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Vēl par valodu, par vēdu nozīmi u.c. 

169. 

Pareizi darāt, ievērodami izteiksmju īpatnības. Tieši te izpaužas gara mūzika. Nav 

nejauši visi valodas niansējumi! Cik daudz psihiskās liesmas pārskrien pār nerviem, 

izdaiļojot valodu! 

170. 

Taisnība tiem, kas saceļas pret rupjiem un divdomīgiem izteicieniem, jo to avots – 

nezināšana. Runai jābūt daiļai, skaidrai un pēc satura dziļai. 

171. 

Ļoti lietderīgi ir pētīt senās valodas, tajās ir saglabāta cilvēces domu vēsture. Var 

izsekot kādi jēdzieni attīstījušies, kādi izzuduši. Ņemsim sanskrita un latīņu valodu, 

varam redzēt, ka latīņu valoda jau iztikusi bez ļoti dziļiem jēdzieniem; un 

materiālismam pievērstā Roma nav salīdzināma ar Indijas domas pieminekļiem. 

Valoda ir tautas hronika, - vārdnīca ir Kultūras vēsture. 

172. 

Klasiskās pasaules izteicienos rodami norādījumi par Esības dziļajiem pamatiem. 

Pareizi sacīts, ka “miegs līdzinās nāvei”. Trijos vārdos paskaidrots, ka abi stāvokļi 

attiecināmi uz Smalko Pasauli. Bet šī nozīme aizmirsta, un priekšstats par ķermeņa 

nekustīgumu izvirzīts jēgas pirmajā vietā. Turpretī jau jaunākajās klasēs māca senos 

izteicienus. Varētu turklāt norādīt uz vārdu nozīmi un tādējādi likt pamatu daudziem 

pareiziem jēdzieniem. Vienkāršos vārdos apstiprināta patiesība, līdzinās 

neizdzēšamām bauslības galdiņu zīmēm. 

Tāpat, kāpēc aprobežoties ar tā dēvēto klasisko pasauli? Senatnes dziļumiem rodami 

ļoti piemēroti asprātīgi izteicieni, tikai jāpazīst veco dialektu daudzās nozīmes. 

173. 

Smalkās Pasaules valodai nav vajadzīgi vārdi, kaut arī tie var būt viņas rīcībā. Tā 

izpaužas jūtziņa, visprecizākā izjūtu pārraidē. Tā Smalkajai Pasaulei nav jātraucē 

sfēru mūzika ar haotiskām skanēšanām. Mums nav par to jābrīnās, jo pat blīvajā 

pasaulē harmoniskās sirdis daudz ko pārraida viena otrai sirds valodā. Lai šī valoda 

nemitīgi atgādina Smalkās Pasaules iespējamību. 

174. 

Mēs atzīstam valodas saīsinājumus. Ir vēlama jaunu, raksturīgu izteicienu veidošana. 

Šādi jaunveidojumi pasargā valodu no sastinguma. Nav ko pielūgt mirušos vārdus. 

Daudz priecīgāk ir atzīt, kā skaņas iedarbības jēga iesakņojas un pārliecina. Visi 

saprot, ka pārliecina nevis vārdi, bet smadzeņu centra sūtījums. Daiļrunība nespēj 
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sasniegt mērķi tikai pateicoties klausītāju afektam. Drīzāk ir iespējams uzvarēt ar 

klusu žestu nekā ar aukstu retoriku. 

Kad saka: tā ir mana tēva valoda, tad jautājiet, vai ir vēl veseli jūsu tēva novalkātie 

zābaki? 

Katrai zinātnei nepieciešamas jaunas formulas. Tāpat arī atsevišķi dzīves posmi nes 

jaunu izteiksmes veidu. Jāpriecājas par katru jaunu izteicienu. Nav nekā nelāgāka par 

līķa skāvienu! Jau tā jūs esat piesaistīti daudziem mirušiem priekšmetiem. Katra 

miruša burta izvadīšana tiek apdraudēta, it kā nebūtu progresīvu darbību ar milzu 

nozīmi. Dažas tautas ir analfabētes un klātas netīrumiem un riebīgiem insektiem. 

Kuru gan skrandaino aizspriedumu apraudāt? Visu insektu glabātavu vajag 

sadedzināt! Nebūs postīšana, bet atjaunotne. 

Visā dzīvē meklējiet atjaunotni! 

175. 

Izzināšanas grūtības zināmā mērā ir atkarīgas no zemes valodas aprobežotības. Visi 

simboli un augstākie jēdzieni ir konvencionāli līdz aplamībai. Kad cilvēks ievēroja 

kaut ko ikdienā neparastu, viņš sāka izskaidrot šo miglaini neparasto tādos izteicienos, 

kuri viņa kaimiņam nozīmēja gluži pretējo. Tam piejaucās vēl visas redzes, garšas, 

dzirdes anomālijas un izveidojās pilnīgs jēdzienu jūklis. Bet kad cilvēks mēģināja 

izsacīt augstāko Hierarhisko Jēdzienu, viņš centās savirknēt labākos izteiksmes 

veidus, un radās galīgs sajukums. Ievērojiet, ka katrs, kas runā par transcendentāliem 

jēdzieniem, sastopas ar visnegaidītākajiem skaidrojumiem. Nereti cilvēki runā par 

vienu un to pašu visdažādākos vārdos, ka nav iespējams vārdiem viņus samierināt. 

Tad nenogurdinieties strīdos, bet sirsnībā apklustiet. Ļaujiet strādāt ugunīgajai 

enerģijai, tā atradīs kaut vai šauru ieeju. Tā visos apstākļos atcerieties, ka jūsos ir visu 

caurnirstošās enerģijas krājums. 

176. 

Jums grūti tulkot vārdu “pārpildījās”? Jums taisnība, valodās, kas svešas sanskritam, 

nav viegli atrast dažus apzīmējumus, it īpaši attiecībā uz Augstākajām Pasaulēm. Būs 

jāsaka – uzliesmoja, vai pat – iedegās, lai nepazemotu ekstāzes jēdzienu. 

Apzīmējumos slēpjas daudz pārpratumu. Sevišķi cieš izteicieni, kuriem jāizsaka 

traukšanās augšupeja, tos var izmantot tikai tie cilvēki, kuri paši ir trauksmīgi, bet 

tādu ir maz. Tāpēc valodas sāk grozīties ap tāliem jēdzieniem, tās gan pilnveido 

mehāniskos izteicienus, bet tām nav pat vajadzības atrast Augstāko Pasauļu 

harmoniju. Ievērojiet no jauna izveidotos vārdus! Cik labi pēc tiem var novērtēt 

apziņas līmeni! Bet arī Augstākās Pasaules jāgodina izsmalcinātiem izteicieniem, lai 

Ugunīgā pasaule mirdzētu arī zemes skaņā. Tāpēc atgādināsim, lai jaunatne rod laiku 

vērst domāšanu augšup. Domāšanas kādība radīs arī vārdu. 
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177. 

Pat parastajā vēstulē sastopami norunāti izteicieni, kuri saprotami tikai korespondencē 

informētajam. Tāpat arī pravietojumos jābrīnās par dažiem mums neskaidriem 

izteicieniem. Bet, ja atceramies pravietojumu laikmetu un apstākļus, varam skaidri 

saskatīt, ka izteicienu nosacītība eksistē tikai mūsu laikam, jo gadsimti izmainījuši 

daudzus jēdzienus un izteicienus. Lai neiegrimtu tumsonībā, jābruņojas ar 

piesardzību. 

178. 

Dažreiz ievērojat starpību Mūsu vārdu izrunā. Jāsaka kaut pilnīgu pareizību iespējams 

sasniegt, tomēr telegrammā vairāk vērības pievērš saturam. 

179. 

Jūs zināt, ka suģestija iespējama katrā valodā; tā uzskatāmi pierādās uztveres jēga un 

būtība bez pieņemtiem dialektiem. Uzskatu, ka sirds uztveres atklāšanās ir 

nepieciešams solis, tuvojoties Mums, Smalkās Pasaules valoda īsteno sapni par 

savstarpēju saprašanos. Šo iespējamību vajag apjēgt, pirms to sāk pielietot. 

180. 

Imperils ir apzīmējums, ko šai indei devuši Lielie Skolotāji, bet austrumu valodās tai, 

protams, ir cits nosaukums. Svētā senzara valoda sastāv no labākajiem 

apzīmējumiem, kas ņemti no visām senajām valodām. Tajā daudz vārdu ar latīņu 

sakni. Tā arī imperilam noteikta latīņu sakne. 

Daži vārdi nelīdzinās nevienam no mums pazīstamajiem dialektiem. Bieži viens vārds 

nozīmē komplicētu jēdzienu vai darbību. 

181. 

Neharmoniskais Aum pārvērtīsies par postošu ieroci. Visaugstākās Sarunas, ja tās 

nebūs šķīstītas sirds uguņiem, pārvērtīsies par sliktu vārdu likumu. Daudzkārt sirds 

uguņu jēdzienu nosauks par māņticību, bet pieaicināsim zinātniekus un redzēsim, ka 

labākie no viņiem būs vienprātīgi attiecībā uz starojošām enerģijām. Neviens ne ar 

kādiem aizliegumiem evolūcijas gaitu nepārtrauks. Nejēgas var radīt izzināšanā 

konvulsijas, sacelšanās un postījumus. Tieši ar aizliegumu nejēgas izraisa haosa 

viļņus, bet visuma likums uzveic visas tumšās viltības. 

Gara tumsība jāizkliedē. 

182. 

Daudzās zemēs cilvēki, ja tie grib nesatricināmi kaut ko apliecināt, tad svinīgi izrunā 

vārdu “Amen” vai “Amin”. Senajos avotos var noskaidrot daudzu vārdu nozīmi. Ja 

aplūkosim vārda “Amen” nozīmi grieķu, ebreju, ēģiptiešu un sumariešu valodā, tad pa 

daudzām pakāpēm nonāksim pie tā paša trīsvienīgā simbola apstiprinājuma. 


