DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
14.daļa: Garīgā izsmalcinātība.
1.nodaļa: Jūtziņa. Ugunīgā Sirds.
1.
Līdzība par Kristu: “Metās jau vakars. Kristus sēdēja uz sliekšņa. Garām gāja rakstu
mācītājs un vaicāja: “Kāpēc sēdi pārstaigājamā vietā?” Kristus atbildēja: “Tāpēc, ka
esmu slieksnis uz garu. Ja gribi nokļūt, ej caur Mani.” Cits rakstu mācītājs jautāja:
“Vai taisnība, ka Dāvida dēls sēd suņa vietā?” – Kristus atbildēja: “Patiesi, tu zaimo
Dāvidu, manu Tēvu.” Tapa tumšs, un trešais rakstu mācītājs vaicāja: “Ko sēdi, it kā
baidītos savas mājas?” Kristus atteica: “Gaidu, lai nakts tumsa atbrīvo Mani no tavas
sejas. Patiesi, tumsa tumsā izsīkst.” Pēc tam Viņš piecēlās un norādīja uz Morijas
kalnu, kur stāvēja Svētnīca: - Mans Vectēvs uzcēla akmens Svētnīcu, bet sēž zem tilts
audekla.” Rakstu mācītājs sacīja: “Neprātīgais, Zālamanu par dzīvu uzskata!” Un tie
aizgāja neizpratnē. Pēc tam iznāca no mājas Marija un, ieraudzījusi Kristu, teica:
“Baudi ar mums, Skolotāj, mūsu vakarēdienu.” Kristus atbildēja: “Sirds dāvana mirdz
tumsā.”
2.
Gara magnēts ir viens no spēcīgajiem magnētiem. Sirds magnēts ir visvarenākais
spēks, kas pārveido dažādas enerģijas. Šis magnēts transmutē visas norises. Šis
magnēts pievelk cilvēku, tāpēc sirdī slēpjas transmutējošais spēks. Saule, kas redzēta
saules pinumā, ir šis spēcīgais magnēts. Tā, protams, atrodas sirdī, tās atspulgs ir
spēcīgs, visvarenākais spēks. Tās stari caurstrāvo visu blīvi un spēj izpausties kā
mirdzošākais magnētiskais spēks. Tāpēc sirds saule regulē spēku līdzsvaru. Jau
senatnē pazina šo patiesību un pazina arī pievilksmes likumus. Tāpēc Mēs godājam
centrus, kas deg kā Saule, Spīdekļi paceļas kā karogi!
3.
Cilvēki prot lietot līdzekļus pret stihiju rupjo izpaušanos, bet līdz tam laikam, kad
pievienosies jaunas enerģijas, vajadzēs izsmalcināt stihiju iedarbības veidus. Vēl
nesen cilvēki glābās no zibeņa zem koka, vai pa galvu pa kaklu bēga. Bet tagad jau
atraduši īstus pašaizsargāšanās līdzekļus. Protams, tāpat būs arī ar smalkajām
enerģijām. Bet īstā laikā tās apjēdzot, var izvairīties no daudziem zaudējumiem.
Kā var virzīt uzmanību uz jaunām enerģijām? Jūtziņa būs palīgs asai redzei. Drīz
cilvēki atšķirsies pēc jūtziņas. Pēc iespējas uzmanīgāk jāprot pazīt cilvēkus ar atklātu
apziņu. Ne izglītība, ne pieredze, ne gara dāvanas, bet tieši jūtziņas uguns atver taisnu
ceļu uz Šambalu. Tieši jūtziņas uguns norāda uz jaunu zīmju īpatnību parastās dzīves
vidū. Var paredzēt, ka iestādes sevišķi apsargās tādu jūtīgu līdzstrādnieku dzīvību.
Šādas apziņas kļūs par taisnā ceļa zīmēm. Zinātniskos novērojumus virzīs jūtziņas
uguns. Ne askēti, ne fanātiķi, ne māņticīgie, bet ugunīgās jogas zinātāji nepametīs
dzīves stūri. Taisnība, - viņu upuris būs liels. Viņi pastāvīgi atradīsies uz sprādziena
līnijas, lai gan būtu varējuši mierīgi turpināt savu esamību. Bet miers nav uguns
īpašība. Uguns vienmēr kaut ko iznīcina, lai radītu. Tādas ugunīgas tiekšanās
pārbauda sajūtas it kā kausējamās liesmās.
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Patlaban vēl nav gluži saprotams, kāpēc Mēs tā rūpējamies par jaunu iespējamību
sagaidīšanu, bet drīz cilvēki centīsies likt lietā nesadzirdētos atklājumus, kam nav
atrisinājuma dzīvē. Tad kāds atcerēsies par Agni Jogas Zīmēm.
4.
Kosmiskā pievilksme virzīta nostiprināt visas izpausmes. Sirds asimilē visas uz vienu
vērstas enerģijas. Sirds visu savu tiekšanos pauž dzīvē. Uz sirdi tiecas visas kosmiskās
enerģijas. Tie, kas noraida sirds pievilksmes apzināšanos, noraida Magnēta nozīmi.
Izplatījuma uguns tiecas uz sirdi, un šajā principā ietverts viss kosmiskais process.
Tāpēc Kosmoss var dzīvot sirds pievilksmē. Dzīvību nes tikai tās enerģijas, kas
dibinās uz sirds pievilksmi. Tik bezrobežīgi sirds kaldina dzīvības ķēdi!
5.
Jūtziņa attīstās jaunu ceļu meklējumos, tāpēc kustīgums ir jūtziņas iezīme. Sacīsim
visiem jaunajiem, ka noteikta atsacīšanās no vecajiem ieradumiem un trauksmīga
meklēšana ir panākuma pamats. Beidzot cilvēkiem jāizprot pašu labums!
6.
Jūtziņa sasprindzina visas visaugstākās izpausmes. Galvojums tiek apstiprināts tikai
tad, kad cilvēka būtība apgūst jūtziņu; kad gara jūtīgums uztver visas apziņas centra
sūtītās enerģijas; kad gars spēj uztvert Kosmosa skanēšanu, tad, patiesi, var apstiprināt
jūtziņu. Agni Jogs iededzina jūtīgo garu lāpas.
7.
Sirds vibrācija izplatās kā gara magnētisks vilnis. Kā gaismas stars izplatās sirds
vibrācija. Visās Kosmiskās manifestācijās apkopo Pilnīgās Sirds Magnēts. Tikai sirds
sviras spēj virzīt darbību uz īsteno avotu. Un kad apziņas stars saskaras ar izplatījuma
uguni, tad kosmiskās vibrācija ieviešas dzīvē. Tāpēc sirds stara apzinīgs virziens
izraisa jaunradi. Tā Kosmosa sirds piesātina kosmisko pievilksmi. Kad sirds vibrācija
tiecas jaunradīt, tad Kosmiskā Magnēta enerģija atbild tieksmei. Tā apzinīga
pievilksme izraisīs bezrobežīgu traukšanos.
8.
Sirds vibrācija piesaista garu savam uzdevumam un sasprindzina visas sviras, kas
pievelk garu nolemtajam. Tāpēc, kad jaunrade tiecas uz piepildījumu, tad sirds
pieskaņojas. Tāpēc katra vibrācijas tieksme apstiprina atbildi un stars sūta atbilstošu
vibrāciju. Tāpēc sirds jūtīgums asimilē sūtāmos starus. Protams, kad nostiprinās
vibrāciju vienība, tad stars neizraisa sarežģījumus. Tad var sacīt – tāpatība rada
harmoniju. Galvoju.
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9.
Sirds sviras ierosina visas saspringtās tiekšanās. Tāpēc cilvēki tiecas uz Agni Joga
ugunīgo sirdi. Tā sirds spēks apliecina Agni Joga tiekšanos. Tā sirds jaunrade spēj
nodibināt gaismas apliecinājumu. Galvoju!
10.
Harmonijas dižais likums virza visu Kosmosu. Kad spēki apvienojas apzinīgā
jaunradē, tad kosmiskā traukšanās sakāpina visas izplatījuma uguns dzirkstis.
Kosmiskās Gribas rosināto jaunradi sasprindzina Pilnīgās Sirds Spēks. Kur nav
ievērota Pilnīgā Sirds, tur nav jaunrades. Tieši Pilnīgās Sirds Gribas jaunrade
nostiprina evolūciju. Tāpēc tikai Kosmiski apstiprinātais Sirds likums dzīvo
Bezrobežībā.
11.
Cik daudz spēka ielikts sirds jaunradē! Visa kosmiskā saspringtība var izlādēties
gaismneša starā. Kā iespējams izkausēt trauksmīgo bultu? Tikai ar Gaismas satriecošo
staru. Tāpēc Gaismas satriecošajam staram jāiespiežas visos smagos stāvokļos.
12.
Kosmiskās strāvas plūst caur Agni Joga sirdi. Piepildītā sirds jūt visas perturbācijas” –
tā runā Senā Gudrība par sirdi, kas pildīta ar Ēteru. Tas, ko elpo Kosmiskais
izplatījums, to elpo arī jūtīgā sirds. Tas, ko elpo Kosmiskā Sirds, to elpo arī Agni Joga
sirds. Katra vibrācija atbalsojas uz jūtīgās sirds smalkajām stīgām, tāpēc tā jāsargā šis
kosmiskais dārgums. Strāvas pilda sirdi un paplašina iedarbības sfēru, tā top kosmiskā
atbilstība.
13.
Tā vajag izpildīt visu iepriekš norādīto, pievienojot dzīvē labākā laika jēdzienu. Tā
jāiegaumē, kādā mērā mainās zīmējums smiltīs no dažādu pirkstu skārieniem; pat
vienas un tās pašas rokas pirksti, vienai dziesmai skanot, veido dažādus zīmējumus, jo
vairāk dažādiem cilvēkiem dažāds ritms. Bet ugunīgā sirds samana smalkas ritma
atšķirības. Jūtziņa ir aizdegta sirds uguns; grūti izteikt vārdos, kad ieskanēsies šī sirds
stīga, bet Hierarhija var norādīt šo pārvērtības stundu.
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