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34. 

Evolūcija, kā cēls kustības likums, jāattiecina arī uz cilvēka organisma centriem. 

Tāpat kā simfonija prasa atslēgu nomaiņu, tā arī organisma balsts ir dažādie centri. 

Šāda nomaiņa nenozīmē viena centra pamiršanu, bet tā būs sekojošās iespējas 

attīstības pazīme. 

35. 

Vispirms nepieciešama vienkārša cienība pret psihisko enerģiju, kas līdzīgi ugunij 

piesātina visu izplatījumu un kondensējas nervu centros. Lai pat bērni iegaumē, ka 

katrs rokas spiediens, katrs skats izstaro šo savienojošo enerģiju. Cieņas pievēršana 

iemācīs arī saudzību pret šo sirds dārgumu. Izjust cienību pieklājas katram 

domājošam cilvēkam. Nav jākaunās runāt par cieņu, jo cilvēce to ir izšķiedusi. Vai 

gan iespējams sagaidīt sirds enerģijas izpausmi, ja nav cienības pret to? Enerģija 

izpaudīsies vienīgi tad, kad viņu apzināsies. Ja pastāv taisnības likums, tad vajag 

cienīt visu, kas ved augšup. 

36. 

Jāzina, ka atvērto centru stāvoklis nes līdzi īpašību dzēst apkārtējo nepilnību. Nes 

līdzi ne tikai jūtīguma attīstību, bet arī spēku ziedošanu apkārtējā uzlabošanai. Tā var 

nomanīt, ka atdotos spēkus it kā uzsūc izplatījums; šī centru atvēršanās pakāpe saucas 

– “Tuksneša lampada”. Pēc tam to nomaina “Tuksneša Lauvas” pakāpe. 

37. 

Brīnos par veco pasauli. Saules plankumu parādīšanās atnesīs negaidītu 

nevienprātību. Vecā pasaule plivina pēdējo spārnu, atvērtie centri saceļas. Katram 

centra stāvoklim vajadzīga it kā epiderma, kas uzaug sāpīgi. 

Tīrais gaiss ar grūtībām ietver dzīves slāpekli. 

38. 

Centru uguņu aizsegšana ar sōmas plāksnēm dažreiz nepieciešama, citādi ārējo 

apstākļu asums var likt centriem uzliesmot. Atkal nonākam pie līdzsvara 

nepieciešamības, ko Mūsu Skolotājs ir dēvējis par zelta vidus ceļu un ko var nosaukt 

par izpratnes piesātinātību. 

39. 

Kopš Atlantīdas laikiem druidu rituālos galvenais priesteris izdarīja gājienu pret sauli, 

kamēr visi pārējie apgāja apli saules griešanās virzienā. Šeit slēpās lielās un mazās 

atziņas simbols. Mazo atziņu aizrauj parastā enerģija, bet lielā atziņa stādamās pretī 

kosmiskai plūsmai parasti rada no haosa jaunas enerģijas. Tik gudri saules rituālos 

apzīmēja cilvēka augšupejas pakāpes. 
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Kā zināt, tie nebija abstrakti simboli, bet reālas darbības balsti, jo centri, ko griež pret 

sauli, dod savdabīgu ugunīgu enerģiju. 

40. 

Pareizi esat ievērojuši, ka tālajos pārraidījumos vajadzīgs sevišķs modrības veids. 

Nevis uztveres tukšums, bet centru modruma asums. Jājūt izšķirība starp patvaļu un 

izasinātu vērību. Tā pakāpeniski sāksim izšķirt savus iekšējos spēkus. 

41. 

Centru garīgajā jaunradē neredzami piedalās smalkākās enerģijas. Sadarbībā ar 

centriem norisinās visu saspringto enerģiju apvienošanās. Tāpēc visās sfērās norisinās 

trauksmīga jaunrade. Attālumu veic trauksmīgā doma. Matērijas blīvums un spalgās 

jaunrades komplicētība pārspēj smalkās enerģijas un izplatījuma uguns, tāpēc centri 

garīgi tā jaunrada. Kad domas vēlēšanās caurstrāvo visus izplatījuma slāņus, tad 

centru traukšanās iet līdztekus kosmiskajam Magnētam. 

Strāvas ļoti mainās un zemes garoza ļodzās un apakšzemes ugunis plosās. 

42. 

Cilvēce pieņēma tikai mazu daļu īstenības. Kosmiskā Acs sasprindzinās īstenības 

vērošanā. Cilvēce dzīvo mazajā īstenībā, šai mazajai īstenībai pieskaitāms cilvēku 

spriedums par redzamību. Izplatījums apstiprina procesu un seku apvienojumus, 

tāpēc, kad process norisinās neredzamajās sfērās, tas tomēr rada īstenību. Ugunīgās 

transmutācijas likums pieder tai pašai uguns jaunradei. Tāpēc centri jaunrada 

neredzami, šī psihoradošā īstenība sasprindzē visas dzīvības norises, tāpēc ugunīgo 

centru gara un domu sūtījumi piesātina izplatījumu. 

43. 

Kad centri saspringti un uguns traucas kā saule, tad it īpaši jāpiesargās. Centru 

jaunrades rādītājs ir viņu saspringtība. Saspringtību izraisa smalkā uztvere. Redzētās 

ugunis apliecina uguns daudzumu. Tāpēc jāsargā centru enerģija. 

44. 

Kad gars pārkārto savus uzkrājumus, tad tiekšanās pieved pie apstiprinātā Magnēta. 

Tāpēc katra centru saspringtība izraisa jaunu kosmisku kombināciju. Centru jaunrade 

izraisa saspringtu enerģiju. Tāpēc katra centru pašdarbība uguns piesātināta, un gara 

liesmas iededzina apkārtējos impulsus, tāpēc jāsamēro psihiskās enerģijas devums, 

jāpietiek visam, tāpēc jāsaudzē spēki. 

45. 

Centru uguns ir visspēcīgākais apzinīgais spēks. Kad saspringtie centri nojauš 

kosmisko pārkārtošanu, tad tie rada ritmā ar Kosmu. Tāpēc gara jaunrade ir tik 

spēcīga. Un katra apzinīga saspringtība izraisa atbildi. 
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46. 

Trauksmīga gara saspringtība pievelk atbilstošas vibrācijas. Jaunrada tikai sirds 

pievilksme, un Kosmiskā Magneta saspringtais Agni Jogs jaunrada ar savu sirdi. Jo 

kad gara pašaizliedzība sasprindzē sfēras, tad trauksmīgo spēku saspringtība kāpina 

apkārtējo sfēru spēkus. Tāpēc, kad uguns stari pieskaras Agni Joga centriem, tad no 

katra centra izplūst ugunīga straume. 

47. 

Centru saspringtība ir kosmisko uguņu sekas. Centri, protams, izjūt visas kosmiskās 

perturbācijas. Agni Jogs izjūt visas strāvas. 

48. 

Protams, jūtīgais Agni Joga organisms pieskaras kosmiskajai strāvai. Katrs cilnis 

atspoguļojas centros, un jūtīgā Agni Joga uztvere apstiprina kosmiskos viļņus. Tāpēc 

visi kosmiskie un zemes viļņi tā skar ugunīgos centrus. Tāpēc tā jāsaudzē veselība. 

Protams, ir grūti, bet kosmiskā apziņa tik brīnišķa. 

Kas labāk zina un labāk izlems? Tikai Hierarhs. Tālab vajag sargāt katru pērli. Tā lai 

glabā dārgumus. Patiesi, apstiprinu, tikai tā uzvarēsit. 

49. 

Tāpēc Kosma spēki tā telpiski apstiprināti. Katrs centrs jauš katru vibrāciju, tādēļ, kad 

mainās strāvas, tik jūtīgi ugunīgie centri. Tādēļ jāsaudzē veselība. 

50. 

Kad izplatījums piesātinās ugunīm, katrs kūlis staro centros, tāpēc jūtīgs organisms 

nojauš katru tuvošanos, un katra kosmisko strāvu pārmaiņa atspoguļojas centros. 

Saskaņas apstiprināšanās iedarbojas uz centriem un katra vibrācija atspoguļojas 

sevišķā centrā; tāpat atspoguļojas arī katrs planētas notikums; un apvērsumu un 

nomaiņu laikā jūtīgs organisms skan uz katru apstiprināšanos. Zinātne sāks 

nodarboties ar saskaņas jautājumu un varēs eksakti noteikt intuīcijas izpausmi sakarā 

ar centru izjutām. Tikai tādejādi izpētot saskaņas būs iespējams noteikt cēloni un 

sadarbību, tā pēc saskaņu pētīšana ir nākotnes zinātne. 

Tā, kad centri vibrē, tas nozīmē, ka izplatījuma uguns plosās. Enerģijas, kas traucas uz 

apakšzemes uguni, tiecas ar varenu spēku. Kosmiskā saskaņa saspridzē visus 

snaudošos centrus, tāpēc tik saudzīgi jāsargā veselība un skanošie centri. 

51. 

Sārti zeltainā gaisma, kas pilda iekšējo būtību, nozīmē sirds bruņojumu. Kā ārējās 

auras aplis no purpura vēršas rubīna krāsā, tāpat arī sirds sidraba Lotoss eksplozīvi 

uzliesmo sārti zeltainā krāsā, kad gars ietērpjas ārkārtējā bruņojumā. Tā top sasniegts 

tāds iekšējais stāvoklis, kas dod iespēju piedalīties vissīvākajās kaujās, izvairoties no 
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posta un no briesmām smagi ievainot smalko ķermeni. Tāda sirds bruņojuma sekas 

bija jau redzamas, kad karotāji nostājās pretīm tumšajiem spēkiem un, neskatoties uz 

skaitlisko pārsvaru, piespieda tos drebēt un apmierināties tikai ar draudiem. Bet 

bezspēcīgi ienaidnieka draudi ir jau uzvara. Sārti-zeltaino gaismu sasniegt, protams, 

nav viegli, tas prasa ilgstošu varoņdarbu. 

52. 

Kur gan ir savtīguma robežas? Sirds zina šīs robežas, bet prāts nespēj iepazīt ugunīgā 

“lotosa” ziedlapiņas. Kad sargam uzticēta ieeja, kad tam iedots vairogs, un viņš 

Skolotāja vietā savā vairogā uzņems visas bultas, tad arī tā būs sava paša darbība, bet 

tā būs pretstats savtībai. Sirds ļoti labi pazīst šīs savas cēlās rīcības, kad katra 

naidnieka bulta pārvēršas jaunā ugunīgā “lotosa” ziedlapā. Šīs savējās neviena 

nepiespiestās, nepavēlētās, neviena nenoliegtās, bet visu ļauno nosodītās rīcības būs 

varoņdarba īstie stari. Jo tieši ļaunprātības ierosinātais nopēlums var noderēt par 

pareizu mērogu. Jāiegaumē, ka tumsa nenosoda īsto savtīgumu, un tā arī ir pareiza 

mēraukla. Jāatskārš ne tikai mērogs augšup, tas jāatskārš arī lejup: tikai tā iespējams 

novērtēt varoņdarba vairogu. 

53. 

Individuālā metode nav jāuzskata kā nezinātniska, gluži otrādi – tā dod uzkrājumus 

formulas padziļināšanai. Tāpēc nav peļama seno vēdu novērotā dažu nervu centru 

līdzība ar dzīvniekiem un citām formām. Tā spēja novērot ir likusi sistemātisko 

sadalījumu pirmos pamatus. Gluži tāpat sistēma ietversies fakti, ko guvuši neliekuļoti 

novērotāji. Jā vēl nesen cilvēku novērošana tiecas uz spiritismu, tad cik daudzkārt 

dabiskāk gan ir novērot izpaustās enerģijas, kas savā rupjā formā nav vairs svešas. Tā 

zinātnes pozīcijas netieši sašķobīsies, bet paplašināsies jaunos lokos. 

54. 

Vai trieciens sirdī nelīdzinās triecienam pa arfu vai cītaru? Vai sirds skanēšana nevēstī 

par neredzamām stīgām, kas ir nervu turpināšanās smalkā stāvoklī? Vai tas nav 

zinātniski – novērot šos triecienus pa auru, kad acs, vai sirds, vai kauss, vai arī 

pakausis neapšaubāmi uztver atsistas bultas? Bet sirds skanēs manāmi spēcīgāk kā 

visi citi centri. Ne velti sirdi dēvē par Sauļu Sauli. Vai pārraidījumi uz tādiem 

atstatumiem nav uzskatāmi kā izsmalcināts, bet gluži dabīgs stāvoklis? Ir 

nepieciešami sadalīt tā sauktās histērijas sfēru, ļoti daudzos nodalījumos. Tagad tā 

ierindojas skalā, sākot no apsēstības līdz izsmalcinātam garīgumam. Protams, nav 

iespējams piepaturēt tādu pretrunīgu jucekli, jo ir nezinātniski samest visu vienā 

kaudzē, lai tik neapgrūtinātu smadzenes ar domāšanu. Pretējā gadījumā Svētā Terēze 

var iekļūt apsēsto nodalījumā, bet visļaunākais dēmons tuvināts tronim. Nav 

pieļaujama samierināšanās ar atšķirīgo stāvokļu sajaukšanu. 
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55. 

Piebiedrošanās ugunij dod centru piesātināšanos ar kosmisko ritmu. Tāpēc skanēšanu 

apstiprina pastāvīga pieskaršanās izplatījuma vadam. Centru jūtībai jābūt apsargātai 

un apstiprinātai kā gaitai starp redzamāku neredzamo pasauli. Centru skanēšanas laikā 

jāievēro miers. 

56. 

Kad centri ugunīgi sasprindzēti – vajag rast atbilstību kosmiskajām perturbācijām. 

Zīmes ir precīzas un apstiprinās Kosma ciešajās saitēs ar Agni Jogu. Tā saite pauž 

saskaņu ar visām izplatījuma strāvām. Tā tiekšanās pilnais Agni Jogs pauž atbildes 

vibrāciju visām ugunīgajām izpausmēm. Tādēļ jāsaudzē veselība. Ļoti svarīgs laiks. 

Izplatījums vibrē un virpuļi ir vareni. 

57. 

Atcerieties arī, ka ugunīgā enerģija aug un strādā nemitīgi, jo sirds iedegusies. 

Tādejādi vieglāk izprast jau minēto gara dalāmību. Liesma dalāma bez zaudējuma un 

tai nevajag ne attāluma, ne laika. Tādēļ, kad jūs redz dažādās zemēs, nav jābrīnās, tā ir 

tikai viena no ugunīgā sprieguma kādībām. Protams, šāds ugunīgs spriegums izraisa 

saules pinuma sasprindzinājumu. Jāiedomājas, cik ļoti sirds uguns un izplatījuma 

Uguns savienojums sasprindzē centrus. 

58. 

Nemirstības dzirksteli daži pamatoti novieto dažādos centros, katram būs sava 

taisnība. Tiesa, katrā centrā ir šāda dzirkstele, bet pēc laikmeta nosacījumiem centri 

var mainīt savu nozīmi. Vienīgi sirds paliek nemainīga; tikai kauss savā nozīmīgumā 

seko sirdij, pārējie centri un dziedzeri var atbilst kosmiskajām strāvām. Cilvēki kļūdās 

ne vien spriedumos par centriem, viņi nekur neatzīst kustīgu lietderību. Ne vien pēc 

laikmetiem mainās psihiskās enerģijas nozīme, bet arī pēc rasēm, tautībām un pat pēc 

dzimtām; notiek it kā tas pats, bet tomēr cilvēks pieskaras Augstākajam citiem 

taustekļiem. Tā var novērot pie daudzkājainajiem kukaiņiem, kā tie gan zaudē dažas 

kājas, bet dzīvotspēja nemazinās. Ugunīgās apziņas gadījumā nav novērojams šāds 

centru atmirums. Tas nozīmē, ka mēs atkal nonākam pie ugunīgās apziņas derīguma 

apstiprinājuma. Nebūs pārspīlējums, ja sacīsim, ka Uguns derīga tiklab zemes, kā arī 

Ugunīgajai Pasaulei. 

Jautās – kāds centrs tagad sevišķi svarīgs. Tagad sintēzes laiks, tāpēc sāksim ar pašu 

sirdi. Patiešām, visam pāri stāv sirds. Lai balsene, un kauss, un saules pinums 

nenošķiras no sirds vadības. Balsene ir sintēzes instruments, bet tās transmutācija un 

pielietošana notiek sirdī. 

59. 

Visvienkāršākais rokdarbs, mūzika var dot pamācošu pieredzi. Dažreiz tikai viens 

pirksts pieskaras nevietā, un zūd viss tonis, pie tam šāds nesekmīgs pieskāriens nav 
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neizlabojams. Daži centri saskaņojas ātri, bet citiem daudzu iemeslu dēļ vajadzīga 

ilgstošāka sadarbība. Pacietība, šī cildenā panākumu kādība, tiek pārbaudīta, centriem 

pielāgojoties. Bieži svētību nes tieši ilgstošāka piemērošanās, tā ne tikai saskaņo 

centrus, bet arī it kā koncentrē enerģiju nākotnei. Tā pacietība ir sirds izdaiļošana. 

Neviens, kam nav pieredzes pacietībā, nezinās, kā piemēroties Ugunīgajai Pasaulei. 


