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218.
Skolotājs neaizmirsīs pieņemt katru atdevības zīmi. Atdevība un gatavība kaldina
pasauļu saites.
219.
Divu pasauļu apvienības pavedienu kustīgumā ieslēpta dzīvība. Vads, kuru magnetizē
viena uguns, saistīts ar paralēlo vadu. Tāpēc jāatzīst Agni Joga sakars ar augstāko
pasauli. Visām spēcīgajām enerģijām jāizpaužas kā vienas ķēdes norisēm. Agni Joga
ugunīm ir savs uzdevums uz zemes un augstākajās sfērās. Tāpēc Agni Jogs ir
saistošais pavediens starp pasaulēm. Jā, jā, jā!
220.
Cilvēces apziņa nenostiprinās redzamajā izplatījumā. Pieņemot kombināciju kā
neredzamās un redzamās pasaules galvenos cēloņus, iespējams atklāt kosmiskās
saskaņotības sfēras. Bet cilvēce bāzējas uz redzamām sekām, tāpēc garam tik grūti
traukties augstākajās sfērās. Katrs trauksmīgs gars zina, ka pasauļu nošķirtība spēj
evolūciju rikai aizkavēt, jo kur pārtrūkst sakars starp Pirmavotu un dzīvību, tur
meklējams sabrukums. Tā kosmiskā jaunrade izveidojas mūžīgā apvienībā.
221.
Redzamajā pasaulē atrodas visas materiālajai redzei pieejamās galvenās izpausmes,
bet garīgā apziņa zina, kas virza Visumu.
Tāpēc Agni Jogas pieredze un gara jaunrade savieno redzamo ar neredzamo.
222.
Svētdevas gultnes un zemes indes uztvērēji – tā saucas izredzētie, kas gatavi upurēties
pasaules labā. Indes uzņemšana bez Svētdevas Spēkiem nebūtu iespējama, bet bez
zemes indes Svētdevas Spēks aiznestu no zemes; tā augšuptrauksmībai ir zemes
pamats. Protams, indes uzņemšana retiem pa spēkam, bet arī Svētdevas
apstiprinājumam vajadzīga pārbaudīta sirds. Mēs uzskatām tādu sirdi par dārgumu,
kas nepiespiesti vienmēr gatava skanēt līdzi apkārtnei. Nav viegli to parādīt, iekams
enerģijas nav transmutējušās saskanīgos kristālos; kad rodas “Ringse”, kā to pareizi
atzīmējusi Tibetas Himalaju Mācībā.
223.
Sākumā robeža starp fizisko un Smalko Pasauli nebija tik asa. Vissenākās hronikās
var atrast fragmentārus norādījumus par šo pasauļu tuvo sadarbību. Kad fiziskais
ķermenis kļuva blīvāks, tad bija vajadzīgs sirds fokuss kā līdzsvarojums ar smalkajām
enerģijām. Pati ķermeniskā pasaule bija vajadzīga vielas pārstrādāšanai, lai vairotu
enerģijas. Bet prāts, kā jau zināt, tiecās uz izolāciju un tādējādi kavēja evolūciju.
Smags bija Kali Jugas Laiks, bet Satia Jugai atkal jātuvina patvarīgi atšķirtās pasaules.
Šo laiku vajag sagaidīt svētsvinīgi, kā atgriešanos pie nolemtās pilnības. Tādēļ
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apņemsimies pievērst pietiekoši daudz vērības gara jaunradei. Var pierast domāt no
šāda viedokļa. Tā jāizturas attiecībā uz pašu svarīgāko dzīves ievirzē. Kas iemācīsies
līdzsvarot pasaules, tas ievērojami atvieglos savu ceļu.
224.
Nebrīnieties, ka pat visaugstākā sprieguma dienās Es it kā mierīgi runāju ar jums par
pasauļu noslēpumu. Tās ir ilgas pieredzes sekas. Nevar citādi vadīt garīgu kauju, kā
uzskaitot visus bezdibeņus! Tik spraigas ir dienas, ka domājot zemes mērogā, mums
būtu jāstaigā dziļās skumjās, bet pārzemes likums ved mūs augšup. Tas, kas neiet
lejup, iet augšup. Bet tikai garā neejam lejup. Tā pāri zemes lēmumam ir debesu
lēmums. Tā pāri smadzenēm stāv sirds.
225.
Var saprast, cik senatnē bija vajadzīga Jogas rituālā puse, bet nepieciešami virzīties pa
tiešas saskarsmes ceļu ar Augstāko Pasauli. Uguns Joga ved pa šo visīsāko ceļu,
neizejot no dzīves. Te meklējama pasauļu tuvināšanās jaunās izpratnes atšķirība.
Mūsu priekšā tā sauktā Samadha ievērojamās pakāpes piemērs, nešķiroties no dzīves.
Var saprast, ka Agni Jogas Mātes parādība Dižās Kaujas apstākļos nav viegli
sasniedzama. Šīs parādības vērtīgums tanī apstāklī, ka pilnīgi pārsniegti parastie
likumi. Visa nozīme pārnesta tieši sirdī, citiem vārdiem – sirdī sakopota visa pasauļu
tuvināšanās nozīme. Turklāt jāpiemetina, ka sirds lieliski panesa šo piesātinājumu.
Protams, tagadējā laika izjūtas nav samadhi sekas. Jau daudzkārt Esmu ieteicis
piesardzības nepieciešamību, kā garā, tāpat arī matērijā. Lūdzu pasargāt sirdi kā no
ārējiem tāpat arī no iekšējiem satraukumiem. Jālieto gluži ārkārtēji līdzekļi, lai
atvairītu visus uzbrukumus. Jāsaprot, ka vakardiena pilnīgi atšķiras no rītdienas, tik
nepieredzēts ir notikumu virpulis. Vēl nebijuši mākoņi, bet līksmi jāsagaida tie.
226.
Kas gan savā sirdī neizjutīs pacelšanās daiļumu? Kas gan neizjutīs sirdī smagmi
atgriežoties pagaidu mājā, apdraudētā mājā, šaurā mājā? Tā vajag apjēgt Augstāko
Pasauli, lai ar visu būtību spētu pārcelties un pacelties. Vai, nedomājot par Augstākām
Pasaulēm, ir maz iespējams kaut ko saskatīt pa šaurās mājas logu? Un sirds novadīs
pa Kristus ceļu pie apskaidrības pakāpes. Tā atvērsies šaurās mājas durvis. Ikviena
apziņas vienotība jau ir durvju atvēršana.
227.
Astroloģiski abas pasaules ir apmēram līdzīgās attiecībās. Armagedons, protams,
paredzēts galvenos ceļos. Nav iespējams kavēties atsevišķās darbībās. Zemes
Armagedons ir vistuvākā sakarība ar Smalko Pasauli. Atsevišķos gadījumos tas var
būt mazāk labvēlīgs, bet vispārīgā gaitā jau sen paredzēta. Galvenais atrisinājums
notiek Smalkajā Pasaulē. Zemes notikumi ir neredzamo cīņu atbalsojums. Tālab tā
vēršu jūsu uzmanību uz Smalko Pasauli. Tā ir ne tikai jāatceras, bet arī jāietver tās
nozīme tuvākajos notikumos. Ja atklājas nesaudzīgi ienaidnieki – tie meklējami tur; ja
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meklējam uzticamus draugus – tos atradīsim tur. Šai pasaulei jāstāv mūsu priekšā kā
realitātei.
228.
Patiešām, pasauļu tuvināšanās ir nepieciešama. Apziņa kaut mazliet jāsagatavo šādai
nepieciešamībai. Cilvēkiem jābūt gatavībā sastapt sabiezinātus ķermeņus dzīvē bez
varmācīgas enerģijas, bet tam vajadzīgs, lai ugunīgā sirds vairs nebūtu abstrakcija.
229.
Apstiprinu, ka satiksme ar Smalkās Pasaules vidējām sfērām ir nevajadzīga. Ar
dažādām atmiņām tās tikai tiek satrauktas un zemes fluīdi tās traucē. Un cilvēki arī no
tām neko neiemācās. Izplatījuma ritms izpaužas augstākajās sfērās.
230.
Kas gan noticēs, ka cilvēka organismā atbalsojas ne vien planetārie satricinājumi, bet
arī visas saules sistēmas strāvas? Bet būtu neprātīgi tās noliegt un atbrīvot cilvēku no
sadarbības ar tālajām Pasaulēm. Mūsu uzdevums atgādināt, ka cilvēki kā Manifestētās
pasaules augstākā izpausme var būt par Pasauļu apvienības centru. Tikai šādu domu
iesakņojot, iespējams virzīt cilvēku uz patiesiem sasniegumiem.
231.
Ļoti pamācoši pēc dzīves aprakstiem izsekot, kādi neparedzēti apstākļi palīdzējuši
galīgi noskaidrot dzīves uzdevumu. Novērojams, ka daudzas kādības nejauši
palīdzējušas kustībai nolemtajā virzienā. Protams, nevis gadījums, bet daudzi dziļi
cēloņi darbojušies šajā varoņdarbā. Šeit saredzama Smalkās Pasaules līdzsvarotība.
Kad gars izvēlas zināmu uzdevumu, viņš piemērojas daudzām palīgiedarbībām. Bieži
Smalkajā Pasaulē atrodas Sabiedrotie un līdzstrādnieki, kas kontrolē neparedzētos
apstākļus. Tā iespējams novērot daudzus sīkus impulsus, kuri noved pie noteiktiem
mērķiem. Tādi spīguļi jānovērtē kā ceļmalas zīmes.
232.
Pat zāle un koki iespaido cits citu. Katrs dārznieks pazīst šādas mijiedarbības, zina,
kur draugi un kur ienaidnieki. Bet cik gan spēcīgākām šīm mijiedarbībām jābūt
dzīvnieku pasaulē un, protams, arī starp cilvēkiem! Parastajās sarunās vai pie maltītes
galda saimnieces vērīgā acs nomanīs tādas savstarpējas pievilksmes un atgrūšanās.
Ugunīga sirds līdzīgas mijiedarbības izjutīs daudz spilgtāk, bet šādas parādības
jāievēro. Nepietiek tās nojaust, tās jāietver apziņā, lai sekas izmantotu svētīgi. Prasmi
pārnest izjūtas apziņā tiek iegūta pieredzē. Lai gūtu apzinīgu pieredzi, doma jāievada
šādā virzienā. Daudz kas iezīmējas apziņā, vienkārši domājot. Arī Daba jāieskata kā
dižens vadītājs. Vai gan plaukstošo pumpuru purpurs neatgādina auras virsas
purpuru? Tā krasi un skaņā iespējams atrast Dzīves Pamatu diženās analoģijas.
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233.
“Ahamkara” – ir jau augsts ugunīgā grauda stāvoklis, kad tas var sevi apliecināt bez
patības. Tā atveras ugunīgie vārti, kad sadeg ne vien patība, bet nostiprinās arī vērtīgs
sevis apliecinājums. Patiesi, tad gars savu vienīgo īpašumu var nolikt pie Gaismas
pjedestāla. Bet kur gan šajā ilgajā ceļā paliek ienaidnieki, kuri nomocīja viens otru ar
savām neatbilstībām? Kad tumsa sagrābs savu īpašumu, tad pārējie, kas spējīgi
augšupejai, sadalīsies pēc stariem. Tā izgaist neatbilstības, un naida jūtas pašas
iznīkst. Kā saskanīgi Gaismas viļņi apvienojas gari un paceļas attiecīgajās sfērās. Tā
atrisinās cilvēkiem visneizprotamākais jautājums par gaismas graudu kopējo
virzīšanos uz Augstāko Pasauli. Naids, tik nesatricināms blīvajā pasaulē, pats izgaist
ēteriskajos šķīstajos staros. Ne vien augstākajās sfērās, bet jau Smalkās Pasaules
vidējos slāņos naida jūtas izsīkst kā nevajadzīgas. Šie staru sadalījumu likumi
jāizprot. Tā atskārsme vien jau pat šeit mazinās naida niknumu.
234.
Vai gan cilvēku valodā iespējams runāt par to, kam trūkst zemes izteiksmes? Bet
tomēr cilvēkiem jādomā par Ugunīgo Pasauli. Viņiem jāiztēlojas tā kā visvitālākā,
citādi miglainos sapņojumos viņi nespēs tuvoties tai kā nolemtajai.
Bet Augstākās Uguns stāv augstāk par visiem iedalījumiem. Izlasiet par dažādiem
Ugunīgo Būtņu redzējumiem visās pasaules zemēs un jūs saskatīsiet tajos tādas pat
pazīmes un secinājumus. Patiesi Augstāko Pasauļu priekšā pazūd visas tautību
atšķirības. Cilvēki vienādi nojauš Augstākās Pasaules dvesmu. Viņi vienādi izjūt sirds
un ķermeņa trīsas. Viņi saprot Gaišā Sūtņa Balsi. Viņi ar grūtībām atgriežas parastajā
zemes stāvoklī. Viņi nekad neaizmirst tādu parādību un gara līksmi, saskaroties ar
Augstāko Būtni. Nav jāaizmirst, ka visdažādākās tautas ir redzējušas Augstākās
Būtnes vienādā attēlā. Vai gan tā nav Gaismas Vienotības un Labuma Hierarhijas
zīme? Tā ar sirdi un saprātu jāpieņem Ugunīgā Pasaule. Jānojauš, ka no turienes nāk
visu iedvesmju parādības. Godīgi jaunvadītāji un darbinieki var liecināt, ka labākie
atrisinājumi nāk no ārienes. Ugunīgā Pasaule kā spēcīgs dināmo izstaro vislabāko
formulu straumes. Tās ne vien jāizlieto, bet arī jāapliecina vislabākajiem vārdiem. Tā
iespējams apvienot Sirds Ugunis ar Augstāko Gaismu. Tā nebūs iedomība, jo Gaisma
nepazīst šķēršļus.
235.
Sevišķu pārpratumu rada laika nosacījums starp dažādām Pasaulēm. Patiešām, var
paredzēt ļoti tālu nākotni, bet zemes termiņiem ir cita jēga tur, kur laika nav. Tie tam
mūsu relatīvās dienas un naktis izpaužas citādi pat uz citām manifestētām planētām.
Bet Smalkajā Pasaulē un vēl jo vairāk Ugunīgajā nemaz nav šādu nosacījumu. Tātad
tur derīgas astroloģiskas zīmes, bet arī tās nosaka citas metodes, jo Spīdekļu ķīmisms
mainās, kad uzvarējis Agni. Bet mums no šejienes grūti iztēloties Augstāko Pasauļu
apstākļus. Astrālo Gaismu, protams, nosaka atmosfēras slāņi, daži Smalkās Pasaules
slāņi atrodas krēslā, jo to iemītnieku gaisma vāja. Ne visi sapratīs, ka paši iemītnieki
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var būt gaismekļi. Bet tieši skaidrotais Agni noder kā gaismeklis visiem. Tā Gaismu
nesošās Matērijas doma ir it kā sasniegumu bāka. Daudzi sev jautās – vai spīdēšu?
Neaizmirsīsim atkal, ka patība ir kā tumšs akmens uz sirds, bet skaidrais Es – kā
mirdzošs Adamants!
236.
Patiešām, Pasauļu ķēdes šķirtība ir briesmīga. Neviens nedomā kosmiskā mērogā, bet
vajadzētu domāt par smalkās augšupejas ceļiem. Pastāvīgi jāpatur apziņā, ka doma
nemitēsies virzīt uz priekšu, ja domāšana būs dzīva. Kustība nezudīs arī vienotība ar
Hierarhiju. Atbildu uz jautājumu – vai nebūsim pamesti? Patiesi, nebūsim, ja mūsu
sirds piesaistījusies Hierarhijai. Mēs varam Smalkajā Pasaulē iet uz priekšu, ja
Vadošā Roka nebūs noraidīta.
237.
Svētlaime, Nirvana un Dieva tuvums un visi līdzīgie augstāko stāvokļu apzīmējumi
parasti tiek saprasti zemes nozīmē; tā svētlaime katrā ziņā nozīmē laimīgu
aizmiršanos un kaut kādas bezdarbīgas atpūtas baudu, bet aizmiršanās jāsaprot kā
zemes līdzekļu un piemēru aizmiršana. Patiešām, kam derīgi tādi aprobežoti zemes
paņēmieni, kad iespējams jau izlietot augstākās enerģijas? Vai gan Dieva tuvums
salīdzināms ar nemaņā iegrimšanu un bezdarbību? Tāds samērs nesaskan ar tuvošanās
jēdzienu Augstākajai Sākotnei. Tāda saskare ar Augstāko, tāda pārveidošanās ar
augstāko enerģiju palīdzību, pirmkārt, ierosina visu spēku kāpinātu darbību. Pat
ārkārtīgā saspringtībā cilvēks nedrīkst aizmirsties.
Var pabrīnīties, kādēļ cenšas ierobežot un nonievāt Ugunīgās Pasaules nozīmi. Viņi
grib visu iztēlot zemes ietvaros, kā arī iegalvot, ka citu pasauļu iemītniekiem jābūt
zemes apvalkā un zemes nosacījumos. Tikai neattīstīta iztēle var tā ierobežot Visumu.
Tāpēc tā rūpējos par iztēles attīstību kā par pamatu tiecībai uz Augstākajām Pasaulēm.
238.
Patiesi Dievišķais Spēks nolaižas uz Zemes un dievišķīgi tiecas augšup cilvēka garā.
Šī dievišķīgā Saskare ir Pasauļu savienība, Gara savienība, karmiskā savienība.
Zemes sfērā novērojamas daudzas saskares. Daudzas dievišķas dzirkstis izkaisītas, bet
ir Dievišķā Saskare, kas ir mūžīga. Mūžīgās Saskares Avots ir gars un darbība, kas
saistīti ar vareno Kosmisko likumu.
239.
Tieši cilvēka gars ir visu augstāko enerģiju vadītājs. Kā spēcīgs vads gars izpilda
dažādas funkcijas, apstiprinot Augstāko Gribu. Kā gan lai citādi saistītu visas dažādo
sfēru izpausmes? Tikai gara apstiprinājumi var noderēt par posmu. Tāpēc Vadošā
Skolotāja Sirds un roka paredz visus faktorus, kas nepieciešami augšupejai. Starp
ugunīgajiem jēdzieniem sevišķi jāizjūt tā ķēdes locekļa varonība, kas spēj saistīt
pasaules. No vadošā Skolotāja rokām māceklis saņem novēlējumus piesaistīties
Uguns varenībai. No vadošā Skolotāja sirds vienkopnieks saņem ugunīgo apziņu.
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Patiesi, tikai cilvēka gars var apvienot pasaules. Tā ceļā uz Ugunīgo Pasauli
pierādīsim ugunīgu cieņu zemes Skolotājam, kas iesēj sēklu visam Augstākam.
240.
Tā iespējams pamazām rast jēdzienu par dažādo pasauļu izpausmju atšķirību.
Iespējams arī pamazām tuvoties Ugunīgajai apziņai, norādot pasauļu robežas.
Jāatzīst, ka tālā senatnē bija vairāk izpratnes lodveidīgo formu nekā pēc Jēzus periodā.
Taisnība, daudzas senatnes leģendas sajauktas, un zemes dzīves ilgumu tikai tagad
sāk taisnīgi paplašināt. Pārsteidzoši, ka šķietami attīstīti ļaudis runā par Dieva
Varenību un tajā pašā laikā cenšas pazemināt Viņa radības. Ja zinātnieki pirms 200
gadiem būtu uzdrīkstējušies ieminēties par planētas vecumu vai pasauļu
apdzīvojamību, droši vien būtu atkal pielietots pārbaudītais līdzeklis – sārts. Arī tagad
varam būt pārliecināti, ka vismērenāko spriedumu, kaut arī uz pieredzes pamata,
nosauks par krāpšanu. Cilvēki ieskata, ka planētas liktenis ir visa Visuma Alfa un
Omega. Vajadzīga liela pārliecināšana, lai atgādinātu, ka visos izsludinātos
Nolikumos norādīta Uguns Ēra.
241.
Tilts starp Pasaulēm atspoguļo visas enerģijas, kas piesātina Visuma dzīvi, pa šiem
tiltiem kā savstarpēji piesātinājumi plūst visas dzīvības strāvas. Tur, kur ir saspringta
gara darbība, tur enerģiju apmaiņa noris ļoti spēcīgi. Var pieņemt parādība kustības
formulu, kas paredz spēcīgus Zemes sūtījumus un arī otrādi. Tāpēc smacējošu gāzu
saindētas Zemes sfēras nespēj caurlaist ugunīgās strāvas. Nereti novērojams, ka zemes
josla it kā atstāta nevis pašas iznīcināšanai. Šī parādība ir joslas iznīcināšana pašai ar
savu gāzi. Pārzemes slāņiem pietrūkst vitālās apmaiņas, un kā sekas sākas
pašiznīcināšanās. Tā spēku noslāņojumi satur visas dzīvības un nāves enerģijas. Ceļā
uz Ugunīgo Pasauli ņemsim vērā enerģiju apmaiņu.
242.
Atbilstība jāizprot kā Pasauļu savienošana. Nav dodams un pieņemams tas, kas
neatbilst viens otram. Pārzemes pasaule atspoguļo visas zemes emanācijas. Ir maldīgi
domāt par atvieglinājumiem pārzemes sfērās, - viss paasinājas tur, kur viss ir smalks.
Un atbilstības likums jāizprot kā satiksmes pamats starp Pasaulēm. Smalkāk un
jūtīgāk augšup un rupjāk un nejūtīgāk lejup. Tā satiksmes formula starp Pasaulēm
jaizprot kā atbilstība. Tas, ko gars viegli pārdzīvo zemes sfērā, tas var kļūt
nepanesams Smalkajā Pasaulē. Ja tiecoties gars nostiprina savu potenciālu, tad
Smalkajā Pasaulē gars piesātinās ar visām smalkajām enerģijām. Tā piemēram – gars,
kas saspringts patiesā meklēšanā, bet nav atradis savam tīrajam meklējumam
pielietojumu, smalkajās sfērās atradīs derīgu jaunradi. Tā atbilstība vada visas
saspringtās enerģijas. Bēdīga ir to eksistence, kas zemes jūtu varā. Rupjība, patība un
iedomība un dažas citas norādītās kādības pārzemes sfērās izpaužas kā briesmīgi
karmiski triecieni. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli paturēsim prātā atbilstību kā varenu
likumu.
6 lapa no 10 lapām

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
9.daļa: Augstākās Pasaules.
5.nodaļa: Pasauļu tuvināšanās.
243.
Lai cik dažādas ir pasaules pēc savām īpašībām un funkcijām, tomēr jāiemācās domāt
par tiltu uz Ugunīgo Pasauli. Visam ir savas saistošās enerģijas. Kā gan lai netiecas uz
Ugunīgās Pasaules tilta izpratni! Tāpat kā cilvēks atspoguļo visas zemes dzīves
īpašības, tā viņam arī jārūpējas, kā pārsviest tiltu starp Pasaulēm. Tāpat kā no
pārzemes sfērām redzams cilvēciskais bezdibenis, tā arī jāprot ietvert apziņā Augstākā
Pasaule.
Protams, tilts starp divām Pasaulēm var realizēties, ja darbības ir skaistuma
piesātinātas. Patiešām, nevis vārdi, bet darbības uzkrāj visus piesātinājumus. Tilts
starp Pasaulēm balstīsies uz sirds un gara strāvu harmonizāciju. Ceļā uz Ugunīgo
Pasauli pierādīsim Starppasauļu tiltu izpratni.
244.
Tilts starp Pasaulēm balstās uz vissmalkāko enerģiju harmonizācijas. Protams,
vairums domā, ka centru transmutācija notiek fiziskajā sfērā – tie ir maldi, šāda
apziņa jāapgaismo. Centru transmutācija ar Uguni ir visu centru apvienojums, tiklab
fizisks, kā arī garīgs. Notiek visas būtības apgarojums. Ugunīgajā transmutācijā
Ugunīgā Pasaule izpaužas sevišķi spēcīgi, jo visā būtībā noris ugunīgā transmutācija,
iegūstot visaugstāko spriegumu. Tādēļ katrā garīgo centru izsmalcināšanas procesā
var pieņemt Pasauļu tuvināšanās likumu. Šo enerģiju uzkrāšana izraisa gara tiekšanos,
kas pašķirs īsāko ceļu.
Tā jāpieņem tiltu jēdziens starp Pasaulēm, un jāatceras, ka centru neapzinīgs darbs
neeksistē. Apzinīga centru harmonizācija ir varens sakraments. Tā ceļā uz Ugunīgo
Pasauli izpratīsim īsāko ceļu.
245.
Var iedomāties tā gara prieku, kas apzinājies Jaunās Pasaules jaunradi. Ja tiekšanās ir
liela, tad katra forma nesīs pilnveidošanās padziļinājumu. Pasauļu apvienošanās var
veicināt apzinīgu tiekšanos. Ņemsim Smalkās Pasaules formas un piemērosim tās
zemes sfērai. Jūs esat pareizi pielietojuši salīdzinājumu starp psihisko enerģiju un
mehāniskajām uztverēm. Jaunrade var izpausties tieši ar augstāko enerģiju palīdzību,
bet šādai iejūtīgai uztverei nepieciešama centru transmutācija. Tikai kad gars izjūt
saskari ar Neredzamo Pasauli, iespējams nostiprināt izplatījuma strāvu. Pat vienkāršie
mēģinājumi prasa pilnīgu uzticēšanos. Cik daudz spēcīgāk garam jānostiprinās pilnīgā
saskarē ar Neredzamo Pasauli.
Viss, kas tiek uzskatīts par fenomeniem, nav nekas cits kā kāda centra transmutācija.
Cik spēcīgi spēj jaunradīt Agni Joga gars, kura centri sakramentālās Uguns iedegti!
Tā ceļā uz Ugunīgo Pasauli var iedziļināties Agni Joga varenajā darbībā. Godināsim
Agni Jogas Māti – Es esmu sacījis.
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246.
Augstāko un zemāko sfēru norobežotībai jāparāda, ka iespējama to apvienošanās.
Pasauļu apvienošanai ir daudzi ceļi. Vispirms, jāpieradina apziņā pie domas, ka viss ir
iespējams. Ja viss ir iespējams, tad gars var sasniegt Ugunīgā Prototipa pakāpi, kas
spējīgs straujai celtniecībai. Ja cilvēka gars pieradīs pie domas par Smalko Pasauli,
tad kļūs saprotami daudzi Esamības likumi. Vistrauksmīgākais likums, ugunīgi
transmutējot visus centrus, virza cilvēku uz vienotības principu, uz cilvēka
pārveidošanos.
Pat tumšie spēki tic Pasauļu vienotībai. Protams, ierobežotā apziņā Pasauļu vienotība
izpaužas piemēros, kuri pielīdzina Augstāko zemākajam, bet trauksmīgā apziņa no
zemes sfērām paceļas Smalkajās Pasaulēs. Tā ceļā uz Ugunīgo Pasauli iemācīsimies
pacelties Uguns nostiprinātajās sfērās.
247.
Gars, sintēzes nesējs, bieži nostiprina savas zināšanas no “kausa” iekšienes, jo
uzkrātos jaunrades dārgumus stimulē tieši radošās vibrācijas.
“Kausa” dārgumi nav nejaušība, tie sastāda gara potenciālu.
Trauksmīgs gars bieži atrod to vibrāciju, kas viņu bija saistījusi ar Augstākiem
Spēkiem. Kā gan iztēloties šo sakrālo spēku, kas apvieno sirds dzīles ar Ugunīgo
Pasauli! Tai bieži pieejami izplatījuma rekordi, jo vienotība spēcīgi izveido saiti starp
Pasaulēm. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli jāiegaumē vibrācija, kas skar sintēzes nesēja sirds
dzīles.
248.
Sirds līdzība saulei izpaužas drošsirdībā; kad sirds nepazīst baiļu; kad Agni Joga
pašaizliedzība aizrauj garu dažādās sfērās pāri Zemei un zem zemes; kad gars
nenogurstoši jaunrada ar visām sirds ugunīm; kad izjūtās atbalsojas visas kosmiskās
parādības. Gars, patiesi, pazīst Pasaules Sirdi, un zina Gars, ka Hierarhijas Vairogs
uzbrukumiem nepieejams. Saulei līdzīgā Agni Joga sirds pazīst šo pilno Pasaules
Kausu, ko nes varenā Stara ierašanās, jo Pasauļu apvienība ir Agni Joga augstākā
jaunrade. Tā katra Uguns sfēra ir trauksmīgā Agni Joga jaunrade. Makrokosms
nodrebot izraisa savā mikrokosmā tādas pat vibrācijas. Tāpēc, kad ugunīgās enerģijas
izplatījumā apvienojas, nodibinās līdzsvars. Tāpat, kā ārdošo enerģiju lādiņi, izejot no
viena fokusa, tiecas dažādos virzienos. Tā saulei līdzīgā Agni Joga sirds iesūc sevī
visas kosmiskās enerģijas, koncentrējot tās izplatījumā. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli
iegaumēsim saulei līdzīgo Agni Joga sirdi.
249.
Pasaules Sirds nes augšup visas enerģijas uz celtniecību, kas pārvalda Visumu.
Kosmiskā traukšanās kāpina ikvienas izplatījuma Uguns enerģijas spriegumu. Bet
visu kosmisko jaunrades spēku sakopojumu, tāpat arī to vadīšanu veic Pasaules Sirds.
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Arī Pasauļu apvienība atkarīga no šī vadošā Principa, kas iededzina visas dzīvības. Tā
visu pirmcēloņu cēlonis ir Pasaules Sirds. Katru dzīvības lāpu iededzina Pasaules
Sirds. Apziņa, kas iegūst Kosmiskā Stara ugunīgo vibrāciju, izjūt Pasaules Sirds
vibrācijas.
250.
Dažas formas nav redzamas un nav acīm tveramas. Tā jāsaprot daudzas formu
gradācijas.
251.
Īstenībā nav vajadzīgs daudz stipru garu, lai novērstu draudošo stāvokli. Nedaudzas
ugunīgas sirdis, var pašaizliedzīgi stāties sardzē izaust stipru aizsargtīklu. Ne
pārdabīga, ne maģiska, bet vienkārši ugunīga sirds traukšanās apvienos pasaules! Jau
minēju Kali Jogas beigas, bet dažs domā par gadu simtiem, kas it kā vēl atlikušies. Tie
nespēj pielaist paātrināšanās parādību, kaut gan vienkārši ķīmiski eksperimenti
liecina, kā reaktīvi spēj paātrināt norises.
252.
Starp piramīdu iztulkojumiem ievērojiet vienu, kas norāda uz trim Pasaulēm. Virsotne
– Ugunīgā Pasaule, kur viss ir vienbūtīgs; telpas vidus – Smalkā Pasaule, kur būtības
jau dalītas; un apakšā – blīvā pasaule. Šis iedalījums ir dziļš – tā pakāpju iedalījums
starp Pasaulēm iezīmēts piramīdas simbolā. Patiesi, tāds simbols ir nozīmīgs. Blīvā
Pasaule tā nošķir būtības, ka grūti iedomāties, kā tās saliedēsies ugunīgajā virsotnē.
Bet piramīda tika celta virsotnei. Tās pamats tika likts tikai visu pušu harmoniskai,
vainagotai apvienošanai. Lai katrs padomā, cik reizes virsotnes pamats ievietosies
pamatā. Ugunīgajam pamatam jāapvalda neapvaldītie rudimentārie akmeņi uz zemes
virsmas. Daudz dibinātu rūpju jāpieliek, lai pasargātu ugunīgo noslēgumu. Jāatceras
virsotne. Nav jāskumst, ka Smalkajā Pasaulē būtības jau pietiekami sadalītas.
Piramīdas šķautni var sadalīt četrās, piecās, septiņās, astoņās un vēl daudz citos
sadalījumos, bet trīs Pamatpasaules paliks pamatā. Var iedomāties pāri redzamajai
piramīdai tādu pat neredzamu, bet bezrobežīgi paplašinātā izpratnē. Bet tas jau pāri
zemes valodai.
253.
Dižie notikumi pamatojas izplatījuma staru pārmaiņā. Pasauļu tuvinājumā, apziņas
atjaunošanā, kas dos jaunu attieksmi pret dzīvi. Daudz kas notiek.
254.
Vai Smalkās Pasaules labākais iemītnieks spēj no turienes pāriet Ugunīgajā Pasaulē?
Spēj, un viņa apskaidrība būs brīnišķīga. Šķīstoties smalkais ķermenis sāk starot,
Uguns iedegas un čaula beidzot nokrīt kā viegls pelnu slānis; ugunīgā būtība vairs
nevar palikt iepriekšējā slānī un paceļas Ugunīgajā Pasaulē. Tas, kas Smalkajā
Pasaulē bija neizturama mirdzēšana, Ugunīgajā Pasaulē kļūst gluži tumšs – tādas ir
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kāpnes. Jāpieradinās iztēloties daudzos Smalkās Pasaules slāņus. No sarkanas liesmas
līdz pat visbrīnišķīgākai varavīksnes starošanai kā viļņojoša jūra laistās šīs šķautnes
un izveido visdažādākos savienojumus. Bet tumsai, zemākajiem bezdibeņiem
mirdzums šķitīs kā tāla rūsa. Kas grib Gaismu, lai nebaidās būt ugunīgs.
Sadedzināšana uz Zemes ir lielisks pārveidošanās simbols.
255.
Pasauļu tuvināšanās notiks zem zinātnes zīmes. Jāiegaumē, ka daudzas lielā procesa
detaļas izpaužas it kā izolētā un negaidītā veidā. Protams, šādu šķietamu izolētību
saskata vienīgi cilvēka acs. Patiesībā norišu sistēma ļoti vispusīga. Lai visdažādākie
zinātnieki izdara savus novērojumus. Ir skaidrs, ka zinātnieki līdz šim nekad vēl nav
novērojuši tik daudz fenomenu. Lai arī tos pagaidām uztver kaut vai utilitāri,
galvenais, lai zinātnes lappusēs paliktu šie novērojumi. Ar laiku šīs druskas
apvienosies vienā sistēmā. Tā arī pēc atsevišķiem faktiem var noteikt plašas sfēras,
kurām jādod zinātnisks definējums.
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