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56. 

Nav iespējams iedomāties, kāda kauja norisinās! Savējie bieži nepazīst savējos, jo 

klusē sirds. Ne velti sirds Mācība tik nepieciešama nākotnes dzīvei. Kā citādi pāriesit 

pasauļu robežas? 

57. 

Ir teicami pārliecināt sevi, ka sirds nav mūsu orgāns, bet gan dots vienīgi augstākai 

satiksmei. Varbūt, ja cilvēki sāktu uzskatīt sirdi kā kaut ko no augšienes lemtu, tie 

izturētos pret to daudz saudzīgāk. 

Kāds eremīts izgāja no savas vientuļmītnes ar vēsti, sacīdams ik pretimnācējam – “ 

tev ir sirds”. Kad tam jautāja, kāpēc tas nemin žēlsirdību, pacietību, atdevību, 

mīlestību un citus cēlus dzīves pamatus, viņš atbildēja – “Kaut tikai sirdi neaizmirstu, 

viss cits nāks pats no sevis.” Patiešām, vai varam griezties pie mīlestības, ja tai nav 

mājokļa? Un kur gan iemājos pacietība, ja tās miteklis aizslēgts? Tālab, lai 

nepielietotās svētdevas nedarītu ciešanas, vajag radīt tām dārzu, kas atdarīsies sirds 

izpratnei. Nostiprināsimies uz sirds pamata un aptversim, ka bez sirds mēs esam 

pazudušas čaulas. 

58. 

Kas mīl puķes, tas ir uz sirds ceļa. Kas pazīst traukšanos augšup, tas uz sirds ceļa. Kas 

tīri domā, tas uz sirds ceļa. Kas zina par augstākajām pasaulēm, tas jau uz sirds ceļa. 

Kas nobriedis bezrobežības, tas jau uz sirds ceļa. Tā aicināsim sirdis apjēgt Avotu. Ir 

pareizi izprast, ka sirds būtība pieder tiklab Smalkajai, kā arī Ugunīgajai Pasaulei. 

Pasaules iespējams apjēgt ar sirdi, bet ne ar prātu. Gudrība ir prāta pretstats, bet nav 

liegts izdaiļot prātu ar gudrību. 

59. 

Jūtas vienmēr ņems pārsvaru pār saprātu. Tas jāpieņem kā neapšaubāma patiesība. 

Tālab, kad runājam par sirdi, mēs apstiprinām jūtu cietoksni. Bet cik tādas sirds jūtām 

ir kārības. Mācība par radošām jūtām ir domu jaunrades izzināšana. Nesaskaldīsim 

jūtu sfēru, jo tā ir viens vienīgs ziedošs lauks. Mēs pazīstam jūtu sajūsmu, bet kur gan 

ir kailā saprāta augļi?  Saprāts nespēj radīt, ja tam nedod sēklu sirds. Tālab, kad 

runājam par sirdi, mēs runājam par Daiļumu. 

60. 

Ieskatu, var virzīt parasto ikdienas dzīvi sirds gultnē, bet vienīgi pazīstot 

pamatlikumus. Tā Es apstiprinu stiprās un daiļās uzbūves būtību. 

61. 

Lai tuvotos sirds metodei, vispirms jāiemīl sirds pasaule vai pareizāk – jāiemācās 

cienīt viss, kas saistīts ar sirdi. Daudzi nepavisam nespēj iedomātie atšķirību starp 

smadzenēm un sirds ceļu. Grūti šiem smadzeņu ceļa gājējiem  pieņemt augstākās 
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pasaules. Tāpat tie nespēj aptvert Smalkās Pasaules priekšrocības. Smalkās sfēras 

atbilst sirds stāvoklim. 

62. 

Var lūgt cilvēkus kaut vai retumis padomāt par sirdi. Vispirms jāierosina vispārējā 

vēršanās šajā virzienā. Nav iespējams noturēt planētu tikai simts sirdīm. Vajadzīgs, lai 

cilvēki, kaut daļēji pieņemtu sirdi kā dzīves vadītāju. 

63. 

Apspriežot sirds audzināšanu, var rasties Šķietama pretruna. Vieni kategoriski prasa 

saudzīgu attieksmi pret sirdi, bet otri atcerēsies Manus vārdus – “Noslogojiet Mani 

stiprāk!” Vairogs vajadzīgs pret ikvienu ļaunprātību, bet stiprāk jānoslogo Dižā 

Kalpojuma vārdā. Tātad enerģiju Kalpošanai vajag kāpināt, jo tā pieaug kāpinājumā. 

Daudzi apskauž visu, kas nāk no nomāktības, jo ir sevišķi aizvainojoši, ja uzskata pat 

tumšie spēki tos neievēro. Bet nedaudzie ciena kāpinājumu kā radošās enerģijas 

attīstītāju. Slepkavības nodoms, protams, neizsauc spriegumu. Tāda uzbrukuma 

iznīcināšanai vajadzīgs ugunīgs bruņojums. Par tādu bruņojumu jāparūpējas ikvienam 

karotājam. Tā nebūs izvairīšanās no cīņas, bet gudra taupība. Sirds noslogošana un 

saudzība – nav pretrunīgas. Jābūt gatavībā pret visādiem uzbrukumiem un tālab 

vajadzīga kustīga domāšana. 

64. 

Novērojot sirds darbību, caurmēra prāts sadursies ar daudzām neskaidrībām. Tā arī 

tam liksies savādi, ka pat izsmalcināta sirds bieži visai maz atzīmē varenākos 

notikumus, bet spēcīgi atbalso samērā sīkas norises. Pamatojumu daudz, kā ārējo, tā 

arī iekšējo, tikai tie gudri jāizprot. Jāievēro visas strāvu pretestības. Bet no otras puses 

– jāizprot arī visi karmiskie nosacījumi, kas spēj palielināt vai pamazināt transmisiju. 

Nevajag noskumt, ja likums nesaskan ar nedzīvo burtu. Gluži otrādi, neparedzētu 

apstākļu daudzveidība dara bagātākas jaunu novērojumu iespējamības. Pat skolās var 

jau vingrināt mazajo uzmanību. Tie bieži būs godīgāki un rosīgāki par pieaugušajiem, 

ja vien pie tiem vērsīsies ar aizraujošo priekšlikumu, veltīt vairāk vērības savām 

izjūtām. 


