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33. 

Cilvēce ņem vērā tikai tos jēdzienus, kas saprotami viduvējai apziņai, jo viņa katru 

formu ietērpj atbilstoši savai apziņai. Kāpēc nav iesakņojušies visi Augstākie 

Jēdzieni? Kāpēc tik daudz sagrozījumu? Kāpēc tāda pazemināšana? Jā, patiesi, 

cilvēka meklējumu un tiekšanos gars sliecas lejup. Bet Jaunās Pasaules uzdevums ir 

atmodināt apziņu un atdot Pasaulei nolemto Daiļuma Tēlu. Gara jaunradei jākāpina 

spēki augšupejai. Patiešām, nevis Augstāko novest lejup, bet gan pacelt. Tāpēc 

pirmais nosacījums būs vadīt Dieva Tēlu pēc Dievišķās Līdzības. Kad cilvēka apziņa 

mitēsies attēlot Dievišķību cilvēciski, tad gara sasniegumi būs ugunīgi. 

34. 

Enerģiju sadalījums ienes organismā līdzsvaru, bet jāzina, kā apzinīgi sadalīt spēku 

pieplūdumu. Strāvas var sakāpināt spriegumu vienā vai otrā centrā, kurā pieplūdušas 

enerģijas, un kuras ugunīgo viesuli var vērst uz centru, kam vajadzīgs piesātinājums. 

Elpošana ir tāds regulātors, ja ir prasme iejūtīgi pielietot Prānas fluīdus. Regulāciju 

organismā jāieskata par vienu no galvenajiem līdzsvara nosacījumiem. Tā enerģiju 

apmaiņā nostiprinās vajadzīgā fluīdu un vibrāciju regulācija. 

35. 

Kosmiskā Griba ierosina apziņas izprast līdzsvara nepieciešamību, tieši līdzsvara – 

garīgajā un zemes sfērā, bez kura dažādās sfēras nav spējīgas apvienoties. 

Ceļā uz Ugunīgo Pasauli tieksimies apzināties līdzsvaru. 

36. 

Plašajās krātuvēs var atrast daudz lielisku priekšmetu, bet lietpratēji un pētnieki 

dažreiz atzīst par labāku meklēt mazajās nepazīstamajās dārgumu krātuvēs un šādi 

meklējumi dod neatsveramus ieguvumus. Tā arī it visā plaši jāraugās visapkārt, lai 

nepalaistu garām jaunu vērtīgu sadarbību. Jau norādīts, ka kāds simttūkstošais atnesīs 

jaunceltnei derīgus akmeņus, bet smaguma nesēju nedrīkst pagrūst viņa grūtajā ceļā. 

Nedrīkst to turēt aizdomās un tam pārmest. Jaunceltnes cementam nav jāsacietē pirms 

laika. Tāpat arī ceļinieki nespēj aizsteigties pāri cilvēka spēkiem. Sevišķs prieks 

redzēt, kā notiek jauncelsme. Daudzi neticēja, ka vietējie akmeņi pietiekami izturīgi – 

tiek sprieda patīgi. Bet ausma parādīs, kur bijis pareizais spriedums. 

Tā ne vien plašajās glabātuvēs, bet arī mazajās dārgo mantu krātuvēs atrodami 

dārgumi. 

37. 

No spīdekļu ķīmisma pētītajiem var dzirdēt par laimīgām un nelaimīgām zīmēm. 

Protams, visai pasaulei nevar būt laime vai nelaime. Tāpēc būtu veltīgi domāt, ka 

nelaimīgajai dienai visa pasaule jāiegremdē bezdarbībā. Bet tomēr, ja ķīmisms ir 

spriegs un smags, tad jāievēro piesardzība. Vērīgums un piesardzība var dot labākos 
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rezultātus. Labāk būt piesardzīgiem nelaimīgajā dienā nekā zaudēt vērību laimīgajā. 

Astroloģijas nepareizā izpratne bijusi par iemeslu daudzām nelaimēm. Neaizmirsīsim, 

ka spīdekļu ķīmisms nevar vienlīdzīgi ietekmēt visus un visu. Augstienēs, okeānā un 

pazemē nevar būt vienādas ķīmisma iedarbības. Zienātne par spīdekļu iedarbību būs 

dižo zinātne, kad to uzņems bez aizspriedumiem. 

38. 

Mēness iedarbības un saules plankumu ietekmei jau sen pievērsta labāko zinātnieku 

uzmanība. Bet kāpēc gan citas, ne mazāk ievērojamas parādības palikušas novārtā? 

Mēness izpausmes, kā, piemēram, somnambulisms ir visai rupjas, salīdzinot ar 

daudzu staru un strāvu darbību. Pat izsmalcinātiem organismiem grūti atskārst, ka 

viņu pašsajūta vispirms atkarīga no izplatījuma strāvām. 

Starp zinātniskiem atklājumiem apgalvojums, ka saules plankumi veicina karus. Vai 

no zinātniskās analīzes viedokļa nebūtu pareizāk sacīt, ka saules plankumi rada 

cilvēku neprātu – šāds apzīmējums daudz tuvāks patiesībai, jo šis ķīmisms patiesi 

iespaido nervu sistēmu. Neaizmirsīsim turklāt, ka šāda ķīmiska iedarbība ir visai 

ilgstoša. Būtu neapdomīgi uzskatīt, ka saules plankumu samazināšanās jau tūdaļ 

likvidēs ķīmismu izplatījumā. 

Tāpat arī indīgo gāzu sekas iedarbojas ilgstoši. Nav saprātīgi domāt, ka atverot logus 

indes izgaros. Tās iesūcas augsnē, audos, un neapšaubāmi ietekmē iekšējos orgānus. 

Turklāt šīs iedarbības tik maz sajūtamas, ka tikai vēlākās sekas pievērsīs uzmanību. Ir 

daudz saindēšanās! 


