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309. 

Līdz ar daudzajiem vārda AUM apzīmējumiem atcerēsimies, ka – A ir Doma-Pamats, 

U ir Gaisma-Sākotne un M ir Noslēpums Svētsargājamais. 

310. 

Atzīstu, ka bērnus jau no pašas mazotnes var virzīt uz Augstākās Pasaules izzināšanu. 

Tā nebūs varmācība, jo palīdzēs bērniem ielāgot to daudzo, kas ātri aizmirstas. 

Turklāt, viss tas atmodīsies nesalīdzināmi daiļās formās. Ļaudis tiecas uz skaistumu 

un svētsvinību, un pamatojoties uz to, var pastāstīt par pārzemes Varenību. Nevajag 

atraut tautu no savas zemes labākajiem uzkrājumiem – katrai tautai ir sava izteiksme. 

Ierobežojumus iespējams pārspēt vienīgi paplašinot apziņu. Jāzina, ka apziņai 

paplāšinoties, piesardzīgi iespējams piekļūt cilvēces sirdij. Daudzas robežas jau izzūd, 

bet šie jaunie ceļi prasa sevišķu cilvēkmīlu. Šī īpašība jāiedaudzina līdz ar miesas un 

gara tīrību. Lai gara higiēna ieņem savu vietu skolās, tad Augstākās Sarunas kļūs par 

labākajām stundām. 

311. 

AUM savā augstajā skanējumā noved apziņu vislabākajā stāvoklī psihiskās enerģijas 

novērošanai. Ir jāpriecājas, ka ar vienkāršiem līdzekļiem iespējams tuvoties ļoti 

svarīgam un uzskatāmam mēģinājumam. 

312. 

Atradīsies tādi naidīgi cilvēki, kuriem būs aizdomas, ka vārdā AUM ir kaut kas 

nepieņemams. Viņi sacīs – “Kāpēc piemirsti citi lieliskie simboli? Kāda nolūka dēļ 

nepiemin citus brīnišķīgus jēdzienus?” Sacīsim – “Nekas nav aizmirsts, nekas nav 

noniecināts, nekas nav izpostīts. Mēs neesam noniecinātāji un nesirgstam ar 

augstprātību. Bet neviens nevar jēdzienam AUM visā tā ievērojamā trīsvienībā atņemt 

senatnīgumu. Nav jāatmet pirmatnējās zīmes. Naidīgā analfabētisma vietā parādiet 

labāk humanitāti un mīlestību uz zināšanām. Gūstiet sekmes ar mīlestību!” 

313. 

Jums var paskaidrot, ka AUM trīs burti nozīmē pagātni, tagadni un nākotni. Arī šādai 

nozīmei ir pamatojums. Pamats – pagātne, Gaisma – tagadne un tuvošanās 

svētsargātājam – nākotnē. Protams, dažādo iztulkojumu sējēji ņem vērā labākos 

izskaidrojumus. Bet šie izskaidrojumi bieži izriet no zemes izpratnes. Domai nav ne 

pagātnes, ne tagadnes, ne nākotnes – doma ir mūžīga kā Bezrobežība. Ja domāsim par 

Bezrobežību, tad visi mēri izmainīsies, izveidosies galīgā un bezgalīgā jēdzieni. 

Bezgalīgajā nebūs patvaļīgu iztulkojumu, jo Bezrobežībā viss ietilpst. 

Tādēļ, kad runājam par pamatu diženumu, izsargāsimies lietot zemes mērus. Vēl jo 

vairāk nepamatosimies uz galējo, jo pēc būtības galējā nav. 
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314. 

Ieteiks arī šādu AUM iztulkojumu: pirmais – pamatā izpaustais; otrais – smalkajās 

enerģijās paustais; trešais – Neizsakāmais ugunī un cildenumā. Katrs iztulkojums pēc 

būtības liek novest pie tās pašas trīsvienīgās uzbūves, no kuras, kā no Patiesības, 

nevar aiziet. 

Sacīs arī, ka jēdziena “Jā” vispārējā nozīme ir tāds pats apstiprinājums. To var atrast 

visās ticībās, ārēji tas dažkārt pat saskanēs. Tāpēc neiegremdēsimies pārmērīgi 

izskaidrojumos, kuri ne vienreiz vien mainījušies. Galvenais, lai jēdziena būtība 

paliktu nesatricināta. Mobilizēsim visu savu noturību. 

 

 


