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19. 

Strādājiet līdzīgi tēlniekam. Viņu roka zin, kā pieskarties akmenim, lai neizkropļotu 

formu. Bet arī barības baudītājs zina, cik viņam vajadzīgs. Protams, ne jau kuņģa 

piepildīšana būs mērogs. Otrādi, nevis zemes mērogā nojaušama vajadzība. Sirds 

Uguns dod apziņai zīmi. Tāpēc jāpriecājas, ka īstie mērogi atrodas Ugunīgā pārziņā. 

Esmu iecerējis dārgumu uzglabāšanas dzelmes. Jo sensenos laikos dārgumu 

iegremdēja dziļumos. Tā arī Mēs redzam, ka ieguvumi uzglabājas sirds dziļumos un 

patiesi Uguns ietverti. 

20. 

Atkal parādīti Smalkās Pasaules zemākie slāņi, lai vēlreiz pārliecinātos, cik tie tuvi 

blīvās pasaules līdzīgiem slāņiem. 

Vajag ieteikt cilvēkiem kaut mazliet pieradināties domāt par daiļo, lai izbēgtu no 

nejēdzībām. Nav mazums Dabā brīnišķu veidojumu un ievērojamu parādību, bet tie ir 

jāpamana. Šai tumšajā stāvoklī slēpjas visa nelaime. Pat Smalkās Pasaules Zemajiem 

slāņiem piemīt ilūziju noteiktība. Nevis miglaini sapņi, bet vissīkākās detaļas 

iegravētas tur, kur ir tiekšanās. Bet kādas briesmas draud, ja tiekšanās ir zemiska vai 

banāla! 

21. 

Cilvēks, zaudējis līdzsvaru, lūdz mirkli miera. Šis miers ir gribas kāpinājums. Bez 

gribas nav arī ticības. Tā Mēs apbruņojam ar gaišiem ieročiem. 

22. 

Ugunīgā elpošana eksistē, jo ugunīgais ķermenis Zemes ķermenī reti iespējams 

novērot ugunīgās elpošanas uzdzirkstījumus, bet tomēr šķīstīts ķermenis dažreiz spēj 

izjust šādus elpas vilcienus. Tie izjūtami vai nu galvvidū, vai sirdī, vai arī citos 

centros. Izjūtama it kā šo centru paplašināšanās; tas var izraisīt pat reiboni vai 

nelabumu, jo zemes pasaule nespēj pielāgoties šādai Ugunīgās Pasaules izpausmei. 

Ugunīgā elpošana arī ir viens no sirds paplašināšanās cēloņiem. Sirds bieži 

paplašinās, bet zaudē ritmu un tāpēc nespēj dabiski savilkties. 

Levitācijā ugunīgajai elpošanai ir liela nozīme, tā izved ķermeni no fiziskajiem 

apstākļiem. Šeit atkal pieskarsimies domai kā ugunīgajam produktam. Jums zināms, 

ka levitācijā ķermenis zaudē svaru. Tāpat arī jāatceras, ka ne jau radās doma par 

lidošanu, bet būtība tiecās uz Hierarhiju. Joga pastāvīgi ieteic: “Domā par 

Visaugstāko, cik vien tava apziņa spēj ietvert. Iztēlojies šo Visaugstāko Neizsakāmo 

Gaismā. Sasprindzējies apziņā kā uz Visaugstāko. Izpaud vislielāko labvēlību. Salasi 

visus labā dārgumus, jo Klusuma Balss sacīja – “Labais ceļ mūs augšup!” Atkal 

redzat, cik senatnes padomi bija skaidri un dzīvē pielietojami. Var neatlaidīgi dot 

zinātniekiem padomu vērīgi izlasīt senatnes Mācības. 
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23. 

Primitīvajās ticībās Dievības godināšana pamatojas bailēs. Bet bailes izraisa šausmas 

un neizbēgamu sašutumu. Cilvēka daba savā būtībā glabā apziņu, ka Varenajai 

Sākotņu Sākotnei nav nekā kopēja ar šausmām. Vārdu Dievs savā valodā var izsacīt 

tas, kas izjūt mīlestību uz Viņu. Tikai šādā vispārējā izpratnē iespējams izpaust cieņas 

pilnu godāšanu. Nekas uz Zemes tā neiededzinās sirds ugunis, kā mīlestība. Nekāda 

iegūtā slava nav salīdzināma ar mīlestību. Cilvēki nekaunās izpaust dusmas un 

īgnumu visapkaunojošākās formās, bet svēto mīlestības jēdzienu savieno ar 

apmulsumu un pat izsmieklu. Cilvēks, kas iedrīkstējies parādīt mīlestības atdevību, 

tiek ieskatīts par kaut ko neticamu; šajā pamatjēdzienu sajukumā slēpjas pasaules 

jukas. Cilvēka sirds nespēj atplaukt bez tiekšanās uz Sākotņu Sākotni, vārdos 

Neizteicamo, bet sirds ugunij Pazīstamo. Tā Pasaules Pamatu grūšanas laikā iedegsim 

sirds un mīlestības ugunis pret Visaugstāko. 


