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217. 

Gara augšāmcelšanās, kāds dižens jēdziens! Tas jāsaprot kā Daiļuma aicinājums. Gara 

augšāmcelšanās var nozīmēt ne vien nākošo pakāpi iemiesošanās nozīmē, bet 

magnētu, kas transmutē dzīvi. Augstākā Manasa Atmodu var nosaukt par iztēles 

parādību. Cik ļoti jātiecas nostiprināt tās augstākās emanācijas, kuras spēj atmodināt 

Manasa augstākās izpausmes. Cilvēks nepēta savas sirds dzīles, bet cik daudz dižu, 

spēcīgu formulu var atrasties sirds dzīlēs! Bet cilvēki apklusina katru mājienu uz 

iedziļināšanos, parādot sevi par paviršām maskām, kas slēpj milzumu dažādu garīgu 

pārdzīvojumu sablīvējumu! Gara augšāmcelšanās jāizprot kā visvitālākais likums. 

Daži svētvaroņu tēli rāda šo gara augšāmcelšanās cildeno likumu. Kā ugunīgs 

aicinājums gara augšāmcelšanās var parādīt savu spēku! Tā jāsaprot transmutējošā 

Uguns. 

218. 

Gara augšāmcelšanās var izpausties jebkurā dzīves darbības sfērā. Jebkura pakāpe var 

stimulēt šādu šķīstīšanu. Bet gara augšāmcelšanās prasa patiesu darbību. Vārdi, 

solījumi vai nodomi nestimulēs gara augšāmcelšanos. Jūs pareizi norādījāt uz 

solījumiem, kas nav domāti izpildīšanai. Gara augšāmcelšanos var apliecināt tikai 

patiesā traukšanās darbībā. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli jāiegaumē, kā iespējams sasniegt 

gara augšāmcelšanos. 

219. 

Likumiem, kurus cilvēce mīda kājām, jāmodina apziņa. Jo tīrie pamati apstiprināti, kā 

vadošā sākotne. Saites zaudēšana starp augstākajiem principiem un pašu dzīvi ļoti 

nošķir no svētajām sākotnēm, kas vienīgās spēj atdot traucēto līdzsvaru. Starp 

pamatiem var atzīmēt visvitālākās sākotnes, kas izkropļotas līdz nepazīšanai. Dzīves 

Pamatu un vareno Mācību attīrīšanu var nosaukt par visugunīgāko jaunradi. Tā uguņu 

nesējs piesātina izplatījumu ar parādībām, kas apstiprina dzīves līdzsvaru. Ceļā uz 

Ugunīgo Pasauli raidīsim izplatījumā aicinājumu attīrīt Mācības Pamatus. 

220. 

Gara tilti, kas pārmesti pāri visām grūtībām, pāri visiem bezdibeņiem, kas ved pa 

tiekšanās ceļu, būs celtnieciskās enerģijas Kosmā. Gars patiesi, spēj apvienot dažādus 

centrus. Cilvēce nopūlas ar redzamo celtniecību, kuru augstākā traukšanās nav 

iedvesmojusi kosmiskajai celtniecībai. Patiešām, katrs gara tilts nostiprina apzinīgu 

celtniecību, kas ir kosmiskā saite starp pasākumiem. Tā Ugunīgajā Laikmetā sevišķi 

jānododas iejūtīgai, apzinīgai gara darbībai. Tikai gara tilts spēj iznīcināt to bezdibeni, 

kas atvēries cilvēces priekšā. Gara tilts ir Daiļuma tilts – šādā varoņdarba izpratnē 

mēs uzkāpsim cildenajā Virsotnē, kas apvieno Pasaules. 
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221. 

Tā katrs sirds ugunīgais vārds, kas attīra Mācību, ir ugunīgs stimuls, kas ierosina 

apziņas pārmaiņu. Tāpēc nostiprināsim apziņā Līdzsvara spēku kā Esamības, Sākotņu 

un Daiļuma stimulu. 

222. 

Atmodu gara graudā izraisa ugunīgie uzliesmojumi, kas var izpausties dažādi. 

Piesātinātā apziņa var izraisīt “kausa” uzkrājumu uzdzirkstījumu. Ugunīgās sirds 

spriegums atmodina tiekšanos. Attiecīgo uguņu ierosināšana atmodina gara graudu, 

ieliekot jaunus potenciālus. Tāpēc vibrācijas vajag izpētīt un pielietot dzīvē, jo katra 

parādība var noderēt par saiti starp garu un izplatījuma Uguni. Ir jāpierod izjust Gara 

graudu – tādējādi kāpinot gara spēkus, nostiprināsimies augstākajos meklējumos. 

223. 

Kāds no vadošajiem atnāca pie vientuļnieka, lūgdams, lai tam pastāsta par dzīvības 

pamatiem. Vientuļnieks sāka stāstīt un sarunas laikā pamazām lēja kausā ūdeni. 

Vadošais beidzot pamanīja, ka ūdens līst pāri malām, un aizrādīja vientuļniekam uz 

to. Tas atbildēja: “Tiesa, tāpēc nākošajā reizē iegādājies kausu ar lielāku ietveres 

spēju.” – Ar šādām teiksmām cilvēki lūkoja nostiprināt apziņu, ka pāri ietveres 

spējām gudrība izlīs veltīgi. Bet šī pati teiksma paredz arī uzmundrinājumu. Katru 

reizi var nest līdzi lielāku kausu. 

224. 

Svētsvinība jāstiprina ar Brālības jēdzienu. Tā nedrīkst palikt par tukšu skaņu. Paust 

svētsvinību nozīmē dziedāt himnas austošai Saulei. Ir jāapjēdz, kāda šķīstīšanās 

notiek pildoties ar dziedinošo svētsvinību. Visiem ieteiktajiem jēdzieniem ir 

pacilājoša, dziedinoša nozīme. Mēs ieteicam visu, kas var spēcināt arī ķermeni. 

Nedomāsim, ka cildenie jēdzieni vienīgi pacilā, tie ir arī dziednieciski līdzekļi, kas 

spēcina organismu. Ir jāiepazīst labvēlīgo jēdzienu spēks. 

225. 

Saka, ka doma jāsagaida klusējot. Šāds nosacījums derīgs, bet vēl ne visai pilnīgi 

izteic visu izjūtas smalkumu. Tieši svētsvinība būs labākais apzīmējums. Bet 

svinīgumam nepieciešama sirds skaidrība. 

226. 

Tas, kurš iesaistījies Brālībā, zina ļoti labi, kur sākas Neizteicamais. Nepūlieties lauzt 

viņa klusēšanu, kad tas sasniedzis iespēju robežu. Nevajag apgrūtināt jautājumiem, uz 

kuriem nevar atbildēt nekaitējot. Vienīgi nezinātājs iedomājas, ka tas var ietvert katru 

atbildi. Bet var būt tik neietveramas atbildes, it kā nezināmā valodā, bet svešu vārdu 

skaņas var iztulkot ačgārnā nozīmē. Tāda uzmanība vajadzīga saskaroties ar 

augstākajiem jēdzieniem -  arī Brālība starp tiem. 


