Mēs sūtām 

varoņdarbā, Mēs vispirms ierosinām tieksmi apjēgt jaunu apziņu. Tikai bezrobežīga 

tiekšanās paplašināt apziņu un tiekšanās uz neparastību var ievirzīt apziņu uz 

evolūciju. 

114. 

Apziņas paplašināšana ir radoša impulsa princips. Kad Kosmoss pievelk prātu 

apzinīgai kooperācijai, tad nostiprinās atbilstoša tiekšanās, tāpēc garam, kura 

potenciālā ietverta apzinīgas sadarbības trauksmīga jaunrade, jākāpina visas ugunis. 

115. 

Sakarā ar izplatījuma enerģiju jaunradi, neatvairāmi tiek celta augšupeja. 

116. 

Apziņas paplašināšana ietver visus jēdzienus, kas tuvina evolūcijai. Ticība visu 

enerģiju transmutācijai dod visu jauno kustību izpratni. Un kad gars iedziļinās 

kosmiskās transmutācijas nozīmē, tad iespējams saprast, kādā mērā kosmiskā 

evolūcija ir atkarīga no apziņas pakāpju nomaiņas. Visu pārkārtojumu nozīmei 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

7.daļa: Gara augšupeja  

2.nodaļa: Apziņas attīstība 

 

16 lapa no 18 lapām 
 

jānostiprinās apziņā. Trauksmīgā gara saspringtība kāpina jaunu ceļu meklējumus. Tā 

izveidojas evolūcijas pakāpes. 

 

 

117. 

Ja arī sakopotu visu savu gribu, tad tomēr nevar izsaukt izplatījuma uguni. Šīs stihijas 

parādības nav pakļautas pavēlei, bet izaug no apziņas paplašināšanās. Mēs apziņu 

saucam par Mūsu dārzu, kur aug darba augļi. Apziņas paplašināšanās darbs noris 

divos plānos. Katrs plāns, nesaplūst ar citām dzīves parādībām. Kā pazemes eja 

neskar augus un kā meteors nav atkarīgs no laika. Cilvēkiem grūti saprast šos divu 

plānu noslāņojumus. Vajadzīga apziņas modrība, bet maz ir to, kam tā piemīt. Katrs 

uguns fenomens prasa ne tikai fiziskus apstākļus, bet ir atkarīgs no apziņas stāvokļa. 

Fenomenu pēkšņumu nav tik grūti izskaidrot, vajag tikai bez aizspriedumiem 

ieskatīties savā apziņā un uztvert bijušos fiziskos apstākļus. Varēs novērot, kā 

ieslēdzas strāva, kas dos parādību. 

118. 

Apziņas kustīgums ir Augstākās Pasaules īpašība. Jāsaprot, kāpēc valdnieku 

iemiesojumi var samainīties ar kurpnieka iemiesojumiem bez pazemināšanas. Uz 

Zemes apziņas ar grūtībām ietver ārējo formu kustīgumu, jo nespēj iztēloties gara 

augšupeju. Kustīgums māca izprast priekšmetu no dažādām pusēm un formula – ar 

cilvēka rokām un kājām – pārstāj būt abstrakts jēdziens. Tāpat saprotiet arī kopējā 

plāna nesatricināmību. Tā meklējiet arī jūs. Nepastāviet stūrgalvīgi uz vienu 

atzinumu. Ja ienaidnieki aizsprosto vienu ceļu, ar to pašu tie novērš uzmanību no otra. 

119. 

Visus Kosma spēkus jāvērš uz gara uzplauksmi. Nogurums dod organismam 

atjaunošanos. Mērķa atjaunošanās dod nozīmi katram gara izpaudumam. Visi vēji 

kalpo dzirnavniekam labāko miltu uzkrāšanai. Izpētīt visas daļas parādības un atskārst 

tās daiļumā, nozīmē dot ļaudīm spārnus. 

Atslēga vajadzīga cietuma atvēršanai, bet spārni nesīs gaismai pretī. Katra atslēga 

pazīst savu cietumu. Bet būs laiks, kad ļaudis atslēgu ienīdīs. 

Nejaušību nav. Man jānostiprina jūsu apziņa par gara iespējamībām. Pēc lielajiem 

viļņiem nonāk pie cilvēku domu viļņiem. Pat nonāk pie stādu viļņiem, bet toties 

izsmalcinātā dzirde vēlāk iegremdējas Kosma harmonijas viļņos. Miesas pagurums 

ceļas no skrējiena pēc jūsu sasnieguma. Sasniegums ir – viņš aug, kā kristāls, 

pieredzes piesātināts. Un Mēs ar rūpēm sekojam Mūsu peldētājiem. Un ja viļņu sāls 

iesitas ausī - nebaidieties: Mēs esam ar jums. Izstiepiet roku virs bezdibeņa. Nav baiļu 

virs bezdibeņa, jo garam bīstamāka ir istaba un paklājs. Atziņas būtību vērsiet uz 
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Mums. Mākoņus ne jūs redzat, bet Mēs. Tiekšanās rada brīnumu, bet spriest ļaujiet 

Mums. 

120. 

Ieteicu vairāk domāt par garīgu pilnveidošanos nekā par kosmogoniju. Bez sirds 

šķīstīšanas, bez apziņas paplašināšanas ar Dzīvās Ētikas palīdzību nevar saņemt 

patiesas zināšanas. Tā viena slikta paraduma izskaušana atnesīs vairāk labuma nekā 

visu pastāvošo kosmogonijas sistēmu iemācīšanās no galvas. Jo patiesa saprašana nāk 

pie mums caur tuvību un mūsu apziņas apvienošanu ar Hierarha apziņu. Bet šī 

apvienošanās var notikt tikai tad, kad mūsu iekšējā būtība tik tālu attīrīsies, ka būs 

spējīga pieņemt un atbildēt uz vibrācijām, kuras sūta Dižais Skolotājs.  Nepiekusīšu 

atgādināt par Mācības norādījumu piemērošanu ikdienas dzīvē un tādēļ no jauna Jums 

ieteicu ķerties pie darba un pastrādāt pašam pie sevis. Tieši tā, kā teikts “Agni Joga”, 

izvēlieties Jūsu trīs sliktākās īpašības un papūlieties no tām atbrīvoties. Tā būs milzīga 

uzvara. 

Neievediet sevi maldos. Katram māceklim vispirms jāatbrīvojas no jebkura veida 

ilūzijām, jo vairāk no tām, kuras radītas patstāvīgi un patvaļīgi. Ilūzija ir mūsu posts. 

Ilūzija jeb Maija indiešu literatūrā dažreiz tiek lietota kā Maras ekvivalents, bet Mara 

nozīmē Tumsu. Tādēļ jo sevišķi dzeniet prom godkārīgās ilūzijas. 

Tātad, tiecieties, strādājiet pie savas pilnveidošanās un priecājieties! 

121. 

Atcerieties, ka arī Kristus mācīja par apziņas paplašināšanu. Viņš atkārtoja: “Atveriet 

acis un ausis.” Ne vien attiecībā uz savām pamācībām. Viņš ieteica atvērt ausis, Viņš, 

protams, norādīja, kādu dziļu jēgu var iegūt, paplašinot apziņu. Bet nevar taču virvi 

ievērt adatas actiņā. 

“Liels vēstījums neietilpst mazā ausī.” 

122. 

Paplašinātā apziņa rāda mums evolūcijas ceļus, nākotnes ceļus, un mūsu saprāts 

atzinīgā pazemībā noliecas Vienbūtīgā Mīlestības likuma priekšā. 

123. 

Neviens negrib padomāt, ka, ja kāds vēlas kļūt par mākslinieku, artistu vai zinātnieku 

jebkurā zinātnes nozarē, vajadzīgi šajā virzienā ne tik vien daudzi uzkrājumi 

pagājušajās dzīvēs, bet arī daudzi neatlaidīgi un nemitīgi darba gadi tagadējā dzīvē, 

bet vēl jo nepieciešamāka nelokāma tiekšanās uz savas apziņas paplašināšanu un 

disciplinēšanu, kura vienīgā veicina mūsu nervu centru izsmalcinājumu un ugunīgu 

pārveidošanos. Garīgie sasniegumi ir visgrūtākie, jo saistīti ar apziņas attīstību. 

Patlaban šādas grūtības spilgts piemērs ir mūsu Zemes cilvēce, kas pēc miljoniem 
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gadu ilgas eksistēšanas un neskaitāmiem īstiem pierādījumiem, rīkojas iznīcinot ne 

vien visu cilvēku ģinti, bet arī uzspridzinot savu planētu. 

Dzīves Mācības sekotājiem nepieklājas ļauties grūtsirdībai un gurdinātajām šaubām. 

Dzīves Mācības sekotāji dzīvo nākotnei, dzīvo Bezrobežības atskārsmē un tāpēc viņi 

zina, ka neviena tiekšanās, neviena ritmiska jeb pastāvīga piepūle nevar palikt bez 

rezultāta. Viņi zina, ka tikai tiekšanās un piepūle, ko viņi ieliek ikvienā darbā, ir visu 

sasniegumu pamats. Psihiskās enerģijas kristālu, šo filozofisko akmeni, uzkrāj vienīgi 

daudzu mūžu neatlaidīga tiekšanās un piepūle. 

124. 

Apziņas paplašināšanas prieks ir viens no visaugstākajiem un tīrākajiem priekiem. 

Tieši tikai paplašinātā apziņa atļauj mums saglabāt sirdī līdzcietību un mīlestību uz 

cilvēci, par spīti visām notiekošajām drausmām, kad tiek samīdīti vissvētākie jēdzieni 

un cilvēka cieņas pamati. Arī sirdi uztur domāšana.  

Garā tiecieties uz gaišo nākotni. Psihiskā enerģija, kas paceļ mūs pārzemes sfērās, 

uzkrājas šeit uz zemes, un tās labākā rosinātāja būs līksma tiekšanās nākotnē, gaišu 

darbu pilnajā, tiklab uz zemes, kā arī Smalkajā Pasaulē. 

125. 

“Mēness dzīvi vajag izdzīvot…” jeb pusapzinīgo dzīvi, kādu dzīvo cilvēces vairums. 

Jo cilvēce, ar retiem izņēmumiem, pārvietojās uz mūsu planētas no Mēness, un būtu 

jau laiks tai sākt paātrināt savu evolūciju. Bet, diemžēl, tieši vairākums nav aizgājis 

visai tālu no sava mēness stāvokļa. 

“Smaids, veltīts manam ienaidniekam izvērtīsies grimasē…” Bez šaubām, ikviens, 

kas bailēs un patībā uzsmaidīs Lielā Skolotāja ienaidniekam, nosodīs pats sevi, un 

šāds smaids beidzot izvērtīsies šausmu grimasē. 

126. 

Pirmais Dzīvās Ētikas uzdevums – paplašināt apziņu, tāpēc nepiesaistīsimies domās 

vienai nejaušai un šaurai vietai un vienai ļaužu grupai. Plaša ir Pasaules ēka un 

Pasaule nav maza. Kad vienā vietā notiek zaimošana, otrā jauno domu paceļ 

tūkstošiem roku. 

127. 

Vislielākais labums, kādu mēs varam nest, ir tas, ka paplašinot apziņu, uzlabojot un 

darot bagātāku domāšanu, un šķīstot sirdi, mēs pastiprinām mūsu izstarojumus un 

šādā vibrāciju kādības celšanā palīdzam atveseļoties visai apkārtnei. 

128. 

Visur un vienmēr uzvar tikai doma, tikai lielāka apziņa, tādēļ vispusīgi paplašiniet 

savas apziņas, ar visu savu būtni uzņemot katru Mācības rindiņu. Plaša, vispusīga 
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19 lapa no 18 lapām 
 

apziņa un Mācības likumu pielietošana dzīvē dos jums atslēgu visam, jo būsit 

ieguvuši sintēzi. 

 

 

 


