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95. 

Nostiprināsim pildīšanos ar garu. Pildīties ar garu nozīmē stāties tiešā saskarē ar 

Hierarhiju. Visdažādākie maģiskie paņēmieni, pat pati gudrā rīcība ir mēģinājumi 

nodibināt saskari ar Augstāko. Bet jaunā tuvošanās Augstākajam virza tiekties uz 

varoņtēliem, kuri pāri visam ir tuvojušies tiešai Saskarei. Redzam praviešus, 

svētvaroņus, kas nekrita eksaltācijā, bet katrs viņu vārds bijis Nolikuma vārds. 

Ja man jautāsit – kādi paņēmieni piederas mūsu laikam? Sacīšu – jāgatavojas tiešai 

Saskarei. Jebkuri konvencionāli paņēmieni ir savā būtībā viduvēji. Laikā, kad 

ugunīgās enerģijas sasprindzētas, tieši šī uguns palīdzēs sirdij izprast Augstāko Pavēli. 

Šī Pavēle izpaužas visā dzīvē. Tad Mēs sakām – klausieties un paklausiet! 

Katram laikmetam sava izpausme. Nevajag turēties pie vecajām metodēm, ja 

iespējams pielietot jaunu izpratni. Pat senajos Nolikumos redzam praviešus, kuri 

vienmēr pildījušies ar garu. Bet daudz vēlāk sāka pētīt formulas, skaitļus un ritmus. 

Bet citi uzskatīja, ka šādas metodes līdzinās izsaukšanām un tādējādi pazemina 

Augstāko Sākotni. It sevišķi tagad, apsēstības epidēmijas laikā, cilvēkiem jāmeklē 

sirds Saskare. 

96. 

Tāpēc ugunīgā sirds spēj stiprināt katru parādību. Jo sirds magnēts pievelk fohatiskās 

dzirksteles. Tāpēc sirdij, kas jaunrada Kosmisko Tiesību vārdā, piemīt tas varenais 

spēks, kas savāc fohatiskās dzirksteles un ietērpj tās parādības, kuras saspringtas 

jaunradei. Šis apvienotās sirds magnēts jaunrada visās sfērās. Tāpēc Mūsu Sirds 

jaunrada tik ugunīgi. Ir sirds, kas spēj ietvert katru apstiprināto Uguns pakāpi. Tādu 

sirdi var apstiprināt tikai Kosmiskās Tiesības. Sirdī, kas iepazinusi Kosmiskās 

Tiesības, mīt visas Ugunis. 

97. 

Pasaules Sirds var izpaust savas formas katrā enerģiju sakopojumā. Katrs jauns 

apstiprināto formu savienojums ar jauno enerģiju ir tieši Pasaules Sirds izpausme. 

Protams, kosmiskā jaunrade var izveidoties par Pasaules Sirds darbību. Protams, šo 

jēdzienu var attiecināt uz visām Kosma manifestācijām, kurās magnēts kāpina visas 

pievilksmes. Jo spēks, kas sakoncentrē visas piemirstās enerģijas, darbojas apzinīgi. 

Izplatījuma Ugunis ir pakļautas Pasaules Sirds pievilksmes likumam. Smalka ir 

pievilksmju Pasaule, un katrs pievilksmes vilnis koncentrē sakopojumam jaunas 

aktīvu enerģiju kombinācijas.Tāpēc Pasaules Sirds izveido trauksmainus 

sakopojumus. Cik daudz Kosmā ugunīgu pievilksmju! 

98. 

Pasaules Sirds satur visas kosmisko enerģiju īpatnības. Katrs pievilksmes spēks 

darbojas pēc Pasaules Sirds likuma. Katra forma un darbības apkopojums jaunrada 

pēc Pasaules Sirds ugunīgās pavēles. Ugunīgajiem sakopojumiem piemīt tas 

apvienības spēks, kas sakoncentrē kosmiskās enerģijas. Pasaules Sirds spēj patiesi 
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piesātināt visas cilvēku darbības. Bet šajā varenajā procesā nepieciešams izjust 

Ugunīgās Pasaules pulsu. Šajā ugunīgajā jaunradē, patiesi, iespējams pārveidot 

cilvēces apziņu. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli trauksimies jaunradīt unisonā ar Pasaules 

Sirdi. 

99. 

Katrs kosmiskais apvienojums iedarbina nākošo, topot it kā par jaunā apvienojuma 

nuklensu; no šīs kustības izaug spirāle, un Pasaules Sirds pievelk visas jaunrades 

spirāles. Tādējādi spirāle attiecas uz cilvēka darbības sfēru, grupas Karmu, Valstu 

nodibināšanu, laikmeta izveidošanu, atomu daļiņu pievilksmi un uz visiem Kosma 

veidojumiem. Tāpēc katrs dīglis ienes Kosmā savu spirālo kustību, kas savukārt 

izraisa spriegumu tuvajās sfērās. Tā Pasaules Sirds izvieto Kosmiskās Uguns 

straumes. Ugunīgā Pasaules sastāv no šādām ugunīgām spirālēm. 

100. 

Pasaules Sirds apstiprina visu Esamību. Katrai Pasaulei, katram atomam ir sava sirds, 

un pievilksmes spēks atbilst katram uzdevumam. Planētas centru var ieskatīt par to 

atspoguļojumu, kas nāk no Pasaules Sirds. Katrs stars, kas tiecas no Pasaules Sirds, 

jau apvieno citas pasaules, tādējādi dzīve piesātinās ar stariem, kas nāk no Pasaules 

Sirds. Un šīs ugunīgās enerģijas savijas, savstarpēji sasprindzējoties jaunrades 

procesā. Ugunīgo spirāļu likumu apstiprina Pasaules Sirds. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli 

nostiprināsimies Ugunīgās Pasaules Sirds atskārsmē. 

101. 

Pasaulei vajadzīgs pārkārtojums. Šķīstīšana ir nepieciešama. Gara uguns un sirds 

nostiprinās jaunu sākotni. Tā celsim. Brīnums pie durvīm. 

102. 

Kaut cilvēki izprastu tā magnēta spēku, kas ielikts sirdī. Starp visām ugunīgajām 

enerģijām tā ir visdarbīgākā enerģija. Sirds magnētam nav šķēršļu, jo saulei līdzīgā 

sirds zina, kā nostiprināt vareno darbību. Saulei līdzīgā sirds ievieš dzīvē Kosmisko 

Pavēli un glabā Nolikumus tūkstošiem gadu. Kaut cilvēki izprastu, ka varenās sirds 

uguns priekšā atkāpjas visi šķēršļi! Tā sirds magnēts jaunrada un nav spēka, kas būtu 

līdzīgs šai Sauļu Saulei. To iegaumēsim ceļā uz Ugunīgo Pasauli. 

103. 

Sirds magnēta pievilksme darbojas spēcīgi pat no attāluma. Šīs strāvas modina 

sūtījumu saskaņu spēkam atbilstošu. Protams, ir jāskan atbilstoši. Sirds jaunrades 

spēks ir neierobežots un neizmērojams. Tiekšanās ierosināt enerģijas ir visparastākais 

jaunrades attīstīšanas princips. Šīs sviras attīstība prasa ugunīgu apziņu. Tā jāsaprot 

šādas sirds attīstības nepieciešamība. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli nostiprināsimies 

Ugunīgās sirds sviru izpratnē.  
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104. 

Sirds izstarojumiem piemīt ugunīgas īpašības, kas dod spēcīgu piesātinājumu visā 

izplatījumā. Ja cilvēki iemācītos nostiprināt celtniecību ar šīm ugunīgajām enerģijām, 

tad daudz kas nokārtotos atbilstoši Kosmiskajam Magnētam. Sirds izstarojumiem 

piemīt celtniecisks spēks, un nekas nespēj pielīdzināties sirds ugunīgajiem 

izstarojumiem, jo pat izplatījuma enerģijas pakļautas spēcīgajai sirds izstarojumu 

ietekmei. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli ir jāizprot šis Gaismekļu Gaismeklis. 

105. 

Smalka gara īpatnā kādība ir cilvēka kādību un cieņas atzīšana. Jo plašāka un 

smalkāka ir apziņa, jo vairāk tā izjūt pateicību, tikai ierobežota apziņa laupa sev visas 

vērtības. Bez šīs ugunīgās kādības sirds nevar būt patiesi cildena. Tieši ugunīgā sirds 

zina, kā nostiprināt derīgās un bagātās sirds meslus. Sirdij, kas piesātināta ar šādām 

ugunīgām kādībām, ir savi cīniņi. Liels ir gara zaudējums, ja fiziskais apstiprinājums 

ņem virsroku pār ugunīgo būtību. Ugunīgā sirds zina, kā pierādīt atzinību ugunīgajai 

celtniecībai, jo tikai uz šiem balstiem iespējams celt izturīgus pamatus. Un vadoņus 

un karaļus nostiprinājusi tikai šī ugunīgā kādība. Pasaules celtniecībā ir bijis daudz 

sabrukumu, kad ir trūcis šīs ugunīgās kādības. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli jātur prātā šī 

ugunīgā kādība. 

106. 

Prāts nemīl uguni, jo tā vienmēr sacenšas ar sirdi. Prāts nemīl gudrību, jo bīstas 

Bezrobežības. Prāts cenšas ierobežot sevi ar likumu, jo tas necer uz lidojumiem. Tā 

iespējams iepazīt zemes sākotni un lidojumus Ugunīgajā Pasaulē. 

107. 

Vairogam piedēvē izturību, bet stiprums ne vairogā, bet gan virzošajā rokā. Uguns 

redzama acij, bet apzināta sirdī. 

108. 

Cilvēki brīnās – ko dod tik niecīga stihiju pārvarēšana kā pacelšanās gaisā, vai 

staigāšana pa uguni, vai sēdēšana uz ūdens, vai uzturēšanās zem zemes? Šādas 

disciplīnas vingrinājumos parādīts pārvarēšanas simbols. Bet Ugunīgā Pasaule nav 

sasniedzama ar papēža pārbaudījumiem vai elpošanas vingrinājumiem. Daiļā Pasaule 

sasniedzama tikai ar sirdi. Netiesāsim visus, kas uzlikuši sev bargu disciplīnu, bet 

trauksimies uz priekšu sirds sajūsmā un aizrautībā. 

109. 

Īsts mehāniķis ir tas, kas nepagriež svešas mašīnas riteņus. Iedzimts mehāniķis aiz 

mīlestības pret lietu, cenšas uzlabot katru aparātu, ar kuru viņš strādā. Atdevība 

Ugunīgajai Pasaulei izpaužas tās visu izpausmju izsmalcinātā novērošanā. Var arī 

aiziet garām visnozīmīgākajām parādībām, nepievēršot tām uzmanību. Izplatījums 
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savienojas ar katra cilvēka organismu, bet vai gan daudzi ievēro šādas iedarbības? Ja 

jūtīgā organismā atbalsojas tālas zemestrīces, izvirdumi un to satricina atmosfēras 

parādības, tad tas pats notiek arī pirms lieliem notikumiem. Jau sen ir sacīts, ka 

labākie cilvēki kļūs sevišķi jūtīgi, turpretim Kali Jugas atkritumi pirms lieliem 

notikumiem kļūs mēmi un kurli. 

110. 

Ļauna sirds nekad netuvojas Ugunīgajai Pasaulei. Kā melns aizbīdnis rēgojas 

apogļojusies sirds. Tikai ļaunums, kas tiecas kaitēt citiem, apdedzina dzīvi. Tāpēc vēl 

jo vajadzīgāks ir Gaismas ierocis, kas stāv sardzē bez ļaunuma, bet taisnīguma bruņās. 

111. 

Saprāts ir pārpratumu vadītājs. Abstraktu domāšanu nosoda, bet darbības bez prāta arī 

tiek nosodītas. Tas nozīmē, ka ir kāds spēks, kam jāpapildina saprāta darbība. Sirdij 

jābūt augstākajam tiesnesim. Tā, kā tautu sirdsapziņas, ienesīs līdzsvaru. Saprāts nav 

līdzsvars. 

112. 

Tātad mums jāvērš uzmanība uz mūsu sirds attīstību, uz šo apbrīnojamo instrumentu, 

kas ietver sevī un savos daudzajos centros radīšanu un visu psihisko dzīvi. Bez sirds 

centru attīstīšanās mēs esam neauglīgi. Nav radošas psihiskās dzīves, nav dzīves 

augstākās sfērās un nav sasniedzams Arhata vainags. Tikai ar sirdi mēs varam 

tuvoties Arhata un Skolotāja apzināšanai, jo Viņus var apzināt tikai ar sirdi. Cilvēku 

apziņā Arhata priekšstats vēl ir blāvs, bet bez šī priekšstata nav iespējama kustība uz 

priekšu. 

Galvenā kārtā attīstiet taisnības un samērības jūtas. Šīs abas īpašības tiek mērītas ar 

sirdi. Tādēļ sāciet domāt par sirdi, lai atcerētos to un pēc tam ieklausītos tās 

skanējumā. Sirds magnēts aug no patiesuma un tiekšanās. Nekā abstrakta šeit nav, jo 

visas smalkākās Kosmiskās enerģijas iet caur sirdi. Visas smalkākā, tātad visas 

visvarenākās un visas visradošākās. Bet, lai pievilktu šīs radošās enerģijas, ir jāiededz 

savas ugunis. Tādēļ dedziet ar visām ugunīm! Bet nepieņemiet sentimentalitāti – šo 

žēlabaino labsirdību par skarbo, gudro sirsnīgumu. Atcerieties, kas Mācībā teikts par 

līdzcietību un žēlošanu. Mīliet, sargiet un prieciniet cits citu. 

113. 

Jūtziņa ir zināšana un pieredze, kas uzkrāta mūsu “kausā”. Tā ir tā saucamā intuīcija, 

bet sevišķi augstas kvalitātes. 

114. 

Jūtziņas uzkrāšana dod mums iespēju iespiesties paša lietu būtībā. Patiešām, jūtziņa ir 

visu spriedumu vienīgais kritērijs. Bet nekur jūtziņu neesmu pielīdzinājusi iedvesmai 

vai hieroiedvesmai. 
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115. 

Protams, ir grūti attīstīt vai atmodināt jūtziņu, bet cita kritērija nav. Visas atziņas nāk 

tikai šādā ceļā. Un galvenā grūtība tā, ka jūtziņa mūsos neatmostas, kamēr mūsu sirdīs 

mājo vēl patība, iedomība, liekulība vai nepatiesīgums. Vienīgi, kad šīs odzes 

izdzītas, sirds balss ieņem to vietu, un jūtziņa kļūst gaiša un nekļūdīga. 

 


