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46. 

Izkopta sirds izraisa savdabīgu visu jutekļu aktivitāti. Oža, dzirde, redze, garša 

darbojas nepārtraukti. Nav klusuma, jo apklustot zemes skaņām, sāk atlidot Smalkās 

Pasaules atbalsis. Nav mirkļa bez smaržas, jo pat visdzidrākais gaiss pilns aromātu, 

nav optiska tukšuma, jo Smalkās Pasaules gaismas nepametīs ne vaļēju, ne pat arī 

aizvērtu aci. Vai gan pati visdzidrākā debess nav pilna veidoliem? Tāpat nav 

iespējama arī garšas bezdarbība, kad pats cilvēks ir visspēcīgākā ķīmiskā laboratorija. 

Attiecībā uz tausti jūs paši zināt, cik lielā mērā Smalkā Pasaule spēj pieskarties. Tādā 

veidā, neaizejot no šīs Pasaules, sirds mūs dara par daudzu smalko izpausmju 

līdzdalībniekiem. Bet ja kāds kategoriski apgalvos, ka pastāv absolūts klusums, tad 

neuzskati viņa sirdi par izkoptu. 

47. 

Stāsta, ka kāds Jogs sprieguma mirklī pacēlis trauku ar ūdeni un sadauzījis to. Kad 

tam jautājuši, kālab tāda iznīcināšana, viņš atbildējis: “Citādi sirds būtu pārtrūkusi”. 

Līdzīgas izlādēšanās mēdz notikt visos stāvokļos. Sirds spriegums mēdz būt tik 

varens, ka nepieciešami izdarīt izplatījumā kaut kādu darbību, lai sasprindzēto 

stāvokli atbrīvotu no sabiezinātās sfēras. Tādu sabiezēšanu spēj radīt tiklab ārēji, kā 

arī iekšēji cēloņi – līdzīgi kosmiskām perturbācijām. Tāpēc tik vērīgi jāseko mūsu 

sirds apstiprinājumiem. Tā tik spēcīgi izjūt un atbalso arī neredzamus procesus, ka, to 

uzklausot, būtu iespējams uzrakstīt veselu Neredzamās pasaules vēsturi. Ir grūta 

seismisko cēloņu salīdzināšana ar Smalkās Pasaules kataklizmām, bet sirdī atbalsojas 

arī tās. 

48. 

Jūs jau zināt, cik lēni pieaug apziņa, tikpat lēni pārveidojas arī apziņas mājoklis – 

sirds. Tālab jāpieņem, ka tas, kas nerūpējas par sirdi, negūs arī panākumus apziņas 

pieaugsmē. Tiesa, sirds savā būtībā nav šķirta no augstākām sfērām, bet šis potenciāls 

ir jārealizē. Cik lūzumu gan notiek sirdī, ko nav šķīstījusi augstākā domāšana! Liels 

daudzums vērtīgu sūtījumu pieņem kroplīgu apveidu vienīgi tādēļ, ka sirds palikusi 

novārtā. Tik daudz labāko, smalkāko lēmumu un izjūtu neuzņem novārtā atstātā sirds! 

Vai gan ļaunprātība neievīs ligzdu aptraipītā sirdī? Neuzņemsim šos vārdus kā 

abstraktu pamācību, - jāaudzina sirds. Nedrīkst attīstīt smadzenes, neizsmalcinot sirdi. 

Senā metafizika un mūslaiku Psiholoģija mēģina izprast sirdi, bet kā gan lai izprastu 

sirdi disciplīna, kurā vārds sirds nemaz netiek minēts! 

49. 

Vajag ieviest īpašu mācību priekšmetu – Sirds zinātne. Visvienkāršākā kalpone jau 

apjēdz, cik saldi ir runāt par sirdi; liktos, ka zinātniekam vēl vieglāk būtu paplašināt 

šo jēdzienu. Cilvēces vēsture vien jau dod salīdzinošu smadzeņu un sirds darbinieku 

tabulu. Vai šie varoņdarbi un pašaizliedzīgo varoņu tēli neliecina par vislabāko sirds 

pilnveidību? 
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50. 

Psihiskās enerģijas traukšanās spēj izsaukt it kā konvulsijas pirkstu galos; labi 

saprotams, ka psihiskās enerģijas verdošā lava līdzinās vulkānam. Tālab nepieciešama 

izcila uzmanība. Kad man lāsēm ritēs sviedri, noslogojiet Mani vēl vairāk. 

51. 

Ilgu smeldze ir Armagedona atbalss, sadursmes spēks nevar nenomākt sirdis. 

Palūkojieties ap sevi, vai daudz prieka ieraudzīsit? Var pamanīt, kā apsīcis smaids. 

Nebrīnieties, pat nekompetentie nojauš nospiestību, lai gan nezin par smagajiem 

cēloņiem. Daudzi vārdos gan noliegs, bet sirds tomēr izjutīs smagumu. Sirds 

izkopšana, ļauj uztvert daudzas smalkās parādības, piemēram, smalkā ķermeņa rokas 

skārienu, kā arī daudzus sāpju brīdinājumus.  

52. 

Kad nojaušas traukšanos un gaidas, neattieciniet tās uz tuvākajām dienām. Bieži jūs 

izjūtat, ka tiek likts pamats nepieciešamam apstiprinājumam. Šādai jūtziņai nav nekā 

kopēja ar rītdienas veiksmi, gluži otrādi, tā norāda, cik noteikti augstākais jau 

veidojas. Cilvēki parasti cieš no savas nesamērības. Bieži tie ar saviem iepriekš tīšiem 

spriedumiem nodomātiem lēmumiem) traucē jau nobriedušo notikumu plūsmu. 

Mierinājumu nenesīs rītdiena, bet gan daudz lieliskāki termiņi. Bet jūtziņa ir pareiza. 

53. 

Jau sākot domāt par tādiem priekšmetiem kā astrofizika un astroķīmija. Šķiet ir laiks 

padomāt, kā šīs varenās iedarbības ietekmē cilvēces dabu! Drīz sāks tuvināt tālo 

pasauļu varenās sviras dzīves uzlabošanai. Bet pie visas iespējamās bagātības tomēr 

vajadzēs visam pievienot sirds elementu. Sirds smalko enerģiju izpausme transmutē 

staru ķīmismu. Nav iespējams iedomāties ķīmisko laboratoriju bez sirds līdzdalības. 

Kad cilvēku doma atzīs mirdzošo spēku sirdi nevis kā egoistisku personīgu aparātu, 

bet kā vidutāju ar smalkajām enerģijām, dzīve nekavējoši sāks nolemto 

pārveidošanos. 

54. 

Daži cilvēki sajūt savu sirdi kā kaut ko no sevis atdalītu. Tāda sajūta var būt ļoti 

noderīga sirds savienojošās substances attīstībai. Kad vēlaties, lai sirds transmutētu 

kādu iedarbību, tad, vispirms, šis uzdevums – apzinīgi jāpārnes sirdī, tad arī manīsit, 

ka sirds būs jūtama, kā kaut kas svešs. Ne sāpes, ne spiediens, bet patstāvīga aparāta 

izjūta apliecinās sirds klātbūtni. Un citādi arī nevar būt, ja sirds uzsūc svešas 

ietekmes, lai tās pārstrādātu un novērstu visas sistēmas saindēšanu. 

55. 

Visu veidu pranajama savā būtībā ir virzīta uz sirds uguņu iedegšanos. Protams, no 

tiem daudzajiem, kas pielieto pranajamu tikai ļoti nedaudzi gūst pozitīvus rezultātus. 
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Kāds tam iemesls? Protams, neapzinīga attieksme pret sirdi. Tiek izdarīts komplicēts 

vingrinājums, un apziņa pievēršas ķermeņa kustību aprēķināšanai vai secībai, citiem 

vārdiem – ārējiem materiāliem paņēmieniem. Bet nekādi zemes aprēķini neiededzinās 

sirds talismanu. Bez saules nav saules enerģijas, tāpat arī sirds neiedegas bez 

tiekšanās uz centru. Ir vieglāk iededzināt sirdi trauksmē uz formu nekā paļauties uz 

materiālām aplēsēm. Pranajama, protams, tika gudri ievesta kā palīglīdzeklis seku 

paātrināšanai. Bet cik ātri sirds mantrams zaudēja nozīmi, tāpat arī pranajama izvērtās 

mehāniskā līdzeklī pret iesnām. Tālab atcerēsimies svēto sirdi, kā ceļu uz fokusu. 


