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1.nodaļa: Jūtziņa. Ugunīgā Sirds.
79.
Vispilnīgāko mašīnu spēj apturēt vissīkākais akmentiņš; jo izsmalcinātāka tā, jo katrs
svešķermenis izjūtamāks. Vai gan tas pats nenotiek ar sirdi? Tāpēc tik ļoti jāsargā
sirds strāva. Kad strāva tiecas augšup, tad daudzi sīki sūtījumi mēģina šo strāvu
traucēt. Ne vien apzinīgi un kaitīgi sūtījumi, bet arī haotiski puteklīši cenšas aizkavēt
strāvas tiekšanos augšup. Bet, ja mēs to zinām, tad mūsu apziņa nelūgtos viesus
nepielaidīs. Bet jābūt sardzē no mazākā līdz lielākajam, lai naidnieki nepārrautu
pavedienu. Vismazākā neuzticēšanās vai nožēla jau pazemina strāvas pakāpi. Pie tam
ir arī vēl cits ļaunums. Ja kontakts nodibināts, tad, vienai nevirzoties, arī augšējā
strāva kļūst nevienmērīga. Jāsaprot, ka šāds strāvu traucējums daudzējādā ziņā ir
bīstams. Jo šīs strāvas taču atbalsojas visos nervu centros. Katra svārstība iznīcina
vairāku centru darbu. Tāpēc tik rūpīgi jāizturas pret sirds strāvām.
80.
Ir pareizi atturēt no spiritisma. Tumšie izvēlējušies šo ceļu, lai ielavītos un sētu
ļaunumu. Iespējams par visu domāt skaidri, bet juceklīga apziņa visā atrod ieganstu
aptumsumam. It sevišķi tagad jāizvairās no visādiem neskaidriem ceļiem. Visā
trauksmībā jāiet uz Gaismu. Apliecinu, ka tagad jānostiprina sirds, jo laiks ir indīgs.
81.
Tur, kur smadzenes rod pastiprinājumu noliegsmē, tur sirds, kaut arī kautri, tomēr
notrīs priekā, nolēmumam tuvojoties. Cilvēkiem, kas iebilst pret jaunradi, parasti nav
nekā ko likt tās vietā. Tieši šādi oponenti, pirmie sekos Valdonim. Čukstēs par
nepiekrišanu, bet diezgan pareizi izpildīs Pavēles. Viņi pieņems Hierarhiju ne tikai
savas verdziskās dabas dēļ, bet savas sirds spiesti. Sirds norādīs, ka briesmu brīdī
jāievēro līdzsvars. Tāpēc lai šādas rēgu balsis nesamulsina Vadoni.
82.
Vai cilvēkiem jāzin par visām briesmām, kādas viņu tuvumā? Var iztēloties cilvēka
stāvokli, kurš zina, cik skorpionu un čūsku ap viņu, cik nāvīgu mušu un zirnekļu viņa
tuvumā – radīsies bēdīgs stāvoklis. Sevišķi bīstami, ja cilvēks zina par šīm briesmām
un tomēr tuvina tās. Tāpēc apgūstama jūtziņa, kas ved pa visdrošāko ceļu un
neapgrūtina ar liekām slodzēm. Ugunīgo sākotni, kas mājo jūtziņā, sauc par glābiņa
spārniem.
83.
Iztēli stimulē ne vien pagājušo dzīvju atmiņas, bet arī tagadnes darbība. Kad gars
piedalās Tālajās Pasaulēs, vai Smalkajā Pasaulē jeb Astrālajā, tad pārdzīvojumu
atmiņas bieži atbalsojas kā iztēle. Zinātnieki bieži saņem formulas vai virziena
norādījumu tieši caur saskari ar Smalko Pasauli. Ar domu un tiekšanos iededzina
Smalkās Sfēras, bet tikai gars, kam piemīt sintēze, ne vien ņem no “kausa” dārgumu
glabātuves, bet viņš ir patiesais Kosmisko Spēku līdzstrādnieks. Cik daudz
neremdināmajai iztēlei neizskaidrojamu cēloņu, un cik daudz sirds ilgu smeldzē
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neizskaidrojamu izpausmju! Parasti, ja spēki tiek izlietoti celtniecībā, un gara
dalāmība ir aktīva, sirds ilgu smeldze ir neizbēgama. Turklāt sirds ir visspēcīgākais
palīdzības rezervuārs citiem. Spilgti ir cildeno svētvaroņu mēri, kas savām strāvām ir
piesātinājuši gan tālo, gan tuvo. Agni Jogs ir tāds spēcīgs piesātinātājs. Ceļā uz
Ugunīgo Pasauli iejūtīgi un saudzīgi izturēsimies pret tiem, kas pazīst ugunīgo ilgu
smeldzi.
84.
Patiesi, tikai sirds spēj iedziļināties visās darbībās, visos nodomos, visā būtībā,
pierādot izzināšanu. Lai iedziļinātos Ugunīgajā Pasaulē, sevišķi vajadzīga sirds
izzināšana. Tikai tas avots, kas tiecas uz Patiesības pamatiem, spēj dot Kosma īstās
uzbūves jēdzienu. Tikai tas avots dod pilnīgi pareizus spriedumus, kas piesātināts ar
smalko enerģiju uguni. Savu spēku nostiprināšanai Augstākās Sfērās, ir nepieciešams
kāpināt sirds spēkus, jo nav citas Ugunīgas īpašības, kas varētu atvietot šīs enerģijas.
Sirds tik spēcīgi virza gan uz smalkajām enerģijām. Visas Augstākās Sfēras tiek
sasniegtas ar sirds spriegumu. Šis sakrālais trauks spēj atvērt visas radošās, augstākās
sfēras. Sirds enerģijas nav atvietojamas, tās, patiesi, ir Augstākās Gribas
atspoguļojums! Sirds jaunradi var nosaukt par saulei līdzīgu. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli
tieksimies izprast sirdi kā Pasauļu apvienotāju.
85.
Nekāda uztvere nav iespējama bez sirds tiekšanās. Protams, intelekts uztver, bet
nesalīdzināma ir sirds iejūtīgā ietekme. Tieši, kad sakām, ka pazibēja doma, tas
nozīmē, ka sirds pierādījusi spilgtu atmiņu un uztveri. Protams, tikai smalkās
enerģijas spēj saskarties ar smalko, tāpēc ar sirds gūstekni visātrākie sasniegumi.
Piesātinātā sirds nodibina sakaru ar Ugunīgo Pasauli, jo tikai šis trauks spēj
iegremdēties Ugunīgajā Pasaulē. Sirds tiekšanās kā jaunrades simbola izpratne, nesīs
garam Ugunīgās Pasaules apstiprinājumu. Sirds nes Pasaules nastu. Sirds atbrīvo no
zemes Nastām. To paturēsim prātā ceļā uz Ugunīgo Pasauli.
86.
Tā sasprindzināta apziņa, kas izjūt kosmisko pulsu, pārraida savu pulsāciju ar gaišo
domu palīdzību. Patiesi, varens ir Ugunīgais Pulss, kas raksturīgs ugunīgajai sirdij.
87.
Katra cilvēka garā mīt labuma sākotne, kas spēj piesātināt visu esamību, ja šīs
Gaismas enerģijas apzinīgi ierosinātas. Gara celtniecību var kāpināt strāvas, ko izraisa
labais vai ļaunais; atkarīgs no cilvēka, kā iedarbināt dažādās sviras. Katrs celtnieks
var sev godīgi atzīties, kam viņš kalpo – garam vai matērijai? Protams, ir viegli
pārliecināties, kādam uzdevumam izlietoti gara spēki. Katrs gars savā graudā zina
patiesību, ko pauž klusās strāvas. Tādēļ šāda iedziļināšanās virza garu uz pareizu
domāšanu. Jo vienības apziņa spēj atvērt visus aizvarus, kas nošķir cilvēku no
Augstākās Patiesības. Gara Pasaule prasa izpratni. Tā katrs no sirds dzīlēm var izraisīt
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vissmalkāko strāvu. Vislabākais vads uz Ugunīgo Pasauli ir sirds dzīles, tajās slēpjas
Kosmiskā Uguns.
88.
Sirds trīsas izraisa prieku un sāpes. Kā lai netrīs sirds, ja tā zina pagātni un nākotni?
Kā gan lai nesāp ugunīgā sirds, ja tiekšanās ir jaunrade? Kā gan lai netrīs sirds, ja
savās dzīlēs tā apzinās Kosma uzdevumu?
89.
Ugunīgā strāva spēj asimilēties tikai ar izsmalcinātu organismu. Tikai ugunīgā sirds
spēj saskarties ar Kosma Sirdi.
90.
Ugunīgā sirds un gara fluīdi piesātina aizsargtīklu. Ugunīgie centri ir visspēcīgākā
panaceja. Agni Jogs, kas nostiprinājies ugunīgās enerģijas spēka, pārvalda Gaismas
spēku, tādēļ nebrīnīsimies, ja augstākās Uguns piesātinātā sirds nepazīst ne
iečukstējumus, ne kārdinājumus. Tādas sirds fluīdi darbojas izplatījumā it kā
šķīstītājas enerģijas. Smalko fluīdu strāvas piesātina milzīgus attālumus, spēcīgi
izkliedējot saspringtību. Piemēram, ja saules pinums saspringts, tad sirds sūta savas
šķīstītājas enerģijas lielos attālumos. Piemēram, ja novērota prombūtne, tas nozīmē,
ka gara dalāmība jaunrada. Pulsācija ekstremitātēs un sirdī nozīmē ugunīgo lādiņu
sūtījumus. Izturēsimies iejūtīgi pret spēcīgā Agni Joga izplatījuma jaunrades dažādām
izpausmēm. Šos kosmiskos sūtījumus apliecinājusi Mūsu Tara, kas uzņēmusies visu
Daiļuma un Uguns varoņdarbu.
91.
Kosmiskā nots ugunīgi piesātina izplatījumu. Tā spēj saskarties ar sirdi tieši, tāpēc arī
šīs strāvas ietekmē sirdi. Arī Mēs sadzirdam šo skanēšanu, tā vispirms atbalsojas sirdī
un Mēs meklējam tās izcelšanos. Tā šīs izplatījuma notis arī Mūsos atbalso Pasaules
ilgu smeldzi un prieku.
92.
Ugunīgo enerģiju visspēcīgākais Avots – Sirds nav vēl izpētīta kā virzītajā un
jaunradītāja. Jāiedziļinās jaunrades būtībā, lai izprastu, ka sirds ir neuzvarama, ja
iedegtas visas ugunis. Jāzin, ka radīt spēj tikai vareno enerģiju īstenais avots. Tāpēc
sirds audzināšana jāsaprot kā visu uguņu iededzināšana. Katra patiesi augsta sirds
izpausme ir atkarīga no augstāko enerģiju sprieguma. Ugunīgā sirds piesātina smalkos
ķermeņus ar smalkajām enerģijām. Tās vibrācijas, kas nodibina Svēto sakaru starp
Smalko Pasauli un Ugunīgo Pasauli, ir sirds ugunīgās vibrācijas. Patiešām, ceļā uz
Ugunīgo Pasauli jātiecas izraisīt šīs sakramentālās sirds vibrācijas. Tā Sauļu Saule ir
Sirds.
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93.
Visas enerģiju izpausmes būs radoši piesātinātas, ja to virzošais impulss nāks no sirds
avota. To, kas Kosmā uzskatīts par īsteno virzītāju, to sirds laboratorijā sauc par
traukšanos. To, ko Kosmā sauc par Patiesības Avotu, to dzīvē sauc par sirsnību. Tas,
kas Kosmā apvieno un rada, tas kas ugunīgi apstiprinājas dzīvē, ir sirds liesma.
Izplatījuma ķermeņu apvienojums var nostiprināt kvēlo skaidro sirds stimulu.
Ugunīgā Pasaulē apvienības spēks ir sirds stimuls; tikai uguns spēj iedegt visas
ugunis. Nevis pārdomāšana, bet izjušana dod gara atklāsmi. Tikai pārdzīvoto var
izdzīvot. Tikai visās ugunīs iedegtā sirds spēj izprast augstāko dzīvības daiļumu.
Nākotne ved pie šādas augstāko apvienību izpazīšanas. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli
tieksimies iepazīt Esamības augstāko Likumu.
94.
Jo Ugunīgās Tiesības nav tas pilnveidošanās rēgs, par kādu cilvēce pieradusi domāt,
bet gan ugunīga, visu sirds vitālo uguņu iededzināšana.
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