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98. 

Centru atvēršanos sasprindzina saules staru jaunrade. Šajā pieredzes stadijā saules 

pinums atbilst saules rotācijai, tāpēc katra saules pinuma griešanās apliecina sakaru ar 

Kosmisko Magnētu. Viens no Agni Jogas pieredzes svarīgākajiem liecinājumiem. 

Tāpēc ir svarīgi pēc saulrieta izsargāt saules pinumu no saspringtības. 

99. 

Tāpēc saules pinums, kas pilnīgi atbilst Kosmiskajam Magnētam, rāda visas 

perturbāciju pazīmes. “Kausa” zināšana bieži pauž skumjas. Cilvēces vaimanas 

apņem planētu. Tā Kosmoss sprindzina Agni Joga centrus, tā organisma jūtīgums 

atbalso atbildes vibrāciju. Tā Mēs kalpojam Kosmosam. 

100. 

Kosmiskie termiņi atspoguļojas visās smalkajās enerģijās. Apakšzemes ugunis tik ļoti 

saspringtas, ka Agni Joga centri, protams, pieskaņojas. Tāpēc uguns savā tieksmē 

izpausties izraisa Agni Jogā nemieru. Tagad, protams, visu sfēru ugunis ļoti 

saspringtas un Kosma lēmums pagriež notikumus uz citu pusi. Agni Joga centri izjūt 

visu notiekošo un visas uzmācīgās stihijas. Kad centri iedegas, tad Agni Jogs izjūt 

sevišķi asi, un izraisās uguns izpausme. Centri it īpaši jāpasargā un centriem jādod 

miers. Magnētiskās strāvas ļoti pievelk apakšzemes ugunis. Šodien jūs bijāt 

apakšzemes uguns eksplozijas liecinieki. Kad eksplozija nobriest, tad centri brīdina,- 

visdrošākais rādītājs. 

101. 

“Kausa” uzkrājumus noteic darbības kvalitāti. Katra doma, kas jo spēcīgāk liek 

izprast Hierarhiju, paceļ garu. Tāpēc, kad pieaug tiekšanās, apziņas paplašināšanās 

ved garu pie Sākotņu izpratnes. Gara jaunrade var celt tiltu uz augstāko izpratni tikai 

ar vissmalkākām enerģijām. Tāpēc “kausa” uzkrājumu dod vislabākās iespējas un 

sasniegumus. Cilvēkam jātiecas uz “Kausa” uzkrājumu un apziņas paplašināšanu. Tā 

smalkās enerģijas pieejamas tikai smalkākai uztverei, un bezrobežīga tiekšanās atver 

Vārtus uz Daiļumu. 

102. 

Var vērst uzmanību uz ceļgala centra iedegšanos. Pat plankumi uz ādas dod tos pašus 

stigmatus, it kā pēc mešanās ceļos. Tas nozīmē, ka lūgšana var būt sirdī, dodot tās 

pašas pazīmes. Tā var uzkrāt vērtīgas pazīmes, piemēram, kosmisko enerģiju ritms 

sirdī vai stipra vēdera uzpūšanās, centriem izpaužoties, to pašu var novērot sakarā ar 

balseni, pakausi un galvvirsu. 

Galvoju par veiksmi, ja pildīsities ar Valdoni! 

 

 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

10.daļa: Pasaules Māte. Sievietīgā Sākotne. Centri. 

2.nodaļa: Centri. 

 

2 lapa no 11 lapām 
 

103. 

Psihiskā enerģija reaģē uz zibeni. Var redzēt, kā organisma dabiskās spējas aizsargā 

no postošas sadegšanas, tāpat dažreiz psihiskā enerģija izraisa mākslīgus pampumus, 

lai novērstu blakuscentra bīstamu sadegšanu. Visai reta parādība, kad Jogiem, visiem 

redzot, uzpamst kājas vai rokas un tikpat ātri audi atkal savelkas agrākajos apmēros. 

Jūs redzējāt tādu parādību, kad draudēja balsenes centra sadegšana. Kaut draudēja 

briesmas, psihiskā enerģija ar uguni tika ātri galā. 

Tāpat izvirdumi novērš iekaisumu: pilnīgi analoģiski vulkāniem. Daudz analoģiju 

atklāts vērīgai acij. Tikai nevajag meklēt rituāla mākslotību un piespiestību. Saplūsme 

ar Augstāko pareiza vienīgi caur dabiski aizdegtu sirds uguni. Protams, neizbēgama 

pārpilnā “kausa” vārīšanās, bet tas ir Pasaules Mātes grūtums. Atcerieties seno bērna 

attēlu kausā. Daudzas zinātniskas zīmes pārvērstas miglainos simbolos, bet laiks tos 

izpētīt. 

104. 

Sirds ir centrs, bet vismazākā mērā egocentrisms. Sirdī dzīvo nevis patība, bet 

vispārcilvēcība. Tikai prāts ietin sirdi egocentrisma tīmekļos. Grūti savienot 

individualitāti ar universālo ietveri, bet ne velti sirds magnēts savienojas ar “kausu”. 

105. 

Ugunīgā Pentagramma ir vairogs kaujas laikā. Cilvēks tādā izcilns spriegumā līdzinās 

šādai Pentagrammai – kvēlo balsene, kvēlo roku un kāju ekstremitātes un tad kā 

neuzvarams vairogs viņš ceļas, lai ar sevi aizsargātu paveiktos darbus. Protams, ka 

dzīvē, kur apkārt vēl tik daudz nodevības, tāds stāvoklis ir bīstams. Ieteicu klusēšanu, 

lai neiededzinātu daudzus centrus un sevišķi sirdi. Tāda pašaizliedzīga ugunīga sirds 

ir kā īpašs Augstākās Pasaules iepriecinājums. Kā gaismekļi šādas sirdis staro pāri 

visām Pasaules likstām. 

106. 

Neviens netaisnais nespēs noturēties pretī līdzsvarotam, tāpēc šķēpa cirtienam jābūt 

likumīgam. Tā izpratīsim fizisko un augstāko likumu centru sirdī. Tāpēc arī šis centrs 

tika dēvēts par krustceļu un tika attēlots kā vienādgalu krusts; dordze, tāpat arī 

svastika norādīja uz sirds uguns griešanos. Griešanās un vienādgalu krusts ir līdzsvara 

pazīmes. Dažs bērnībā būs mēģinājis nostāties uz bumbas, nezinot, ka tas ir lielais 

līdzsvara simbols. 

107. 

Suria-Vidia – tā dažkārt dēvēja Mācību par Sirdi. Šis apzīmējums uzsvaroja sirds 

ugunību, saulainību un centralitāti. Patiešām, ikviens, kas vēlas iepazīt sirdi, nedrīkst 

uzskatīt to kā organisma daļu. Vispirms jāizprot sirds centralitāte, jāpētī nevis 

attiecībā uz viņu, bet no viņas. Pats saules pinums ir sirds svētnīcas priekšnams. Pats 

Kundalini ir sirds laboratorija. Smadzenes un visi centri ir sirds piederums, jo bez 
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sirds nekas nespēj dzīvot! Pat smadzenes iespējams līdz zināmai pakāpei atvietot. Pat 

Kundalini iespējams pa daļai uzturēt ar elektrību, un saules pinumu var spēcināt ar 

zilo gaismu. Bet sirds stāv kā cilvēces Templis. Nevar iedomāties cilvēces 

apvienošanu atkarībā no smadzenēm vai Kundalini, bet sirds starojums spēj apvienot, 

kā liekas, visdažādākos organismus, un pat lielos attālumos. Šis mēģinājums tuvināt 

sirdis attālumā – gaida savus darbiniekus. 

Gluži pareiza ir vēlēšanās uzsākt ilggadīgus mēģinājumus, jo ar tiem iespēj radīt vēl 

vienu saiti starp paaudzēm. 

108. 

Starp svētajām sāpēm ir kāda grupa, ko dēvē par “Radītāju Vīnu”. Kā no mūzikas 

instrumenta atskan akordi, tāpat sāpes pārskrien balsenes, plecu, kāju-roku 

ekstremitātēm, ceļgalu un citiem centriem, tā tiek uzskaņota sirds. Neapšaubāmi, ka 

sirds saite ar Augstāko ir cilvēces vienīgais patvērums. Pārējās Jogas attiecas uz 

citiem kosmiskiem noteikumiem. Sirds ieņem izcilus vietu, kā enkurs vētrā un nav 

grūti uzsākt ugunīgo Sirds jogu. Pirmkārt – vajag atskārst vareno kauju un drausmo 

bojāeju, kas apdraud zemi, otrkārt – vajag sajust savu sirdi par patvērumu un treškārt 

– nostiprināties Hierarhijā. Šie nosacījumi šķiet nav smagi, bet mēs bieži izvēlamies 

sāņtaciņas un dodam priekšroku pat meliem, vienīgi lai ignorētu to vienkāršāko 

līdzekli. Vajadzīgs, protams, ir sirds spriegums, un ne velti sirds tikusi dēvēta par 

Dižo Cietumnieku. 

109. 

Sirds enerģijas plūsma bieži izjūtama no organisma labās puses. Enerģija atsitas 

“kausā” un no turienes izsauc refleksu organisma labajā pusē. Deniņi, kakls, plecs, 

celis, rokas, kājas rada sajūtu, kas ļoti līdzīga fiziskai izplūšanai. Neizmērojams ir 

ugunīgās sirds enerģijas daudzums, ko tā tādā veidā izdala. Tālab Vadītājs bieži 

atgādina – uzmanību! 

Ir grūti iepriekš pilnīgi nosacīt izplūšanas sākumu, jo izplatījuma magnēts un 

simpātijas dažreiz prasa vienlaicīgi sūtījumus uz dažādām pasaules malām un sfērām. 

Ja pieprasījumus pēc sirds enerģijas savienotu ar elektrisko zvanu, tad zvans skanētu 

nepārtraukti, mainot vienīgi spriegumu. Tādi eksperimenti, bez šaubām tiks veikti, bet 

eksperimentētāji reti kad saskatīs cēloni sirds enerģijā, izskaidrodami to kā nervu 

savilkšanos. Nav tālu tas laiks, kad tāda telegrāfa dēļ būtu arī sadedzinājuši. 

110. 

Bruņojums mēdz būt dažāds. Bieži tas apvienojas saules diskā virs saules pinuma. 

Starp austrumu bruņojumiem sevišķi bieži bija sastopama šāda struktūra. Dažkārt to 

izskaidroja ar Mitras kultu, bet tas ir daudz senāks. Zīmējumu šim bruņojumam 

devušas saules pinuma bruņas. Bet saules pinums apliek savas bruņas kaujas laikā. 

Patlaban notiek kauja un, protams, gars tiecas pirmajās rindās. Karotāja, stipru tu esi 

kaldinājusi savu vīrišķību! 
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111. 

Vajag kopt sirdi. Vajag pildīt “kausu”. Vajag traukties ar “zvana” skanēšanu. Vajag 

iededzināt Ugunīgās Pasaules liesmainos spārnus. Izpratuši sirdi iesim pie Uguns – 

drīz iesim. 

112. 

Ievērojiet, kādā mērā tālie notikumi pirms sirds atbalsojas “kausā”. Šī secība reti kad 

atzīmēta. Protams, “kausam” piepildoties vajag pielietot sirds līdzekļus, bet tomēr 

“kauss” sasprindzējas pirmais. “Kauss” prasa svētsvinību, it kā līmeņa papildināšanai. 

Zinu, cik tas grūti, it kā milzis būtu iesprostots pundura alā! Saspīlējums jau sablīvē 

zemākos slāņus. Protams, ne jau saule vada karstumu, ne Smalkā Pasaule jukas, tos 

rada cilvēces griba. 

113. 

Brīvās gribas likums neatļauj pārtraukt noziegumu izcelšanos. Bet taisnības likums 

dod iespēju izbeigt kaitīguma attīstību kā apakšā, tā arī augšā. Jūs nespējat novērot 

noziedzīgu domu rašanos, bet sirds spējīga dot ziņu, kad iespējama ļaunuma vajāšana. 

Tālab tā uzsvarojam Sirds Mācību. Neviens cits centrs nespēj aizstāt sirds būtību. 

Gadsimtu uzkrājumi “kausā” ir sirds rīcībā. Jo cilvēces glābšana nav atkarīga no 

atsevišķiem sidhu, bet no centrālā virzītāja – sirds. Tā pāri sadalījumiem iespējams 

tuvoties kustības saknei. 

114. 

Nav iespējams uzskaitīt vērtīgo spēku ļaunprātīgo izlietošanu. Bet ja ieteicam 

uzmanību, tad to saprot kā bezdarbību. Un ja runājam par sirds nozīmi, tad to uzskata 

par māņticību. Un tomēr, ne smadzenes, ne saules pinums, ne kundalini nesignalizēs 

par spēku izlaupīšanu. Tikai sirds nemitīgi brīdinās, bet cilvēki parasti negrib šos 

signālus ievērot. Nav piedodams, ka mūsu laikmets tā ignorē sirds signālus. Bez tam 

laiks saprast, ka neatskārsti visi sirds signāli zūd. 

115. 

Ja runājam par neapdedzinošo Uguni, tad nevajag aizmirst arī apdedzinošo Uguni. 

Kad mūķene vaid: “degu, degu”, neviens ārsts nezin, kā palīdzēt: mēģina pat pielietot 

aukstu ūdeni, aizmirstot, ka eļļu ar ūdeni neapdzēst. Uguni var apvaldīt tikai ar uguni, 

citiem vārdiem sakot, ar sirds enerģiju, kas izdalās pie tā dēvētā magnētisma. Ar 

strāvu ārstējam aizdegušos, tā var uzliesmot visdažādākos centros. Bet galvenās 

briesmas, protams, apdraud sirdi, saules pinumu un balseni. Šie centri kā 

vissintēziskākie var tikt pakļauti visnegaidītākajiem triecieniem. Kas kaut reizi 

izbaudījis iekšējo Uguni, tas saprot centru ugunsgrēka briesmas. Tas zina, kādas 

mocošas ciešanas sagādā uzliesmojusī uguns. Pie kam lielākotiesu cilvēks nav 

vainojams, izņemot varbūt, par īgnu uzbudinājumu. Bieži ugunsgrēks uzliesmo, 

pateicoties svešām iedarbībām, un – izsmalcināta stāvokļa gadījumā – no kosmiskiem 
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cēloņiem. Sirds pagurums, protams, atver vārtus ienaidniekam. Tā radošā Uguns var 

pārvērsties iznīcinošā liesmā. To vajag iegaumēt, jo uzliesmojumi sākas no sīkumiem. 

Tāpat arī jāatceras ugunīgās enerģijas saudzēšana. Liels ļaunums – bez pamata izlietot 

svešu ugunīgo enerģiju. Arhāts nedrīkst būt vampīrs – tāds ir dzīves pamats. Tāpēc 

gudrs ir mūžīgās atdošanas likums. Liekas, kas gan kopīgs upurim ar uguni, bet 

ugunīgais upuris minēts visos Nolikumos. 

116. 

Jūsu priekšā atkal lielas nozīmes parādība – Kundalīni kustas no pamata līdz pašam 

augstākajam posmam. Priekšbalsenes dziedzeri ļoti iekaisuši, bet šāda fiziska 

parādība nepieciešama ugunīgai iedarbībai. Šādā stāvoklī Kundalīni darbojas 

vislielākos attālumos. Jūs nojaušat, cik ļoti Ur. patlaban vajadzīga šī iedarbība. 

Uzvara nebūtu iegūta bez šīs ugunīgās norises. Bet tieši cīņa ir grūta un uzbrukumu 

viļņi kāpinās. Tāpēc būsim ļoti piesardzīgi. Būsim vērīgi, labvēlīgi un ļoti apdomīgi. 

117. 

Iekšējo Lotosu var novērot, tiklab atvērtu, kā arī aizvērtu. Purpura aizsargauras 

nepieciešamības gadījumā var redzēt, ka lotosa ziedlapiņas sakļaujas un pārklājas 

asinsvadu nogulsnēm. Pieredzējis Jogs šādos gadījumos saprot, ka briesmas lielas un 

tuvas. Kā dabā  jau ilgi pirms mākoņiem puķu ziedlapiņas steidzīgi vēršas pret sauli 

vai pamazām sakļaujas pirms vakara rieta, tāpat arī Ugunīgais Lotoss nojauš 

kosmisko vētru tuvošanos. Bet, Jogai attīstoties, var novērot arī ārējā Lotosa 

sasprindzi. Tā ir nosaukta Kundalini spirālveidīgā griešanās, kas pieskaras 

galvenajiem centriem, it kā izveidojot ārējo aizsardzības Lotosu. Parasti šāds īpatnējs 

spriegums sākas ar bultu parādīšanos, par kurām jau sacīts. Ārējo Lotosu nosauc arī 

par bruņām. Pie Mums tā izveidošanos saprot ne tikai kā briesmu zīmi, bet arī kā 

Jogas pakāpes sasniegšanas pakāpi. 

118. 

Novērojams, ka dažas puķes pirms vakara iestāšanās nevien aizveras, bet noliecas pie 

zemes, gluži tas pats notiek arī ar iekšējo Lotosu. 

119. 

Sirds, kauss, saules pinums patiesi ir kosmiskie termometri. Ir jāsaprot, kāds 

spriegums pasaulē, tāpēc runāju par draudzīguma kā veselības pamata sargāšanu. Var 

saprast, cik neatlaidīgi sirds prasa draudzīgumu. Ir daudz melno zvaigznīšu kā pirms 

tumsas uzbrukuma.  

120. 

Jūsu priekšā esošā sintēziskā balsenes centra sasprindze, jāsaprot, cik dažādiem 

spriegumiem vajadzēja apvienoties, lai ierosinātu sintēzes centru. Vajag ļoti vērīgi 

izturēties pret šādu sasprindzi, jo tā reflektējas sirdī. Šādā stāvoklī kaut vai ārēji 

jāsaudzē balsenes saites un runājot tās nav jāsasprindzē. 
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121. 

Čakras, ugunīgie riteņi, liek domāt par neskaitāmiem attīstības sākuma un 

piepildījuma apļiem. Var iedomāties, ka pasauļu līdzsvars balstās uz ugunīgajām 

čakrām. Tās saskaras, apvienojas viena ar otru un veido nesaraujamus posmus. Tā var 

pieņemt, ka cilvēka čakras noteic viņa ugunīgo dabu un ievada cilvēka būtību citu 

ugunīgo veidojumu vienībā. Cilvēku rīcībā jau ir stari, kas nofotografē miesu, tāpat 

arī tiks atrasti stari, kuri uztvers ugunīgos centrus. Līdz ar to tiks parādīts, ka cilvēka 

čakras atbilst izplatījuma ugunīgajiem veidojumiem. Ugunīga cilvēka figūra ieplūdīs 

izplatījuma ritmā. Tā iespējams fiziski parādīt, cik ļoti esamība pakļauta vienam ritma 

likumam. Protams, šādu uzskatāmu eksperimentu sekmēšanai nepieciešams attīstīt 

sevī ugunīgās čakras. Potenciāli tās ir katrā organismā, bet bezdvēselīgie neatspoguļos 

uz ekrāna ne mazākos nodzisušo uguņu pamirdzējumus. 

122. 

Novērotās konvulsijas ir nozīmīga parādība. Izsmalcināts organisms pielīdzināms 

Makrokosmam un, vispirms, pārsteidzoša ir viena tāpatība ar planētas kustību. 

Planētas konvulsijas nevar neatbalsoties ugunīgajā ķermenī. Ne vien zemestrīces, bet 

visas planētas iekšējās konvulsijas atbalsojas ugunīgajā sirdī. Pie tam, tāpat kā 

planētas konvulsijas saistītas ar spiedienu uz poliem, tā arī ķermeņa konvulsija var būt 

saistīta ar spiedienu uz Kundalini un Trešo Aci. Tāpat kā zemes garoza saraujas 

iekšējas konvulsijas laikā, tā arī enerģija var skriet no ekstremitātēm – patiešām, 

cilvēks ir mikrokosms. 

123. 

Vajadzīga vīrišķība, kad pašā atmosfērā vērojams nebijis sasprindzējums. Var just it 

kā karstumu, neskatoties uz ārējo vēsumu. Pat aukstu strāvu iedarbība neatbrīvo no 

pēkšņas iekšējā karstuma izjūtas. Novērojams, ka šāds iekšējs karstums raksturīgs 

atmosfēriskām ugunīgām sasprindzēm. Tā ne jau pleci, ne balsene, ne kundalini, bet 

sirds uzsūc ārējās uguns strāvas. 

124. 

Saules pinuma centrs ir uguns radiācijas fokuss. Vajag iedomāties, kā darbojas uguns. 

Kā visas augstākās Kosma funkcijas darbojas no iekšienes, tā arī saules pinuma uguns 

spriegums sakāpinās pašā graudā. Saules pinuma centrs dod visiem ķermeņiem 

līdzsvaru, un tā radiācijas piesātina arī ēterisko ķermeni, kas stimulē astrālo ķermeni. 

Visu centru un ķermeņu savijums salīdzināms ar spirāles gredzenu, kas apvienojas 

saules pinuma centrā. Katrai planētai, katram ugunīgam centram ir savs saules pinums 

un dzīvības Dievišķā Uguns. Ja apziņa paplašināsies šādu atbilstību izpratnē, tad 

Makrokosma sakars ar mikrokosmu kļūs par ugunīgu Patiesību, Strāvu viļņi ir 

bezrobežīgi savā daudzveidībā. Ar šo viļņu palīdzību ugunīgais gars savienojas ar 

izplatījumu un citām Pasaulēm. Līdzīgi tam, kā senatnē sauli attēloja ar tās stariem, tā 

var attēlot saules pinumu, kuram ir savi īpatnēji izstarojumi, kas plūst no grauda caur 

visu aizsargtīklu. Šīs spriegās strāvas atbalso sirdī visus izplatījuma refleksus. 
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125. 

Kad kosmisko parādību spriegums kāpinājies, saules pinums dreb. Grūti ir ugunīgajai 

sirdij, ja viļņi saules pinuma centrā lūst, atnesot visas izplatījuma atskaņas. Stari tiek 

apstiprināti kā aizsargtīkla parādība, un, protams, katrā strāvā skan sava uguns. Tā 

saules pinums tiek daudzu ugunīgu staru saspringts. Agni Jogas Mātes nogurumam ir 

kosmiska nozīme. Tumšie spēki liek svaru kausos visus savus spēkus. Mēs, savukārt, 

sūtām starus, kas izkliedē viņu nodomus. Saules pinuma centrs jūt šīs svaru 

svārstības. Kosmiskais spēks jākāpina Gaismas virzienā. Tā ugunīgā sirds pazīst šīs 

Kaujas apstiprinājumu. 

126. 

Bez kosmiskajiem cēloņiem saules pinuma griešanos var ietekmēt daudzi citi cēloņi. 

Saules pinuma centra griešanās cēloņi un funkcijas jāapskata sakarā ar organismu un 

enerģijas sūtījumiem lielos attālumos. Saules pinuma centra griešanās ir psihiskās 

enerģijas kāpinājums. Tā kā saules pinuma izstarojumi caurstrāvo visus centrus, tad 

griežoties saules pinuma stari caurnirst visus centrus, stimulējot un apvienojot pārējos 

centrus ar vienas ugunīgās enerģijas palīdzību. Saules pinuma centra griešanās var arī 

koordinēt dažādas enerģijas, it kā stimulējot vienu centru, kuram sevišķi vajadzīgs 

piesātinājums un nostiprinājums. Pie tam saules pinuma izstarojumi it kā pieskaras 

aizsargtīkla ārējam apkārtmēram. 

Enerģiju sūtījumos uz noteiktu vietu visi izstarojumi koncentrējas it kā koniskā 

spirālē, un visi lādiņi lido izplatījumā spirālveidīgi. Tā saules pinuma funkciju ir ļoti 

daudz, un daudz ir arī tā izstarojumu. Būdams arī visu centru enerģiju spēcīgs 

regulators, saules pinuma centrs, iesūcot kosmiskās ugunīgās enerģijas, sadala tās pēc 

spriegumiem, kādi centriem raksturīgi. 

127. 

Kāda centra saspringtās ugunīgās enerģijas bieži var pastiprināt šī centra enerģiju 

darbību. Daļējā enerģiju iedarbība dod centram spēku izpausties daļēji. Šāds 

kāpinājums izraisa tikai daļējās izpausmes, kas maldina neizprotošās apziņas. Ur. 

pareizi norādījusi uz viena centra saspringtības izraisītām parādībām, kad ved pie 

psihisma. Katra centra atvēršana, piesātināšana vai kairināšana izraisa krasu ugunīgās 

enerģijas novirzi, jo tikai atbilstība starp organismu un garīgo apskaidrību dod kā 

nenovēršamas sekas centru atvēršanos augstākajā spriegumā. Daļēja saspringtība dos 

daļējus sasniegumus, kas var būt ļoti bīstami. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli tieksimies 

izzināt ugunīgās enerģijas augstāko spriegumu. 

128. 

Esiet uzmanīgi ar balsenes centru; tas, kā sintēziskais centrs, spēj ļoti uztvert 

izplatījuma iedarbības. Ja radiostacijas var ietekmēt gļotādas, tad daudzas citas 

iedarbības var tāpat apgrūtināt centrus. 
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129. 

Sirds novērš daudzas slimības. Ir nepareizi nepalīdzēt vispirms sirdij. Sirds var būt 

ārēji mierīga, bet tai jādod impulss, lai tā spēcīgāk varētu ietekmēt citus centrus. 

130. 

Ikviens saskaras ar daudziem gluži nepazīstamiem cilvēkiem. Tāpat arī viņa vārdu 

kaut kur izrunā. Neaizmirsīsim, ka šādiem tāliem pieskārieniem nereti lielāka nozīme, 

kā saskarsmei ar tuvākajiem. Var nomanīt, cik ļoti tālie ziņojumi var atbalsoties visos 

iekšējos centros. Bet šādu neapšaubāmu apstākli gandrīz nemaz neņem vērā. Cilvēki 

domā, ka ķermeniskais pieskāriens sevišķi nozīmīgs. Nenoliegsim, ka arī 

ķermeniskam rokas spiedienam ir nozīme. Bet doma, tālā, neharmonizētā, var ļoti 

spēcīgi iedarboties. Neviens nespēs saskatīt tos tālos pavedienus, bet izsmalcināta 

apziņa nojauš. 

131. 

Kauss ļoti reti ir pārpildīts. Kauss, kā sintēziskais centrs, glabā pašus galvenos, 

neizsakāmos uzkrājumus. 

132. 

Sidraba Lotoss atrodas sirdī, tāpēc to var redzēt savā iekšienē. Lieciet vērā, ka visas 

ugunis un centru gredzenus mēs redzam savā iekšienē, viena vai otra uzliesmojošā 

centra vietā. Dažreiz redzami ugunīgi gredzeni, strīpas vai riteņi, vai saules, dažreiz 

liesma, bet viss tas, galvenokārt, mūsu iekšienē. Sidraba Lotoss pat lielāks par ziedu, 

un liesmas mēles it kā izveido ziedlapiņas. 

133. 

Varu sacīt, ka visi apraksti par augstāko spēju iegūšanu caur centru atvēršanos, uz 

papīra gan šķiet viegli, bet patiesībā nav nekā grūtāka. Paiet daudzas dzīves nemitīgi, 

neatvairāmi tiecoties uz apziņas paplašināšanu un uztveres izsmalcināšanu, iekams 

sākas nevis viena vai otra centra daļēja atvēršanās, bet to darbs visos septiņos riņķos 

un plānos. Visi mehāniskie vingrinājumi augstus rezultātus nedos. Jo vajadzīgs nevis 

fiziskais kairinājums, vai pat kāda viena centra daļēja atvēršanās, bet visu centru 

ugunīgā transmutācija, kas sasniedzama vienīgi pilnīgi šķīstot domāšanu un 

iededzinot sirdsugunis. 

Tāpēc laimīgs tas, kas jau agrākajās dzīvēs tiecies pa apziņas paplašināšanas ceļu un 

sirds šķīstīšanas ceļu. 

Novērojiet notikumus. Iegaumējiet, ka pacietība ir augstākais sasniegums. Samērība – 

augstākā gudrība, un termiņu zināšana – augstākā zināšana. 
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134. 

Bez šaubām citiem nedzirdama skaņu uztveršana pierāda auss centra izsmalcinājumu. 

Arī sāpes saules pinumā var būt saistītas ar centru jūtīgumu izsmalcinājumu. Ļoti 

ieteicu šādas sāpes izjūtot, nekavējoši iedzert sodas bikarbonātu. Atcerieties, ka soda 

nosaukta par svētajiem pelniem, tā pasargā no pārmērīgas uzliesmošanas. Vispār soda 

derīga pret visām slimībām, pasargā no daudzām saslimšanām, tāpēc nebaidieties to 

lietot, tāpat kā arī baldriānu. 

135. 

Man jābrīdina Jūs, ka sajūta uzaču starpā ne vienmēr nozīmē daļēju trešās acs 

atvēršanos, tas var būt vienkārši muskuļu piepūles sekas. Pastāv pārliecība, ka orgāns, 

kas atbilst trešajai acij, ir tā saucamais čiekurveidīgais dziedzeris. Šis un tāpat arī 

siekalu dziedzeris pašreiz tiek uzskatīti kā divi ļoti svarīgi orgāni visās mūsu ķermeņa 

funkcijās. Tie arī senajā Indijā skaitījās par visu garīgi-miesisko izpausmju 

pavadoņiem. 

Patiesas gaišredzības gadījumā Jūs nevarat pateikt, ka redzat ar kādu noteiktu orgānu, 

jo redzējumi rodas virs jūsu galvas, aiz muguras, blakus, jums priekšā, trešās acs aplī, 

Saules pinumā utt. Un jūs tos redzat vienādi labi. Atcerēsimies Dakāras attēlu, kuras 

auras aplis sastāv no neskaitāmām acīm. Atcerēsimies, ka nervu centriem smalkajos 

ķermeņos ir sava atbilstība, un tādēļ jebkura nenormālība un nelīdzsvarotība te fizisko 

vadītāju attīstībā neatvairāmi atsaucas uz visiem ķermeņiem. Tādēļ, sargāsimies 

izsaukt nelīdzsvarotību. 

136. 

Tagad par jaunekli, kurš sācis sajust savus centrus pēc mehāniskiem vingrinājumiem. 

Neapšaubāmi, viņš varēja sākt tos sajust, jo mehāniski vingrinājumi sevišķi viegli 

uzbudina sasniedzamos nervu fleksus. Protams, tāds centru kairinājums var izsaukt 

visnegaidītākos rezultātus: vispirms nervu līdzsvara zaudēšanu un var novest pat pie 

ārprāta. Bez tam, ja ir sliecība uz kādu organisku saslimšanu, pēdējā var 

pastiprināties; tā pie vājām plaušām bieži attīstās dilonis, ja ir tieksme uz seksualitāti, 

var rasties nenormāli dzimuma novirzieni utt. Starp citu, es jau Jums tiku minējusi 

izvilkumus no H.P.B. rakstiem par šādu vingrinājumu sekām. 

137. 

Cilvēkam garīgi attīstoties, centru atvēršanās norit normāli. Šo centru atvēršanai un 

darbībai jāsākas atbilstoši šo centru psihiskajam jeb garīgajam stāvoklim. 

Nepārtraukti, iekšķīgi tiecoties uz Augstāko un paplašinot apziņu, ir iespējama to 

paātrināta atvēršanās Lielā Gaismas Skolotāja sadarbībā un vadībā, bet dažreiz arī, 

saskaroties ar augsta mācekļa šķīsto, ugunīgo auru. Visam jāizriet no Augstākā uz 

zemāko, no garīgā uz fizisko, bet ne otrādi. Jo tikai augstākais var pacelt zemāko un 

šeit hierarhiskais princips sevišķi apstiprina savas tiesības. 
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138. 

Tas ir skaisti, ja Jūs tik drosmīgi uzņemat visas šīs gandrīz neizbēgamās zemes 

grūtības. Kas attiecas uz Jūsu ugunīgajiem uzplūdiem, tad, nezinot Jūsu organisma 

stāvokli, man ir grūti precīzi noteikt īsto iemeslu. Bet pie dažām okultām iedarbībām 

nervi sevišķi cīnās ar asinīm. Ir dots padoms: “ Tādā nervu karā ar asiņu straumi ir 

nepieciešams sevišķs miers un nav jāapgrūtina kuņģis, jo šie uzplūdi mēdz būt tik 

spēcīgi un mocoši, ka var izsaukt pat ģīboņus.” Jo, kad sāk strādāt augstāki centri, tad 

sevišķi aktivizējas arī pretējā polaritāte un bieži izpaužas šādas ugunīgās sajūtās. Bet 

nevajag sūtīt šo vilni lejup, jācenšas saglabāt miers un, galvenais, jāizslēdz jebkuri 

uzbudinājumi. Ļoti labs ir baldriāns, to dažos gadījumos var lietot 2-3 reizes dienā, 

protams, ne pārāk stipru uzlējumu. 

Senākā austrumu farmakopeja uzskata muskusu par līdzekli, kas dod līdzsvaru, bet, 

protams, viss ir atkarīgs no devas lieluma. Tāpat dažādi organismi uz to reaģē dažādi. 

Daudzi to nevar lietot, jo pat pie mazas devas tas viņiem pastiprina asins pieplūdumu 

un izsauc sirds klauves. Tādēļ Jūsu gadījumā es ieteiktu labāk ieņemt 5-6 pilienus 

strofakta tinktūras, 3 dienas no vietas 1 x dienā un atkārtot šo paņēmienu pēc katrām 

divām nedēļām. 

139. 

Tagad par čakrām. Kā Jūs jau zināt, visu čakru jeb uguņu ir 49. Agni Jogā pieminētās 

21, jo 21 centra atvēršana un transmutācija izraisa arī pārējo iedegšanos, jo daudziem 

centriem ir divkārši atzarojumi. Augstai garīgai attīstībai nepieciešama ne tikai visu 

centru atvēršanās, bet arī to transmutācija, jo vienkārši viena vai divu centru 

atvēršanās noved tikai pie zemākā psihisma un pie daudzām briesmām. Bet vispār, 

bez Skolotāja līdzdalības nav pieejama pareiza centru atvēršanās. Pie kam es domāju 

Lielo Skolotāju, jo tikai tāds Skolotājs var zināt mūsu organisma patieso stāvokli 

visos tā apvalkos un var regulēt asins spiedienu, kas ir tik bīstami pie centru 

atvēršanās, nemaz jau nerunājot par to ugunīgo transmutāciju. Tādēļ Mācības 

Grāmatās vispirms tiek noteikta ilgstoša organisma sagatavošana, fiziska un garīga 

profilakse. Pilnīgi nepieciešama ir domāšanas un sirds šķīstīšana, pēc tam seko 

apziņas paplašināšana, visu jūtu izsmalcināšana un sirds audzināšana, jo sirds kā 

sintēzes orgāns var dot mums to garīgo attīstību, pie kuras var sākties ne tikai centru 

atvēršanās, bet mēs spēsim arī vērst uz sevi Lielā Skolotāja uzmanību, kurš tad arī 

ņems mūs savā novērošanā un pielaidīs pat līdz nākošai pakāpei – līdz centru 

ugunīgai transmutācijai, ja vien mūsu garīgums pieļaus šo bīstamo eksperimentu. Ja 

mūsu garīgums nav šķīstīts, mēs varam izdarīt visus pastāvošos vingrinājumus nervu 

centru uzbudināšanai, bet labākā gadījumā mēs sasniegsim tikai nožēlojamu psihismu 

vai arī sevī attīstīsim mediumismu, jo tas ir bijis mūsos snaudošā stāvoklī un tādā 

veidā mēs viegli varam kļūt par laupījumu jebkuram apsēdējam. Jūs gribat zināt, kur 

atrodas čakras. Ir pieņemts uzskaitīt septiņas galvenās čakras. 1.Muladhara-Kundalini, 

kas atrodas pie mugurkaula pamatnes. 2. Svadišthana čakra – vēderā, starp 

mugurkaula pamatni un nabu. 3. Manipura – čakra jeb Saules pinums. 4. Anahata – 
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čakra jeb Kausa centrs, 5. Višuadhi čakra jeb balsene. 6. Adžna- čakra jeb trešā acs. 7. 

Brama-randra – čakra jeb zvana centrs galvas virsū. Bet, protams, tikai smadzenēs 

visu to ir daudz vairāk. Reti, kad tiek uzskaitīti pieplecu, vaigu kaulu, plaušu, plaukstu 

pamata, nieru utt. 

 


