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60. 

Cilvēks nespēj kustēties abām kājām reizē. Šāda sviru maiņa ir enerģiju maiņas 

piemērs. Ir jāpieradinās pie centru darbības maiņas. Visi centri nevar skanēt 

vienlaikus, to sekmīgums atkarīgs tieši no darbības maiņas. Bet centra klusēšana vēl 

nenozīmē tā nāvi. Gluži pretēji, tas, līdzīgi gulošam cilvēkam, atjaunojas saskarē ar 

Augstākajām Pasaulēm. 

61. 

Centri izveido gredzenveidīgus starojumus. Tie var iemirdzēties pēkšņi, kad gars 

palīdz lielos tālumos. Varena ir tāda saspringtība. Ne muskuļi, ne nervi sasprindzējas 

– skan sirds stīgas. Šādu stīgu iespējams pat sadzirdēt. Bet cilvēkam, kas nedomā par 

augstākajām Pasaulēm, tāda saspringtība ir baiga. Pieredzējusi domāšana mierīgi 

pieņems pat tādu kroni un novēros to kā ļoti neparastu, bet nozīmīgu parādību. Tādi 

sprieguma kāpinājumi nenotiek bieži.  

62. 

Ir iespējamas pat sāpju sajūtas nervu centros. Ir saprotams, ka tik jūtīgiem centriem ir 

jāatsaucas uz ārējām strāvām. Šādas sāpes bieži dēvē par neiralģiju, bet to cēloņus 

neizprot. Parasti cēloņus meklē saaukstēšanās iespējamībā vai pārpūlē, bet ārējos 

psihiskos cēloņus vērā neņem. 

63. 

Ne tikai katrs centrs ir dinamo, bet ikviens atoms jau izstrādā enerģiju. Vai gan 

psihiskās enerģijas pētīšanu var uzskatīt par nedabisku un nezinātnisku? Runāju to 

labā, kuriem ir dotas sevišķas iespējas enerģijas izzināšanai un kuri tik bieži šīm 

savām iespējām pretojas. Ļaudīm ir jāmācās, jāmācās un jāmācās. Tad zinātne visā 

savā varenībā dos sasniegumu iespēju. 

64. 

Ja cilvēkam vienam pret otru būtu vairāk uzticības, tie spētu novērot daudz vairāk 

kosmiska rakstura norišu. Piemēram, ja tie nekautrētos uzticēt savas izjūtas, būtu 

iespējams uztvert veselus pārejošu strāvu viļņus. Vērojamas sevišķas sajūtas rīklē vai 

sāpes sirdī, vai spriegumu ceļos un elkoņos. Caur visiem centriem var plūst strāvas. 

Tā nebūs slimība, bet savdabīgs savārgums. Pēc šiem simptomiem var redzēt, kur 

plūst strāvu spraigums. Bet jāparāda kaut maza uzticēšanās nebaidoties kļūt 

izsmietam. 

65. 

Uguns vajadzīga labāko asmeņu rūdīšanai. Bez uguns arī organisma centri nevar 

izsmalcināties. Centru uzliesmošana neizbēgama, tikai jābūt ļoti piesardzīgiem šajā 

laikā. Sakarsētu asmeni viegli salauzt, tāpat arī nerva kvēlo stīgu viegli pārraut. Tāpēc 

būsim ļoti uzmanīgi. Šāda piesardzība ir vienīgi stāvokļa pazīšana. 
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66. 

Staru lūšana – šīs skaņas ietilpst sfēru mūzikas orķestrī. Varam iedomāties augstāko 

toņu kristāldzidrumu, kam piemīt viesuļa spēks. Smadzenēs ir centrs, ko sauc par 

zvanu; kā rezonātors tas uztver pasaules simfoniju, un visdziļāko klusumu spēj 

pārvērst bargā akordā. Ir sacīts – “Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.” Tāpat kā 

mugurkaula smadzenes tiek dēvētas par šķēpu, jo lai atvairītu triecienus, mums 

jāuzspridzina šis kanāls. Tāpat kā plecu centri tiek dēvēti par spārniem, jo pie katra 

pašaizliedzīga darba pastiprinās stari. Leģenda par spārniem ir ļoti “tēlaina”. Tāpat kā 

senatnes cilvēku vēlēšanās nēsāt uz krūtīm apaļu metāla kalumu. 

Pakauša virsējai daļai – paurim dots akas nosaukums, jo svešu iedarbību viļņi 

iespiežas paši sājā virzienā. Senatnē it visur redzam galvas segšanu, saistītu ar 

priestera simbolu. Tagad to atvieto cepuru firmas nosaukums - līdz tādai garīgai 

plikpaurībai nonākuši  cilvēki. 

67. 

Tilti, kas pārejami starp apziņas paplašināšanās pakāpēm, pastāv ārpus pašreizējiem 

notikumiem. Maldīgi gaidīt kādus ārējus zvaigžņājus, saules pinuma zalkša norit 

pastāvīgi. Tikai īpašs jūtīgums pret atmosfēriskām parādībām pavada iekšējo darbu. 

Apkārtējās atmosfēras sabiezēšana sarežģī nervu sistēmas darbu, tāpēc vajadzīgs 

miers, kā medicīnisks nosacījums. 

68. 

Proti, tiekšanās, apziņai augot, ietveras saules pinuma centrā. Ja tiekšanās pārkāptu 

taisnīgās robežas, tad neizbēgama tā saucamā uguns nāve. Neizsmalcināta apziņa 

panes tiekšanās efektu, bet tālākā augšupeja prasa, lai dārgumu uz laiku ieliktu lādītē. 

Katra doma rada nogulsnes uz nervu kanālu sienām. Jo pilnīgāka tiekšanās, jo 

nogulsnes fosforiskākas; tad vienīgā, pietiekoši aizsargātā vieta degvielai būs saules 

pinums, kas pakāpeniski iegūst palīgkanālu nogulsnes. Dažreiz tāda iesūkšana notiek 

tik enerģiski, ka rada zvaigžņveidīgu sāpju sajūtu. Tad Vadītājam jālieto atvēsinošs 

stars, kas sekmē nogulšņu atvilkšanu no kājām un rokām uz centru. Tas viss ir apziņas 

paplašināšanās process. Pa triju gadu pakāpēm var izsekot uztveres izsmalcināšanu. 

Pakāpe prasa lādītes uzglabāšanu nākamai laimīgai pielietošanai. 

Sargāsim dzīves likumu, kas ved pa laimes dziļuma kāpnēm.  

69. 

Jebkuras briesmas sniedz arī priekšrocību. Balsenes centrs atnes sintēzi. Tā zobens 

rūdās ugunī. Protams, katra liesma bīstama, bet uztveres formas smalkumu apstiprina 

liesma. Tāpēc Agni Joga dibinās uz uguns, - dzīvības devējas un gribas veidotājas. 
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70. 

Var paredzēt, ka dažs labs sāks psihiskus mēģinājumus ar stādiem, bet bez 

panākumiem. Var iedomāties, ka viņš izteiks pārmetumus Mācībai par neskaidriem 

norādījumiem, bet nepadomās par paša psihiskās enerģijas stāvokli. 

Nevajag būt aizdomās par norādījumu nenoteiktību, kad saku, ka psihiskajai enerģijai 

ne vien jāpastiprinās, bet arī jāizsmalcinās. Viņa pastiprināsies uguns viļņu ietekmēta, 

kad aura no sprieguma sāks pārklāties ar purpuru. Tā izsmalcināsies ar modrības, 

vērīguma un izsmalcināta domāšanas veida. Kā gan jūs noteiktāk nosauksit izkopto 

domu straumi, kad nākotnes formulas skan līksmībā. Patiesi, ļaužu vairums paiet 

garām šīm formulām un izvairās no stigmatiem, kas iededzināti gara tiekšanās sāpēs. 

Patiesi, stigmati ir labākais jūtīguma salīdzinājums. Ne rupjas, satriecošas parādības, 

bet kosmiskās domas spārni, kā visliegākie pieskārieni, gulstas uz galvvirsu un rosina 

Kundalīni tiekšanos. Šīs domas garām lidojot var atstāt netveramas sekas, bet tās 

asina centrus, kā adatas, kas uzkrāj elektrību. Vai mūsu centri nebūs skuju adatām 

līdzīgi? 

Kas būs uzsācis psihiskās enerģijas izsmalcināšanas gaitu, tas nerunās par norādījuma 

neskaidrību. 

71. 

Automātiskās rakstīšanas veids ir nepilnīgs, rodas pastāvīgs duālisms. Iedarbība 

virzās uz centru virs rokas plaukstas, bet apziņa tāpat pieradusi valdīt pār šo centru – 

divi kanāli cīnīsies, un izteiksmes smalkums netiek panākts. 

72. 

Pareizi apzīmēt Kundalīni par abstraktu Sākotni. Kad zemes dzīves apstākļi bija 

primitīvi, vajadzēja garu aizraut augstākās sfērās. Vispirms pirmo vietu ieņēma 

Brahmas acs; tad to nomainīja Kundalīni triumfs. Bet samadhi sasniegumi 

nepasargāja cilvēci no verdzības un nodevības briesmām. 

Tagad laiks neatvairāmi prasa darbības sintēzi. Šo zemes dzīves sintēzi dos jūtziņa. 

Jūtziņas dārgums ietverts Kausā, tāpēc pie diviem pirmavotiem jāpievieno vēl trešā 

centra uzplaukums. Lai Kundalīni varavīksne nes augšup, bet uz zemes vajadzīgs 

zemes veidojums. Stabam jāpieliek pamats, kā rokraksts – domām. Kauss, kas sen 

apklusis, no jauna atdzīvosies. Cilvēce ies pa jaunu ceļu. Trīs Valdoņi, trīs centri šeit 

izveidos sadarbību. 

Kas var atskārst, ka Kauss papildina Kundalīni, tas sapratīs, ka tēvs nodod dēlam 

zemes valstību. Kundalīni – tēvs, augšupejas sācējs. Kauss – dēls, tēva uzmodinātais. 

Kas pazīst tēva sākotni, tas rasu maiņā iepazīs dēlu. Ar varoņdarba Kausu – darbība. 

Tā nekas nav atmests, bet pastiprināts. Lai Brahmas Acs ir šī stāvokļa dabīgs 

papildinājums. 
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73. 

Daudz tūkstoš gadu atpakaļ bija teikts: “Būs laiks, kad cilvēki atvērs savas sirdis un 

pacels “Kausu Visaugstākajam”. Šis laiks nu atnācis, kad cilvēce tuvojas sestajai 

pilnības pakāpei un sāks kvēlot uguns virs kausa. Cik daudz tēlu un pravietojumu 

radīts izplatījumā! Par kausu, patiesi, laiks atcerēsies. Tā kvēloja sveķi seno cilvēku 

kausos un sieva pacēla kausu, balstīdamās uz varoņdarba zobena. 

Patiesi, kā smalkākais zīmējums ir daudzveidīgās psihiskās enerģijas izpausmes. Ne 

saprāts, bet kausa jūtziņa spēj tās izprast. Kā māte pazīst bērna saviļņojumu, tā kausa 

uguns apgaismo strāvu sajukumu. Var ieteikt cilvēcei padomāt, kāpēc nākošā attīstība 

izvirza Kausa nozīmi? Cik ļoti gan tehnikas papildināšanai vajag pievienot domāšanas 

izsmalcinātību! Kādas brīnišķas sejas būs pieejamas apskaidrotajai acij! Jo ne vien par 

sevi, bet par visām tām daudzajām apziņām cilvēks ir atbildīgs. 

74. 

Padziļinot un izsmalcinot domāšanu var izdarīt svarīgus novērojumus par tālajiem 

vēstījumiem. Jūs zināt, ka vēstījums ieiet apziņā kā kaut kas atsevišķs un tāpēc viegli 

aizmirstams. Zināt, ka ne pērkonnegaiss, ne viesuļvētra nav šķēršļi psihiskajai 

enerģijai. Var novērot, kādi vēstījumi skar atsevišķus centrus. Varbūt viesuļvētra 

sevišķi iedarbojas uz kausu, varbūt pašai vēstījuma kvalitātei ir kāda attieksme pret 

atsevišķiem centriem? Vārdu sakot, visa domāšanas un psihiskās enerģijas īpašību 

daudzveidība pašķirs jaunus ceļus individualitātei. Novērojumi apkārtnes, 

temperatūras un laika ārkārtējos apstākļos dos neizsmeļamu avotu jauniem 

sasniegumiem. 

Jūs zināt, ka dažiem centriem sasprindzējoties, novērojama muskuļu savilkšanās un 

otrādi – muskuļu savilkšanās var radīt stipru sajūtu centros. Ja pie tā nonāk ar saprātu, 

var rasties Hatha Joga, bet cēlā jūtziņa arvien vērsta uz augšupeju. 

75. 

Visu sasniegumu, kosmisko “Lotosa” sākotnējo formulu līdzdalības jārada cilvēce 

viņas evolūcijas attīstībā. Kad gars pielietos izplatījuma ugunim. Patiesības elpa 

pieskarsies dzīvības Avotam, tad varēs galvot par apziņas pārmaiņu. Vilciņa liktenis, 

kurš griežas ap savu asi, ir cilvēka simbols, kas atdalījies no mūžīgās kustības. Tas, 

kas nes “Lotosu” un ir atvēris sevi kosmosam, un pierādījis centru labāko gaismas 

dalāmību, simbolizē dzīves jauno celtniecību, samērojot savrupību ar centru 

atvēršanos. Meklēsim dzīvības principam precīzu apzīmējumu. Atvērtais “Lotoss” 

ietver visu, viņa ugunīgo ziedlapiņu gaismas. Gaismas dalāmība virpuļo uz visām 

pusēm. Kad Svētā Uguns gara zīme, pieskaras visam esošajam, tad kosmiskais aplis 

un dzīvības ritenis rit uz priekšu vienkopus. 

Mūsu norādītā formula rit uz priekšu, pievēršoties vairākām izplatījuma ugunīm. Kad 

cilvēcē nostiprināsies Bezrobežības atziņa, tad liktenis nebūs sods, bet kosmiskais 

plašums. Dzīvības plašuma skaistumu izmēro jaunrades apziņa.  


