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375. 

Jūs rakstāt: “Mums izlasīja Jūsu vēstuli un mēs to ne visai sapratām, daļēji man tas 

jāsaka par sevi.” Izbrīnījos, jo man šķita, ka mans izklāsts bija diezgan izsmeļošs, 

ņemot vērā Jūsu rīcībā esošās Mācības grāmatas, kurās tik skaidri novilkta svītra starp 

garīgajiem sasniegumiem un tā saucamo psihismu jeb zemākajām izpausmēm. 

Droši vien šī neskaidrība rodas tādēļ, ka nav izprasts termins – psihisms. Bez šaubām, 

Jūs zināt, ka vārds “psihe” pēc savas izcelšanās ir grieķu vārds un sākumā tas 

apzīmēja tikai dzīvo elpošanu un dzīvniecisko dvēseli kā kaut ko tādu, kas pieder 

dzīvnieku pasaulei! Savā tālākajā pārvērtībā tas sāka apzīmēt jau racionālo dvēseli -

cilvēka dvēseli un trešajā, savā pēdējā – augstāko garīgo, sintezisko būtību (cilvēka 

vainagu). Tālāk, ar psihisma vārdu mēs (un arī Rietumos) saprotam tieši šīs enerģijas 

zemāko pakāpju izpausmi, kas tik spilgti parādās mēdijos vai psihiķos, kā tos nosauc 

Rietumos tad, kad šo manifestāciju pakāpe ir mazliet augstāka par parasto 

medianismu. Bet kā šajā, tā arī otrā gadījumā trūkst augstākās psihiskās enerģijas, jo 

tās augstākā kvalitāte var izpausties tikai tad, kad centri atvērti un ugunīgi transmutēti. 

Daudz pārpratumu notiek nepareizu apzīmējumu un to īpatnējās izpratnes un 

pielietošanas dēļ. 

Psihisko parādību novads ir ļoti plašs un ietver sevī bezgalīgu izpausmju 

daudzveidību, sākot ar visaugstākajām un beidzot ar viszemākajām. Viss, kam nav 

garīguma zīmoga, viss, kas nav attiecības ar augstāko plānu, Manasa un Budhi 

augstāko plānu, - tiek saukts par psihismu. Visi sasniegumi, kas panākti mehānisku 

vingrinājumu ceļā, attiecas uz zemākā psihisma novadu, jo tie nekad nevar dot 

augstāko centru atvēršanos, nemaz nerunājot par to ugunīgo transmutāciju. Visi 

mēģinājumi noveduši pie ārprāta. 

Iekļūšana Smalkās Pasaules zemākajos slāņos ir pieejama kā medijiem tā arī 

dzīvniekiem. Jo dzīvnieki to redz un jūt, dzird daudz vairāk nekā mēs. Tieši kā saka 

Luks Benks: “Gaišredzība ir kopēja īpašība, - tā vienādi pieder suņiem, idiotiem un 

cilvēkiem.” Var pat atzīmēt interesantu faktu, ka vairums mediju un psihiķu (ar retiem 

izņēmumiem) nav izcēlušies ar augstām prāta īpašībām. Organisma īpatnības 

gadījumos ar medijiem un traucētais līdzsvars gadījumos ar psihiķiem aiztur pareizu 

augstāko centru attīstību, dažreiz tos pat pilnīgi paralizējot. Lūk, kādēļ Mēs par tiem 

nesajūsmināmies, bet drīzāk tos nožēlojam. Jo pēc savas uzbūves medijs jau no 

dzimšanas ir atvērts visiem ārējiem iespaidiem. Medija griba viegli pakļaujas 

apsēdējiem, ar kuriem ir pilni smalkās pasaules zemākie slāņi, un, protams, briesmas 

slēpjas apstāklī, ka medijs neapzinās savu pakļautību. Visgrūtāk medijam ir 

nostiprināt savu gribas spēku un ar to noturēties pretī apsēdējiem un čukstētājiem. 

Daudziem mediumistiskās spējas ir iedīgļa stāvoklī, un bieži cilvēkam par to nav ne 

mazāko aizdomu, un viņa laime, ja netiks dots pamudinājums šo spēju attīstībai, 

pirms viņš nav garīgi nostiprinājies. 

Lūk, kādēļ ir tik bīstami visi padomi, kā sevī attīstīt šādu vai citādu sidhi, kuri, ja nav 

uzkrāta garīgā sintēze, nekā nevar dot un galu galā gandrīz vienmēr noved pie nervu 
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sistēmas sabrukuma, apsēstības un nāves, ja ne fiziskās, tad katrā ziņā garīgās. Tādēļ 

visas grāmatas, kas reklamē līdzekļus šādu vai citādu psihisku parādību mehāniskiem 

sasniegumiem, jāuzskata par ļoti kaitīgām. Un katrā gadījumā būtu nepieciešami 

turpat paskaidrot visas tās briesmas, kuras sagaida profānus, pieskaroties šai zinātnei, 

kas prasa visuzmanīgāko, smalkāko un stingri zinātnisku pieeju. Ir jau Mācībā teikts: 

“Bez skolotāja nedrīkst attīstīt psihisko enerģiju, jo šis process ir saistīts ar lielām 

briesmām. Jo jūs taču nelaidīsiet bērnus fizikas kabinetā bez pieaugušo pavadības. 

Protams, jāapsveic katra zinātniska pieeja, katrs drošs pētījums. Jo tiek izdarīti taču 

ļoti bīstami eksperimenti ar neizpētītām enerģijām, bet tādos gadījumos tiek ievērota 

visa iespējamā piesardzība, tiek radīti speciāli apstākļi un ne vien pūlis netiek apziņots 

un pieaicināts, bet pat nespeciālisti netiek pielaisti tādā laboratorijā. Kādēļ gan šeit, 

šajā laboratorijā, kur viss ir daudz smalkāks, sarežģītāks un tā daudz bīstamāks – tiek 

uzaicināti ņemt dalību pētījumos visi profāni, visi garīgi netīrie un tādēļ neaizsargātie? 

Visas tamlīdzīgas grāmatas, kurām trūkst paskaidrojumu par postošām sekām, - tiek 

izdotas bez Lielo Skolotāju piekrišanas.  

Protams, pareiza elpošana, prasme ritmiski un dziļi elpot, - ir varens dziedniecisks 

līdzeklis mūsu garīgo, kā arī fizisko spēku atjaunošanai. Bet tā pranajama, kuru ieteic 

visas šīs grāmatas, sastāv ne tikai no pareizas elpošanas norādījumiem, bet līdztekus 

arī māca elpas aizturēšanu, koncentrēšanos uz centriem, to un visu pārējo ģimnastiku. 

Bet lietpratīgs un prasmīgs ārsts katram pacientam parakstīs tādu zāļu devu, kas 

atbildīs viņa slimībai un organismam. Arsens ir ļoti derīgs mazās devās, bet to 

pastiprināti uzņemot var izraisīt vēzi un saindēšanos. Šādu rokasgrāmatu plašu 

reklamēšanu masās es uzskatu līdzīgu, nē – ļaunāku par atklātu indes pārdošanu 

tirgos, jo inde sagrauj tikai fizisko ķermeni, bet varmācība pār smalkajiem centriem 

noved pie garīgas nāves. 

Atkinsona jeb joga Ramačaraku grāmatas esmu lasījusi. Pirms pirmā pasaules kara 

viņa grāmatas pārpludināja trūcīgo krievu grāmatu tirgu, austrumu filozofijas un visu 

tās psihofizioloģisko mācību jautājumos. Toreiz es tajās neko sliktu neatradu, bet arī 

neaizrāvos no tām, jo vienmēr dodu priekšroku tiešajiem avotiem. Tā gaišais 

Ramakrišnas vaigs un skaidrais Vinekanandas prāts ieskanējās manā sirdī varenā 

aicinājumā uz garīgo sintēzi. Varbūt izlasot Ankinsonu tagad, manas domas būtu 

noteiktākas. Protams, kas gan runās pretim padomiem, kuri māca uzmanības un gribas 

attīstību un trūkumu iznīdēšanu, ja vien mūsu redzes laukā atradīsies mūsu garīgo 

tieksmju un prāta spēju celšana, ko tik izsmeļoši māca Mācības grāmatas. 

Tagad, savukārt man nav skaidrs Jūsu pretnostatījums maniem vārdiem no N.K. 

rakstiem par uzmanības attīstību. Uzmanības attīstība – tas ir viens, bet 

koncentrēšanās uz centru darbināšanu un elpošanas aizturēšana, tas ir pavisam kas 

cits. Protams, visus N.K. ieteiktos vingrinājumus, kas veicina uzmanības attīstību, 

nevar uzskatīt par varmācīgiem, vai nostādīt vienā rindā ar mehāniskiem 

vingrinājumiem, par kuriem iet runa, jo citādi jebkuru mācīšanos no galvas atmiņas 

vingrināšanai arī vajadzētu noliegt. 
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Tāpat Jūs no jauna minot izvilkumus no N.K. grāmatas, - “Mēs cenšamies izstudēt un 

iemiesot tā saucamo abstrakciju – realitāti.” Protams, tikai nejēga var tam nepiekrist. 

Bet es tomēr neredzu, kas gan tam kopējs ar tumsonīgo pieeju, bīstamākajiem 

eksperimentiem, par kuriem iet runa? Netiek iebilsts pret pašu ļaunumu pētīšanu, bet 

gan pret nekulturālu, nezinātnisku attieksmi pret tiem. Nevar atļaut bērniem rotaļāties 

ar rādiju. 

Tālāk Jūs citējat – “visās jaunajās skolās jāiekārto laboratorijas darbs zinātnēm”, un 

citā vietā – “gaišākie prāti daudzveidīgi virza cilvēces domāšanu uz apziņas 

paplašināšanu, kurā vienīgā ietilpst patiesa profilaktika un gaišās celtniecības iespēju 

paredzēšana.” Arī šeit es nevaru saskatīt nekādu pretrunu saviem apgalvojumiem. 

Kurš gan varēs iebilst pret bērnu iepazīstināšanu pēc iespējas agrāk ar visiem mums 

apkārt redzamās dabas procesiem, tādēļ, lai ar laiku viņi varētu pilnā bruņojumā pieiet 

tālākiem, smalkākiem pētījumiem un nevis tumsonībā, bet gan ievērojot visus tam 

nepieciešamos zinātnes noteikumus. Jo viss tas ir teikts Mācības grāmatās. Tāpat, vai 

tad visa Mācība nav virzīta uz apziņas paplašināšanu? Bet koncentrēšanās uz deguna 

galu vai nabu, bez garīgas sintēzes un uzkrājumiem un bez garīgas profilaktikas 

novedīs tikai pie idiotisma vai apsēstības. 

Tāpat neviens neiebildīs, ka ir nepieciešami Psihisko Pētījumu institūti, bet tādā veidā, 

kādā pašreiz tajos norit pētniecības darbs, - tie neko jaunu nevar dot. Un kaut gan Ps. 

Pētn. B-ba bija jau nodibināta 1882.gadā, bet vairums gadījumos visi 1888.g. 

apstrādātie fenomeni ir palikuši tādi paši arī mūsu laikā. Mums ir grāmatas visu šo 

zinātņu nozarēs un ja Jūs izlasīsiet pēdējo ziņojumu par viņu sasniegumiem, tad Jūs 

ieraudzīsit, ka viņi iekļuvuši strupceļā. Mēs pazīstam kādu izcilu zinātnieku – 

profesoru, kurš atrodas kādas Psih. Pētn. B-bas priekšgalā un viņš pilnīgi atklāti 

atzinās, ka tādā veidā kā pašreiz ir nostādīti šie pētījumi, tie neko augstāku nevar dot. 

Visi viņu eksperimenti neiet tālāk par jau sasniegto. Būdams augstas kultūras cilvēks, 

viņš labi saprot, ka tas notiek tādēļ, ka pētījumi tiek izvesti nemākulīgi un 

nezinātniski. Tas ir neizprotot, ka izciliem eksperimentiem ir jāizdara atsevišķu 

cilvēku atlase, kuriem piemīt augsta garīga sintēze. Bet vai tad tādus var atrast parasto 

mediju starpā? Tikpat rets tāds cilvēks ir to zinātnieku starpā, kuri veltījuši sevi šiem 

pētījumiem. Bet, neievērojot šo noteikumu, Psihisko Pētījumu Biedrības tikai 

vienkārši vilks savu eksistenci. Tātad, daudz grāmatu par šiem jautājumiem atrodas 

mūsu bibliotēkā, bet es ļoti reti tajās ieskatos, varbūt vienīgi izziņu gadījumos. 

Negribu lielīties, bet man jāsaka, ka ne mirkli nenožēloju, ka neesmu tērējusi ne laiku, 

ne pūles, lai aizturētu elpu un lai koncentrētos uz deguna galu. 

Jūs sakāt – “es negribu būt medijs,” bet vai tad cilvēks var gribēt vai negribēt būt 

medijs? Jo mediumisms ir iedzimta spēja, t.i., īpašs organisma stāvoklis, kam nav 

nekā kopēja ar augstākās psihiskās enerģija izpaudumiem. Ir daudz neatklātu mēdiju, 

sevišķi daudz to ir starp zemākiem iedzīvotāju slāņiem. Dažreiz, kā jau es rakstīju, šī 

spēja viņiem par laimi, tā arī paliek viņos snaudoša, bet nelaime, ja tā atmostas mazā, 

vai arī patības saindētā apziņā, tad tā var nest tikai postu. Tādēļ senatnē Austrumos 

mediumistiskus bērnus centās izolēt un audzināt tos garīgā tīrībā, lai tos nožogotu no 
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postošiem astrāliem ietekmējumiem. Bet, neskatoties uz viņu tīrību, tie neviens 

nevarēja kļūt par Adeptu vai Arhatu un nevarēja tikt uzņemts Vissvētākajā Vietā. 

Lielā Gaismas Skolotāja vara var mēdijiem palīdzēt pārvarēt viņa mediumismu un 

pacelties mediatora pakāpē, bet tikai ar noteikumu, ja pats medijs ilgus gadus 

neatlaidīgi tiecas uz Gaismas Avotu. Vismazākā novirzīšanās no šīs tiekšanās ceļa 

izposta visu agrāk sasniegto. 

Tādēļ pievērsīsimies augstākajām parādībām, jo nodarboties tikai ar smalkās pasaules 

zemākajiem slāņiem ir ne tik vien nesaprātīgi, bet arī ļoti bīstami.  

 


