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21. 

Redzēt sirds acīm; dzirdēt pasaules dunoņu sirds ausīm; nojaust nākotni ar sirds 

izpratni; atcerēties pagātnes uzkrājumus ar sirdi, tā jāiet strauji augšupejas ceļā. 

Jaunrade aptver ugunīgo potenciālu un piesātinās ar apslēpto sirds uguni. Tāpēc ceļā 

uz Hierarhiju, ceļā uz Dižo Kalpošanu, ceļā uz Kopību, sintēze ir vienīgais, gaišais 

sirds ceļš. Kā gan izstarot esošos starus, ja nav sirdī apstiprinātas liesmas? Magnēta 

īpašība slēpjas tieši sirdī. Augstāko jaunradi piesātina šis dižais likums. Tā katrs 

nobeigums, katra apvienība, katra diža kosmiska vienība top ar sirds liesmu. Ko 

liksim dižo pakāpju pamatā? Patiesi, tikai sirdi. Tā apziņas loki saplūst sirds liesmā. 

Tā paturēsi prātā sirds magnēta brīnišķo pievilksmi, kas apvieno visas parādības. 

Patiesi, sudraba saite, kas vieno Skolotāju ar mācekli, ir varenais sirds magnēts. 

Skolotāja un mācekļa apvienotība apstiprina visu evolūciju būtību. 

22. 

Sirds ilgu smeldze un prieks skan līdzi tālajām sfērām. Kādēļ gan biežāk izjūtama ilgu 

smeldze, nekā prieks? Tāpēc, ka pastāvīgās kosmiskās perturbācijas, protams, satrauc 

sirdi, kas spējīga tās atbalsot. Tālab arī tādas sirds kalpošana tik dižena pasaules 

svaros. 

23. 

Sirds ir templis, bet ne elku nams. Tālab Mums nav nekas pret svētnīcas celšanu, bet 

nepieņemam elku namus un tirgu. Tāpat arī, kad runājam par tempļa sirds veidā, Mēs 

nedomājam par sirdsveidīgām kontūrām, bet norādām uz iekšējo nozīmi. Nevar 

pastāvēt templis bez bezrobežīgas ķēdes apziņas, tāpat arī sirds iekļaujas visās Kosma 

izjūtās. 

Palīdziet pasaules jauncelšanā! Nav dienas, nav stundas, kad pasaule nebūtu briesmās. 

Ne divas acis var šīs briesmas saskatīt, bet gan trīs, kā Valdoņa karogā. Jāsaprot sirds 

templi kā neatliekama izjūta. Nav nejaušība, ka sirds apzīmēta ar krusta zīmi. Tā 

krusta zīme vienmēr pavada sirds templi. 

24. 

Vai nu nosauc sirdi par Elohima mājokli vai sintēžu sintēzi, viņa ir un paliek centrs. 

Pat tie, kas atzīst tikai sirds zemākās fizioloģiskās funkcijas, pat tie izturas rūpīgi pret 

sirdi. Cik gan vērīgāk jāieklausās sirdī tam, kas zina par magnētu un sidraba saiti! 

Tāpēc Skolotājs tā aizrauj prom no visa šauri fiziskā, lai ar katru orgānu atgādinātu 

garīgo pasauli. Mums ir svētki, kad tīra domāšana aizlido neredzamās Esamības sfērā. 

Tik neatlaidīgi jāievada Elohima mājoklī, it kā briesmas vajātu ienācēju. Var atzīt 

izredzēto ceļu, kad tiem Neredzamā Pasaule kļūst reāla un pieejama. Tad var novērot 

apziņas augsni un paši ķermeņa orgāni pārveidojas, Hierarhijas saites piesātināti. 

Labsirdību mēra ne tik daudz ar tā sauktajiem labiem darbiem, kuru cēlonis mēdz būt 

visai dažāds bet ar pašu iekšējo labsirdību; tā iededzina to gaismu, kas mirdz tumsā. 

Tā sirds, patiešām, ir starptautisks orgāns. Cik nepieciešami iemācīties izjust sirdi 
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nevis kā savu, bet kā vispasaules. Tikai šī izjūta palīdzēs atbrīvoties no egoisma, 

uzglabājot uzkrājumu individualitāti. 

26. 

Mūsu roka nepagurs sniegt sirdij glābjošo pavedienu. Kas gan var teikt, ka Mēs esam 

nokavējuši palīdzību? Bet Mēs varam minēt daudzus gadījumus, kad Mūsu Sūtnis 

stinga no bezsirdības. Tā nav viegli iedarbināt sirds potenciālu. Jāparāda lidojums pāri 

bezdibenim, kā no pēdējā krasta Bezrobežībā. Cik svēta ir pašaizliedzības vīrišķība, 

kas atver sirdi. 

27. 

Ikviens no jums pazīst sludinātāju tipu, kas savākuši visas svešu rakstu kaulus, aiziet 

ar tiem aizmirstībā. Prāts savāc sīkus pierādījumus, bet šo sablīvējumu mērķis paliek 

neredzams, jo klusē sirds. Tā arī saucam tos par sirds klusētājiem. Pie tam šie 

sludinātāji, dodami citiem lielu daudzumu priekšrakstu, paši krīt mazdūšībā pie 

pirmās pretestības. Patiesi, tikai sirds dod nemirstību. 

28. 

Kā izskaidrot, kad sirds klusē? Kā paātrināt, kad sirds ir smagāka par dzelzi? Kā 

iekustināt sirdi, kad tā garā mirusi? Tā var iemācīties cienīt katru sirds skanēšanu, kad 

apslēptais zieds atver daudzās ziedlapiņas, kas glabā gara dārgumu. 

29. 

Dažkārt tautā runā – “tā sasapņojies, ka pat sirds iesmeldzas. Ne jau ļauna sapņošana 

liek smelgt sirdij, bet gaišās vēlēšanās spriegums. Sirds ilgu smeldze, vispirms, 

piepilda būtību ar spēka substanci. Protams, ne jau ikreiz Akašas skulptūra noteikti 

saistīta ar sirds smeldzi, bet smeldzoša izjūta katrā ziņā liecina par spriegumu un 

sadarbību ar Pirmbūtīgo Domu pamatni. Nevajag bažīties, ka ilgu smeldze varētu būt 

ļauns signāls. 

30. 

Saule ir Sistēmas Sirds, tāpat arī cilvēka sirds ir organisma saule. Ir daudz siržu – 

sauļu un Visums reprezentē siržu sistēmu, tāpēc Gaismas kults ir arī Sirds kults. 

Izprast to abstrakti nozīmē pamest sirdi aukstumā. Bet tikko saules sirds Gaisma top 

par dzīvību, vajadzība pēc magnēta siltuma atmirdzēs kā īsta saule. Sacīts – “Pārej 

Santanu ar sirdi”. Tā iespējams sasildīt sirds jēdzienu. Sirds ritums jāuzskata par 

dzīves ritmu. Mācība par sirdi ir gaiša kā saule, un sirds siltums steidzas tik pat ātri kā 

saules stars. Ikviens ir bijis pārsteigts, cik pēkšņi visu sasilda uzlecošās saules stars. 

Tāpat spēj iedarboties arī sirds. 

Runāju par sirds siltumu, kad tā sevišķi vajadzīga. Traukšanās doma iededzina 

izplatījumu, bet sirds siltums kā pastāvīgs pavards. Vīrišķība dzīvo sirds siltumā, to 

vajag iegaumēt! Tumšo spēku iejaukšanās ir kā salna sējumiem, tikai sirds siltums 
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dod mirdzošo vairogu. Ar kādu maigumu mēs izjūtam Gaismas viļņus, tikpat saudzīgi 

jātuvojas sirdij. 

31. 

Sirds, kas atdevusies labumam, izstaro svētdevu nemitīgi, neatkarīgi no iepriekš 

nodomātiem sūtījumiem. Tā arī saule nosūta apzinātus starus. Sirds, kas zvērējusi 

ļaunumam, izvirdīs bultas apzināti un neapzināti, un nemitīgi. Labuma sirds sēj ap 

sevi veselību, smaidu, garīgu labumu. Ļaunuma sirds iznīcina siltumu un vampīram 

līdzīgi izsūc dzīvības spēkus. Tā nerimstoša ir labo un ļauno siržu darbība. Esamības 

zemākajā plānā labā un ļaunā nosacījumi atšķiras no to nozīmes Augstākajā Pasaulē. 

Var iedomāties Gaismas mirdzošo ēzi un baismīgu tumsas rēgojošos bezdibeni. Tik 

drausmi krustojas demonu un Erceņģeļu šķēpi! Cik gan daudz siržu starp kaujas 

dzirkstīm tiek pievilkts ir Gaismai, ir tumsai! 


