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E. Plpiņa un J. Upmaņa grāmatu un nošu spiestuve, Rīga, Marijas iela 10.



Cildināmais Mahātma, kas devis grāmatas
„
Ai-

cinājums", mApskaidrošana" un
n Vienkopa"paudis

daudz padomus un Agni Jogas zīmes. Šos prak-

tiskos norādījumus mēs esam sakopojuši zināšanas

meklētāju labā.

Sanskrits un Senzars tēlojumam piešķir īpatnēju

nokrāsu un ne arvienu rod ekvivalentu citās valodās.

Bet tomēr izteicienu nozīme uzglabāta ar noteiktību

un tagadējās dzīves dalībnieki lasīs ar uzmanību šo

gudro Mācību, kas nāk no gadu simteņu pieredzes.





PRIEKŠVĀRDS

Joga, kā augstākā saite ar kosmiskiem sasniegu-

miem, pastāvējusi visos laikos. Katra Mācība satur

savu Jogu, pielietājamu ēvolūcijas pakāpei. Jogas
viena otru nenoliedz. Kā viena koka zari viņas iz-

plata ēnu un atveldzina ceļinieku, nogurušu tveicē.

Jaunu spēku pilns ceļotājs turpinās ceļu. Viņš nav

atņēmis neko svešu, viņš nav sagrozījis tiekšanos,

viņš pielaidis izplatījuma svētības parādību, viņš at-

brīvojis nolemtos spēkus, viņš ieguvis savu vienīgo

īpašumu.

Nevairaitles Jogas spēku, bet kā gaismu iene-

siet tos neapzinātā darba pakrēslī. Nākotnei ceļamies

no miega. Nākotnei atjaunojam tērpus. Nākotnei sevi

uzturam. Nākotnei tiecamies domās. Nākotnei uz-

krājam spēkus. Vispirms pielietāsim dzīves pado-

mus, bet pēc tam izrunāsim tuvākā laika Jogas vārdu.

Mēs izdzirdēsim uguns stichijas soļus, bet būsim

jau sagatavoti liesmu viļņojuma vadīšanai. Tāpēc

apsveicam vecāko — Radža Jogu un apstiprinām
nākamo Agni Jogu.
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1. Jautās — vai Maitreijas laiks var radīt

laikmetu? Atbildiet — ja krusta kari deva veselu

laikmetu, tad, protams, Maitreijas laikmets_ tūkstoš-

kārt nozīmīgāks. Tādā apziņā jādodas talak.

2. Cilvēki nesaprot Dieva un Bodhisatvas no-

zīmi. Kā akli tie jautā — kāda ir gaisma? Bet

cilvēkiem pat trūkst vardu gaismas īpašību at-

tēlošanai, lai gan redz gaismu ik dienas. Cilvēki

tādā mērā baidās neparastā, ka sajaukuši gaismas
robežas ar tumsu. Visvieglāk tiem iedomāties, ka

dieva pils atrodas uz vislielākās zvaigznes
L

Citādi

viņu dievs paliek bez dzīves vietas. Nesamerojami-

bas parādība liek tiem noniecināt esošo.

3. Bieži brīnāties, kāpēc nedodu atbildi uz jau-

tājumu?
Jums jazin, ka domu bultas bieži aizkar atbil-

des objektu. ledomājieties ceļinieku, pa virvi ejošu
pār bezdibeni. Vai sākt viņu saukt būs gudri? Sau-

ciens var izjaukt viņa līdzsvaru. Tāpēc bez neat-

liekamas vajadzības mazāk jāmin vārdi. Prasme

apieties ar personu vārdiem nepieciešama. Vārda

izrunas prašanai jābūt kā vesera sitienam izplatī-
jumā.
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4. Kas attiecas uz vienkāršiem vārdiem, kas

domāti vienkāršiem cilvēkiem, jāiegaumē, ka vien-

kāršajiem vajadzīgas mazas zāļu devas. Tas pats
likums no augšas līdz apakšai. Tāpēc vienkārši cil-

vēki ir labākie izplatītāji,
5. Asins trauku paplašināšanās raksturīga ap-

ziņai un šis process jāaizsarga techniskiem līdzek-

ļiem no saules spiediena uz saules pinumu. Neaiz-

mirsīsim, kā senlaiku priesterienes aizsargājās no

saules. Viņas nēsāja litija metalla krūšu segas,

vasku pārklātas, kura kušana norādīja nepieļaujamo

temperātūru. Bez roku iegremdēšanas ūdenī at-

ļauta arī kāju iegremdēšana. Auksta pelde var kai-

tēt ne mazāk par stariem.

6. Mentālā var apmeklēt dažādas planētas. Tā

iezīmējas nākošais ceļa sprīdis, kad apziņai nav jā-

būt saistītai pie vienas planētas. Ja mēs tagad

pārejam no vienas zemes daļas otrā, tad tas pats

princips var būt starpplanētārs. Meistars ieteic

priecāties par katru gara izcīnījumu. Ceļš starp

planētām nav sarežģītāks, kā apzināties robežu

starp ķermeni un astrālu; nav sarežģītāks, kā apjēgt
domu un tiekties uz spīdekļiem. Tikai tiecoties uz

starpplanētārismu, var cerēt uz cilvēces evolūciju.
7. Astrāla sabiezēšana pati par sevi nenozī-

mīga, salīdzinot ar apzinīgo mentāla darbību. Pla-

nētas uzdevumiem mentāls nav jāizved no latentā

stāvokļa, bet starpplanētārā darbība atbilst augstā-
kam ķermenim. Jaunu staru apstiprināšana pie-

ļaus uzglabāt apziņu dažādajos slāņos. Agrāk tikai
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daži atmosfairas slāni sekmēja apzinās uzglabāšanu.
Tomēr bija iespējamas gāzu strāvas.

Jaunie stari spēj izurbties šiem šķēršļiem cauri, ra-

dot it kā gaisa tuneļus, un tādējādi paplašinot ap-

zinīgo darbību.

8. Var aizrādīt, kāpēc Zināšanas Skolotāji

cieta, aizejot no zemes. Protams, šīs ciešanas ap-

zinīgas un labprātīgas. Kā saimnieks līdz malām

piepilda kausu, tā Skolotājs grib uzspiest pēdējo De-

rības zīmi.

Gar vecās pasaules mēlnesību nav daļas, katra

gara varoņdarba rstenums vajadzīgs Kosmam. Va-

roņdarba radīšana līdzīga jebkuram radīšanas pro-

cesam. Padziļinot formu, dodam mūžu kristallu.

Pilnības nojauta pacel radošās izpausmes garu.

Var aizrādīt, ka gara varoņdarbs dalās divos

veidos: pārzemes varoņdarbs un zemes varoņdarbs.

Pārzemes tiekšanās gadījumā var redzēt mierīgu

pāreju, kā, piemēram, Lielais P.
Nesvērsim varoņdarbus, jo evolūcijas izpratne

personīga un labprātīga.
9. Katrs, kas spējis novērot cilvēku auras, var

skatīt gaismas izstarojumu dzīvo rotaļu. Uz šās kos-

miskās plūsmas principa dibināta saprātīgas darbī-

bas veidošana. Viss, kas atrofējies, pieder tumsas

produktiem. Kur Gaismas viļņi, kur dzīvu dzirk-

steļu apmaiņa, tur — Mūsu stars.

Mana Mācība var atklāt pārbaudāmās Akašas

viļņus. Apsveiciet dzirksteļu prieku. Ne mainīgums,
bet uzdevuma padziļināšana. Paužot Mūsu gribu,



varat tikai tuvoties. Mana vēlēšanās apsargāt

gara daiļumu.
Katru kustību var pārvērst gara veiksmē.

10. Tikai kad vientulībā, kad nejūt vajadzību

pēc lietām, kad neapraud sevi, kad necieš, tad līg-

smo iedrosmīgais. Tā sāksim tulkot Mūsu seno

ledrosmes grāmatu. Kad bērns rotaļājas ar ka-

ķēnu, māte jūsminās par bērna drošsirdību, nevēlē-

damās redzēt, ka kaķēns vēl neredzīgs. Kad jau-
neklis rotaļājas ar biedra dvēseli, tad skatītāji pār-

steigti par viņa iedrosmi, nemanīdami, ka nabaga

dvēsele saistīta. Kad vīrs grauj tiesnešu sapulci,

liecinieki apbrīno viņa vīrišķību, nemanīdami, ka

draudu drosme pirkta par skanošu zeltu. Kad sirm-

galvis mierina sevi, smiedamies par nāvi, draugi

jūsminās, neievērodami, ka izsmiekla grimasi izbai-

les veidojušas. ledrosmi cilvēki parasti nepamana»

jo tā pēc savas dabas neparasta. Neparastība liek

sirdij nodrebēt.

Kur esi tu, pārspējušais? Kur esi tu, kas pār-
vērtis drebas lēcienā uz gaismu? Paklausies, ie-

drosmīgais. Nakts tumsā pieiešu svētīt tavus apa-

vus, un gaismas dzirkstelēm apbēršu tavu pagalvi,

jo iedrosmīgā miegs līdzinās kokles apklušanai, kad

visas septiņas stīgas pilnas noslēpuma, kad iedros-

mīgā miegs ir kā klusums pirms viesuļa, kad pat
smalkākie stiebriņi nepakustas.

Vai gan lauva ar rēcienu satricina pasaules? Ne,

iedrosme pamodusies un uzplaucis gara karaliskais

lotuss. Brāļi, sanāksim kopā prieka teltī, zieds at-
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vēries, lielais rats iekustējies. Mūsu prieks no-

kāps apakšzemes pasaulēs un pacelsies pie Brāļiem

pārzemē.
Visulabako dziesmu dziedam iedrosmei!

11. Putnu svilpošana pārtraukusi atpūtas brīdi.

Kāpēc putni tā spriegumā tiecas agrajā stundā?

Viņi uzdrīkstējušies, izdzirduši iedrosmes cildinā-

jumu. Neviens tiem nav teicis, ka viņu parastā

svilpošana nepavairo viņu iedrosmi. Apmādama ar

ikdienību, tumsa kliedz. Tumsa nepanes gaismas
iedrosmi.

Kad Valdnieka svari sasprindzeti, agri pamo-

dīsimies, lai apsvērtu, kā pavadījuši pagājušo dienu.

Atlasīsim visiedrosmīgāko, lai šie graudi darītu

grūtāku svaru kausu. Vecās pasaules sarūgtinā-
jumu vēl pievienosim, jo viņa smagums mums de-

rīgs. Pieliksim neprašu izsmieklus, katrs no tiem

darīs smagāku patiesības kausu. Ja atradīsim drau-

dus un uzbrukumus, neaizmirsīsim tos pielikt pildī-
tam kausam. Kas liek svariem svārstīties? Ar ko

pildīts apvainojumu kauss? Kādas nožēlojamas pe-
lēkas skrandas piepildījušas tiesas kausu? Kā sa-

kaltušās, pagājušā gada trūdu lapas krājas kaudzē

ikdienības lāsti
— pagājušās dienas atkritumi. Svi-

niet uzvaru, iedrosmes, jo visspārnotākā uzveikusi

notiesāšanu.

Valdiniek, ļauji iemest ugunī melīgās parastī-
bas skrandas. Nemaldīšos, sapratis, ka Tevis svē-

tīta spārnotā iedrosme. Svētītā ēzē nokalšu Ala-

jas spārnus. Nepazīstu žēlošanos un cietsirdību un



visu, kas spiestu noslīgt maniem jaunajiem spārniem.
Būs jauna mana dziesma!

12. ledrosmes cildināšana izplatījusies tūļu.

Vismazākie mācekli vērsušies meklēšanas ceļā un

atnākuši pie Mums, lai izšķiram viņu tiekšanos.

Katrs atnesis savus sapņus: es izpostīšu visus ze-

mes tempļus, jo patiesībai nav vajadzīgas sienas;

es apūdeņošu visus tuksnešus; es atvēršu visus cie-

tumus; es iznīcināšu visus zobenus; es ierīkošu vi-

sus ceļus; es noslaucīšu visas asaras; es apstaigāšu
visas zemes; es uzrakstīšu cilvēces grāmatu; bet

vismazākais griezās pie zvaigznēm, kas aizdegās,

un sacīja: „Sveiki, brāli!" un šā sveiciena iedrosmē

aizgāja viņa „es". Nostiprināsies šā sveiciena ie-

drosmē pasaules visuma ceļš.

13. Kempenes Toma grāmata „Kristus Atdari-

nāšana" sen novērtēta Austrumos, ne tikvien pēc

satura, bet arī pēc nosaukuma nozīmes. Kad vi-

duslaikos Kristu pielūdza kā elku, Toma balss iz-

skanēja kā protests. No katoļu klostera sienām pa-
cēlās aicinājums apgaismot diža Meistara vaigu.
Pašā vārdā Atdarināšana ietverta dzīves darbība.

Formula Kristus Atdarināšana — iedrosmes varoņ-

darbs, kas piemīt apzinīgam garam, kurš uzņēmies

visu jaunradīšanas atbildību. Proti, apzinīgs mā-

ceklis uzdrīkstas pieiet pie Skolotāja, to atdarinot.

Tāds piemērs ienesa gaismu smacīgajā tumsā un aiz

noslēgtiem mūriem radīja tiekšanos pēc darbīgas

iedrosmes.

Pēc viduslaiku salīkušās apziņas būtu vietā bi-
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jis sacīt — «Kristus pielūgšana", bet gars, kas trau-

cās uz augšu, uzdrīkstējās aicināt uz atdarināšanu.

Katram svētīgas iedrosmes solim jāuzglabājas, kā cil-

vēces gājiena ceļa zīmei.

Mēs nepiegriežam vērību dažiem satura kloste-

rismiem. Tomam nevajadzēja kāpt sārtā, vina uz-

devums bija dot ne aizliegtu, bet saucošu formulu.

Ir divi patiesības veidi — viens prasa sārta liesmas

piekurt, otram vajadzīga nesodāma, izplatīšanās.

Grūti noteikt, kurš veids autoram sāpīgāks. Daž-

reiz vieglāk anestēzēt sārta sekas, neka redzēt iz-

platītas izpratnes izķēmošanu. Šā vai tā, lai svētī-

tas iedrosmes, kas urbjas cauri tumsai.

14. Pasaulē pazaudēta laime, jo laime — gara.

Tiem, kas novērsušies no gara, jāpieredz nelaime, jo
kā gan lai viņi citādi atgrieztos. Šeit lielo notikumu

jēga.
_

Laimi meklē ar meliem un slepkavībām! Var

priecāties, ka izķēmojumi paātrina ēvolūciju. No-

ziegumi dod uguni nodzisušai pasaulei.

15. Par imperilu sauc uzbudināšanās indi, kas

rada briesmas.. Pilnīgi konkrēta inde, kas nogulsnē
uz nervu kanālu sienām un tādā kārtā izplatās pa

visu organismu. Ja mūslaiku zinātne mēģinātu bez-

partejiski izpētīt nervu kanālus, ņemot vērā astrā-

lās strāvas, vina uzdurtos savādai astrālās vielas

iziršanai, kad tā aizplūst pa nervu kanāliem — tā

tad arī būs imperila reakcija. Tikai miers var palī-
dzēt nervu sistēmai tikt galā ar bīstamo ienaidnieku,
kas var sacelt visdažādāko uzbudināšanos un mo-
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cošu organisma saraukšanos. Kas cieš no imperila,
lai atkārto: cik viss ir skaists! Un viņam būs tais-

nība, jo evolūcija norit likumīgi, citiem vārdiem —

skaisti! Jo augstāka nervu sistēma, jo mocošākas
imperila nogulsnes. Ta pati inde vienā ingredientā
var sekmēt matērijas sabrukšanu.

16. Ne daudz vērts ir cilvēki, kas nevar at-

šķirt bezdelīgu no piekuna. Bet ko pelna tie, kas,
plucinādami ērgli, doma pagatavot no tā greizu pīli!
Sargaities no liekuļiem, it īpaši pašlabuma meklējo-
šiem kas pagatavo gara mistru. Pa-

saules likumu nepārkāpamība zvēro kā zobens, tā-

pēc liekulim nav kur galvu nolikt. Tā skolotājs, līdz

galam neizlasījis mācības nolikumus, līdzīgs ēzelim
zem labības nastas. Tāpat zvejnieks, kas sagata-
vojis grozus nenoķertām zivīm, līdzinās lapsai pie
vistu kūts.

17. Mācības aizkaršana darbojas kā bume-

rangs un sit aizkarēju. Bet gaiss pilns bultu. No-

slaukait naidnieku uzbrukumu sviedrus. Uzbrukuma

stundā gribu runāt par mūžīgām lietām. Priecāsi-

mies, jo vairojas iespējamības. leskatu, ka katra

ienaidnieka sirds audzē derīguma graudu.

18. Astrokīmija ļauj nosacīt labāko iedarbību

uz noteiktiem organismiem. Astroloģija nav nekas

cits, kā astroķīmijas formula. Cilvēks, iegājis

mājā, nikotīna pilnā, aiznesīs sevī līdzi indīgās no-

gulsnes. Tāpat arī cilvēks, pirmo reizi tieši izjutis

astroķīmisko staru iedarbību, arvienu skanēs tieco-
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ties uz vienu saskanu. Var viegli noteikt, kad jātu-

vojas vēlamai personai.

Tāpat daudzinātie saules plankumi pastiprina

ķīmiskās iedarbības. Cilvēki nemitas runāt par pa-

saules jukām saules plankumu periodā. Pat vājš

priekšstats tuvina pareiziem slēdzieniem. Bet ja at-

cerēsimies pārsteidzošās ķīmiskās reakcijas, tad ne-

būs grūti saprast izplatījuma piesātinājumu vistiešā-

kiem metalloidu oksīdu sastāviem.
_

Vai_ gan var

vieglprātīgi noliegt matērijas ēvolūcionāro spēku,
kad no Bezgalīgā Rezervuāra uz mūsu galvām plūst

neizteicama sprieguma stari! Sevišķi jūtīgi orga-

nismi var apstiprināt, ka saules plankumu kulminā-

cijas periodā, spīdekļa stari pēc savas kādības top

viņiem nepanesami. Arī lielu meteoru krišanas

laikā var sajust nervu sistēmas satricinājumu. Līdz

šim laikam cilvēki nespēj apjēgt savu stāvokli mil-

zīgajā laborātorijā. Tāda apziņa vien jau apbru-

ņotu cilvēka organismu un uztraucošās seismografa

vibrāciju novērošanas vietā vērstu meklējumus Bez-

galīgajā Augstumā, kas tikpat materiāls, kā rītdie-

nas uzturs, tikpat lielisks, kā spīdekļu skaits.

19. No visam radošam enerģijām visaugstākā pa-
liek doma. Kas tad bus šās enerģijas kristalls? Dažs

doma, ka noteikta zināšana būs domas vaiņags, bet

pareizāki teikt, ka domu vaiņago leģenda. Leģendā
izveidosies radošās enerģijas jēga, un īsā formulā

izpaudīsies cerības un sasniegumi. Nav pareizi do-

māt, ka leģenda pieder illūzoriskai senatnei. No

aizspriedumiem brīvais prāts atšķirs leģendu, ra-



dītu visās Pasaules Visuma dienās. Katrs tautas

sasniegums, katrs vadonis, katrs atklājums, katrs

posts, katrs varoņdarbs ietērpjas spārnotā leģendā.
Tāpēc nenicināsim patiesības leģendas, bet palūko-
simies vērīgi un parūpēsimies par īstenības vār-

diem. Leģendā izteicas tautas griba un mēs neva-

ram minēt nevienas melīgas leģendas. Spēcīga kol-

lektīva garīgā tiekšanās ieveido īstenas nozīmes

tēlu un simbola apvalks nozīmē vispasaules zīmi,

tāpat kā vispasaules valoda ēvolūcijā neizbēgama.
Taisnība kopējas valodas meklētājiem. Tais-

nība pasaules leģendas radītājiem. Trijkārt tais-

nība gara varoņdarba nesējiem.
20. Jaunais jāsaprot kā neatliekami derīgais.

Katrai nepielietājamai abstraktībai nav vietas. Mēs

esam noguruši no gaisa pilīm. Pat tālās pasaules jā-

ievada konkrētībā. Ledus gabala vai saules kī-
misma pārvarēšanai jāieiet apziņā tāpat, kā matēri-

jas vissīkāko produktu nozīmei.

Gara izpratnes apstāšanās izskaidrojama ar uz-

manības notrulināšanos pret dabas parādībām. At-

radinādamies novērot, cilvēks zaudē sintezēs spēju.

Naudas zīmju iznīcināšana atbrīvos cilvēci no

spīlēm, kas- ierobežo redzi. Ir mirkli ēvolūcijā, kad

traucē sienas, uzceltās konvencionālo zīmju vākša-

nai. Pienācis laiks atbrīvot zināšanu, personīgi uz-

ņemoties atbildību par derīgumu. Brīvam garam

tiesība meklēt jauna raksta veidojumu no negaidī-
tiem pinumiem. Šie negaidītie pavedieni novedis

viņu līdz matērijas augstākiem slāņiem.
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Raugoties uz bailīgi ierobežoto spēli, var ie-

teikt sajaukt zīmes labākām kombinācijām.

Apbrīnojiet Pasaules Mātes diženo rotaļu!
21. Pārspriedumi par mēlnesību vēstures gaita

pareizi. Mēlnesība — varoņdarba sārta kurināmais.

Mēlnesība neērta tikai mūslaiku vispārējās sadzīves

darbībām, bet vēstures perspektīvā mēlnesības

liesma visai daudzkrāsaina, un bez mēlnesības pa-

teicīgā cilvēce būtu apbedījusi visspilgtākās parā-

dības.

Adversa taktika paredz, lai cilvēku zvani neklu-

sētu. Sfairu mūzikai vajadzīgs pavadījums, bet

bezprātīgie skauģi domā, ka viņu kaukšana sabiezē

atmosfairu, lai mūžības simfonijas nesasniegtu zemi.

Bet labs saimnieks mācēs visus atkritumus izman-

tot. Tāpat arī mēlnesības lāpas lai apgaismo nelo-

kāmā varoņdarba ceļu.
Nosaukdami Mūsu sūtņus par šarlatāniem, cil-

tiem izsniedz savu neparastības apliecību. Jo

zemāku dzīvnieku glāsti mēdz būt ļoti rupji. Bet

aizejošās rāses pastaru rupjība pārspējusi pat vidus-
laikus! Ne tikdaudz zemiskums, cik uztveres rup-

jums padara cilvēces masu par nenoderīgu mate-

riālu. Taism rupjība rada vieglprātību un pēc tās

nodevību. Tāpēc apzīmēsim mēlnesību par mežoņu
lāpām, bet nakts gājienos katra uguns derīga.

22. Nav netaisnāka sprieduma, kā pamatotā uz

acīmredzamās darbības. Dabūjuši zināt šķietamās

sekas, cilvēki zaudē īstenības pavedienu. Mācību,
kas ved pie īstenības avotiem, ļaudis parasti dēvē
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par sapņiem. Dzīvei nav rašanās pazīmju, bet rāda

redzamu sairšanu. Tādā kārtā var iegrimt sairšanā

un viegli paiet garām rašanās vērtīgumam. Raša-
nās process apzinīgi apslēpts, jo citādi stichijas iz-

nīcinātu iespējamības graudus. Inerce ir stichiju

pamatīpašība, un lai tām piešķirtu ēvolūcionāru

enerģiju, vajadzīgs gara trieciens, kur gars ir stā-

voklī, spējīgā ietvert domu. Tādējādi doma ir sti-

chiju korespondents.
Kad runā par nepieciešamību pastiprināt domā-

šanas aparātu, ar to pašu sacīts par stichiju neapval-

dāmo uzmākšanos. Noteikti planētas dzīves pe-

riodi padoti stichiju uzbrukšanai. Tām var stādīt

pretim tikai tautu neatlaidīgo tiekšanos atjaunot
dzīvi un šī domas piesātināšana dos Mācības kon-

centrāciju, un kā triecējs zobens pārcirtīs bezjēgas
chaosa kamolu. Doma stājas pretim stichijām, ci-

tādi līdzsvars tādā mērā izjūk, ka var sagaidīt kos-

miskas parādības. Vai bada, sausuma un slimību

gads nebūs domas pagrimšanas sekas? Viena cil-

vēka domas nevar stāties pretim stichijām. Apziņas

pavirziens vēl nespēj izveidot apzinīgu domu. Ti-

kai apzinātība un atbildība var dot domas poten-

ciālu. Citādi buras viesuļvētrā līdzināsies neapzi-

nības spriegumam.
Novērojam kā magnētisku vilnu, ta ķīmisku

staru lielo spriegumu. Cilvēka doma izliekušies ka

nenorūdīts asmens, un apziņas dziļumos virmo cha-

oss. Vai var pastāvēt? Mūsu bākas ideja sāk ie-

spiesties prātos, jo pamazām nekas cits vairs ne-
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atliek chaosa mutuļos. Cik smagi jutīgam garam!

Kā vērīgi sekojam nedzirdētas tumsas viļņiem!

Sirds spēj ietilpināt tikai noteiktu stichiju indes

daudzumu.
23. Kas gan sadzinis indes uz zemes pamatu?

Stichiju uzbudinājuma parādība_ rada stipri indīgu

gāzi. Parasti šī gāze viegli iesūcas izplatījumā, bet

saules ķīmiskie stari dzen gāzes viļņus planētai tu-

vajos slāņos — rodas bīstama parādība, bet brīdi-

nātie var uzveikt saindēšanās parādību. Uzbudi-

nājums un viņa bērns imperils viegli saskaņojas ar

izplatījuma indi — aeroperilu. Likumi viscaur vie-

nādi.

Meistars dažreiz nēsā masku pret gāzi. Pro-

tams, indes iedarbība nevienmērīga, bet jūtīgie apa-

rāti atsaucas. Auksts laiks stipri mazina indes dar-

bību.

24. Var atgadīties, ka kāds nebūs ar mieru

pieņemt pravietojumu un sacīs: „visu varu pieņemt,

tikai pravietojumus nē.*' Atbildiet: aizmirsīsim šo

vārdu. Jums būs nozīmīgi Starptautiskās Valdības

nolikumi. Jūsu šālaika sirds dod priekšroku šā-

laika nosaukumiem. Mēs nepieķeramies nosauku-

miem, Mums svarīgāki, lai jūs izjustu sevī nolikumu

sekas, lai jūsu smadzenes neaizmirstu, ka pastāv
Starptautiska Valdība. Pārāk nezinātniski skan

jūsu vārdnīcās vārds pravietojums, bet verga ie-

radums palīdzēs jums klasificēt nolikuma noteiktu

jēdzienu, un konspīrātora slepenais taks uztvers

Starptautiskās Valdības faktu. Pie tam vēl fakta
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salīdzināšana ar sekām nostādīs īstā vietā jūsu
cienību. Pēc burta Mēs nedzenamies, bet derīgu
darbību novedām līdz galam. Ir laiks atvietot bī-

beles termīnus noteiktiem jēdzieniem. Valdībai nav

daudz vērts kvēpināmais trauks kabatā. Vajadzīga

padevība, pārbaudīta apzinīgā darbībā. Jūs domā-

jāt Mūs apgāzt terminoloģijā, bet likāt rasties dzīvē

nolikumam, kura sekas lūdzam jūs apdomāt. Rā-
diet apdomību vārdos un domās. ledrosmju spilg-
tumu Mēs cienām, bet niecīguma izmanībai nav

vietas pie Valdības.

25. Katrā ķīmijas mēģinājumā mēdz būt lai-

mīga reakcija, pēc kam sākas vielas sadalīšanās —

tas radošās veiksmes, mirklis. Tāpēc no Romas

pagrimšanas nevajag secināt Numas Pompilija ne-

veiksmi. Viela vienkārši izdzīvojusi savus elek-

tronus. Tāpat vienmēr būs ar visām ēvolūcionā-

rām darbībām. Cilvēki parasti nesaprot veiksmes

mirkli, viņiem šķiet, ka celtnei jāpaceļas bez gala

ārpus visiem celtniecības likumiem. Nav pareizi

domāt, ka Mana Drauga pagājušais mēģinājums
varēja būt neveiksmīgs. Jaunās apzinās kāpes iz-

veidojušās stipri. Tāpat arī ceļš, ko mēs pašureiz

novērojam, nostigojies sekmīgi. Tur, kur pūlis redz

šarlatānus, tur pieejiet ar uzmanību.

26. Jūs bieži jautājat, kā savienot norādīto

prieku ar bezprieka pieskaršanos cilvēkiem? Pro-

tams, ikviens Skolotājs priecājas par tālo pasauļu

bezgalīgo daiļumu un mokās par iemiesoto divkāi-
jaino kupraino trulumu. Vai gan viņiem var dot
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tālo pasauļu atslēgu? Pēc truluma akmens sma-

guma viņi vēl pārdzīvos šaubu indīgās gļotas un

iedomības šausmas. Tad nāks baļķa belziens pa

pakausi un, veldamies no kāpnēm, gliemeži

sapņo pielipt kaut arī pie zemākās pakāpes. No

šās cilvēka gara kīileņošanas varētu salīmēt pamā-

cošu bērnu rotaļu. Patiešām, gliemeži stiprāk tu-

ras uz savas kāpes. Bez tam gliemeži necel nejē-

dzīgus karus.
27. Bezmājība ir Skolotajā nepieciešama īpa-

šība. Skolotājam ir uzturēšanās vieta, bet nav dzī-

ves vietas. Skolotājs ieiet dzīvē, bet nav parastais

iemītnieks. Skolotājs izdaiļo strīdu, bet nepaga-

rina to. Nožēlo, bet neapraud. Skolotājs aizstāv,
bet nesvaidās rokām. Apstiprina, bet nerāda sa-

mulsumu. Draud, bet nevilcinās. Vajadzības ga-

dījumā triec, bet neievaino. Pateicas,
_

bet neaiz-

mirst. Novērtē dzenuļus, bet nerāda vājību. Sau-

dzīgi rūpējas, bet neapgrūtina. Nebīstas, bet arī ne-

ļauj vaļu neprātam. Tā sargait Skolotāju, gara at-

tīstībai doto. Gars jāaudzina apzinīgi.
28. Hatha Joga nav uzskatāma par patstā-

vīgu. Gara augšana to pārvērš Radža Jogā. Ne-

var nosaukt nevienu sasniegumu ar Hatha Jogas
palīdzību. Pie tam tumšo pārdzīvotā palieku pa-

saulē Hatha Jogas ieguvumi var pat kaitēt, īpatnēji

spēcinot astrālo ķermeni. Faķiri var piemēroties
tumšā pārdzīvotā pasaulei un nemanot vājināt do-

māšanas pacelšanos. Pat nekustīgs vērotājs var

sasniegt vairāk, jo doma ir esošā Radža. Dai-
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ļums dzimst domas zibenī. Tā, protams, liesmojo-
šais bhakti aizdedzinās ar domu jaunas pasaules un

žnani pakāpe būs tikai radži-bhakti smaids. Tā-

pēc Hatha un Znana nav patstāvīgas.

Kurš zināšanas gudrais nebūs mīlestības vald-

nieks?

29. Apstipriniet, kā savu celtni, Mūsu Mācību.

Pārveidojumu elpa lai pilda visu jūsu būtni. Vien-

kopas jēga ir vienotā
_

nodomā par pasaules attī-

stību. Zemāku materiālu labumu sadalīšana at-

nāks, kā augstākā apstiprinājuma izpratnes sekas.

Nav svarīgas domas par zemākām materiālām pa-
rādībām. Tāpat jāatsakās no daudzuma un jātie-
cas tikai pēc kādības.

Par kadibas svētību un šaubu kaitīgumu neno-

gurstoši jaruna.
30. Kad Mūsu līdzstrādnieks beidza ilgu, atbil-

dīgu ķīmisku mēģinājumu, bērns iesaucās: „cik
jauki viņš rotaļājas ar glāzītēm!" Kad ieraudzī-

sim cilvēku kāpjam kalnā, vai gan sapratīsim, ka

viņš steidzas pie Skolotāja? Kad redzēsim mal-

kas cirtēju, vai sapratīsim, kuru nama pakāpi viņš

nostiprinās? Kad satiksim sievieti, ūdeni nesam,

vai sapratīsim, ko viņa padzirdīs? Kad ievērosim

aizslēgtas durvis, vai sapratīsim, kas pirmais pa

tām iznāks? Kad izdzirdēsim negaidīti pērkonu,
vai sapratīsim, kur bulta aizjoņoja? Bet cilvēki

zin, ka tas, kas noliecies, pacels slepkavības ak-

meni. Zin, ka tas, kas sēstas zirgā, steidzas ar no-

devīgu vēsti. Zin, ka aicinātājs apstiprina melus.
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Zin, ka tas, kas sniedz roku, deg nodevībā. Zin,

ka katra kustība vērsta vina domu virzienā. Na-

bagie! Kas apveltījis jūs ar patības lāstu? Kur

atradāt lēmuma aizspriedumu? Kādā krustceļā jūs

izdzirdāt mēlnesības saucējus? Pat sveiciens

jums liekas pelšana. Cerat, ka kalni izturēs mēl-

nešu draudus un okeāni neizsīks no nodevības.

Atziņas Urejs vēl nav sakalts!

31. Nepieciešami atšķirt gara sašutumu no uz-

budināšanās. Uzbudinājuma uguns jāsadala divos

veidos. Kad uzbudinājumam ir bezpersonisks kos-

misks raksturs, tad tā indi var aiznest prānas

strāva. Bet ja iedomība vai sevis nožēlošana pa-

dziļinās uzbudinājumu, tad indes nogulsne nogul-
sies centros. Tad nav iespējas to izvākt, vienīgi

jāizdeldē ar kosmisku domāšanu.

Domāšanas īpašība jāapjēdz kā dziedināšana.

Atzinības īpašība ir arī organisma vislabākā tīrī-

šana. Kas atradis graudu un sapratis Sūtītāja rū-

pes, var vērst atzinību izplatījumā. Liels ir pa-
teicības emānācijas dziedinošais spēks.

Vajag visu abstrakto pārvērst īstenībā.

32. Starptautiskā Valdība nekad nav nolie-

gusi savu esamību. Viņa nav atklājusi sevi ar ma-

nifestiem, bet ar darbiem, kam nav pagājusi garām

pat oficiālā vēsture. Var minēt faktus no franču-

un krievu revolūcijas, tāpat no angļu-krievu un

angļu-indu attiecībām, kad patstāvīga roka no ār-

puses grozīja notikumu gaitu. Valdība nav slēpusi
savu sūtņu klātbūtni dažādās valstīs. Protams, šie
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ļaudis, saskaņā ar Starptautiskās Valdības cieņu,
nekad neslēpās. Gan otrādi, viņi rādījās atklātībā,

apmeklēja valdības un daudzi tos ievēroja. Litera-

tūra uzglabā viņu vārdus, laikabiedru fantāzijas iz-

pušķotus.

Ne slepenas biedrības, ko tā baidās valdības, bet

atklātas personas, sūtāmas Starptautiskās Valdības

rīkojumā. Katra viltota darbība pretīga starptau-
tiskiem uzdevumiem. Tautu apvienošanos, radošā

darba novērtēšanu, arī apziņas pieaugšanu Starp-

tautiskā Valdība apstiprina visneatliekamākiem lī-

dzekļiem. Un ja izsekotu Valdības lietātiem līdzek-

ļiem, tad neviens to neapvainotu bezdarbībā. Val-

dības esamības fakts vairākkārt iespiedies cilvēces

apziņā dažādos nosaukumos.

Katra tauta saņem tikai vienreiz pavēstījumu.
Sūtniecība mēdz būt tikai reizi gadusimtenī — tas

Archatu likums. Starptautiskās Valdības tiekšanās

padota vispasaules ēvolūcijas korrelacijai, kapec

slēdzienu pamatā likti noteikti matemātiski likumi.

Nav personīgas vēlēšanās, bet matērijas likumu ne-

grozāmība. Nevis gribu, bet zinu._ Un tapec lē-

mums, kaut satraukta strāva, tomēr nemainīgs.

Var uzkāpt kalna no ziemeļiem_ vai dienvi-

diem, bet pati kāpšana paliek negrozāma.

33. Fainomeni, kuru dalībnieki jus bijāt, pra-

sīja mierīgumu, bet varēja nomanīt, ka bez mierī-

guma bija vajadzīgs vēl kaut kads saspriegums. Sis

apstāklis radīja it kā enerģijas spriegumu pec



25

sūkņa likuma. Tāpēc pareizāk sacīt, ka vajadzīgs

piesātināts mierīgums, lai fainomens parādītos.
34. Proti, tiekšanās, apziņai augot, ietveras

saules pinuma centrā. Ja tiekšanās pārkāptu tais-

nīgās robežas, tad neizbēgama tā saucamā uguns

nave._ Neizasinātā apziņa panes tiekšanās afektu,
bet tālākā pacelšanās prasa, lai dārgumu uz laiku

ieliktu uzglabājamā kastītē. Katra doma rada no-

gulsnes uz nervu sistēmas kanālu sienām. Jo pil-

nīgāka tiekšanās, jo nogulsnes fosforainākas; tad

vienīgā, pietiekoši aizsargātā vieta degvielai būs

saules pinums, kas pakāpeniski iegūs palīgkanāļu

nogulsnes. Dažreiz tāda iesūkšana notiek tik ener-

ģiski, ka rada zvaigžņveidīgu sāpju sajūtu. Tad

Vadītājam jāizlietā atvēsinošs stars, kas sekmē

nogulšņu atvilkšanu no kājām un rokām uz centru.

Viss tas ir apziņas paplašināšanas process. Pa

triju gadu pakāpēm var sekot uztveres izasināša-

nai. Pakāpe prasa kastītes uzglabāšanu nākamai

laimīgai izlietāšanai.

Sargāsim dzīves likumu, kas ved pa laimes dai-

ļuma kāpēm.
35. Kad runā par kada derīgumu, nevajag do-

māt, ka viņš jau nosaukts par Mācības balstu. Jā-

ņem lietas to_ īstenībā, jo pārspīlēšana līdzīga pēc
dabas mazināšanai. Nevajag vilkt ar varu debesīs,
noliktā stundā aklais top redzīgs. Derīgi norādīt

dzīves kārtības mēru, lai zemākie varētu redzēt

technisko ierīču lietderību, izvairoties lieku atkri-

tumu, bet nevajag ar varu mazgāt. Novērojiet katra
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sūtīta derīgumu un neuzkraujiet kamieļa nastu

ēzelim.

36. Katru apzinās kustību vajag vērst uz ēvo-

lūcijas straumi. Katru dzīves soli uzskatīt par ne-

šķiramu no tuvošanās pilnībai. Sastingusi forma

noderīga atkārtošanai, bet straume neatkārto ne-

vienu vilni. Miegs vai nomods, darbs vai atpūta,
kustība vai miers — viss mūs vienādi nes pretim

dzīvības plāna piepildīšanai. Kā norautas lapas —

teiks biklie. Kā sējas graudi — sacīs saprātīgie.

Kā gaismas bultas — teiks drošie. Ko biedē strau-

mes šalciens, tas vēl nav piedzimis garā.

Kas traucas ar vilni, tas var domāt par tālajam

pasaulēm.
37. Atbildiet, kad redzat spēju uztvert jūsu

atbildi. Bieži jautājums neparedz jūsu atbildi, tad

vajag rast saskaņu, iekām domāšanu virza pa

jaunu ceļu. Veltīgi domāt, ka strāva, kas pārtrauc
domāšanu, mazāk bīstama, kā nazis artērijai.
Mums nevajag pārgriezt svešu domāšanu, bet ie-

liet jaunas dzīvības asinis, barojot nervu sistēmu.

Lai katrs atbildes vārds nebūtu zārka nagla, bet

ārsta stars. Atlikta atbilde atnāks padoma veidā.

38. Ļaujiet tam, kas grib tuvoties sadarbī-

bai, parādīt saprašanu. Sakait ārstam — var parā-

dīt attapību muskusa, baldriāna un ciedru sveķu

Mētāšanā! Varat parādīt novērošanas spējas, ap-

rakstot ritošo dzīvi. Varat parādīt pastāvību, tie-

coties pēc Meistara bez šaubām un bez aizspriedu-

miem. Dzīves parādībās tikai var uzradīt sasnie-
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gurnu kādību un mēs novērtēsim katru talak virzī-

šanās sprīdi.
Katra stunda var atnest jaunu neatņemamu ie-

spējamību. Redzamu priekšrocību var saņemt re-

dzamā izpausmē — tā likumīgi veidojas sasnie-

gumi.
39. Veltīgi domāt, ka šeit viegli kaut ko pa-

zaudēt, daudz grūtāk, atrast. Zaudējuma jēdziena

ietilpst kaut kas iegūts; viss iegūtais vilksies līdzi

ieguvējam. Pašreiz nav iespējams atbrīvoties no

materiāliem un abstraktiem īpašumiem. Tapec ie-

teicam pieņemt īpašumu ar pilnīgu atbildību par to.

No šejienes izriet lietu un domāšanas augsta ka-

dība. Vilkt sev līdzi pārdzīvota atlieku skrandas

ir grūti.

Kā iznīcināt mazdūšības un nodevības domu

trumus? Auru nevar ārstēt ar ciedru sveķiem, va-

jag apdedzināt trumus ar satricinājumu liesmu un

rast vīrišķību uzņemt sāpes. Bet kā gan rāsies vī-

rišķība mazdūšībā? Šausmas satricina mazdūšību,
bet šausmas Mums pavisam nenoderīgas.

Kas nodrošinies ar ieguvumu, doma par kā-

dību!

40. Par atlīdzību sapņo aklais, bet redzīgs ta-

pis, viņš izbrīnītos par pašatalgošanu. Izaugot

apziņā, cilvēks traucas prieka pilns un doma par

atlīdzību viņu atgrieztu verdzībā. Lieta tā, ka ir

daudz vergu, proti, viņi domā noslēpt gara ver-

dzību zem ledainas neatminamības un šķietamas at-

sacīšanās no tā, kā tiem nav. Katrs atalgojamais ir
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vergs. Evolūciju var celt tikai brīva apziņa bez

iedomības un sevis pazemošanas.
Gara veseris — labākais sasniegšanas rīks.

41. Tilti, kas pārejami starp apziņas paplaši-
nāšanās pakāpēm, pastāv ārpus pašreizējiem notiku-

miem. Maldīgi gaidīt kādus ārējus zvaigznājus,
saules pinuma zalkša darbs norit patstāvīgi. Tikai

sevišķs jūtīgums pret atmosfairiskām parādībām

pavada iekšējo darbu. Apkārtējās atmosfairas sa-

biezēšana sarežģī nervu sistēmas darbu, tāpēc va-

jadzīgs miers, kā medicīnas nosacījums.
42. Jāizšķir trīs zāļu grupas — dzīvības de-

vēji, pasargatāji un atjaunotāji. Atstāsim Mūsu ie-

naidniekiem ceturto — iznīcinātāju grupu. Pirmo

vērību piegriezīsim dzīvības devējiem, jo tie darbo-

jas vispirms uz nervu sistēmu. Nervu centri un

dziedzeru sekrēcijas izveido nākotnes medicīnas

virzienu. Ar šiem laukiem cilvēce atklās smalkāko

enerģiju, ko pagaidām, vienkāršības dēļ, nosaucam

par garu. Šās enerģijas emānāciju atrašana būs tu-

vākais kultūras attīstības solis. Stādu kultūras me-

tallizēšana dos derīgus sakņu izdalījumus. Tāpēc

vajag vēlreiz piegriezt vērību stādu valstij. Novē-

rojiet īstā laikā dārzāju un zālaugu spējas — būs

negaidīti iznākumi.

Nevērība cilvēku barības izvelē ir pārstei-

dzoša, runāju par kādību.

43. Māceklim nav jābūt apsēstam un Skolo-

tājam apspiedējam. Turpretim vajadzīga Hierar-

chijas apzināšanās un darbību saskaņotība, brīvas
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gribas savienošana ar Skolotāja atzīšanu. Parasti

samulst nespēcīgie prāti. Protams, noteikumi un

ierobežojumi runā pretim brīvībai tās vulgārā no-

zīmē. Bet mērķpiemērības apjēgšana un kultūra

ļauj saprast Skolotāja lielo nozīmi. Pieņemt Sko-

lotāja izpratni būs pirmo ēvolūcijas vārtu iziešana.

Nevajag Skolotāja jēdzienā ielikt pārpasaulīgus

priekšnosacījumus. Viņš būs tas, kas sniegs labāko

dzīves padomu. Šis tuvums dzīvei aptvers ir zi-

nāšanu, ir radīšanu, ir Bezgalību.
44. Nesaki — neatminos, bet saki — nepratu

novērot. Nenopel atmiņu, bet atskaties uz neprasmi
novērot. Cilvēki drīzāk nokritis no kāpnēm, neka

apskatīs pakāpes.
Nesaki — nezinu, bet saki — nepaspēju vēl iz-

zināt. Ne vecums, ne veselības stāvoklis, ne dzī-

ves apstākli neattaisno kapam līdzīgo — nezinu.

Dzīves iedrosme pilda ar atzīšanu būt gatavam uz-

zināt.

Nesaki — es nolēmu, bet saki — uzskatu par

lietderīgu. Lietderību viegli padziļināt, bet grozīt
lēmumu — necienīgi.

Galvenais,_ neizaicini nelaimi tik neatlaidīgi, ka

parasti to cilvēki dara.

45. Vajaga noteikti pasacīt cilvēkiem, ka

Jaunā pasaule iegājusi dzīvē. Nav gatavi cilvēki

piedalīties jaunradīšanas darbos. Ir kļūda domāt, ka

iekarošana atbilst Jaunās pasaules uzdevumam. Vai

nu tā būs zemju vai laužu šķiras iekarošana, tā pie-
derēs aizejošai domāšanai. Ēvolūcijas procesā ie-
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spējams tikai domāt par apziņas augšupeju, pama-

totu iespējamību brīvībā. Starp cilvēces attīstības

posmiem var novērot laikmetus, kad apziņa kļu-
vusi bagātāka. Neslēpsim, ka it īpaši tagad cilvē-

ces priekšā atvērta atklājumu un iedrosmju gaismas

grāmata. Šie kollektīva ērkšķu nobriedušie augli

gatavi atvērt savus graudus. Vai šos augļus gan

var saskaldīt ar ieročiem, vai satriekt ar šausmām

jeb sagubušu mazdūšību, vai satvert ar nodevīgu vil-

tību? Nē, tikai apziņas vienība un zināšanu izveido-

šana sūtīs cilvēcei jaunās rāses dāvanu. Uz to ieku-

stinās ne kosmiskās parādības, bet domu strāva.

Nepalaidīsim garām nolikto laiku, kad domu zi-

beņi var dot pasaules atrisinājumu. Ne vienkārši

liekam priekšā cilvēcei domāt, bet apzināties pla-
nētas astroķīmisko mirkli, kad doma sasprindzēs
atmosfairu, kā ķīmisks ingredients. Tomēr, kamēr

domu emānācijas nozīme nav apjēgta, līdz tam lai-

kam doma slīdēs pa skeptiķu pierēm, bet mirklis

negaida.

46. Pec dažām pazīmēm var atšķirt tautas

augšup ejošas un lejup slīdošas. Tauta, kurai vēl

var but priekša augšupeja, sapņos par varoni, bet
aiz vecuma nespēcīgai tautai varoņa jēdziens būs

apgrūtinošs un nevajadzīgs. Lai arī šī tauta vēl

pārpludināta ar zeltu, lai iedomība liesmo, bet va-

roņdarbs viņai būs nepieklājīgs. ledrosmes kvēle

pametusi saprāta pilsētas mūrus.
Katrs atceras bērnus, kas aizgājuši no mājam
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pec laimes, un visu laiku pasakas piešķir laimi šiem

bērniem.

47. Cilvēki bieži labprāt pafantazē par orga-

nisma pamatfunkciju pārmainu. Augļa iedīgšanas

principu, vai matērijas iziršanu, vai ķermeņu nesve-

ramību, vai patvarīgu materiālizāciju, tāpat kā arī

citus fiziskus jaunievedumus apspriež pat klerikālos

iztirzājumos. Varētu likties, ka iespējamību ap-

vārsnim jāaug no mazotnes un, nonākot eksaktu

pētījumu laborātorijā, jātop stipram, bet taism tur

rāses nepilnība liek šķēršļus. Drošais meklētājs,
nodevies eksaktai zinātnei, pārvēršas iemītniekā un

sāk atdarināt vectēvu parašas. Mēs redzējām, ka

sarkanā sacelšanās liesma pārvērtās pavarda
tvanā. Mēs skaitījām gaismas karogus, kas pār-
šūti aizspriedumu pakāpē. Mēs pārliecinājāmies,
kā tīras celtnes pārbūvēja tirgum. Biklā gara tum-

sība auda tīklus un visvairāk baidījās atirties no

kaulu dēdēšanas sūnainā krasta. Evolūcijas mācība

rāda, ka cilvēku bailīgums pieaug pirms rāses no-

maiņas. Bet laiks pienāk un tiem, kas nav iemācī-

jušies peldēt, bus jāsarijas sāļais ūdens.

Palūkosimies iedrosmīgo lēcienos.

48. Loti steidzami jāsagatavo ceļinieki Mācī-

bas saprašanai. Visvienkāršākā dzīves uzlabošana

un parradīšana palīdzēs viņiem sekot pa nepara-

stu ceļu. Derīgums novedīs skaistuma meklēšanā.

Redzamā dzīve atklās 'mērķpiemērības prasības.
Vienkāršs attēlojums pārliecinās par iespēju izpiidīt.
Kā visvieglāk, kā ātrāk, kā derīgāk, tā pieies. Ne-
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saistīta cilvēka iedrosme nav abstrakta. Putna

drosme, kas lido pār jūru, dod priekšzīmi cilvēcei,
lai gan neviens neuzskata bezdelīgu par varoni.

Tomēr izvedinait jusu noliktavas un sienas.

49. Jautās — kas devis jums tiesību uzdrīkstē-

ties? Sakait — uzdrīkstamies uz ēvolūcijas tiesības

pamata. Ēvolūcijas tiesība liesmaini iezīmēta mūsu

sirdīs. Augšupejas negrozāmības patiesību neviens

neatņems. Pūla priekšā un vienatnē mēs vienādi zi-

nām mūsu neatņemamo tiesību. Varam apliecināt,
ka tikai aklais neredz ēvolūcijas virzienu. Bet kad

skaidri apzīmētas zināšanas durvis, tad nav grūti
tiekties ārā no tumsas. ledrosmes, vai gan var tās

saprast, kā nedzirdētu varoņdarbu? Vai tad iedro-

sme nebūs ikvienas dienas mielasts un ikkatra no-

doma tērps? Vai cietuma mūri netaps caurredzami?

Un vai neatvērsies slepeno rakstu zīmogs iedrosmī-

gajam? leteikdami iedrosmi, mēs piedāvājam vieg-
lāko ceļu. Sirds zin šā ceļa patiesību. Nevar paš-
reiz parādīt citu ceļu.

Radait iedrosmi.

50. Kad gan cilvēki sapratīs domas un vārda

nozīmi? Tomēr cilvēkiem izbērt maisu ar mazvēr-

tīgiem graudiem nozīmē daudz vairāk, nekā izbār-

stīt iznīcinošus vārdus. Jebkurš grauzējs uzlasīs

graudus, bet pat Archats neiznīcinās domas un vār-

da sekas. Dodoties ceļojumā pa jūru, ņem līdzi ti-

kai izmeklētas lietas, bet valoda negrib_ saprast jēgu
un sekas. Mēs nebiedējam, bet uz dūmiem azotē

varam norādīt.



33

51. Pareizi prātā paturēt, ka darbam ar Mums

ir vienīgi samērojamības un mērķtiecības vir-

ziens. Ceļa nodevējam vienkārši trūkst šīs īpašī-
bas un vina liktenis līdzīgs kaķēna liktenim jūrā.

52. Vārds nožēlošana trūkst Senzara vārdnī-

cā. Tas aizvietots ar jums zināmu izteicienu — sa-

prātīga sadarbība. Apdomājiet nožēlošanas jēdziena

liekulīgo dabu. Tautai visvieglāk parādīt nožēloša-

nas būtību ar piemēru medicīnā. Samaitātas domā-

šanas dēl cilvēks ievaino savu brāli, bet ne domas,

ne vārdi neaizdziedinās šo brūci. Vajadzēs ar neat-

laidīgu darbību virkni savienot saplēstos audus. Lai

atjaunotu piemērību mērķim, vajadzēs parādīt sa-

prātīgu kopdarbību. Darbības sekas var sadziedēt

tikai ar darbību. Nekādiem solījumiem vārdos, ne

zvērastiem nav nozīmes. Bet kas sapratis savu ne-

prātu, lai sedz to ar īstenu saprātīgumu. Izsmelt

neprātu var ar saprātīgu sadarbību. Atlaist grēkus

par maksu nožēlojošam grēciniekam, vai tas nav

vissmagākais noziegums? Dievības uzpirkšana ar

naudu, — vai tā nav ļaunāka par fetišisma pirmajām
formām? Šis atbaidošais jautājums jāapgaismo vis-

pusīgi, citādi cilvēku veļa ļoti netīra.

53.
_

Tāpat jāatgriežas pie šaubu čūsku indes.

Ir divējāda veida šaubas. Vienas, kas sataisa mi-

dzeni tumsā, nekustīgas un dzēlīgas; otras — kas
vienmēr lien, slīd un lokās. Pirmās parasti pieder
jaunībai, otrās — vecumam. Pamats —ne tikdaudz
bailes, cik melīga daba. Atceroties savu bijušo me-

līgumu, cilvēki piešķir tam, kas notiek, savas īpa-
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šības. Lai gan cilvēks nemīl sevi novērot, viņš
vienmēr spriež pēc sevis. Pamēģinait notvert šaubu

galiņu. Nesaistait savu soli ar šiem traipainiem ce-

ļiem. Patiesi, vieglāk nēsāt čūsku uz krūts, nekā

apvīties ar šaubu žņaugu.
54. Ātrāki paudiet Jaunās pasaules apziņu. Pa-

metiet atmiņas. Vai gan braucējs var traukties uz

priekšu, skatoties atpakaļ?

55. Patiesi, dalait pasauli ne pēc ziemeļiem un

dienvidiem, ne pēc vakariem un rītiem, bet visur

atšķiriet veco pasauli no jaunās. Vecā pasaule iemīt

visās pasaules dalās, tāpat jaunā pasaule dzimst vi-

sur ārpus robežām un apstākļiem. Vecā un jaunā

pasaule izšķiras apziņā, bet ne ārējās pazīmēs. Ve-

cumam un apstākļiem nav nozīmes. Sarkanos ka-

rogus bieži pacel vecās pasaules rokas, pilnas aiz-

spriedumu. Bieži vientuli pukst sirds, pilna Jau-

nās pasaules mirdzuma. Nepiekāpīgi pasaule sadala

sevi mūsu acu priekšā. Nepiedzīvojusi, bet pilna ie-

drosmes aug jaunā apziņa. Ar visu pieredzi, līkst

lejup vecā doma. Nav spēku, kas varētu aizturēt

Jaunas pasaules okeānu. Mēs nožēlojam, ka veltīgi
izšķiež enerģiju apziņa, kas izbeidz dzīvi. Mēs uz-

smaidām to iedrosmei, kas apzinās tiesību paplašināt

jaunos sasniegumus. Katra Jaunās pasaules labā

izdarīta kļūda pārvēršas drosmes ziedā. Katra iz-

manība balzamēt veco pasauli paliek šausmu sala.

Veca pasaule atmeta Pasaules Mati, jauna sak

jaust viņas daiļo šķidrautu.
56. Pareizs spriedums par uzmācīgu viļņu brie-
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smām mūsu atmosfairas zemākos slāņos. Viensā-

nīga apzina var atnest nebijušu katastrofu. Staru un

skaņu vilnu saduršanās var radīt grūtas smadzeņu

parādības. Kurp gan lai virzās apziņa? Protams,

reālajā Bezrobežībā. Tā tad laiks no rupjajiem ma-

tērijas slāņiem pāriet -vissmalkākās enerģijas pē-
tīšanā.

57. Atcerēsimies Grāla leģendu. Mācībai pa-

devīgais Titurelis saņēma gaismas spēku. Viņa

pēctecis iegrima tumsā un asiņoja no nedziedināmas

brūces. Lai atgādinātu labākus laikus, Titurela mir-

stīgās atliekas bija izstādītas atklātībā. Atkārtoja di-

žā miroņa vārdus, un tomēr Patiesības kauss nodzi-

sa. Bija vajadzīga jauna varoņa atnākšana, lai izņem-

tu no Titureļa necienīgā pēcteča rokām Patiesības

kausu, un tad iemirdzējās pasaules uguns. Šī le-

ģenda pietiekoši pazīstama Rietumos, lai gan tā pa-

priekšu radusies Austrumos. Vai viņa jums neatgā-

dina kādu mūslaiku stāvokli?

58. Var pieminēt varoņus, bet katra stunda at-

nes savu lēmumu. Klinšu daļas sabrukšana atsedz

jaunas zelta rūdas. Neārdait svešu svētnīcu, ja ne-

varat tūdaļ tajā vietā uzcelt jaunu svētnamu. Svēt-

nīcas vietai nav jāpaliek tukšai. Lai izteiktu dieva

īpašības, cilvēce izdomājusi daudz vārdu. Katrs jē-
dziens turpinājis zināšanas pavedienu. Nav vārtu

Austrumos, uz kuriem nebūtu uzrakstīts Visaugstākā
Atzīstamā Vārds. Patiesi, nevar ieiet Austrumu

zemē bez zināšanas. Neaizmirsīsim, ka Austrumi

savus nolikumus rakstījuši uz akmeņiem.
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59. Mācības plašība pretēji proporcionāla ap-

ziņas pakāpei. Jo plašāka apziņa, jo īsāka formula.

Tuvajiem pietiek viena vārda un viena burta. Pir-

mais nolikums līdzīgs pērkonam, bet pēdējo rada

klusumā.

60. Cik dižena Pasaules Mātes rotaļa! Viņa at-

sauc bērnus no tālā lauka: „Steidzieties, bērni, gri-
bu jūs pamācīt! Man sagatavotas jums redzīgas
acis un dzirdīgas ausis. Sēstieties uz Manas segas,

mācīsimies lidot!"

61. Pareizi domājat par cilvēku izstarojumu
daždažādo iedarbību uz apkārtni. Pārliecinošu pie-
mēru var redzēt cilvēka iespaidā uz dzīvniekiem un

augiem. Dodiet cilvēkam rokās dzīvnieku vai augu

un varat nomanīt starpību, kāda ir dzīvības enerģi-
jas iznīcināšanas objektu un tipu stāvoklī. Kā vam-

pirs jātnieks izsūc zirgu, vai mednieks suni, vai

dārznieks augu. Meklējiet iemeslu cilvēka izstaro-

jumā. Novērojiet un rakstait gara slimības vēsturi.

Fiziskais acīmredzamais slēpj saknes sen uzkrātajā.
leteicu izturēties vēsi pret l.audīm ar slimīgiem iz-

starojumiem. Ārstēšana ar aukstumu tos visātrāk

spēcinās. Aukstuma terapija nav jāsaprot kā nežē-

lība, jo Mēs atgādinām smalkjūtīgi atvērt durvis

katram klauvētājam.

62. Protiet zināt, ka pārdzīvotā palieku pasaulē

jūs atnesat tikai uzkrāto. Nesaprašana tāda ari pa-

liks. Var vēlēties saņemt to, ko izmācījušies vēlē-

ties. Gandrīz neiespējams iegūt jaunus apziņas ap-
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mērus, tapec krājiet apziņu, lai nebūtu jāstaigā no-

dilušās drēbēs.

63. Ja pamanīsit Mācībā atkārtojumus, tas no-

zīmē, ka varat atrast jaunus sīkumus vai pasvītrot
dzīvē maz pielietātu norādījumu.

Vajag atcerēties, ka prānas pielietāšanas node-

rīgums var būt paplašināts pār veselu grupu. Ne

tikvien sev var pielietāt prānu, bet ar psīchisko
enerģiju var nodot sava krājuma dalu citiem.

Senatnē spēku uzturēšanai ap slimo ķermeni no-

stājās veselie, bet tādu vampirismu nevar ieteikt.

Pavisam cita nozīme apzinīgai atdošanai, labprātīgai

un labvēlīgai, un ne tikai vienai personai, bet pat
vairākām vienā laikā, ja prot sūtījumus dalīt pro-

porcionāli. Rodas svarīgs mēģinājums, kad materi-

ālo labumu nodod ar psīchisku enerģiju. Sveramo
vielu pārraida ar nesveramu enerģiju, ne iedvesme,
bet konkrēts sūtījums.

64. Mūsu Brāli var parādīties personīgi, bet

ar aizmiglotu vaigu. Kad vaigs aizmiglots, esiet

pārliecināti ,ka šī persona nogrimusi ilgstošā mēģi-
nājuma, kas prasa acu fiksāciju. Ja sievietes tē-

lam aizsegta seja, tad parādība attiecas uz Pasau-

les Māti.

65. Kad jautās jums gluži vienkāršs cilvēks —

„kadi uzdevumi Mācībai?" Atbildiet
— „lai tev labi

klātos". Nevajag viņu apkraut sarežģītiem prātoju-
miem. Lai visa vina būtne pildās ar apziņu, ka visa

Mācība rūpējas par viņa dzīves uzlabošanu. Atbildī-
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bas jēdziens atnāks velak. Pirmais — vēstiet prieku

un dzīves uzlabošanu.

66. Vai gan cilvēkiem var atklāt pasauļu attī-

stības patiesību, kad pat viņu uzturs nav nostipri-

nāts? Jāizvairās pat mājiena par abstrakto.

67. Kā modināt padevību? Ar piemērību mēr-

ķim. Kā uzlabot kādību? Meistarību cienot. Kā mo-

dināt ražību? Vēloties daiļumu.

68. Uzdodiet bērnam aprakstīt, kādu viņš iztē-

lojas Jauno Pasauli. Taisni tā var izsekot neredzētā

izpausmei. Sniegt ierosinājumu reālizēt savu sapni
— jaukākais uzdevums bērniem. Vēlāk uzdodiet

aprakstīt parastu granīta gabalu. Tas būs atjautībai.
Varbūt akmens viņam dos priekšstatu par tālo pa-

sauļu tvirtumu. No parastā var izšķilt daiļuma
dzirksteles.

69. Daudzreiz jūs dzirdēsit ikdienas formulu —

es atkāpos un pēc tam tuvojos. Te protiet sacīt —

„cik daudz jūsu iespēju zaudēts jūsu diešanas lai-

kā!" Nav skaita tam, ko cilvēce zaudē personīgu

lēcienu dēļ. Atkāpjas aiz iedomības, tuvojas aiz

pašmīlības. Šī ievērojamā iekšējā darbība atgādina

degļa kvēpšanu. Prasme slēpt šurp un turp soļoša-

nas īsto iemeslu var noberzt grīdu, bet tulznas uz

pēdām prasīs sāpīgu uzduršanu. Katram, kas at-

kāpjas, prasait: ar ko aizvainots?

70. Vajag atšķirt viensānīgu apziņu no vienpu-
sīgas enerģijas. Dažreiz Meistars lietā vienpusī-

gu enerģiju, lai panāktu gara rosību noteiktā vir-
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zienā. No tā nevajag secināt slēdzienu, ka Meistara

apziņa viensānīga.

Protiet noslēpt apziņu, kad jānosūta steidzīga

bulta. Tikai puszinātāji cenšas izkārt uz logiem uz-

pūtības sausos zariņus. Tas, ka maja pildīta zinā-

šanām, nebaidās nogriezt domu riecienu.

Vienveidīgu graudu sējums dod spēcīgu
_

ražu,

be* vēl stiprāki ir dziedniecības graudu sastāvi —

kalpos tie gara eksplozijām.

71. Pareizi domāt, ka magnētiskas strāvas ir

kanāli starp planētārm Starppasauļu satiksmes pē-

tīšanai jāiet pa magnētu vilnu kanāliem, bet, pro-

tams, nav jāaizmirst garīga apziņa.

72. Beidzot, vai esat iemācījušies priecāties par

šķēršļiem? Vai Mēs varam būt pārliecināti, ka

šķietamais šķērslis desmitkārt pavairos jūsu atta-

pību? Vai Mēs varam jūs apstiprināt par ka-

reivjiem uzvarētājiem? Vai varam jums sūtīt palī-
dzības bultu, zinādami, ka jūs to uztversit lidojumā?
Vai mēs varam kopā ar jums izrunāt Jaunās Pasau-

les vārdu? Vai Mēs varam saprast, ka radīšanas

daiļuma labad sadedzinātas novecojušās drānas?

Vai Pasaules Māte var uzticēt jūsu sardzei Gaismas

audumu? Vai Lauva var traukties jums palīgā? Vai

gaisma var apgaismot jūsu taku? Uzvara klauvē.

Beidzot, vai protiet doto Mācību vērst uz sevi? Vai

varam jums uzticēt zīmes nēsāšanai? Vai varam

raidīt pilnībai tuvinošu staru? Vai varam galvot
par jūsu vērīgumu? Vai Mēs varam radīt jūsu paš-
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izpratnes aizsargmūri? Vai Mēs varam priecāties

par jūsu ceļa negrozāmību? Vai Pasaules Māte var

nosaukt jūs par taisnīgiem? Vai JLauva" var tapt

par jūsu mājas sargu? Vai Gaisma var izlieties uz

jaunām kāpēm? Atslēdziet savas durvis!!

73. Jūs zināt, ka vienpadsmit tūkstoš pēdu aug-

stumā astrālais ķermenis iegūst sevišķu īpašību.

Tāpat katrs augstums ir nozīmīgs katram ķerme-

nim. Jūs varējāt nomanīt, ka septiņi tūkstoš pēdu

augstumā cilvēks var samazināt barības daudzumu,

un šī prasība samazinās pakāpeniski un sešpadsmit
tūkstoš pēdu augstumā rāda jau jūtamu starpību.
Pēc deviņiem tūkstošiem neieteicu lietāt vīnu, ka-

fiju, piparus un citas garšvielas. Pēc septiņpadsmit

tūkstošu pēdām pat stipra tēja nav vēlama. Ar ēdie-

na vajadzības samazināšanos samazinās miega va-

jadzība, var ieskatīt — ne vairāk par sešām stun-

dām, bet divdesmit tūkstoš pēdu augstumā pietiek

ar ne vairāk par četrām. Tādējādi saprotams, ka

lielos augstumos var pavisam negulēt, un barības

jautājumam cits aplēsums.
Nevar ieņemt jums norādīto baldriānu kopā ar

garšvielām. Protams, augstumos kaitīgi atstāt to

pašu barības daudzumu, kāds vajadzīgs lejās. Kalni

ievērojami kā sākums, kas izved no zemākiem ze-

mes apstākļiem. Augstumos var sajust, ka cilvēks

iziet no parastām zemes prasībām. Zināms, ja pat
astrālam vienpadsmit tūkstoš pēdu augstums nozī-

mīgs, tad zemes ķermeni katrs tūkstotis pacel se-

višķos apstākļos. Būtu nelabojama kļūda mēģināt
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mākslīgi piemērot kalnu apstākļus zemes paradu-
miem. legaumējiet un lieciet lietā!

74. Katra čaula ir īstenības izķēmotāja. Var

sasprindzēt visu vērīgumu, lai panāktu nepareiza

priekšstata mazāku pakāpi. Katra redzamība, katrs

atspoguļojums, katra doma izlej savu šķietamo no-

krāsu.

75. Mēs esam gatavi uz katru garīgu asins sa-

jaukšanu. Cilvēki viegli sablīvē_ nesavienojamu
stichiju elementus. Viņi savieno tēvu — uguni ar

ūdeni — meitu un māti — zemi ar gaisu — dēlu. Ja

paaudze pārvērtīsies pelnos, viņiem būs maza bēda,
tie uzkraus atbildību debesu „Tēvam".

Nav iespējams pierast pie cilvēku veidojumu

vieglprātības. Tikai garīgā apziņa pateiks, kur ne-

savienojami elementi. Cilvēki izšķiras ne tikai pēc
izstarojuma, bet arī pēc stichiju pamata. Pamats

paliek nesatricināms. Proti, pēc stichijām labākie

savienojumi.

76. Steigsimies, steigsimies pie Meistara izprat-
nes. Apvīsim viņu ar padevības mūri un tā apjozī-
simies stiprumu. Pēc klejojumiem sapratīsit: kur
izdošanas — tur Meistars, kur neveiksmes trieciens

— tur nodevība. Tur, kur neveiksme, tur mēs iz-

manījušies izliekt, un noraut, un iznīcināt mērķpie-
merības iezīmējumu. Neveiksmē mēs novēršamies

no palīdzības rūdītās bultas. Vai varam apgalvot,
ka briesmu stundā mēs izrunāsim Meistara Vārdu?
Vai varam apliecināt Meistara Vārdu? Vai varam

rast augstāko prieku atzinībā Meistaram? Vai daž-
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reiz arī padomājam, kāpēc Mācība maz piemērota
mūsu ieradumiem? Kāpēc mūsu bezdarbība Mācī-

bas iztraucēta? Kāpēc uzmodināta miega pašattais-
nošanās?

Atzinība un padevība Mūsu Vienkopā zied

līgsmi. Ja Mūsu vads atnestu vēsti, ka līdzstrād-

nieks upurējis kaut ko Mācības vārdā, tas liktu

mums zaudēt viņa līdzdarbību. Mūsu līdzstrādnieki

spēj ietvert un dot.

Kad paudīsit Mūsu Mācību, nekliedziet uz lau-

kumiem, bet pasmaidait garāmgājējiem. Atnācējs

atskārtis Meistaru, bet notvertais grauzīs ķēdes.

Bet Mēs gaidām prieku un pieņemam vienīgi_ daiļo

padevības ziedu. Steigsimies uzņemt apziņā Mei-

staru!

Apstiprinait veiksmi, apstiprinait prieku, ap-

stiprinait kustības izpratni, atstājiet vecas pasaules
domas. Nenoguršu to uzsvērt.

77. Zinait, ka Starptautiskās Valdības biedriem

un līdzstrādniekiem jāpaklausa Norādījumiem. Pē-

dējo reizi atskatīsimies uz M. sakarā ar Mūsu Ulti-

māta vēsturisko notikumu. Šī gadsimteņu vecā cilvē-

ces brīdināšanas tradicija tiek izdarīta ar pilnīgu lab-

vēlību, — tas ir pamatnoteikums, citādi sūtņa loma

nebūs īsta un pārliecinoša. S. Z. runāja ar L. labu

vēlēdams, tāpat M. griežas pie V., un A. L. M. pazi-
ņoja Mūsu Norādījumu taisnīgi. Ja kareivim saka —

šis kalns ir mūsu, viņš pieņem pavēli, citādi Val-

dības jēga izzudīs.
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S. 2. saslima pēc savas misijas. Tas notika

kāda līdzstrādnieka nedisciplinētās domāšanas dēj.
Sargaities nedisciplinētas domāšanas posta! Domā-

jiet tikai jaunos veidos. Uzdodiet sev uzdevumus

ar dzīves jautājumu konkrētu atrisinājumu.
_

Uzska-

tait dienu par pazudušu, kad nepiešķirsit jēgu jau-

najai pasaulei.
Neapgrutinait elpošanu ar kosmogoniju, kad

pārvarat zemes augstumus.

78. Nebij iespējams novērst uzmanību no gra-

nīta šūniņas sadalīšanās, kad tā sasniedz parādību,

salīdzināmu ar bezmugurkaulaino dzīvnieku šūniņu,
— gandrīz tas pats pulss.

79. Ko var saukt par visdrošāko? Laikam gan

sīciņo tauriņu, kas pakļauts tiem pašiem atmosfairas

apstākļiem, kā arī lauva. Novērojiet Mācības iz-

paušanos pie mazajiem, bieži viņi labāk iztur ap-

skaidrības viesuļvētru nekā lielie, sevi jau parādī-
jušie.

80. Ja var apstiprināt domas klātbūtni akmenī,
kāda gan tīra domu varavīksne tad pilda izplatīju-
mu! Vajag pierast pie apziņas, ka viss esošais ir

domas caurausts. Parādība, kas nav abstrakta un

ir sverama, protams, paliek kā enerģijas jēdziens,
bet uzglabā ēvolūcijas apziņas potenciālu. Augu ju-
šanu nesen ierobežoja ar instinktu, bet instinkta pē-

tījumi attiecina to uz domas lauku, no šejienes no-

vērojumi kā uz leju, tā uz augšu. Parasta cilvēk-

veidīgo kļūda, kas piešķir vienīgi sev tiesību domāt.

Ar visprimitīvākiem piemēriem var parādīt, kādā
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mērā cilvēces domu sadala vecums, stāvoklis un

tautība. Taisni cilvēku starpā dažreiz var pabrīnī-
ties par domas vājajiem dīgļiem. Par to bezvārda,

izplatījuma domas pacel garu.
Jūs zināt, ka pārveidots radio var uztvert iz-

platījuma domas, un doma, kā viela, var abpusīgi

barot un augt.

Padomājiet par domas parādību, aptveriet tās

izplatīšanos un priecājieties par domas laboratoriju,

kas sākot ar minerāla šūniņu līdz bezgala Bezrobe-

žībai savieno sākotnes.

Magnētiskais vilnis, elektriskā dzirkstele un do-

ma, šie trīs ceļinieki sastop to, kas tiecas Bezro-

bežībā.

81. Vai doma. var dārdēt? Atbalss teorija rāda,
ka doma tāpat kā skaņa magnētiskos viļņos aug un

izteiciens „domu dārdiens" nebūs hiperbola. Proti,

domas dabu vajag izpētīt. Piemēram, vai zināma

rakstura un sprieguma domas var iespaidot augu

dzīvi? Kā reaģē uz dažādām domām dzīvnieki?

Beidzot, kā jūtas starp domām pats kungs cilvēks?

Kā doma iespaido ķīmiskos savienojumos? Vai ne-

vajag domu pārbaudīt ar lakmusa papīri? Vai do-

ma nevar sacensties ar stipru indi vai ar mūziku?

Vispār vajag izpētīt domu, kā esošā dzīvu faktoru.

Tā varēs pārsviest tiltu no psīchotechnikas uz di-

namiku, un pat astroķīmiju. Tā vajag izprast iz-

platījuma ekonomiju.
82. Vai var uzticēties aklam stūrmanim? Vai var

iedomāties, ka vecās domāšanas skrandas var no-
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derēt Jaunajai Pasaulei? Vajag saprast, ka Jaunās

Pasaules dāvana būs atnesta pie atvērtiem vārtiem.

Jaunā Pasaule patiešām grib dot daiļu tērpu, bet at-

nāc, cilvēk, saņem Pasaules Mātes darba audumu!!

83. Pakāpeniski izkaisait Mācības graudus. Lai

tie nejūtami iesūcas būtnē. Sprediķis aizgājis, pa-
likusi dzīve. Apgarojiet sava brāļa apzinu nema-

nāmiem pieskārieniem, kas atnesami viņam kā die-

nišķa maize. Atklājiet viņa dusmas un nodzēsiet

tas ar lietderību. Apstiprinait viņu ietveršanas

priekā. Sargaities viņam rādīt brīnumus, atveriet

viņam Bezgalībā aizejošā samērojamību. Iznīcinait

svētkus, lai dotu mūžīgus svētkus. „Mani svētki

būs tavi. Mans ceļš būs tavs sasniegums. Mana de-

vība būs tavs mantojums. Tu nenomanīsi to, bet

būsi pārsteigts par savu pārvērtību. Man nav va-

jadzīga pateicība, bet atzinība būs tava barība, jo

atzinības uguns pārsniedz citu ziedojumu liesmu".

— „Meistar, redzu un atceros neizdzēšami."

Manifestētā Skolotāju secība mirdz kā starppla-
nētāru pērļu virkne, pieliec arī savu pērli!

84. leskatu, ka katrs var lasīt Mūsu grāmatas.
Neredzu, ka kāds no tiem, kas Mums tuvojas, va-

retu_ baiļoties. Izdarait dažādas baiļu pārbaudes.
Dabūjiet šausmīgas maskas un pasmaidait, kad ie-

drebas sirds. Kur gan paļaušanās uz Meistaru? Kur

gan spēku pazīšana? Var atšķirt Mūsējos pēc pir-
mā sauciena. Kā alnis trauksies Mūsējais. Nezinu

tādas atbaidošas maskas, kas to spētu atvirzīt.

Neņemsim piemēru no milžiem un varoņiem, at-
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gādināšu mazo Indusu, kas atzinis Skolotāju. Mēs

viņam jautājām: „Vai tiešām saule tev aptumšo-

sies, ja to skatīsi bez Skolotāja?" Zēns pasmaidīja:
„Saule paliks saule, bet Skolotāja klātbūtnē man

spīdēs divpadsmit saules!" Indijas gudrības saule

spīdēs, jo upes krastā sēd zēns, kas pazīst Skolotāju.
Ir elektrības vadītājs, ir arī atziņas apvienotāji.

Ja barbars uzbruks Skolotājam, tad sakait viņam, kā

cilvēce nosauca grāmatu krātuvju iznīcinātājus.

85. Vai Mūsu ļaudīm var būt ap sevi tuvi-

nieki? Protams, ka var. Šie tuvie padziļinās at-

bildības, rūpības un attapības jūtas.
86. Jāzin, ka atvērto centru stāvoklis nes līdzi

īpašību dzēst apkārtējo nepilnību. Nes līdzi ne ti-

kai jūtīguma attīstību, bet arī savu spēku ziedo-

šanu apkārtējā uzlabošanai. Tā var nomanīt, ka at-

dotos spēkus it kā uzsūc izplatījums; šī centru at-

vēršanās pakāpe saucas — „Tuksneša lampa". Pēc

tam to nomaina ~Tuksneša lauvas" pakāpe.
87. Vajag izšķirt pilnīgo padevību no padevības

ar nosacījumiem. Visbiežāk cilvēki izpauž pilnīgo
padevību saņemot, bet katra atdošana pavadīta
visādiem noteikumiem. letver saņemamo, bet liek

šķēršļus apziņā, turot aizdomās pelējuma gabaliņa
atdošanu. Pie tam jāiegaumē, ka padevības pa-

kāpe ir saņemšanas pakāpe. Ticībai jālīdzinās no-

teiktai zināšanai. Katra ticība ar nosacījumu dod

sekas ar nosacījumu. Bet neviens negribēs, ka

viņu nosauc par mācekli ar nosacījumu. Tāds no-

saukums modina apvainojumu. Taisni tāpat likums
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reaģē uz katru nosacītību. Bet likums neapvaino-

jas, viņš samēro. Esiet pārliecināti padevības sa-

mērojamībā.
88. Kosmogonijai jāmodina diženas domas. Ja

neapzinīgas tautas dievs sēd niecīgas dolītes malā,
tad augsts gars raugās bezgalīgajā Bezrobežībā,

rotājoties ar neaprobežotas atziņas prieku. Nepaze-

mojiet Bezgalību!
89. Izstarojumu harmonijas parādība neizpau-

žas vienīgi vientonībā. Tā violētā aura nav sveša

zaļajai, vai sārtā var atēnot zilo. Šais papildināju-

mos ietveras sevišķa sprieguma strāvas. Pat vēla-

ma krāsu kombinācija, kā nākamās varavīksnes ga-

rantija. Zināms, starojošo krāsu vibrācijas ir tik

daudztoņainas, ka nav iespējams tās attēlot ar na-

badzīgo zemes toņu kārtu. Tāpat kā sfairu simfo-

niju nevar ietvert zemes toņu kārtā.

Jusu mēļajam un violētajam nav nekā kopīga ar

Mūsu debess purpuru.
90\ Vienkārša zināšanas apstiprināšana sniegs

atrisinājumu pretrunām. Nav iespējams domāt, ne-

cienot zināšanu. Meistars liek priekšā apziņas no-

stiprināšanu pamatot zināšana. Norādait, cik lielā

mera zināšana var pašķirt ceļu uz vienīgo Mācību.

Vai tiešam cilvēce nevar saprast, ka zināšana nāk
no viena Avota? Tāpēc dalīšana zināšanā un ne-

zināšana ir dalīšana gaismā un tumsā. Mēs Toru
viegli aizvietojam ar Vedu himnām un ar Skolotājr
Mācībām. Jo neredzam starpības viena Avota
Mācībās.



48

91. letvert Pasaules Visuma galīgumu, atskār-

stot izplatījuma bezgalības Principu, pieder pie jau-

tājumiem, kas māceklim pašam jāatrisina, jo to sauc

par „Summa Summarum". Uz šo izplatījuma jē-
dzienu aptveršanu nospraustas ceļa zīmes, bet for-

mula jāizrunā patstāvīgi. Formula atbilst tuksneša

lauvas pakāpei, tā rāda, ka ietverta atraušanās no

zemes un zemes īpašumiem. Lai saprastu dalītās

sfairas, vajadzīga formulas apjēgšana. Par cik

Bezgalība vien nerāda konkrētas sekas, par tik ga-

līgums būs samazinošs jēdziens. Tikai šo antipodu

savstarpējā attiecība radīs kosmogoniskās problē-

mas pareizu atrisinājumu. Tādā veidā var spriest

par galīguma izmērošanu, nemazinot Kosma

diženuma.

Jūs atraduši pareizu atrisinājumu, kas padara
tālāko spriedumu par pasauļu rašanos pavisam

konkrētu. Gaiši spīd astrālās mēchanikas parādība.
92. Skaitait lielo parādību stundas. Jau iesā-

kas Vedu sakušana ar Tripitaku un ar Kabalu, un

Skolotāju Mācības izkliedē nezināšanu. Uzmanīgi

novērojiet zināšanas augsmi pasaules dažādajās

dalās. Tie, kas apstiprina un noliedz, iet vienā

virzienā. Nebijis laiks, kā vārti uz nolikto. Miruši

tie, kam noliktais laiks liekas parastais.
93. Neklausait mācītāju, kas ņem naudu par

mācību. Mācību nevar pirkt, vai paņemt ar drau-

diem. Patiesi, katrs var gūt pieeju Mācībai, pie-

rādot padevību ar darbību. Vismazāk vārds, vis-

vairāk darbība noved Zināšanas Vienkopā. Ja
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bērns ir tiecies uz Vienkopu, vai tad viņam neradī-

sies darbs Vienkopā? Tāpat ikviens, kas ar visu

apziņu pieņēmis Vienkopas nolikumus, vai gan at-

radīs durvis aizslēgtas? Vai var atcerēties pie-

mēru, kad tīra apziņa būtu palikusi bez atbildes?

Skaidri izteikti Zināšanas Vienkopas nolikumi,
nekāda viltība tos neaptumšos. Celiniek, samaksā

parādu, ej bez noguruma.

94. Dažs labs nesapratīs, ka vienlīdzība un

fīierarchija satilpināmas. Vienlīdzība ietveras gara

potenciālā un Hierarchija — uzkrātās pieredzes ne-

aizvietojamībā. Tāpēc taisnīgi teikt, ka zināšanu

komplekss būs vārti uz Hierarchiju. levērojiet iz-

teicienu komplekss, jo viena speciālitāte nevar būt

Hierarcha satvars.

Domājot par zināšanu, uzņemiet apziņā Mei-
staru. Patiesi, Meistara godāšana ir panaceja pat

pret fiziskam sļimībām, Grūtāki, kad atvērti centri,
kad katra vecās pasaules elpa slēpj slimības dīg-
ļus un tikai īstas ēvolūcijas dvesma atnes atvese-

ļošanos. Tāpēc neaizsedzieties ar veco pasauli un

pieaicinait mazos Jaunas Pasaules priekā.
Visā ir līgsma, stingra piemērība mērķim.
95. Pie liela Atzinušā atnāca māceklis, kas al-

ka brīnumus. „Pec brīnuma ticēšu." Skolotājs
skumji pasmaidīja un_ parādīja viņam lielu brīnu-

mu. Māceklis izsaucās: „Tagad esmu ar mieru

Tava vadība iziet Mācības pakāpes." Bet Skolo-

tājs parādīja tam durvis un sacīja: „Tagad tu Man
vairs neesi vajadzīgs."
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96. Brīnos par veco pasauli. Saules planku-

mu parādīšanās atnesīs_ negaidītu domu sajaukumu.
Vecā pasaule plivina pēdējo spārnu, atvērtie centri

saceļas. Katram centra stāvoklim vajadzīga it kā

epiderma, kas uzaug sāpīgi.
Tīrais gaiss ar grūtumu uzsūc dzīves slāpekli.
97. Aizrādait, cik visi opija preparāti nepielai-

žami ceļā uz Mācību. Bezmiega atturība drīzāk

tuvinās Mums.

98. Tīru lūgšanu paudiet padevības darbībā.

Protiet saprast Mācības apstiprināšanu katrā die-

nā. Pagūstiet nezaudēt ne dienu, ne stundu. Pro-

tiet iedomāties sevi par veselas darbību pasaules

radītāju. Protiet pavairot spēkus katrā izpausme.
Protiet ienest Mācību ikkatrā domā. Protiet no-

vietot spēkus, kā kaujas laukā. Protiet izjust atzi-

nību, kā prieka savienojumu ar daiļumu. Cienīgi

beidziet, jo beigas ir sasnieguma uguns.

Galvenā nodevība — zināt Mācību un to ne-

pildīt. Mācības palāšana ļaunāka par gara nāvi,

jo ar to cilvēks izslēdz sevi no līdzdarbības un

nosoda sevi uz Sāturnu.

99. Norādīšu asināt spēku uz Mana zobena

asmena. Meistara parādība var apskaidrot cilvē-

kus, ja ceļš būs nostiprināts ar zināšanu. Pūķis ir

stiprs un vina rinki dzēlīgi.
100. Liktenis, kas ved pie Mums, jakai ik

stundas. Samērojamības pazemināšana tikpat ka

pakāršanās. Kas atlicis sasniegšanu, tas līdzinās

slīkonim.
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101. Esmu klāt mēģinājumā pārvietot cilvēka

spēku uz attālumu. Var pasaukt kuru katru priekš-

metu, var atbīdīt durvju aizšaujamo, pieliekot do-

mas enerģiju pie priekšmeta attiecīgās enerģijas.

Pats par sevi mēģinājums sen pazīstams, bet uz-

stādot kopīgu kooperāciju, vajag iegaumēt, ka do-

mu enerģija savienos visus esošā slāņus. Ne ar

veseri savienosim, bet tverot cauri ar domu pat
saliktus priekšmetus.

Gudrība visur — atceras induss. Kopdarbība
visur — piemetinās Maitreijas laikmets. Ne pēc

pavēles, ne pēc harmonijas, bet domas zibenī sa-

vienosies līdzstrādnieki.

Dažādu matērijas slāņu kooperācija raksturīga

Jaunajai pasaulei. Katram laikmetam savs aicinā-

jums. Domu spēks būs Jaunās pasaules aicinošā

sākotne.

Mēģinait novērot tā saukto nedzīvo priekš-
metu dzīvi. levērojiet savu iedarbību uz tiem.

Ne vienmēr ir smieklīgs cilvēks, kas sarunājas ar

lietām. Apvīšana ar domu palīdz radīt it kā īpat-
nēju atmosfairu. Tāpat domu spiets nokļūst caur

talo pasauļu izplatījumiem. Uzskatait domu par
reālu dzīves faktoru. No šejienes izriet domu strā-

vas nesaudzīgā kontrole.

102. Apsveriet katru tuvošanos Mums. Topiet

neaizvietojami. Nakts vidū sedzieties ar Mūsu

Vardu. Dienas laikā aizjoziet padevības bruņas.
103. Skolotajā un mācekļa savstarpu attie-

cības. Skolotājs dod norādījumus atļautā robežās.



52

Viņš ved mācekli augšup, tīrot viņu no novecoju-
šiem paradumiem. Viņš brīdina to no visāda vei-

da nodevības, māņticības un liekulības. Viņš uz-

liek redzamus un slepenus pārbaudījumus. Sko-

lotājs atver nākamās pakāpes vārtus vārdiem:

„Priecājies, brāli". Viņš arī aizver vārdiem:

„Dzīvo sveiks, garāmgājēj." Māceklis izvēlas sev

Skolotāju. Viņš godina To līdzīgi augstākām būt-

nēm. Viņš tic Viņam un atnes Tam labākās do-

mas. Viņš sarga Skolotāja Vārdu un uzraksta To

uz sava vārda zobena. Viņš rāda darba čaklumu

un varoņdarba rosīgumu. Viņš sagaida pārbaudī-

jumus kā rīta gaismu, un vērš cerību uz nākamo

vārtu aizbultējumu.
Draugi, ja gribat Mums tuvoties, izvēlieties

Skolotāju virs zemes un nododiet tam vadību. Viņš
sacīs jums laikā, kad atslēga gatava pagriezties

Vārtos. Lai jums visiem ir Skolotājs virs zemes.

104. Nostiprinaities domā par Manu vēlēšanos

dot jums labāko ceļu. leskatait, cik nepieciešami
atbalstīt Manu vēlēšanos. Nekas novecojies lai ne-

kavē jūsu tiekšanos. Neaizmirstiet, ka viens zirgs

klupdams izjauc visu karavāni, tāpēc sakiet, .ej

stingrāki, citādi tavs liktenis šķēpa galā." Neslē-

piet, ka tuvošanās Mums svārstās uz svariem.

Sacīsim lūgšanu Šambalai: „Tu, Kas aicinājis
mani uz darba ceļu, pieņem manu prašanu un vē-

lēšanos. Pieņem manu darbu, Valdoni, jo redzi

mani dienā un naktī. Sniedz, Valdoni, roku Tavu,

jo tumsība liela. Sekoju Tev!"
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Varat iet, kā uz līgsmes kalnu. Apskaužami

cīnās apmēri par cilvēces apzinās atjaunošanos.

Meistars priecājas par apņēmību.

105. Mēdz būt četrēji mācekļu veidi: vieni

seko Skolotāja norādījumiem un paceļas saskaņā

ar likumu, otri aiz Skolotāja muguras pārspīlē no-

rādījumus, un ar bieži kaitē Trešie iz-

manto Skolotāja prombūtni tukšai pļāpāšanai un

ar to izposta savu ceļu. Ceturtie aiz stūra peļ

Skolotāju un ir nodevēji. Šausmīgs abu pēdējo
liktenis!

Lai nostiprinās Skolotajā jēdziena apziņa!

106. Taisnība tam, kas saceļas pret rupjiem

un divdomīgiem izteicieniem, jo to avots — nezi-

nāšana. Runai jābūt daiļai, skaidrai un dziļai pēc

satura.

107. Atziņas pakāpes: satrauktais, apkārt vē-

rojošais, klauvētājs, uzklausošais, iegaumējošais,
dzīvē iemiesotājs, šķēpnesis, spēkā varenais, tuks-

neša lampa, tuksneša lauva, Sākotņu līdzstrādnieks,
radītājs. Katra pakāpe sadalās trīs apakšpakāpēs.

Kārtība_ jāiziet pakāpeniski. Kas tiecas, var ātri

pārvarēt, bet atkritējs pats sevi nogāž.

108. Kas tad ir nodevējs? Tas, kas pauž ļau-
kas noklusē, kas piesavinās, liekulīgais, nolie-

dzējs un Mācības bojā ejas gaidītājs.

109. Sirds pazīst draugu. Tāpēc izpētiet drau-

gus., lai neielaistu sirdī garāmgājējus. Meistars —

labākais draugs, nepavairojiet Viņa nastu.
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110. Tuksneša lauvas pakāpe it īpaši piepilda
domas, tāpēc jābūt sevišķi uzmanīgiem. Tuks-

neša lauvas pakāpe nepazīst aizvainojumus. Kas

gan var aizvainot? Diža sirds spēj ietvert to.

Prieks viegli panākams, ja katru mirkli izjūtat pa-
devību Mums. Apmierinājums pieejams mācek-

ļiem, kas mīl mākoņus un saprot, kā saule var de-

dzināt bez mākoņiem. Meistars var darboties ti-

kai tur, kur viņa roka nav saistīta.

111. Meistars mīlēja kaujas un zin, kā tās

pilda Kosma enerģiju. Meistars stāv kopā ar jums
virs bezdibeņa, kas gan izbīsies lielos zvērus?

Staigāt pa pēli blusas meklējot nav pievilcīgi. Bet

turēt rokā Zālamāna zobenu un Maitreijas apsolī-

jumu, sniedz rīta gaismu. Nedzirdētās kaujas ap-

ziņa vien jau skan kā gaviļu taure.

Neizšķirsimies jēdzienos, lai tas, kas pēc Mūsu

domām varoņdarbs, nebūtu pēc jūsējām pagrim-
šana.

Atturiet muļķi no sekliem lēmumiem. Inde po-

stītāja slēpjas novecojušos lēmumos.
112. Saprotu, cik grūti gaidīt izsalkušam, ka-

mēr strebjamais uzvārās, bet vajadzīgs, lai mikrobi

karstumā iznīktu.
_

Kamēr piesātināsies izplatījums,
palūkosimies tālajās pasaulēs, jutīsimies viņu dalīb-

nieki. Satiksme ar tālajām pasaulēm padara sa-

biezēto ķermeni arvienu pieejamāku. Pašlaik tālo

pasauļu skaņas jau drīzi var būt uztveramas. Tālo

pasauļu vada kontakts ar fizisko ķermeni būs ie-

spējams tikai tuvākā nākotnē.
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113. Taisni cilvēka vēlēšanās ir derības baus-

lības galdiņš. Ko aizmidzis gars vēlēsies, to pamo-

dies saņems. Paisuma dūņas aiznesīs nedrošās

domas. Pasaules uzdevumu parādība labākā zo-

bena rūdīšana.

Kas padodas straumei, neatradīs vairs savu

strāvu. Tā var pieņemt pasaules kauju. Bet kas

nenomazgās savu seju straumes strāvā, tas gul-
sies kā pārejas akmens.

Var izpaust neskarto noslēpumu tikai nedau-

dziem, viņu skaits nav liels, bet pats izplatījums vi-

ņus klausās, jo cilvēku kausētava pārkausēs pa-
saules domu. Lai cilvēki ir modrībā par domu.

114. Darbības kannu nevar izsmelt ar bez-

darbību. Kas sakrāvis sārtu Patiesības sadedzinā-

šanai, tam jānoliecas pēc katras ogles. Taisnības

bauslis nedeg un negruzd, tas uzliesmo negaidīti un

sadedzina šķēršļu cietokšņus.

Kosmisko veidojumu izdošanās nav līdzīga cil-
vēku jausmām. Cilvēka prāts līdzinās iesācēja mā-
cības stundai, viņš cenšas izvairīties atbildes, ap-
cukurojot savu meli. Bet kā tad jūs noiesit? Ti-
kai apzinoties Kosmisko veidojumu tuvumu. Kur
tiesneši un kur tiesājamie?

Vai sfairu muziķa nozīme cilvēka šķituma uz-

varu, jeb vai ta svin aizmirstās Patiesības šķī-
stīšanu.

Pravietojums atceras svētas pilsētas notiesā-
šanu un šķīstīšanu.
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115. Bieži Mums jautā, kāpēc Mēs nesteidzamies

iznīcināt kaitīgu būtni? Šī darbība jāpaskaidro,
vēl jo vairāk tāpēc, ka jums pašiem ir tādas iznīci-

nāšanas ieroči. Paskaidrošu ar ārsta piemēru. Ne-

reti ārsts grib izgriezt nederīgu nervu mezglu, bet

simpātiskā centra reakcija aptur vina nazi. Neviena

būtne nav nošķirta. Neskaitāmi kannas tīteņu slāņi,
kas saista visdažādākās būtnes. Pa kannas strau-

mes ceļu var just pavedienus no visnevērtīgākā līdz

cēlākam. Tāpēc satriecējam papriekšu jānomirdina

kanāli, kas savieno kannas strāvas. Citādi atse-

višķa taisnīga iznīcināšana var būt kaitīga visai

daudziem. Tāpēc iznīcināšanas līdzeklis jālietā

loti uzmanīgi.

116. It īpaši var iespaidot veselības stāvokli

mazākā neīstība padevībā un atjaunošanās pamatu

pieņemšanā. Tāda nesirsnība var būt ieperinājusies

dziji apziņas plaisās. Neīstības lipīgums ir liels un

izposta apkārtējos izstarojumus. Kaut cilvēki zi-

kādu postu viņi nodara sev un citiem ar

puslēmumiem! Viņi saskalda apziņu, novedot

to līdz nāvei. Kā vienmēr, slimība iesākas ne-

manot, bet pēc tam dzīvību apdraudoša operācija

neizbēgama. Tā ceļas cilvēku bojā eja no niecīgas
neīstības odzes dzeloņa. Brīdināt vajag, bet pār-

taisīt nevar. Zirgs, pacēlies virs bezddibeņa, nepa-

zīst pavadas.
117. Kāpēc uguns var izplūst no kāju pēdām?

Tiekšanās ir kā uguns kvelme un nevaldāma kā vie-

suļvētra. Mūsu Norādījumu kvēlajai izpratnei ugu-
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nīgi jāspārno. Tāda liesmaina pašieslēgšanās ir kā

valnis, no tā neskarti novērojat kauju, modrībā ga-

tavi raidīt savu bultu.

Izraudzītie kareivji, kāda straume nevaldāmi

plosās ap jūsu nometni! Neatkārtojama un skaidri

nenomatāmapasaules acīm. Kas gan piespieda jūs tu-

rēt zobenus asinātus un vairogus pacietībā pacel-
tus? Teiksit, Mēs zinām zemes noliktos laikus un

nekas neaizslēgs mūsu acis. Nolikto laiku Turētājs

uzticējis mums spēku saskaņošanos un lemšanu. Un

pacietība pārvērtusies negrozāmībā. Vakar bijām
satricināti no gaidīšanas, šodien līgsmojam cīņas

aizrautība, jo zinām, ka lemta kauja ved pie uz-

varas."

„Septiņu Vārtu Valdiniek, ved mūs uz saules

pusi, mūs, kas izgājuši caur pusnakti. Mūsu bultas

pieder Tev, Valdiniek! Bez Tava Norādījuma mēs

neieiesim atpūtas sienās. Ne stunda, ne diena, ne

gads neaizsprosto ceļu. Jo Tu, Visstraujais, turi pa-

vadas mūsu zirgus! Jo Tu Pats izbaudījis ceļu un

galvojis ar pacietību. Saki, Turētāj, no kurienes tek

pacietības avots?" „No uzticības rūdas."

Kas zin, kur vēstnesis maina zirgu?
118. Bieži dzirdam pašapmierinātus izsaucie-

nus — esmu jau pārvērties, esmu daudz sasniedzis!

Grīļojošais „es", vai pareizi esi sevi apskatījis? Ja
esi daudz sasniedzis, tad svētība tev, bet vai nav

mainījies apkārtējais un vai nepārnesi uz sevi cita
sekmes? Bet kur gan vērīgums, un vai nepievelci
sev gara slimības?
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Maldīgi domāt, ka_ Mūsu sarunas bez sekām.

Gan otrādi, katrs norādījums nes aizsardzības vai

notiesāšanas viesuļus. Vai var būt citādi, kad katra

pašapmierinātība atnes kaitīgu infekciju. Kad katra

aprobežotība barojas no kaimiņa labuma. Tāpēc
katrs uzmanīgi neuzklausīts Norādījums kā bulta

sirdī. Katra aizlīšana prom kā žņaudzošas ķēdes.

Jūs zināt, ka viss karājas izplatījumā. Kas gan pats
iesitis savas notiesāšanas naglu? Bet Mēs steidza-

mies izbeigt kannas, lai atbrīvotu ātro kuģi no lie-

kām tauvām.

Nolikta laika sasprindziet dzirdi, lai saprastu

katru Meistara vārdu.

119. Katra godbijība pret Meistaru rāda Mācī-

bas saprašanu. Katra Meistara darba vietas cienī-

šana pierādīs iedziļināšanos un padevību. Bet šīs uz-

manības zīmes nevar pasacīt priekšā. Šīm zīmēm

pašām jāuzzied apziņā. Meistars neteiks — ~Paradi

Man uzmanību."

120. Vai tā saucamais brīnums mēdz būt gai-
dīts? Protams, pirmais fainomena noteikums, ka

tas negaidīts. Pati cilvēka apziņas būtība nostāda

fainomenu ārpus uztveres. Parastā apziņa ceļ
šķērsli, iepriekš pielaižot pretrunīgus noteikumus.

Zināšanas Adepts var cilvēkus lūgt: „Mīļās būt-

nes, netraucējiet ar saviem gaidu saucieniem, kad

pasaules esences retorte jau rada laimīgu savieno-

jumu. Vai gan var sagaidīt kuģa pagriešanos pa

labi, kad Mūsu Roka virza stūri pa kreisi?"

Vienīgi skaidra negrozāmības apziņa būs pasau-
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les procesa līdzstrādnieks. Ja istaba liekas mūsu

acij tukša, vai varam apgalvot, ka tā patiesi tukša?

Lai nezināšanas rēgi neierobežo apvārsni.
121. Apstiprinu un saprotiet, ko tūdaļ nevar,

tas rīt pilnīgi iespējams. Meistars arī pauž_speķu,

lai apsargātu jūsu varoņdarba daiļumu. Cilvēku ne-

laime ir tā, ka tie nesaprot iemiesošanos un varoņ-

darba noteikumu sarežģītību. Vientulība ir varoņ-

darba labākais draugs, bet dažreiz vajadzīgi lieci-

nieki un kannas likumi tad sevišķi sarežģīti.

Meistars var virzīt galveno darbības kanāli.

Meistars var apsargāt līdz zināmai pakāpei. bet ēnu

deja turpinās savu rotaļu. Vajag nostiprināt domu

prašanā tuvoties daimoniem. Kad ieraugot vārtu

sargu, ne visai rūpējaties par viņa psīcholoģiju. Tā-

pat, kad satiekat notiesāto, jūs ar viņu nesāksit pār-

spriest kosmogoniju. Virs zemes nākas šķīstīt dār-

gumus un pat daimoni nav reti ceļā. No Mūsu agrā-

kajām dzīvēm var atgādināt veselu virkni satikšanos

ar drausmīgiem tēliem. Stichijas piedalās visai ro-

sīgi zemes varoņdarbā, kā sardzes no divām pusēm.

Kad uguns cīnās ar zemi, var nomanīt dažus dabas
fainomenus. Var sagaidīt dažas nelaika parādības.
Zeme ir vecās domāšanas aizstāve, bet uguns —

evolūcijas sacelšanās.

Kādu nedzirdētu kauju izcīnām stichiju mir-

dzumā! Pirmvielas neiznīcība piešķir cīņai iztu-

rību. Tāpat kā esamību nepārtrauktības zināšana

spārno varoņdarbu. Sakait: „Māsas un brāli, var

pulēties nepārtraukti un spārni aug dienu un nakšu
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ņirbumā." Mazticīgiem sakait: „Atsildaities un ap-

cukurojieties Skolotāja atskārtumā, bet paši neme-

tiet akmeņus ceļā." Stichiju cīņā katra vecā domā-

šana, kā šķērslis gaismai. Sakait: „Nesarežģījiet
audumu!"

122. Stāvoklis liekas bez izejas tiem, kas domā

balstīties uz cilvēkiem, domu spēka vietā. Sarūgtinā-

jumi no cilvēku stāvokļa plūst, kā upes viļņi. Bet Pa-

tiesības veidi, ko nosaucat par idejām, valda pār pa-
saules kannu. Var nobrīnīties, kā Patiesības veidi

cīnās izplatījumā. Kamēr cilvēku lielākā dala vēl

trūdējas nezināšanas un nodevības ārprātā, Patie-

sības domas vij savas debesu ligzdas, kas reālajai

ēvolūcijai daudz nepieciešamākas, kā veselu tautu ce-

ļos krišana.

Jus apzināties īstenības lietu un maijas lietu,
īstenība ir izplatījuma doma, bet maija — cilvēku
uzmanība. Paturiet prātā, ka katru no Mums var

apbēdināt_ iemiesoto zemais stāvoklis. Bet tam nav

nekā kopēja ar ēvolūcijas plānu, jo domas rada. At-

sevišķa ķermeņa augšana vai iziršana un Patiesī-

bas veidi dod iespēju lidojumam jaunās sīairās.
Katrs dzīves Skolotājs varēja pamatot savu nozīmi

vienīgi uz Patiesības veidiem un radīja nākotni ar

domu, bet ne ar pūla apziņu.

Lai agrāko sārtu pelni aizmiglo redzi, bet jauno
tēlu ugunis mirdz Bezrobežībā. Kad esam aiz tautu

un valšķu robežām, vai nav tad vienalga, kuru pla-
nētu baro izplatījuma doma! Svarīgi, lai viņa būtu

piesātināta ar vispārības labuma apziņu. Tad tautu
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plūsma nevar mulsināt skatienu, vērstu uz ēvolūci-

jas negrozāmību.
Meistara dzīves vietas godāšana nav zemes

pielūgšana, nav tempļa konvencionāls paradums,
bet ir taisnības iedegšana izplatījumā.

Mums bijis daudz jāpiepūlas ar cilvēces stā-

vokli, bet Mēs neesam nožēlojuši nevienu ēvolūcio-

nāru domu. Šīs domas uzplaukst kā burvīgs ķīmisks
dārzs, un brīnišķi neredzami šā dārza līdzstrād-

nieki. Tikai protiet domāt par vispārības labumu

un Mēs vienmēr esam ar jums.
Nobeigsim ar leģendu: „Palūkosimies uz

zvaigznēm. Mums teica, ka gudrības trauks izlijis
no Tušitas un brīnišķā dzēriena pilieni iemirdzēju-
šies izplatījumā." Bet Meistars sacīja: „Tur spīd
domu bultu smailes, jo doma ieurbjas starotājā vielā

un rada pasaules."
Radoša doma, nebeidz izdaiļot izplatījumu ar

gaismas ziediem!

123. Zālamans sacīja: «Nolikšu tevi krustceļā
un padarīšu tevi klusu un nekustīgu, un tavā priekšā
ies notikumu zīmes. Tā remdināsi cilvēka ziņkā-
rību, ta ieskatīsies noliktajā straumes plūsmā, jo
virs cilvēcīga traucas pasaules doma."

Tā novērojiet notikumu plūsmu, it kā no torņa

virsotnes skaitāt avju barus.
124. Kad māceklis zaudē Skolotāju, tam jāat-

dod Viņam gredzens, no Viņa saņemtais. Nevajag
uzskatīt gadījumu par izņēmumu. Apsēstības kan-
nas iemesls vai gara vājība var viegli novilkt ro-
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bežu starp mācekli un Skolotāju. Pašdarbība var

aizraidīto atvest pie pārtrauktās gaitas punkta. Mā-

ceklim jāsaprot steidzamības vajadzība un jāpiegrie-
žas darbam.

125. Atklāts, gatavs nokratīt vecās pasaules

skrandas, tiekdamies uz jaunu apziņu, alkdams at-

ziņu, neizbiedējams, patiesīgs, padevīgs, vērīgs sar-

dzē, aizvien darbā, mērķim piemērīgs, jūtīgs tuvojas
māceklis Skolotājam. Viņš atradis uzticības taku.

Maija viņu nekārdina. Mara viņu nebiedē. Zemes

klēpī atrasts tālo pasauļu akmens._ Izdaiļota dzīve,

un apstiprināta prašana, un iznīdēti liekie vārdi.

„Meistar, man izdēvies pārciest karstuma bultu un

pārciest aukstuma šausmas. Pametuši mani zemes

spēki, bet atvērta mana auss. Un gaismas ķerme-
nis gatavs ietrīsēties uz Tavu saucienu. Un manas

rokas gatavas atnest vissmagākos akmeņus svētnī-

cai. Zinu trīs Vārdus, zinu seju Aizklājušās Vardu,

spēks mans vairojas." Tā griezās māceklis pie Sko-

lotāja.
126. Cilvēces nelaimes ceļas no neprašanas ie-

tvert apziņā labu un ļaunu nozīmju pavedienus.
Cilvēce, visupirms, pielietā zīmes savai nākotnei,

viņa, vispirms, domā caur sevi, un noslēdz pasauli
ar sevi. Vai ar tādiem izmērījumiem var būt pa-

reizs priekšstats? Šās sasaistības galvenās un šaus-

mīgās sekas, ka daudz kas labs un derīgs stājas
rindā ar kaitīgo. Neskaitāmi piemēri, kad nākot-

nei saņemto norādījumu pielāgo tuvākai stundai un

tas zaudē savu vērtīgo uzdevumu. Dažreiz veselu
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tautu liktenis ietverts vienkāršā formulā, bet cil-

vēks grib personīgi uzsūkt vesela kollektīva jēgu, un

gatavā formula izrādīsies sadrumstalota, kā rupjas
rokas sagrauts akmens tēls. Šās pašaprobežotības

rupjums būs viskaitīgākais vērtīgu iespējamību sa-

brukšanas elements.

Gaišo pasauļu pavedienus izlietā ikdienas pie-
lāpīšanai, kurpretim pasaules uzdevumu saskaņo-
jumi nebūt neizveidojas bieži. Tāpēc ar trīsām, visu

aptverot, tuvojieties pasaules uzdevumiem. Caur

katastrofu plaisām sajutīsit zemes drebēšanu, bet pa

to pašu klinti uzkāpiet pasaules izpratnes sfairā.

Vai tam, kas izbārstījis pasaules graudus savā

dārza, bet prieks tam, kas atdevis katru izpratnes
graudu vispārības labumam. Tā ir pavēle tiem, kas

nonākuši pie pasaules uzdevumiem.

127. Enerģija un griba — kannas valdinieki.
Kas atsacijies no sevis, kas tiecas pēc vispārības la-
buma, kas padevīgs kaujā, prieka pilns darbā, iegūst
mirklī Archata apskaidrotību, kas vinu padara par
savas kannas valdinieku. Atskāršanu var saprast
ka jutzinašanu. Protams, šī jūtziņa var aizlidot vai

arī nerasties. Šie gara meteori maldās izplatījumā,
aiznesdami neapzinīgas cilvēces laimīgās iespējamī-
bas. Archata apzina sniedz priekšrocības, bet arī

pilna atbildības. Vai daudzi spēj izjust atbildības
prieku? Atbildības stunda vajadzīga vīrišķība at-
zīt sevi par Archatu, kas cīnās bez jebkādas palī-
dzības, stādot pretim stichiju uzbrukumam savu sa-

prašanu un gribu.
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Sastapšanās ar stichijām nezinātajam ir tikai

pasaka, bet jūs jau zināt, cik bieži_ stichijas tiek pie-

vilktas cilvēku reālajā dzīvē. Mācība ne vien reiz

vien norādījusi par fizisko parādību iespaidu uz cil-

vēka organisma stāvokli. Enerģija radīs stichiju

koordināciju ar cilvēka organisma spriegumu.

Griba dzimst no pieredzes un vērības pret esamī-

bas fainomeniem. Tā nepieejamā kanna var pakļau-

ties cilvēka iespaidam.
128. Pie Mums noris sarunas par nākotni, pie

tam atļauts iztēlot visplašākos veidojumus, apstip-
rinot tos ar faktiem un analoģijām. Tāda progno-

zes rotaļa noder labākai atpūtai, viņa modina snau-

došos centrus un dzemdē jaunas domas. Mūsu Mā-

cība radīta no pieredzes un prognozes. Tāpēc ie-

teiciet draugiem domāt par nākotni. Nederīgi do-

māt par to, sekmīgs vai nesekmīgs pašreizējais

mirklis, vienīgi iebīdot faktu nākotnē, rodam viņa
vērtību. Tā izveidojas nākotnes īstenība.

Mēs esam nedibinātu fantāziju ienaidnieki, bet

apsveicam katru mērķim piemērotu prognozi. Ja uz-

būves elementus var pierādīt un griba tos var sa-

lodēt, tad var pastāvēt, lai plānu apstiprina. Uz-

būves nederīgums vai trauslums atrodas mūsos pa-

šos. Sabrukšanas šausmas izriet no apziņas un iz-

pratnes neatbilstības. Izpratnes loģika uzrok pa-

matus, kamēr apziņa jau svin uzvaru. Ja acīmre-

dzamības izpratne aptvers savu stāvokli īstenības

apziņas priekšā, tad lēmums taps par negrozāmību.
Ta domājiet par nākotni, tā tuksneša vīdū celiet zi-
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nāšanas mūrus. Jūs zināt, ka katrs šo muruakmens

neapšaubāmi derīgs. Neapšaubamības samērs attu-

rēs zināšanas ienaidnieku uzbrukumus. Skaitait

katru stundu, kad ceļat nākotni. Cilvēces galvenie

spēki dzimst no prognozes. No kurienes gan vīriš-

ķība? No kurienes tiekšanās? No kurienes pār-

varēšana?

129. Nodevību vajag paredzēt. Katra nodevī-

bas pazīme atklājama. Ja bailes daudzkrāsainas,
tad vēl daudzkrāsaināka ir nodevība. Būsim

modri!

130. Sakait viņam: „Vajag pat vislielākajos
satricinājumos un sašutumā paturēt gara mierī-

gumu." Atbildēs: „Nav jauna jūsu Patiesība. Kā-
lab man sasprindzēt gara mierīgumu, ja mans ķer-
menis drebēt dreb spriegumā." Sacīsit viņam:

„Tas ir pilnības sasniegšanas likums." Atbildēs:

„Arī tas nav jauns. Kādas tad ir pilnības sasniegšanas

priekšrocības?" Teiksit: «Vingrināšanās mierī-

gumā dara spējīgu pārvaldīt ķermeņa dažādos stā-

vokļus. Gars, kas nav meklējis pilnestību, ķermenim

nomainoties, nogrimst vienaldzības stāvoklī, un pēc

tam maldās neapzinātu atmiņu nomākts. Pie tam

rupji miesiskas atmiņas iegremdē viņu bezausmas

stāvoklī.

Nepieciešami izvairīties no vienaldzības, ķer-
menim nomainoties. Tiekšanos tuvinot pilnībai, rā-

sies mierīgums pāriet no viena ķermeņa otrā. Pie

tam tiek aizsniegta Archata īpašība, kurš nekad ne-
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pārtrauc apziņas plūsmu un pastāvīgi tiecas nā-

kotnē."

Sakait klausītājam. — sagatavot gara piepildī-
šanās mūžīgo Amritu var vienīgi pieredzē. Vai iz-

mēģinātājs var aizmigt neatliekama mēģinājuma
laikā? Tāpat arī Mēs, apziņā modrie, savienosim

dzīves neizārdāmā pērļu virknē. Dažam šis pa-

doms liksies abstrakcija, bet Mēs zinām visu pilne-
stības ceļa praktisko reālitāti.

Tāpat jaatskārst otra Archata īpašība. Vajag
macet dažus dzīves periodus noiet citu acīm nepa-
manītam. Pārliecīgas uzmanības bultas izposta
purpura aizsargtīklu. Šo mēģinājumu drīz varēs

paradīt uz ekrāna. Neizvairāmies uzstādīt nesen

nesasniedzamo Archata jēdzienu līdz ar zinātnisku

mēģinājumu. Ta var kalt tiltu uz tālajām pasaulēm
un atrast dzīvību tur, kur iedomājas kaut kādu nāvi.

131. Kad fiziskajām un ķīmiskajām parādībām

pieskaras citi smalkāko enerģiju izpaudumi, tad tās ir

spēcīgs cilvēces iespaidošanas faktors. Ja attālās

planētas stara ķīmisms nospiež cilvēka organismu,

tad mūsu zemes izstarojumu tuvākie savienojumi,

iedarbojoties neskaitāmiem kosmisko veidojumu
spēkiem, būs cilvēces tiekšanās sviras. Cilvēku

perturbāciju likumi nav noteicami ar acīmredzamī-

bas elementu iedalījumu loģiku. Kā gan bez apkār-

tējo procesu izpētīšanas var izrisināt domāšanas

aparāta mezglus?! Kaut kur uzliesmoja sārti stari,

un veselas tautas gatavā sacelšanās saplaka. Kaut
kur pārmainījās okeāna straumes un notika pargro-
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zības pasaules tirgū. Tie ir rupji, acīmredzami pie-
mēri. Bet cik gan smalkāko cēloņu un seku piesā-

tina izplatījumu un izvago cilvēces slāņus!

Laužu likteņa lēmēj, ieej laborātorijās, un uz-

kāp observātorijās, kaut arī ne tūdaļ atradīsi ana-

loģiju ar sociālajām problēmām, tad pētošais prāts

uztvers īstenības aparāta sarežģītību. Viņš uz-

tvers, ka cilvēces ēvolūcijas likteņi neatdalāmi no

kosmiskiem procesiem. Tāpēc reāla zināšana bez

aizspriedumiem būs uzticams vadonis uz nākotni.

Bet kas zinātni par cilvēku sabiedrību atskaldīs no

pasaules procesiem, tas atcirtis sev kājas un no-

lems sevi kropla esamībai.
132. Šausmīga slimība ir iedomība un aizdo-

miba. Pirmā rada trulumu un nezināšanu, no ot-

izriet meli un nodevība. Jūtīgi jāizšķir līdz-

strādnieku motīvi. Vairogs aizsarga tos. kas ar ap-
skaidrības īstumu var apsegt tumsas rievas.

Nevis vientiesis — tautas pasaku laimes bērns,
bet kareivis, modrais un paredzējušais — tāda ir

pašreizējā laikmeta seja.

133. Jautāsit, cik zinātņu nozares cilvēks var

ietvert, lai novērstu sastinguma rūpes? Protams,
nozaru triāde nepagrūtinās domu plūsmu. Esošā

pamatu etiķa, pagājušo mūžu aploks un redzamās

pasaules elementu novērojumu daļa var izveidot ne-

nogurdinošu triādi, kas tīra apziņu.

134. Kāpēc Mūsu Vienkopa var viegli izvairī-

ties no uzbudināšanās? Nepārvērtēsim apziņas
īpašību, par pamatu tomēr paliks darba piesātinā-



68

jums. Darbā un prānas lietāšanā slēpjas noslēpums,
ka cilvēki iespēj savienoties kopīgā grupā. Tāda

kopdarbība iespējama un lai Mūsu sekotājus nemul-

sina dalībnieku raksturu dažādība. Pietiekošs darba

daudzums un dabas izlietāšana dos pareizu vir-

zienu darba kopai.
135. Var priecāties, kad aizplūst lielu noti-

kumu laiki. Nekādi postījumi neizjauks jaunu kos-

misku kombināciju īstās augšanas apziņu. Tādām

kombinācijām jāpiepilda mūs ar prieku. Ja mēs tās

apzināmies, tas nozīmē, ka mēs viņās piedalāmies.
Bet ikkatra, kaut arī pa daļai apzināta līdzdarbība

kosmiskajā procesā jau ir liela gara uzvara. Tiek-

šanās uz tālajām pasaulēm ir dabīgs cilvēka gara

virziens, jo gars atceras savas starpplanetārās pie-
redzes.

Nepieciešami virzīt cilvēci ceļā uz tālajām pa-

saulēm. Tāda virzīšana var aizvest caur visiem ne-

zināšanas izsmiekliem līdz patiesajai īstenībai. Tālo

pasauļu parādības pārveidos dzīvi uz planētas ga-

rozas
J

Nolemtā reālitāte dos bēgumu seklo domu

sastrēgumam.

136. Bieži cilvēki uzticas straujam zirgam,
kaut gan ik niecīgs knislītis var dzīvnieku satrakot.

Bieži cilvēki mēģina braukt trauslā laivā, lai gan
katrs akmens draud ar bojā eju. Bieži cilvēki sēd

zem nama sijām, lai gan mazākais zemes satricinā-

jums var tās sagāzt. Tas, protams, viss ir zināms, bet

tomēr cilvēki cenšas izvairīties briesmu, it kā bries-

mas nebūtu iemiesotās esamības pavadoņi. To sauc
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par laimi, kad cilvēki iet virs bezdibeņa, to nemanot.

Bet ja redze pietiekoši attīstīta, tad dzīves ceļinieks

ievēro visus kosmiskos nelīdzenumus. Viņam sā-

pīgi jāmokās, redzot, ka ceļš nav pārvarams.
_

Bet kas gan spēj dot viņam modrību_un spēkus

pāriet pāri bojā ejošās cietzemes plaisām? Pro-

tams, tikai apziņa par pārejas stundas savstarpu

attiecībām pret nākotni, kurai nenovēršami jātop ra-

dītai.

137. Cilvēki negrib saprast sadarbību grupās,

kas pavairo spēkus. Divpadsmitplaknis viens no

vispilnīgākiem veidojumiem, tāds dinamisks spēks

var stāties pretim daudziem uzbrukumiem. Siste-

mātiski sakausēta divpadsmit cilvēku grupa patiesi
var pārvaldīt pat kosmiskas parādības. Tāpat jā-

saprot, ka grupas paplašināšana var viņu vājināt, iz-

jaucot veidojuma dinamiku. Tāpēc vajag ievērot

Mūsu mazo grupu veidojumus. Protams, dažādi kar-

miski apstākļi var pievilkt dažādus karmiskus ele-

mentus. Ar varu tos izdzīt nevar, bet var paātrir
nātā gaitā tos izdzīvot. Katra attīstīta grupas dalīb-

nieka pienākums iepazīt nelūgtos viesus un sasprin-
dzēt gribu, lai izbeigtu dzīves rēķinus. Dažreiz pat

motīvi, kas nav ļauni, saista pie cienījamas perso-

nas nederīgus elementus, tāpat kā kuģa apgrūtinā-
šana ar nederīgu kravu. Bet stūrētājam jāizšķir kra-

vas labums un jāatdala nederīgais.
It īpaši izvairaities no apsolījumiem, šie solījumi

kā gliemeži aplīp ap kuģi. Dodiet cienīgam pelnīto,
bet neapgrūtinait viņu ar solījumiem. Sakausētai



70

grupai jābūt brīvai no savstarpējiem solījumiem. Ti-

kai nākotnes celtniecības apzināšanās būs radniecī-

bas mērķis. Nerunāju par maģiskiem riņķiem, bet

par reālu grupveidīgu iespaidošanu.

138. Pareizi sacelaties pret dzīves netīrības

sēšanu, patiesi, dzīvnieki rīkojas šķīstāk, jo viņu

fantāzija nav aptraipīta. Bez bailēm vajag izdzīt

nekrietno paradumu mest gružus jaunajiem acīs.

139. Brahmavidijas uguns novērojama
_

tikai

acīs. Vārds to neizteic un zīmējums to neattēlo, jo

viņas liesma ir tai domā, kas neizteicas caur miesas

apvalku. Tikai acu spogulis ļauj izstarot augstāku
domu dzirksteles. Tādas acis izšķirs kosmisko

staru dzirksteles, ko rupjā redze sauks vienkārši par

saules gaismu.

Lai ar neapbruņotu aci sadalītu kosmisko staru

Fochata dzirkstelēs, vajadzīga Braiimavidijas

uguns.
_

Cilvēka vārds bezspēcīgs izteikt Brahmavi-

dijas būtību. Var viņā pa daļai iespiesties ar garīgo
redzi, saskatot staru sadalīšanos aizvērtām acīm. Bet

Brahmavidijas uguns pieaugšana dos iespēju atklāti

redzēt tas staru sastāvdaļas, kas nepieejamas mē-

chaniskiem aparātiem. Šī iespēja jau attiecas uz

stāšanos sakaros ar tālajām pasaulēm. Uzliesmo tā

tikpat negaidīti, kā katra apziņas apskaidrošanās, ne-

piespiestai attīstībai, un ierodas viņa orga-
nisma jutīguma attīstības brīdī. Meistars nevar ar

varu iespaidot šo iespēju, bet priecājas, kad redze

no tumsas tiek pievērsta gaismai.
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Tāpat notiek arī ar tālo pasauļu skaņām. Pa-

priekš tās top nenoliedzamas apziņas dziļumos, bet

pēc tam negaidīti ielaužas atvērtā, gavilējošā ausī,

Tie, kas nesaprot apskaidrību, nesapratīs, par ko Es

runāju.

140. Vissliktaki ir cilvēki, kas neprot ticēt un

nezin uzticēšanās varu — garāmejošas ēnas!

141. Mēs neatstājam Mūsu brāļus. Mēs apsve-

ram sekmīgās iespējamības un nostādām tās pretim

acīmredzamībai. Sējējs var mainīt tīrumu, nezau-

dējot savu derīgumu. Tāpat Mūsu brāļi var mainīt

darba lauku, kad zin, kā viņu tuvie modri seko viņu

radošajam darbam un gara centieniem. īstajā līdz-

darbībā katram brālim jāzin, ka viņam izrauga vis-

labākās iespējamības. Šai zināšanai jābūt viņam par

atbalstu visās grūtībās — tas Vienkopas pienākums.
Vai gan iemiesotais viens var zināt, kad viņš

sācis vai beidzis kaut ko? Nav iespējams kaut ko

par sevi zināt miesas tērpā. Daudzi mūži auž vienu

apziņas audumu un vajag ļaut uzticamiem Brāļiem
nolikt stundu, kad lotuss būs uzplaucis. Viņi var no-

lemt pielietājamo piemērību mērķim, un šinī gribā
un uzticības dziļumā atrodas viena no kannas uz-

varām.

142. Ņemsim piemēru no zvēru dzīves. Kad orga-

nismiem, kas barojušies tikai asinīm, jāatšķiras, šis

process modina vienmēr nepilnības sajūtu. Šie ak-

lie mazuli tik neapzinīgi piegriežas dabas spēkiem,
ka tikai līdzcietība vērš uz tiem uzmanību. Bet pa-
iet laiks un tie pārvēršas spēcīgā barā, taisnība,
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viņi savā starpā plēsās, bet vienkopus uzbrūk ienaid-

niekam. Radusies jauna enerģija, kaut sākums bija

niecīgs.

Ņemsim celtniecības piemēru. Jauna nama cel-

šanai nojauc veco ēku. Katrs akmens, katrs baļķis,
ko izņem no vecās ligzdas, brēc par nodarīto ne-

taisnību. Bet sadalīšana notikusi un uzliesmojusi

jauna enerģija. Kali Iznīcinātāja tapusi par Māti

Radītāju. No drupām ceļas jauna celtne. Jauna

enerģija pilda izplatījumu. Tādiem vienkāršiem pie-
mēriem vajag atgādināt par nepieciešamību atjau-
not enerģiju.

Kad runās jums par formu, kas var nesatrici-

nāmi pastāvēt gadu tūkstošus, tad Mēs, vispirms,
nožēlosim enerģijas spirāles nekustību ap tādu iz-

gudrojumu. Tāpēc dižena darbība būs vienmēr

Mūsu prieks. Postīšanu Mēs saucam par radīšanu,

ja ir apziņa par nākotni. Enerģijas strāvas radīšana

ir kosmisko straumju izpratnes sākums. Tāpēc do-

mājiet par kustības izpaušanu, kā domās, tā darbos.

Visi dzirdējuši par Jaunā laikmeta atnākšanu, vai

jaunais var atnākt bez darbības?
Var apsveikt katru jaunu aklu mazuli, nekā at-

kārtojošu vecu papagaili. Salīdzinait cilvēcei doto

dzīves Mācību straumi. Katra no tām, neaizkarot
iepriekšējo, izlauž jaunus vārtus uz zināšanu. Ar

dzīves darbību apzīmogota katra dotā Mācība, tā-

pēc tās vajag mācīties ne lai iepazītos, bet piepildītu
dzīvē. Tikai tādā kārtā radīsit enerģijas strāvu.

143. Pazīstam veselu valšķu rašanos, piepa-
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turot plāna kustīgumu. Cietoksni ielenkušie uz

laiku atkāpjas, lai pastiprinātu spēkus, bet pēc tam

viņu nometne pārvēršas draudošā nocietinājumā,
kas ar savu izskatu vien apspiež šķietami nepie-

ejamo cietoksni. Ar vienpusīgas enerģijas neprātī-

gumu būtu aizdzīts bojā vesels kara spēks, bet dar-

bības jaunas straumes radīšana rada jaunu cie-

toksni.

Zināšanas cietokšņa radīšana ir uzvara.

144. Garīguma pilns trauks — tā saucam cil-

vēkus, kas, uz agrāko mūžu pamata, varoņdarba ap-

ņēmībā paplašina apziņu un tā ieiet ēvolūcijas pa-

matu izpratnē. Ja šis apzīmējums kādam liksies ne-

zinātnisks, tad vai var nosaukt gara varoni par Lei-

denes pudeli? Taisni tā uzkrājas ārējā enerģija un

noteiktā laikā seko izlādēšanās. Smags ir sprie-
gums, kad potenciāls gatavs, bet nav vēl pjenācis
laiks. Grūts mēdz būt tāpēc, ka jūtīgs aparāts uz-

tver sevišķi bīstamas Pirmatnējās Matērijas daļas.
Kā zināms, pati Pirmatnējā Matērija — Mate-

ria Matrix nenokļūst līdz zemes sfairai, inficēto ze-

māko slāņu turbiljona dēļ, bet tā saucamais Fo-

chats, kas ir Pirmatnējās Matērijas grānulācija,
dzirksteļu veidā var aizsniegt zemes virsmu, un

viņu var pat uztvert daža redze, kad saules stars šķeļ
ķīmisko planētas staru, nokrāsojot dzirksteles pēc
stara ķīmiskā sastāva.

Bez Fochata zemes virsmu sasniedz gaismune-

sošās matērijas — Materia Lucida izplūdumi. Dažai

labai redzei tā liksies par gaismas strāvām un plan-
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kūmiem izplatījumā.
_

Šīs ķīmiskās parādības var

noturēt par acu savādību, vai pat par redzes dē-

fektu, bet zināšana parādīs, kāda dziļa nozīme

tām ir organisma labā.

No vienas puses apziņā uztvertajām Fochata

dzirkstelēm un Matērijas Lucidas strāvām ir labda-

rīgs iespaids, tās pilda garu ar ēvolūcijas nepie-
ciešamības apziņu, no otras puses tās spēj apdedzi-
nāt un draud ar centru uzliesmojumu, jo viņas ir

uguns stichijas daļas. Uguns stichijas izpaušanos
var salīdzināt ar visvairāk sasprindzētu elektrības

krāsu, bet elektrības gaismas schēma ir aprobežota,

turpretim Fochata ķīmisko gaismas dzirksteļu dažā-

dība pārsniedz_ jebkuru iztēli. Fochata gaismas
veids līdzīgs dārgakmeņu kristalliem. Barojot psī-
chisko enerģiju, Fochats lauž ceļu uz tālajām pa-

saulēm, turpretim Materia Lucida auž apziņas no-

stiprinājumu. Viens stiprina, otrs dzen piepildīšanās

bezgalīgajā bezdibenī. Tās ir lielā Ouma daiļās dā-

vanas !

145. Vispirms jums paradīja rupji materiālos

likumus. Jus piedalījāties, kad pacēlās gaisā, izda-
rīja materializacijas un priekšmetu atsūtīšanas mē-

ģinājumus — viss tas ne laika kavēklim, bet sting-
rai atziņai. Pēc tam jums parādīja astrālo pasauli,
bet ne lai ienirtu viņa. Paplašinot apziņu, jūs dabū-

jat iespēju pazīt auras un reinkarnāciju sejas. Iz-

beidzot ar pusmateriālo pasauli, Mēs pārgājām uz

kosmisko gaišredzību un gaišdzirdību. Izlietājot
atvērtos centrus, varēja parādīt dažādu kādību sta-
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rus un smalko substanču uzbūvi. Tā mes tuvoja-

mies tālo pasauļu apjēgšanai, kas tuva uguns sti-

chijām un tāpēc bīstama. Tālab bija nepieciešams

aukstuma režīms, un sekas bija spīdošas. Bez se-

višķiem organisma satricinājumiem izdevās paradīt

Fochata grānulāciju, citiem vārdiem, iegūt tā sau-

camo prizmatisko redzi.

Kāpēc svarīgi sajust Fochata parādību? Šīs

vissmalkākās enerģijas grānulācija ir par pamatu
kosmiskiem sabiezējumiem. Tā tad, taisni Fochats

būs tēvs, kas virza jaunu telpisko ķermeņu vei-

došanos.

Tas, kas aizsniedzis tālo pasauļu atzinu, sajutīs

Fochata kristallu spēku un skaistumu. Tas ir grūts
izmēģinājums un Mēs priecājamies, jo fiziskais ķer-
menis reti uztver vissmalkākās enerģijas.

146. Katrs nepatiess apvainojums, aizdomas

un apgalvojumus tūdaļ apgrūtina sūtītāju. Neprā-

tīgi cerēt, ka melu sekas var atlikt vai noslēpt.

Proti, šīs sekas līdzīgi solījumiem ieaug kannā, lai

tas negrozāmi izdzīvotu.

147. Stingri jāapzinās starpība starp gaidīšanu
un tiekšanos. Gaidīšanā vienmēr būs nekustīguma

stunda, tiekšanās, turpretim, vienmēr ir lidojums nā-

kotnē. Tādu izšķirību var saprast tas, kas nav ap-

mierinājies ar savas dzīves tagadējo gaitu un domā

par daudzplanētāro esamību nepārtraukto plūsmu.

148. Apskatīsim pretstatu starp zemes gudrību
un talo pasauļu gudrību. Protams, ja gars sen
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versts uz talo pasauļu pilnību, tad zemes dzīve bus

tikai drumstalu salasīšana.

Visi mēģinājumi vissmalkāko enerģiju laukā var

notikt stundās, kad viegli atrauties no zemes. Tā ir

it kā neatvairāma tiekšanās uz tālo pasauļu gud-
rību. Jebkura zemes izjūta šķiet niecīga, salīdzinot

ar šo lidojumu bezgalīgajā Bezrobežībā. Bet daž-

reiz mums jānostiprina zemes gudrības balsti. Mēs

priecājamies par tālo pasauļu gudrību, un nav jā-
aizmirst zemes gudrība.

149. Šodien dzirdējāt sfairu mūziku, to tempu,
kas stiprina evolūcijas apziņu. Proti, ne temats,

bet ritms ietver sfairu mūzikas būtību. Proti, skaņu
tīrības īpašība ir par starpplanētāro vadu. Šīs ska-

ņas dzirdamas daudzās tālajās pasaulēs, bet zemes

virsū tas var dzirdēt vienīgi virsotnēs un ir vaja-

dzīga mūzikāla auss. Bet auss, kas dzirdējusi
sfairu mūziku, jāsargā no vēja.

150. Ikviens, kas kaut reizi nožēlojis darbu

Mūsu uzdevumu labā, rada nepārspējamu šķērsli

starp sevi un Mums.

151. Protams, kurināmā jautājums Āzijā jā-

groza. Minerālu kurināmo vajag prast lietāt un arī

ierīkot koku apstādījumus. Bet zilskābe jau sen

saindē Āzijas smadzenes. Pat augstumos atrodas

dedzināmo materiālu slāņi. Pazaudējusi smadzenes,
tauta pārvērtusies slinkos liekēžos.

Galvoju par veselību tur, kur apzinīgi sargā

prānu. Evolūcijai jāizpaužas nešķirami no tautu

dzīves uzlabošanas.
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Suņu rejas var dot ritmu simfonijai. Kapsētas

klusums bieži ir kroplāks par vēja gaudām.
152. Jo pilnīgāks gars, jo neizbēgamāk viņš

apzinās visas zemes dzīves dziļās ciešanas. Kur-

pretim Pats Es nemitīgi paužu jums prieku. Tāds

prieks var būt apjēdzot tālās pasaules. Ņemsim
vienkāršu piemēru.

_

Caur nakts tumsu_jūsu_pajūgs
steidzas mājup, apkārtējam negaisam būtu jāiedveš
jums skumjas, bet jūsu gars līgsmojas priekā. No

kurienes tas! Tikai no apziņas, ka mājas tuvu un

pati tumsa jums nekavē nomanīt sirdij dārgās būt-

nes. Vai liela nozīme zemes dzīves ciešanām, kad

tālās pasaules tapušas mums par īstenību!

Paspējiet nekavējot apjēgt jūsu ceļu uz tālajām
pasaulēm. Tikai šī dzīves izpratnes paplašināšana
dos jusu garam prieka ceļa pamatu. Par ko lai ci-

tādi priecājas? Vai par to, ka iemiesošanās neizbē-

gama? Bet bez priekšstata par nākotni, iemieso-

šanās būs tikai dzīves lappuses nejēdzīgs fragments.
Proti, dzīvnieciskam saprātam nav vajadzīga nā-

kotnes apjēgšana, bet taisni atziņas griba virza cil-

vēku pie dzīves maiņu izpratnes. Ar tādu domāV

šanu cilvēks iegūst tiesību priecāties un tiekdamies

var tuvoties sadarbībai ar tālajām pasaulēm.
Ne astronomiski, bet ikdienā cilvēce pavairos

savas dzīves bagātības un nostādīs līdzās katras
dienas daudzo parādību samērojamību.

153. Ikvienam, kas ar apziņu aptvēris ēvolū-

cijas pamatus, ir pienākums šo zināšanu sniegt tālāk

zināmam cilvēku skaitam. Pie tam liels un mazs
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pasludinātājs padots vienam likumam, viņam jā-
sniedz zināšana bez jebkādas citu brīvības apspie-
šanas. Evolūcijas pamatus var aptvert tikai lab-

prātīgi un cilvēki tos var ieveidot dzīvē, vienīgi
tiecoties ar gara sacelšanos. Evolūcijas pavirziena

dēļ jāpārveido visa dzīve. Tas nav iespējams tam,

kas nav gatavs garā nest šo dāvanu zemei. Bet,

turpretim, šai dāvanai ir nozīme, lai izbeigtu zemes

ceļu. No visvecākiem Vedantas nolikumiem Mēs

pazīstam šo atsvabinošo principu. Bet pirms ēvo-

lūcijas atjaunošanās Mūsu pienākums ir nemitīgi

paust par šo dzinējspēku.

154. Jūs bieži esat jautājuši par gariem, kas

pametuši zemi tālo pasauļu dēļ. Bet ieraudzījuši
mūsu planētas slimīgo nokrāsu, jūs sapratāt, ka ir

mērķim piemērīgi pāriet uz turieni, kur mājo skaistā

īstenība. Parāds zemei jāatdod, pavēstot ēvolūci-

jas pamatus, šeit būs augstākā līdzdarbība cilvēcei.

Bet nekāds stikla spraislis neaizturēs izauguša
ozola zarus.

Lai viss, spējīgais pacelties, tiecas augšup!

155. Jāgriež vērība uz vidējām smadzenēm.

Taisni viņu attīstība dod jogisma sasniegumu dzīvē.

Parādību uzkrāšanās dzīvē norāda, kādā merā dzī-

ves Joga augstāka par mākslīgo paaugstināšanos

ārpus īstenības.

156. Taisnības ritms, kā nesagraujams cietok-

snis. Ne vārdu sablīvējumiem, bet skaņas ritmam iz-

šķiroša nozīme.



79

157. Tautu migla aug. Liesmainais zieds nav

redzams planētas izplatījumā.
158. Cilvēki parasti domā, ka viņi var sasniegt

pilnību daudz un dažādiem veidiem. Šis mirāžu

daudzums nomierina nabadzīgo domāšanu. Kur-

pretī cilvēcei ir tikai divi celi. Vai nu gudri sprie-

gumā meklēt Ouma apjēgšanu, vai baļķim līdzīgi

gulties zārkā, domājot, ka gan kāds vai kaut kas no-

kārtos gara sīktirgotāja likteni.

Cilvēka dzīves lielākai daļai vajadzētu pildī-
ties ar īstu tiekšanos apjēgt augstākās iespējamī-
bas, kā ar visnepieciešamāko un aizrautīgāko no-

darbošanos. Bet atziņas gaisma atvietota ar reliģiju
konvencionālām formulām un cilvēks, aicinātais

domātājs, klanās tumšam kaktam, un apkar sevi ar

amuletiem, nezinot pat attēla simbolu. Atkārtojiet
to visiem parastības tumsā gulošiem.

Nekādu pusceļu nav — vai nu tiekšanās vai

nāves stingums. Pie tam tiekšanās pilna kosmisko

apziņu prieka, un šausmu pilnais nāves sastingums.
Valdības, kas domā apsegt nodoma nabadzību ar

parastības izdošanās masku, uzņemas kapraču
darbu. Tā vajag brīdināt jaunatni par dzīves Jo-

gas iestāšanos.

Visas agrākās Jogas, kas bija sniegtas no aug-
stākiem Avotiem, pieņēma par pamatu noteiktu

dzīves īpašību, bet tagad, Maitreijas laikmetam

iestājoties, vajadzīga Joga, kas aptver būtiski visu

dzīvi. Visu ietverot un ne kā nevairoties, tāpat kā
bībeles leģendā par nesadegošiem jaunekļiem, kas
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vīrišķīgi nodevusi sevi ugunij, un ta saņēmuši

spēku.

Varat likt Man priekšā dzīves Jogas nosauku-

mu, bet varbūt visatbilstošākais apzīmējums būs

Agni Joga. Taisni uguns stichija dod šai pašaizlie-

dzīgajai Jogai nosaukumu. Kamēr agrākajās Jo-

gās briesmas vingrinājumos pamazinājās, uguns
Jogā briesmas palielinās, jo uguns, kā savie-

notājs elements, izpaužas visur, bet par to sniedz

atziņu par vissmalkākajām enerģijām. Uguns ne-

aizvedīs no dzīves, viņa arī būs uzticams vadonis

uz tālajām pasaulēm. Jo kas gan piepilda neizmē-

rojamo izplatījumu?

Ta tad uzsmaidīsim uguns dzīvei.

159. Kāpēc Joga nosaukta par ugunīgu? Spēka

izpaudums uzlabo spilgtu dzīvi un dzēš katru nie-

cīgu parādību. Uguns izpaušanās ir matērijas ap-

skaidrošanās, citiem vārdiem, kur uguns, tur pazī-

me, ka ir tuvošanās pilnībai.

Mums pazīstamas parādības, kad sasprindzēta
aura pievilka sev izplatījuma uguni un sāka ievī-

ties sevišķā spīdumā. Tādā veidā rodas cilvēka

fiziskā saistība ar vissmalkāko enerģiju. Bet Mēs

jo sevišķi cienām, ja var sajust augstākās enerģi-
jas atmosfairas vidējos slāņos un just, kā nepara-

stas iespējamības nolaižas uz cilvēku.

Tumsības bedres prasa stipru dezinfekciju,

vienīgi uguns izspiedīsies cauri šiem kaitīgajiem

izgarojumiem. Bet ja jums sacīs par uguns stichi-
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jas briesmām, atbildiet, ka briesmas ir varoņdarba

vaiņags.

160. Vai var ierobežot kauju vienīgi ar sek-

mēm? Šķietamā neizdošanās ir balsta saknes. Iz-

došanās, kā daudzkrāsainas ziedulapas, bet no-

stāvinait saknes uzlējumā, jo viņās ir spēka sula.

leteicu spēku uzlūkot kā pieredzes nogulsni. Mēs

atkal esam dzīves dārzā, kur pieredze dod sa-

sniegumu.

161. Palūkosimies, kur ir starpība un līdzī-

gums starp Agni Jogu un pārējām Jogām. Kanna

Jogai ir daudz līdzības, kad tā darbojas ar zemes

elementiem, bet kad Agni Joga iekaro ceļus uz

talo pasauļu apjēgšanu, tad izšķirība top acīmre-

dzama.
_

Radža Joga, Žnana Joga, Bhakti Joga —

visas tas izsargās _no_ īstenības un tāpēc nevar

ieiet nākotnes ēvolūcijā. Protams, Agni Jogam
jābūt Žnani un Bhakti, un gara spēku attīstība

padara viņu par Radža_ Jogu. Cik skaista ir ie-

spēja atbilst nākotnes ēvolūcijas uzdevumiem, ne-

atmetot pagātnes gara iekarojumus! Var nelepo-
ties ar jaunumu, jo tikai elementu saskaņojums at-

jauno iespējamības.

162. Katras briesmas sniedz arī priekšrocību.
Balsenes centrs atnes sintēzi. Tā zobens rūdās

ugunī. Protams, katra liesma bīstama, bet uztve-

res formas smalkums nostiprinās liesmā. Tāpēc
Agni Joga tiek radīta uz uguns, dzīvības devējas un

gribas radītājas, parādības pamata.
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163. Kas grib peldēt, tam bezbailīgi jāmetas
ūdenī. Kas nolēmis izpazīt Agni Jogu, tam jāpār-
veido ar viņu visa sava dzīve. Kāpēc cilvēki do-

mā, ka Jogai var ziedot daļu slinkās vaļas, palie-
kot netīrās domās visu pārējo laiku? Patiesi, vi-

sām darbībām jābūt šķīstījošās uguns tiekšanās

pārņemtām- Atminieties, kā iesāku ar jums Agni
Jogas pazīšanu, tā ari jūs ievadait savus mā-

cekļus ugunīgās Jogas iegūšanas robežās. Kā tēl-

nieki iesāciet pieskarties neapstrādātās matērijas
dažādajām pusēm. Negaidīti, nenogurstoši izšķiliet
dzīvības uguns dzirksteles no chaosa virsmas.

Kā Dižās Mātes rotaļa sasniedz varenu spēku
Fochata enerģijas spirāles locījumos, tā vīrišķīgi
dodiet cilvēkiem visu dzīves apvienošanas negai-
dīto izpratni izpazīstot Bezgalību.

Nepiegrieziet vērību gara niršanai un uzlido-

jumiem, jo tie var būt tikai kustības spirāles loki.

Sliktāki vienmērīga nevērība un iedomība. Lai

Agni Joga ved pa liesmas uzbūves ceļu, paužot lj-
dzīgumu kosmisko veidojumu mūžīgajam rašanās

procesam.

Visapvienojošākā Joga uzliek pienākumus yei-
dot visu dzīvi attiecīgā ārēji disciplīna.

Ja šī neatvietojamā disciplīna var nebūt par va-

žām, bet pārvērtīsies atbildības priekā, tad var uz-

skatīt pirmos Vārtus par atvērtiem. Kad būs apjēg-
ta sadarbība ar tālajām pasaulēm, tad atvērsies

otrie Vārti. Bet kad būs saprasti evolūcijas pamati,

tad kritīs trešo Vārtu šautra! Beidzot, kad būs sa-
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protama sabiezētā astrāla priekšrocība, tad kritīs

ceturto Vārtu šautra. Līdz ar šo pavirzīšanos uz

priekšu aizdegas atziņas centru ugunis un atnāk

jūtziņa smalkāko enerģiju zibeņos. Tā sargait at-

ziņas uguni un sargait augošo spēku.
164. Cilvēki daudz runā par palīdzību, kurai

jānāk no Mūsu Patvēruma. Pasekosim, kādā mērā

cilvēki prot saņemt šo dižo spēku. Katrs, kas sap-

ņo par palīdzību, jau patmīlīgi nosaka_ palīdzības
virzienu un apmēru. It kā zilonis varētu novieto-

ties zemā pagrabā? Bet palīdzības lūdzējam nav

daļas par apmēru un piemērotību. Ziemas vidū jā-
uzzied lilijām un tuksneša vidū jāizverd avotam, ci-

tādi Skolotājs nav daudz vērts.

Bet, „tuksneša radītāj un aukstuma valdniek,
tu pats radīji savas slāpes un iedrebējies no sirds

aukstuma. Mans avots palika ārpus tava skatiena,
un tu nepavēries Manās puķēs. Tu aizsprostoji savu

ceļu ar patmīlību un tev bija laiks tikai apsargāt
tavas dārgās kāju pēdas no tevis paša izaudzētiem

ērkšķiem. Mana palīdzība aizlaidās kā izbijies
putns. Manis sūtītais steidzas atpakaļ un žēli gau-
do baltais Lobnors. Mana palīdzība ir atstumta!"

Bet ceļinieks nebeidz truli saukt pēc kādas palīdzī-
bas un virza uzmanību uz savas nākamās bojā ejas
vietu.

Tapec Mes ieteicam vienmēr vērību, kustīgumu,
bezaizspriedumību, citādi nevar sekot līdzi īstenībai.

165. Vientuļnieka ceļš nav Musu ceļš. Vajag
sniegt dzīvei pieredzes ziedus. Tāpat, kas gan no-



84

lems sev netraucējamās esamības vieglo uzdevumu?

Kas var uzņemties kaujas skatītāja lomu? No šī

brīža nav skatītāju, nav gulētāju, jo liesma pie

sliekšņa.
166. Ikviens cilvēks pieder pie kādas Jogas,

kaut pirmatnējā vai sagrozītā stāvoklī. Var sadalīt

cilvēkus pēc stichijām, tāpat var iedalīt pēc Jogām.
Nereti svētulī pazīstat Bhakti Jogas kroplību. Ne-

panesamajā atlētā — Hatha Jogu. Fanātiķi — Ra-
dža Jogu, liekulī —

Žnana Jogu. Bet kas gan var

būt augstāks kā piepildīt īsto Jogu, kas savieno ze-

mes apziņu ar kosmisko pulsu! Vai var iedomāties

kaut ko, kas atvietotu iemiesotā gara galveno tiek-

šanos, kaut ko, kas aizpildītu astrālo saprašanu,
kaut ko, kas attaisnotu cilvēces esamību? Bet Agni

Jogas mācīšanās tuvina cilvēku tālajām pasaulēm.
Varat Mani jautāt — kādi fiziski paņēmieni no-

derīgi Agni Jogai? leteicu mazu prānajamu rītos,
ne vairāk par piecām minūtēm, nevajag lietāt gaļu,

izņemot žāvēto, augli, dārzāji, piens, miltu ēdieni,
kā vienmēr derīgi. Tāpat atmetami visi vīni, izņe-

mot ārstnieciskai lietāšanai. Opijs ir Agni Jogas
ienaidnieks. Mākoņi pie debesīm Agni Jogam grūti

panesami. leteicu apavus izolēt ar gumiju, un no

rīta pastaigāties, izvairoties no dūmiem. Vīrišķīgi var

uzņemt daudzveidīgos ziņojumus no dzīves, jo nav

iespējams noteikt, kur slikti un kur labi.

Cilvēks, kas ienesis dzīvē īsto Jogu, pilda sa-

vu lielo uzdevumu. Tā mūsu priekšā ir Agni Jogas

pamatojums.
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167. Varbūt kāds prasīs — vai ir viegli iet

Patiesības nesējiem? Protams, katram nesošajam
ir grūti iet, un nekad nevar tikt atvieglots viņa
ugunīgais ceļš. It kā jumols nolaižas uz Patiesības

nesēja pieri un apsloga smadzeņu centrus. Tikai

apzinīga cīņa noved gara varoni līdz uzdevuma iz-

pildīšanai. Niknuma migla vilksies aiz viņa, jo viņš
izved planētu no vientulības.

Vai var uzskatīt par drošsirdīgu to, kas pats
sevi sauc par bezbailīgu? Vai var uzskatīt par mā-

cītu to, kas pats sevi sauc par zinātnē iedziļināju-
šos? Patiesi, katrs varoņdarba cienīgais rada sa-

vus darbus, nepasludinot tos ne par labiem, ne par

sliktiem, bet darbojas tā, kā tas viņam pašam ne-

izbēgams. Tā rada iemiesojuma nobeigšanas ceļu.

Vai gan tas, kas pabeidzis ceļu, sauks noieto

par grūtu? Pakāpes pabeigšana pilda ceļinieku ar

prieku, jo viņš zin, kam tas tuvojas.
168. Vai cilvēks var pacelties vai atslīgt sevis

dēļ vien? Protams, nekāda būtne nevar darboties

bez nozīmes apkārtējam. Ne tikai ar katru darbību

viņa saviļņo atmosfairas dažādos slāņus, bet burtiski

velk sev līdz tai tuvās būtnes. Jo vairāk tāpēc

cilvēkam jāapjēdz sava atbildība pasaules visuma

priekšā. Cilvēks pacēlies savās domās, un līdz ar

to kaut kam būtiski labu darījis. Cilvēks sabru-

cis garīgi, un līdz ar to varbūt kādu nonāvējis.
Blakus apzinīgajām domām pastāvīgi noris ne-

apzinīga sadarbība, aptverot plašus apjomus pēc
kannas un auras likuma.
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Nav viegli izšķirt, kad kāds ir slepkava vai lab-

daris. Tikai Agni Jogas gaismas nesēji var apgai-

smot mūsu domu chaosa taisnīgo darbu, bet tādel

vajag sevi pašaizliedzīgi veltīt Agni Jogai. Bez

tam, ne daudzi mīl pašaizliedzības briesmas, tāpēc

tikko teiktais saprotams ne daudziem. Bet var_ mi-

nēt daudz piemērus, kad ārprātā grimušais Āzijā

bijis par iemeslu cilvēka bojā eja[ Eiropā. Un kad

gara pacilātais Amerikā izdziedējis kādu Ēģipte.

Tāpēc domu svētīgā uzplaukšana ir gara ugunīgais

zieds.

169. Kā uguns ir visu sasaistošai sākotne, ta

Agni Joga apņem visu dzīvi. Var ievērot, kā pakā-

peniski apziņa top asāka, kā rodas taisnīgs apkārt-

nes novērtējums, kā aug pasauļu kopdarbības ne-

grozāmība. Tā pildās dzīve ar augstākās izprat-
nes zīmēm. Taisnība, kā reāls jēdziens, ieiet kat-

ras dienas lietāšanā.

Ne tikai centru sadegšanas briesmas, bet smel-

dzošs jūtīgums pret netaisnību pavada drošsirdīgos

Agni Jogas meklētājus. Bet ko nozīmē šīs bries-

mas pareizā atsvabinošā ceļa apzināšanās priekšā!
Var salīdzināt Agni Jogu ar Rīta Zvaigzni, kas

vēsta gaismas tuvumu.

170. Attīstoties centriem, cilvēce sajutīs vi-

ņai neizprotamus simptomus, ko zinātne savā nezi-

nāšanā attiecinās uz visnedabīgākām saslimšanām.

Tāpēc ir laiks uzrakstīt grāmatu par dzīvības ugu-

ņu novērojumiem. leteicu neatlikt, jo vajag paskai-
drot pasaulei esamības realitātes un kopības parā-



87

dības. Nemanot ieiet dzīvē jauni jēdzienu kombi-

nējumi. Šīs zīmes, ne daudziem redzamas, rada

dzīves pamatu, iespiežoties visos veidojumos. Ti-

kai aklais nenomanīs, kā pildās dzīve ar jauniem

jēdzieniem. Tāpēc arī vajag aicināt zinātniekus

apgaismot acīmredzamību.

Arst, nepalaidi garam!

171. Agni jogam jāatsvabinās no tautību kon-

vencionālisma, kaut arī pagaidām joprojām pieder

pie vienas no tām. Agni jogs atsvabinās no nodar-

bošanās vienveidības, kaut arī piekopj kā galveno
vienu zinību un vienu amatu. Agni jogs atvieto

asins radniecību ar gara radniecību. Agni joga vai-

rogs ir sevis atdošana pasauļu ēvolūcijai un stingra
atsacīšanās no aizspriedumiem.

172. Jogam jāuztur tīrībā elpojamie orgāni,
kādēļ viņam norādīts karsts piens, baldriāns un pi-
parmētra. Jogam jātur tīrībā kuņģis un zarnu ka-

nāli, kādēļ atzīta par labu lakrica un Aleksandra

pākstis. Jogam jāuztur tīrībā plaušas, kādēļ viņam
dots alvejs un sveķu saprātīga lietāšana. Jogam
jāuztur tīrībā visam caurnirstīgā soma, kādēļ viņam
jālietā muskuss. Ar tīrību saprotams arī dziedzeru

veselīgais spēcīgums.

173. Jogam nepiemīt divdomība. Jogam ne-

piemīt čukstēšana par personām, kas pieder Brā-

lībai. Tāda čukstēšana nes nodevības sekas. Jogs
zin, cik lielā mērā katrai viņa domai ir spēks iedar-
boties uz viņu pašu. Jogs ir labvēlīgs pret visām
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evolūcijas pazīmēm. Jogs vīrišķīgi atzīst kosmisko

atkritumu kaitīgumu un_satriec melu apstākļus.
174. Meistars novēro joga attīstību. Joga at-

tīstības pazīme būs Meistara balss sadzirdēšana, tai

pašā laikā attīstās jūtība pret taisnīgumu.
175. Joga apstiprinājums būs pilns īstas līdz-

dalības pasauļu ēvolūcijā. Bet ir vēl atšķirīga joga

īpašība — viņš nepazīst nāves, jo apziņas pamoša-

nās nepazīst esamības pārtraukuma. Tādā veida

jogs ne mirkli nepārtrauc kalpošanu Patiesībai. Ta

Jogu atzinušais pakāpeniski dodas augšup pa pa-

sauļu kāpēm. Kā uzdevums, tā kalpošana norit ne-

pārtraukti. Apziņas uzglabāšana dažādos apvalkos

padara joga varoņdarbu nepieciešamu dzīvei.

Līdz šim Joga izpaudās reti un sevišķos ap-

stākļos, bet gara ēvolūcijā prasa Jogas ienešanu

dzīvē, un uz to jāvirza jaunās paaudzes domas.

Fanātisms un mazticība Mums nav vajadzīgi, bet

katru veselīgo dzīves pārveidošanu ievēros un

pabalstīs.
176. Ja gribam ievadīt Agni Jogu dzīvē, vajag

tās izpaudumus apvīt visparastākām pazīmēm. Pa-

vaicājiet mācekli: vai viņš vēlas saņemt Meista-

ra atbalstu? Vai viņš vēlas garīgu un materiālu

palīdzību? — Protams vēlas. Tad dosimies uz pār-
baudīšanas ceļu. Ir labi negaidot pārbaudīt ar auk-

stumu un izsalkumu. Ir labi negaidot pārbaudīt ne-

ticību un nodevību, melus un māņticību.

levērojiet, ka saplok vājais gars no vēja pūs-

mas, kā klakstina ar mēli barības iekāre un kā lū-
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pas nievā vissvētākos Pamatus. Bet, luk, viņš iet,

nabags un pašaizliedzīgs, viņš uzsmaida aukstu-

mam un izsalkumam, viņš tic augšupejas Sākotņu

varenībai un, mūžīgi jauns, gatavs uzņemties atziņas

varoņdarbu.
Kad prasāt Jogas lietašanu dzīve, tad būsit īstie

audzinātāji.
177. Apstiprinait visas jaunās dzīves iekārtas

pareizību. It sevišķi apkarojiet svešu vērtību vil-

totājus.
178. Tā pati nemainīgā Patiesība sniegta cil-

vēcei dažādos tērpos. Gluži tāpat viņu izkropļo

svaidīgais pūlis nepilnā gadu simtenī. Tāpēc joga

pienākumā ietilpst Patiesības šķīstīšana. Kad jaun-

atsegtais Patiesības vaigs uzsmaidīs pašaizliedzī-

gajam meklētājam, tad prieks aizskanēs uz tālajām

pasaulēm. Izplatījums izsaucas — top šķīsts dzī-

ves uzdevums. Un Patiesības Nesēju sejas smaida.

Tāds smaids ir rets, bet Joga var būt tā avots. Tā-

pēc Jogas mācīšanās ir dzīves apskaidrošana.
179. Pirms vislielākās kaujas dosim rīkojumus

pēc parastā plāna. Nav labi, ka cīņas izjauktu dzī-

ves gaitu. Cīņa ir_ mūsu uzdevums. Tā jāpārnes
katras dienas plānā.

180. Burvis pat visparastāko darbību ievīsta

neparastības tērpā. Jogs pat visneparastāko parā-
dību ievirza parastības robežās, jo viņš zin, cik

mērķim piemērīga ir daba. Jogs nav vecs un nav

jauns. Jogs nav vecs, jo viņš pazīst pakāpeniskas

augšupejas teku. Viņš nav jauns, jo apzinās agrā-
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kās pieredzes krājumu. Jogs var iziet caur dzīvi

nepamanīts. Jogs var pasmaidīt vājprāta runām,

bet satriec gara tumsību.

„Es esmu bargs Patiesības apvainošanas satrie-

cējs. Es uzņemos vecās pasaules iztīrīšanu. Es

būšu nepiekāpīgs pret niecības uzmākšanos. Es

uzņemos iedrosmi stādīt pretī savu patību ļaunuma
trakumam!" Tā apstiprina jogs un apstiprinājuma
tvirtumā kaļ savu Patiesības zobenu. Uzskatait

par laimi piebiedroties Jogai!

Pagātne sniedz iesācējam jogam savus labākos

augļus, nākotne atvērs viņam darbības plašumu.
181. Mēs mācījām jūs uztvert pamata domu,

nepakļaujoties izsacītā ārējam veidam. Kā Budha

norādīja pēc viena vārda veidot veselu saturu, tā-

pat arī jūs paplašinait jūsu mācekļu saprašanu pēc
viena vārda un zīmes. Bet galvenais — netiecie-

ties atkārtot. Ja gara uztvērējs gatavs, tad katra

doma ieurbjas bultai līdzīgi. Bet ja audu iziršana

jau apgļotājusi centru kanālus, tad nekāda Joga nav

pieejama.

Protams, Jogas Mācība atnesīs labumu kat-

ram, pat ja tas nesasniegs garīgas parādības. Jogas
arejie principi, katrā gadījienā, uzturēs veselību,
stiprinās atmiņu un iztīrīs domāšanu.

Bet kur gan bus iekarojumu pazīmes, kas cel

augšup garu? Vispirms uzliesmos centru iekšējās
ugunis, tad atskanēs neredzamā Meistara balss un,

beidzot, būs ārējās liesmas parādīšanās, kas it kā

savienos personīgo apziņu ar izplatījuma apziņu.
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Tad jau iespējama pieskaršanās skaistām, bīsta-

mām, vissmalkākām enerģijām, visam, kas pārvei-

do dzīvi, atmetot nāves jēdzienu.

Grūtums pieskarties neparastajam dažreiz rada

sevišķus dzīves paņēmienus. Miegs saīsinās un

stāvoklis guļus apgrūtina. Muskuļu sasprindzē-

jūms nogurdina gara darbību un katrs auras sain-

dējums var radīt ciešanas. Protams, šīs īpatnības

iespējams novērst, neizejot no plūsmas, un Jogas

gaisma segsies ar izplatījuma gaismu.

Kur tad ir cits ceļš uz Nirvānu?

182. Vēl Jogas pazīmes. Kad varat dziļi, brī-

vi elpot augstumos, tad pieejams ceļš uz astrāla

augstākajiem slāņiem, ja apziņa to pieļauj.

Ceļā uz Jogu var būt tas, kam viegli uzskatīt

savas zināšanas par niecīgām. Kas reti atceras sa-

vus nopelnus, ko apstiprinājuši cilvēki. Kas nav

piedalījies reliģijas nepatiesajās izpausmēs. Kas ne-

skaita savu zemes ģinti, kaut arī atceras reinkarnā-

cijas. Kas_ var ik gadus atjaunot dārza sēju, pa-
smaidot vētrai, kas_ aiznesusi iepriekšējās pūles.
Kas pazaudējis mēlnesības spēju. Kas nodevies

meklēšanas spriegumam pēc Augstākā, acij nere-

dzama. Kas atteicies no biedrošanās ar visiem Pa-

tiesības nodevējiem. Kas apvijis sevi ar tīro do-

māšanu, kas dod neuzvaramu auru.

Patiesi saku — Agni jogam jāsaņem cienīga
vieta zemes virsū un augstāk, jo viņš sevi ievijis
vissmalkākajā stichijā. Un kad mazdūšība sajūt
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šausmas, viņš ietērpjas ugunīgas bruņas, baiļu viņa

nav.

Atminieties uguns kristību, uguns krustu, visus

liesmainos kausus, ko jau sen jums parādīju, kā

nākamās Jogas simbolu. Uguns simbols izgājis caur

visām Mācībām lietāšanai dzīvē. Tā uguns pa-

rādīšanās tuvojusies un ūdens atvietojies ar uguni.

183. Uzdodu jums turēt Meistara yārdu augsti,

lai nekas mazinošs nepieskartos šai ķēdei, kas ap-

vieno pasaules. Tāpat uzdodu jums sniegt palīdzī-
bu tiem, kas nemitīgi klauvē. Es uzdodu runāt par

dzīves uzdevumu virs zemes. Es uzdodu atmest

visu, kas apkauno kopību ar Mums. Es uzdodu ap-

stiprināt Mūsu esamību.

Mūsu Mācības izpratnei būtiski jāpārveido at-

zinušo dzīve. Viņai jāatnes iespējamības, citādi kā-

dēļ apkrauties?!

184. Pie Jogas priekšrocībām pieder iespēja
sazināties ar Skolotājiem. Pie tam jāizšķir divas

vada īpašības. Atsevišķais vads un izplatījuma
vads. Atsevišķais vads sniedz viena izvēlēta Sko-

lotāja iedarbību. Izplatījuma vads savieno ne tikai

ar vairākiem Skolotājiem, bet dod arī iespēju sa-

ņemt kosmiskas zināšanas. Nepieciešami saprast

starpību spēku patēriņā starp abiem vadiem. Kā

spuldze, dažādu strāvu iespaidota, vibrē centri pret
izplatījuma vadu. Patiesi, vajadzīga piesardzība,
lai ievestu dzīves lietāšanā dažādu enerģiju saska-

ņojumus.
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Jums ir divi izšķirības piemēri un jūs zināt,
kādā mērā atsevišķais vads mazāk skar veselību.

Nākamajiem pētījumiem svarīgi zināt, ar kuru no

vadiem jums darīšana. Daudzi zinātnieki nespēs

sadalīt pētīšanas metodes. Kāpēc vienam no novē-

rojamiem mazāk vajadzība pēc sevišķiem nosacī-

jumiem, kurpretim otra gars trīs kā neredzēts

putns, un acīmredzami līdzekli sairst bez labuma?

Sī Jogas pakāpe pieskaras tām enerģijām, kas tik

grūti pielietājamas tagadējai dzīvei. Dažreiz pēc

neparastā enerģijas veida skaršanas vajadzīgs pa-

rādību pārtraukums lielākam laikam, bet cītīgais

gars nepielaiž šo centru atpūtu, un tad Mēs sa-

kām — piesardzību!
Jo Agni Jogu vēl tikai ievada dzīvē un tie, kas

nodevuši sevi spēku iedarbībai, pārcieš sevišķas

grūtības, it kā citas rāses cilvēki. Tāpēc sakām zi-

nātniekiem — „neklūdieties slēdzienos!"

Daudziem liekas, ka tie ar mieru sevi atdot

ēvolūcijas sasniegumam, bet nosacījumi visai skar-

bi, un kas neprot izmest lielu tīklu, lai labāk ne-

tuvojas !

185. Dažs jaunais jautās: „kā saprast Agni
Jogu?" Sakait — kā visu sasaistošās uguns stichi-

jas izprašanu un pielietāšanu dzīvē, stichijas, kas

baro gara kodolu. Jautās — kā gan lai es pieeju
šai atziņai? „Šķīstī domāšanu, un pēc tam izzini

trīs savas vissliktākās īpašības un sadedzini tās

tiekšanās ugunī. Un tad izvēlies Skolotāju virs ze-

mes, un izpazīstot Mācību, stiprini ķermeni ar no-
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rādītajām zālēm un prānajamu. leraudzīsi gara

zvaigznes, ieraudzīsi centru šķīstīšanās ugunis,
dzirdēsi Neredzamā Meistara balsi, un ieiesi citās

smalkākajās izpratnēs, kas pārveido dzīvi. Palīdzī-

ba gatava tev, kas esi iegājis, un uzdevums dots.

Tu esi atzinis, ka prieks ir sevišķa gudrība. Tu ne-

atgriezīsies vairs agrākajā straumes krastā. Tu esi

apjēdzis izplatījuma kaujas. Tev nav vairs aklās

acīmredzamības. Tu esi atzinušais līdzstrādnieks

un brālis!"

186. Agni Jogai kaitīgs galdnieka un kalēja
amats un veļas mazgāšana. Jābūt gatavam pārciest
izplatījuma kaujas. Jāsaprot arī, kādā mērā uguns,
kas modināta dzīvē, izsmalcina organismu. Hierar-

chiski taisnīgi nolēmu, ka jaunās Jogas ieveidoša-

nas varoņdarbs augstāks par citiem uzdevumiem.

187. Ja Agni Joga jāieved dzīvē, tad viņas

nesējiem nav jāatšķiras no dzīves ārienes. Agni

jogs ieiet dzīvē nepamanīts, viņam nav vajadzīgi
cilvēku pievārdi, viņš novēro un necieš novēroju-
ma. Izplatījuma vads pilnīgi izslēdz pūļa uzmanī-

bas bultas, jo ēvolūcijas darbu nerada pūļi. Pat at-

sevišķais vads dažreiz prasa aizsardzību no nejau-
šu bultu alkatības. Tas nenozīmē, ka vajadzīgs
kaut pa daļai aiziet no dzīves. Vajadzīgs tikai ap-

kārtējās norises mērķim piemērīgs novērtējums.

Jogs paiet garām šķietamai nelaimei, jo viņam

skaidri gadījuma cēloņi un sekas. Cilvēki parasti

nosauc par gadījumu neatlaidīgas gadsimteņiem il-
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gas iedarbības sekas. Jogs ierauga īstas iespēja-
mības tur, kur cilvēki pagājuši garām iedomīgā lep-

nībā. Nebrīnieties, ja joga sirds izraudzīsies vis-

nožēlojamāko suni, ja viņš viņā saskatīs uzticības

dīgļus un negaidīti pasauks vienkāršāko zēnu, ka

nākamo līdzstrādnieku.

. Nepaspēs cilvēki jogu nosaukt par skarbu un

aukstu, kad jau viņš negaidīti padarīs īstas mīlestī-

bas un līdzcietības darbu. Protams, šā darba ieme-

slus apkārtējie iztulkos greizi. Krāpnieka nosau-

kums jogam būs pagodinājums, jo evolūcija pretīga

pūlim. Runājam par cilvēci un par attālajiem cil-

vēkiem, bet pūla zvērs nav tuvs cēlējam.

188. Katrs laikmets izved sevišķu Jogas vei-

du pēc pasaules fiziskā stāvokļa. Nevar lietāt ze-

mes elementu tur, kur vajadzīga ugunīga dziedinā-

šana. Ne ūdens, ne gaiss neatvietos uguns spārnus.
Kā nepielūdzama katastrofa, kas noslauka cietze-

mes, tikpat neatliekama ugunīgā spēka atziņas Jo-

ga. Nolikto laiku izpratne ir apziņas apskaidrības
pazīme.

189. Jogam nav daudz lietu, bet to starpā nav

nevajadzīgu. Ja lietai ir vispārēja nozīme, tad pēc

izlietašanas tā jānodod glabātavā. Lietāšanas

priekšmetus tikai retumis var dot uzticamiem cilvē-

kiem. Lai izvairītos no auru sajaukšanās, tos la-
bāk sadedzināt.

Protams, dažreiz derīgi sūtīt priekšmetu, pie-
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satinatu ar noteiktu auru. Jogs izprot lietas īsto

kādību un ap viņu nebūs sliktu priekšmetu.

Jautājums par priekšmetiem atņem cilvēkiem

par daudz laika, tāpēc gara kultūrai apkārt jābūt

augstākas kadības sasniegumiem. Nākotnes vei-

dojumos jāatbrīvo cilvēki no katras uzmanības

šķiešanas fiziskām vajadzībām. Kopdzīves sākums

paredz sniegt katram saprātīgam līdzstrādniekam

iespējamības un pieeju ērtībām, kas taupa spēku un

darbu.

Vai jogs var nesodīti šķiest savu laiku un ener-

ģiju? Vajag iegaumēt, ka dažreiz spēku un laika

izšķiešana līdzinās pašslepkavībai. Tāpat Patie-

sības zīmju lasīšana un viņu nelietāšana dzīvē

novērtējama kā garīga tumsība. Evolūcijas uzde-

vumu apjēgšanas stars ies caur labākiem radīju-
miem. Tāpēc stingri izšķiriet jums dotā kādību.

190. Ceļā uz Mums neaizmirstiet atnest visu

vērtīgo pēc jūsu nojautas. Pamācoši ir pētīt vēr-

tību izpratni. Bieži cilvēki, kas pat zin kaut ko no

gara aploka, var darboties ar niecīgām un neglī-
tām lietām. Viņi aizmirst, ka neglītības priekšmeti

kalpo tumšajiem. Jogam noteikti jāzin lietu kā-

dība.

191. Agri domāt par planētas krišanu, ja sava

paša krišana vēl nav apjēgta. Var dziedināt savas

brūces un iet kā darba cēlējs. Jauna ikdienišķa sa-

prašana dos katra dzīves sīkuma izpratni. Jogs
neaizlido padebešos, bet tur tālo pasauļu saites si-

draba pavedienu.
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192. Jogs atrodas pastāvīgā sava Skolotāja

pārbaudīšanā. Taisni tāpat jogs pārbauda tos, kas

viņam tuvojas. Paskaidrojiet, ko nozīmē pārbaudīt

ar aukstumu, ar izsalkumu un visiem citiem paņē-
mieniem. Garīgi neattīstītais ir nesaprašanā, kā var

aukstuma un izsalkuma sajūta izzust? Bet kas sa-

jēdz lietu būtību, saprot, ka sajūtas neizzūd, bet

gara stāvoklis var būt tāds, ka nekas to nesatrici-

nās. Izsalkušais atradīs apmierinājuma veidu, ja

viņa gars nav noslīdzis līdz zvēra stāvoklim. Sal-

stošais var sasildīties tikmēr, kamēr viņa gars sa-

prot, kādēļ viņam jāaizsargās, citādi paliek zvē-

risks uzbudinājums, apziņas aptumšošanās un

krišana.

Pareizi piebilst, ka rosība būs labākā izeja no

dzīves lamatām. Jogs acumirklī apsver, cik vēr-

tīga ir lietderība. Ja viņa jogisma atsegšanai
tam liks priekšā

_

apēst gabalu gaļas, protams,
viņš atzīs par labāku apēst gabalu gaļas, nekā no-

dot noslēpumu. Gaļas sekas viņš viegli iztīrīs, bet

noslēpuma sekas nodevīgās rokās nav izlabojamas,
un dažreiz jālietā triecējs stars, kas tikai reti pie-
laižams.

Gribu arī atgādināt par radoša darba nozīmi

Agni Jogai. Jums bija uzdots izpazīt divus mūzi-

kas darbus pretējā izpildījumā, un gars saprata, kā-

da bij starpība iedarbībā. Tā paceļas apziņa, Pa-

tiesībai pieskaroties. Vēl viena abstrakcija taps
jums par reālitāti. Un cik skaista ir pastāvīgas

pārbaudīšanas apziņa, viņā ietveras kustība. Vai gan
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uguns jogs var nodoties nekustīgumam? Ne uz-

klausīšanai runāju, bet lietā likšanai.

193. Veiklu šāvēju no stopa, pat kad tas lietā

uguns šaujamus ieročus, atzīs par veiklu šāvēju.

Tāpat arī Jogas, izņemot Hatha Jogu, visas Jogas
savā sasniegumā ir skaistas. Būtu neprātīgi ma-

zināt vienu no tām. Var runāt tikai par labāku

ievešanu pašreizējā ēvolūcijas procesā.

194. Jogam jāizprot atmosfairiskie apstākli, lai

izlietātu darbībā. Tā pat nesaprātīgam novērotā-

jam būs skaidrs, ka elektriskiem viļņiem būtiski

jāpārgroza parastā iedarbošanās kārtība. Tā pat
magnētiskie viesuli un valgmes nokrišņi būs

par cēloni dažādām psīchiskām sekām. Magnēti-
skie viesuli un visas elektroforās parādības ir Mu-

šu draugi, bet visi ajtmosfairas nokrišņi traucē

uguns strāvu. Mēs lietājam elektrības piesātināju-

mu, lai iedvestu pat nesagatavotam cilvēkam viņam

negaidītu jēdzienu derīgumu.
Astrāla aiziešana arī vieglāka, kad ir magnē-

tiskie viļņi, tāpēc jogam ir nepieciešams jūtīgums

pret visām netaustāmām dabas parādībām. Tālab

jogam vispirms vajadzīga sakarība ar prānu. Tā-

lab nevajag aiztaisīt logu, varbūt gan tikai mitru-

mam sabiezējot. Bet derīgas ilgstošas vannas vai

peldes siltumā un bez straujām kustībām. Vispār

straujas kustības izjauc auras kustību un Mēs no

tām izvairāmies. Ātruma ritms neizjauc sakaru ar

atmosfairu, bet konvulsīvas kustības kā adatas ie-

vaino auru. Daudz novērojumu var atvieglot mūsu
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nākotnes celšanu. Bet tālabad jāsaprot, ka pat knisli

dejotāji labāk par cilvēku pazīst atmosfairas ap-

stākļus. Bet cilvēki domā, ka viņi kā dabas kungi

var nekā nezināt.

195. Centru uguņu aizsegšana ar somas plāk-
snēm dažreiz nepieciešama, citādi ārējo apstākļu
asums var likt uzliesmot centriem. Atkal nonākam

pie līdzsvara vajadzības, ko Mūsu Skolotājs sauca

par zelta vidus ceļu un ko var apzīmēt par sapra-

šanas piesātinājumu.
19& Dažādā kurināmā kaitīgums jums jau zi-

nāms, tāpēc jāpiegriež vērība pavardu ierīcei. Kat-

rā ziņā nepalikt ilgi pie pavarda, zinot, kādus viesus

pulcina barības emānācijas, it sevišķi asiņainās.
Tāpēc žāvētu galu un putnus labāk lietāt aukstā

veidā. Tāpat rūpīgi jāsarga gaisa tīrība guļamista-
ba. Nevajag aizmirst, ka ķermenis astrāla aizieša-

nas laikā paliek bez aizsardzības, un ja gaiss sain-

dēts, tad viesu ierašanās neizbēgama. Piparmētra
būs vislabākā atsvaidzinātāja, piepalīdzēdama arī

pašam astrālam. Jo astrāls atstāj ķermeni daudz
biežāk, nekā mēs domājam, bet ar dažādu nozīmi.

Te viņš bez jēgas klīst tuvumā, te spēj daudz de-

rīga pamācīties. Ikviena tiešs pienākums radīt sa-

vam astrālam vislabākos apstākļus.
Tāpat arī vajag ievērot, lai mājā nepaliktu ne-

tīrs ūdens. Mājas strūklakas un akvāriji parasti

medz but nevēlami izplatītāji. Kālab mocīt zivis

un putnus cietumā?

Tāpat gribu uzturēt pilnīga tīrība vienu istabu
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vai vismaz stūri, Meistaram veltītu. Var pie loga

paturēt vienu krēslu, kurā nevienu nepielaist. Ne-

pielaist arī ziņkārīgos, viņu acīs jums jābūt vispa-
rastākiem cilvēkiem, lai vinu iedrošība slīdētu gar

auru. Tie visi ir padomi, lai Jogu spēcinātu.
197. Vajaga domāt par Mūsu darbiem un gal-

vot par viņu pareizību. Vismazākā domas šķelša-
nās aiznesīs bultu tālu no mērķa un tad labāk pa-

visam neskart Jogu. Blāva apziņa ir dzīvnieciskā

stāvokļa mantojums. Kam vajadzīgas neskaidras

domas? Neviens nevēlas saņemt tikpat neskaidru

atbildi. Vajag iztīrīt gara vadu. Bet Mēs neesam

skursteņslauķi, lai spaidu kārtā tīrītu gara kanālus.

Sakait, lai dod iespēju sniegt palīdzību.
198. Jogam nav ieradumu, jo tie nav nekas

vairāk, kā dzīves pūšana. Bet jogam piemīt no-

teikts darbību veids. Nav grūti jogam pārcirst ie-

radumu saites, jo,.vērības spriegums atklāj viņam

pastāvīgi jaunas pieejas apstākļiem. Bet nekustī-

gums ir garīgas tumsības ģindenis. Cik valšķu sa-

brucis nekustīguma dēļ!
199. Nav stipra Mūsu Mācība to rokās, kas

viņu nepilda dzīvē. Sakait visu zemju līdzstrād-

niekiem, lai nekavēdamies rod veidus apstiprināt
dzīvi ar Jogas padomiem. Par daudz to,_kas runa,

un par maz to, kas dara. Neredzu vispārējas lek-

cijas, bet vajadzīgas personīgas sarunas. Nevajag
arī apslēpt grūtības un priekšrocības. Piemērojiet

Jogu pasaules parādībām, jo vajag sniegt dzīves

sistēmu, bez tās sociālās kustības pārvērtīsies par
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veču maskarādi. Stingra brīvības disciplīna pār-

veidos dzīvi tikai līdz ar psīchiskās enerģijas reali-

tātes jaunu apjēgšanu, šai enerģijai ieejot dzīves

lietāšanā.

Apstiprinait, ka vajadzīga jauna apjēgšana pie-
lietāšanai dzīvē.

200. Norādīšana vajadzīga tikai nedaudziem,

bet pūli nezin par kuģa pagriešanos,_ un prasīs no

rīta: „Kurp aiztraukušās buras? Kapec tik tukšs

krasts?" — „Tāpēc, ka jūs nemanījāt,_ kā krāva

vērtīgu kravu, un jūs aizgulējāt saules lēkta vēju."

Atklāti nevar sacīt pūlim, jo no rīta tas dzird

nakts balsi. Var satriekt hidru tikai ar viņai nepa-

zīstamu triecienu. Joga pienākums pētīt negrozā-
mos triecienus.

Kas tiecas uz augstāko zināšanu neatlaidīgi, būs

arvien sardzes vietā. Kuru gan citādi lai sauc par

kareivi? Kurš tad ir arājs? Kurš tad ir vedējs?

Jogam jāsaucas šais trijos goda vārdos. Bet at-

nāks laiks parādīt sējas lauku. Kas gan to mērīs

olektīm? Jo joga lauks ir izplatījums. Kas var

nosaukt vina uzvaras, kad uguns zaigo viņa iek-

šienē? Kas pārskaitīs vina izglābtos, ja viņš tos

veda, netaujājot pēc vārdiem?

201. Mēdz būt greiza doma, ka jogam ir ne-

satricināma veselība parastā nozīmē. Vai tad jūtīgu
instrumentu taisa* no bieza koka ? Vai gan vīnas

stīgu vērtīgums 'nav vinu jūtīgumā pret vissmalkā-

kiem toņa dalījumiem? Tāpat skan arī izsmalcinā-
tais joga aparāts. Proti, viņam žTfrāmas tās neiz-
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teicamās, pārejošās sāpes, kas kā vīnas stīgu uz-

skaņošana pārveido viņa būtni. Var saprast, ka

Mēs nepārspīlēsim Jogas tekas nebīstamību. Kā
var izbēgt sāpes centriem pārdzimstot? Atziņas

uguns nemitas dedzināt.

Jūs zināt, ka sacītais nav abstrakts simbols.

Visi šo sāpju parastie apzīmējumi nespēj atnest la-

bumu, kamēr zinātne nepasteigsies saprast psīchi-
skās enerģijas vai garīguma nozīmi. Jo tālāk sa-

prašana no Jogas bīstamības, jo tālāk ir cilvēks no

sakara ar Augstāko Apziņu. Pie kam nav vērtīgi

nejauši apziņas lidojumi, ir vajadzīga neapklusoša
lidojumu dziesma. Vīna ne vienmēr skan skaidri,
bet viņas melodija arvienu harmoniska.

Tie, kas meklē Jogā piesātinātu veselību, lai

labāk bauda glāzi vīna un patērzē par augstām

idejām, tās neizvedot dzīvē. Jo joga veselība

trīs, kā augšup lidojoša ērgļa spārni. Joga acs redz,

kā tā Ērgļa Acs, ko jūs pazīstat. Joga mierīgums ir

okeāna viļņa spriegums.
202. Joga veselību salīdzina ar vīnas tīrska-

ņošanu. To pašu var teikt par jogā'darbu, te ska-

nošu, te_ klusējošu, apsegtu ar mērķtiecības segu.
Joga mērķis ir pildīt izplatījumu ar derīgu apstipri-
nājumu un vērst enerģiju visur tur, kur aptraipīta
Patiesība.

Vai var apvainot jogu, ja viņš negaidīti parā-
dās vai uz ilgu laiku nozūd? Ir laiks atstāt piesai-

stīšanos pie noteiktas vietas. Tikai doma un dar-

bība var noteikt atrašanās vietu virs zemes. Tā-



103

pēc klejošanas vienmēr nešķiramas no Jogas. Kur

gan tad dzims kustīguma jūtīgums? Kur tad no-

rūdīsies patstāvība? Kur tad veidojas atziņas

vientulība? Joga darba skanīgums var augt no iz-

platījuma. Jogam jāpazīst izplatījums un jāprot at-

nest tautām izplatījuma vārds.

203. Tie, kas nāk pie joga pēc Mācības, nebūs

vienlīdzīgi vērtīgumā. Jogam jāsaprot, kas_ atnā-

cis nejauši, kas var tapt par mācekli, kas vēlāk var

klUt par mācekli audzinātāju, topot pilnīgāks caur

atnācējiem. Sliktāk tiem, kas pieskārušies Jogai,
bet vēlāk cenšas atgriezties agrākajā dzīvē. Patie-

si, vieglāk astrālam atgriezties ķermeņa spīlēs, ne-

kā tam, kas atzinis kaut zinības drumstalu, at-

griezties aizspriedumu tumsā. Brīdinait tos, kas

grib klausīties par Jogu. Mēs nevaram nevienu

pašu maldināt.

204. Par joga vairogu daudzi sapņo, bet zo-

benu izkalt tiem garlaicīgi. Trieciena prasme ne-

nāks no sveša zobena.

205. Mosties, gulētāji Šo saucienu mīl atkār-

tot cilvēku Sevišķi pārsteidz, kad to uzsver gulē-
tāji, joprojām gulēdami. Gul visu mūžu, gul_gadiem,
dažreiz, iegrimstot pēkšņā miegā un snaudā, atkār-

to svešus_ nesajēgtus vārdus. Nerunāsim par nejau-
šiem garāmgājējiem, bet pat tie,_kas jau atzinuši,
pakļauti dzīvnieciska miega lēkmēm. Tad Skolotāja
pienakums_ viņus uzmodināt, kaut būtu vajadzīgs
zibeņa spēriens. Jo miegs viegli pāriet apsēšanā.
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Svētīta esi, Indija! Jo tu viena esi uzglabā-

jusi Skolotāja un mācekļa jēdzienu. Guru var vir-

zīt mācekļa gara kuģi. Guru var izklīdināt miega
uzmācienu. Guru var pacelt augšup pagurušo ga-

ru. Vai tam, kas uzdrīkstējies nepatiesi atzīt kādu

par savu Skolotāju un kas vieglprātīgi izrunā

Skolotāja vārdu, godājot pats sevi!

Patiesi, uzplaukst gars, kas izpratis augšupejas

ceļu, un sirgst gurstošais no divdomības. Var jau-
tāt indusu zēnam — vai viņš grib Skolotāju? Un

nebūs vajadzīgi atbildes vārdi, jo zēna acis izteiks

vēlēšanos, tiekšanos un padevību. Ariavartas

uguns iedegsies acīs. Rig-Vedu straume tecēs pa

kalnu piegāzēm. Kas gan vārdiem var izteikt visu

Skolotāju ķēdi? Vai nu tā apjēgta zināšanas zalktim

līdzīgi, vai bez viņas tumsa, miegs, apsēstība.
Biedēt nevajag, bet nepieciešami sacīt vi-

siem, kas pieskārušies Jogai: jūsu balsts — Mei-

stars, jūsu vairogs — padevība Meistaram, jūsu

bojā eja — vienaldzība un divkosība. Kas vienādi

uzsmaida Skolotāja draugiem un ienaidniekiem, tas

nav cienīgs. Bet kas nenodod Skolotāju, kaut no-

klusējot, tas var uziet uz sliekšņa pakāpes.
206. Jums dotas Jogas zīmes augstumos. Jūs

pārliecinājāties, ka nedz aukstums, nedz augstums

nekaitēja jūsu veselībai. Kā gan aukstumu nepār-

spējušais parādīsies augstākā trīsēšanā? Kā gan

var domāt par tālajām pasaulēm, pat zemes aug-

stumu izbīstoties? Kā gan var sevi iedomāties par

bezmiesas garu, ja nav pārvarēta nejauša izsalku-
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ma sajūta? Apgrūtināts kuņģis ir augšupejas bei-

gu parādība. Vajadzīgs mērs ieniršanai zemes

dzīvē.

Joga jau dod daudzas priekšrocības, nevien

kosmisko apziņu. Joga dod izplatījuma vadu un

Mūsu palīdzību visās derīgajās darbībās. Līdzdar-

bības zināšana sniedz vienīgo pareizo pieeju.

Toties jo svarīgāk saprast Jogu ieveidojot dzīvē,
lai dotu arī Mums iespēju atbildēt dzīvē.

207. Amrita sastāv no smalkāko enerģiju no-

gulsnēm. Kā gan nosaukt joga tiekšanās piesātinā-

jumu ar visām īpašībām, kas jau bija dotas? . Jo-

gam ik tiekšanās piesūkusies ar enerģijas vērtīgo

sastāvu, nosauksim šo apvienību par tiekšanās dis-

ku. Proti, kā gaismunesošs disks uzaust joga tiek-

šanās. Nav viņam vienaldzīgu darbību, citādi tas

līdzināsies cilvēkam, kas uzkāpis kalnu augstumā
bez noteikta nodoma — izbrīnījies lūkojas apkārt.
Bet jogs darbojas un pats izpaudums pārvēršas
skaistumā. Tāpat iemācās darboties arī joga mā-

cekli ar pirmo atziņas sākumu. It sevišķi māceklim

jāvalda pār sevi Skolotāja prombūtnē. Bieži taisni

šajā laikā viņu nesaprašana uzelpo sevišķi brīvi, jo
Skolotāja jēdziens nav atskārsts un ar to aizslēgts

ceļš uz Amritu.

208. Enerģiju likumi, kas pamostas cilvēkā, ie-

pazīstot Jogu, darbojas noteikti un neizbēgami. Ne-

viens, kas pieskāries Jogai, nevar noliegt, ka viņa
dzīve nav pārveidojusies pamatos. Protams, dzī-
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ve varēja tapt vai nu plaši pārveidota, vai sevišķi

niecīga atkarībā no gara īpašībām.
Mes sakām katram — saņem pilno Amritas

kausu! Bet izvēles brīvība paliek katram.

209. Esiet uzmanīgi ar uzskaņotu instrumentu,
tas kā lāpa tumsā! Bojājot toT jūs paši sev kai-

tējat, jo viņa starppasauļu ceļš negrozāms un ka

saule spīgo joga tiekšanās. Nav viegls viņa ceļš.

210. Saka — jogam nav vēlēšanos, bet par to

viņš tiekšanās pilns. Vēlēšanās nav darbīga, jo tā

rada gaidīšanu. Bet gaidīšana ir nekustīguma mā-

te. Turpretī tiekšanās dzemdē kustību, kas ved uz

gara pacelšanos. Saka, jogs nepazīst mīlestību, bet

viņš pilns līdzcietības. Cilvēki pazīst mīlestību ti-

kai kā saslēdzējas saites; bet līdzcietība nepazīst
robežas, būdama Patiesības līdzstrādniece. Saka,
ka jogs apveltīts neiznīcīgiem spēkiem, bet viņš ka

dārznieks, kas mīl darbu, stiprina savu iespējamību

dārza audzētavu.

211. Druidu māte sargāja zināšanu ņo sagro-

zīšanas, tāpat Agni Jogas māte pasargās Mācību no

ļaunas iztulkošanas. Patiesības ugunīgā izpratne ir

grūta, bet kalpošana sardzē necieš nodevību. Sau-

les zobens neizkrīt no rokas un celi nelokās nepa-

tiesības priekšā. Tā jāsaprot Mācība, kas nes jau-

nas dzīves kaldināšanu. Viņa saka: jūs dzirdējāt,
jums jāsaprot, ar šo stundu jūs uzņēmāties atbildī-

bu par sagrozīšanu.
212. Priecājieties, priecājieties, priecājieties ī

Jo jogam jāpazīst prieka gudrība. Svētītā noli-
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kūms sargāt gara prieku. Kas sajūt gara klātbūtni,
tas jau priecājas, zinot savu bezrobežotību.

213. Visgrūtāki garam, kas uzkrājis iespēja-

mības, bet pēc ārējās dzīves apstākļiem nespēj iz-

pausties. Vistuvākais piemērs ir slēgts katls
1

kas

vārās, izplatījuma uguns iedarbībā. Tad jalieta

atdzesēšanas mijstrāvas. Izplatījuma ugunij, kas

sakarsē pat akmeņus, ir nepārtraukts sakars ar cen-

tru kanāliem, tāpēc Meistars pat vispašaizliedzīga-
kam jogam saka — piesardzību!

214. Matērijas Lucidas kristallu reti var pa-

rādīt tādā lielumā, kādā redzējāt jus. Tālab bija

vajadzīga labvēlīga magnētisko strāvu satece. Šis

kristalls ir it kā pievilkts akmens. Tas paasina tre-

šās acs centru un ir arī...augstākā plāna astrālās

veidošanas materiāls. Tas pieder pie smalkākām

enerģijām un būs par ingredientu cilvēcei apsolītās
enerģijas formulā, ja cilvēce gribēs to pieņemt. Šo

gaismu var pastiprināt līdz bezgalībai un tā sniegs

apgaismojumu, kas neprasīs materiālu patēriņu un

pieņems kuru katru veidu. To uzdevumu var dot,
bet vajadzīga cilvēces vēlēšanās, citādi nevar dot

smalkāko enerģiju strāvu. Šo enerģiju spēki sai-

stīti ar psīchisko enerģiju, tāpēc katra ļaunprātīga
lietāšana būs pazudinoša.

Jāatceras, ka ne tikai apgaismošanas veidos,
bet arī attiecībā uz dziedniecību gaismu izstarojo-
šā matērija ir neatvietojama. Jo tā būs vislabākais

līdzeklis nervu nomierināšanai, tā kā viņa ir tilts
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starp cilvēces psīchisko enerģiju un kosmisko ener-

ģiju, kuras rezervuārs ir neizsmeļams.
215. Dusmīgs cilvēks top līdzīgs vērsim, bet

par taisnību triecējs līdzīgs gaišam garam. Kad

gan cilvēki sapratīs, cik brīnišķīgi ir līdzināties

augstākām būtnēm! Bet pagaidām vini pat domāt

par to kaunas.

216. Lūk, kāpēc svarīgi taisni tagad piegriezt
vērību Agni Jogai. Katrā gadusimtenī psīchiskā

enerģija pavēloši pamostas cilvēcē, bet parasti šo

svētīgo norādījumu nemēdz pieņemt divkājainie.
Mi .ēsim piemēru. Pagājušā gadusimteņa sākumā

pacēlās romantisma vilnis, bet bez tā būtības sa-

prašanas, citiem vārdiem, bez varonības. Gadu-

simteņa vidū zeme bija ievīstīta noliedzošā mate-

riālismā, bet palaida garām matērijas patieso īpa-

šību izpētīšanu. Gadusimteņa beigas pildījās ar

pagrimšanu, kur taču bija lemta vērtību pārvērtē-
šana. Tagadējā gadusimteņa sākums iezīmējās ar

kara zīmēm un tautu satricinājumiem, bet psīchiskā

enerģija virzīja uz citu pasauļu iekarošanu. Tā sa-

grozīja lemtās vērtības ar gribas brīvību. Mūsu

gadusimteņa vidū uzliesmos dažādu nepiesavinātu

enerģiju zīmes un no jauna cilvēki svaidīsies nepa-

reizos virzienos. Un tāpēc laikus jādod redzīgajiem
patiesā ceļa zīmes.

Lai tiem laiks ir iepazīt, atminoties nolikta lai-

ka īsumu.

217. Kad izvēlēsities mācekļus, visai nestei-

dzieties. Uzdodiet atnācējiem trīs uzdevumus, lai
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tie varētu sevi izpaust, paši to nenojauzdami. Lai

viens uzdevums būtu vispārības labuma apstiprinā-

šana, otrs — Meistara vārda aizstāvēšana, trešais

— pašdarbības izpaušanās.
Ja kāds pa uzdevuma laiku sāks draudēt, atme-

tiet viņu. Ja kāds sāks čukstēt aiz stūra, atmetiet

viņu. Ja kāds kļūs par apgrūtinājumu, atmetiet vi-

ņu. Par nodevējiem nerunāju. Uzdevuma pildīša-

nā redzēsit pārbaudāmo paņēmienus. Visā ir gri-
bas brīvība un pati planēta cilvēka gara varā.

218. Kad mēs runājam par smalkākajām enerģi-
jām, vajag pazīt viņu izpaušanās pazīmes. Nosau-

kums „smalkākās v

norāda, ka viņu iedarbības īna-

šība atšķirsies no parastajām parādībām. Visi-"Jakā

enerģija vismazāk sajūtama. Proti, apziņa padara
mērenāku pasaules enerģijas spēku. Izplatījuma

apziņa piesātina ietilpināmo smadzeņu vielu. Ne-

var parādīt šo procesu, tas nav izmērojams. Tā se-

višķi ātri griezts ritenis liekas nekustīgs un tikai

apkārtējās atmosfairas kustība rāda sprieguma pa-

kāpi. Tā arī smalkāko enerģiju procesos viņu iz-

paušanās būs novērojama tikai lielos attālumos.

Kā bezkrāsainais ciankālijs neredzams uzmanī-

bai, tā apziņas enerģija nevar uzsākt pārsteidzošu
darbību, bet sekas izpaužas uz apkārtējiem izpla-

tījuma viļņiem. Tā arī starojošā matērija apžilbi-

na, izpaužoties no sākuma, bet viņas smalkās vib-

rācijas gandrīz nav samānāmas.

Tas pats likums pamācošs pārējos procesos.

Ņemsim piemēru iespaidam uz cilvēkiem. Notur
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runu, un pūlis iekarots. Bet turpmākos iespaido-

jumus it kā nesajūt. Tomēr nevar_ apgalvot, ka pir-
mā iedarbība bijusi vispārliecinošākā. Visai iespē-

jams, ka pārveidojusies apziņas pakāpe un pērkon-

veidīgais atvietots ar klusumu. Bet ir jau sacīts

par klusuma vareno spēku. Tā pilnīgi
_

saprotami,
bet neredzami veidojas apstākli. Cilvēki ierauga

tos pabeigtus, bet jogs iedomājas visu izveidošanās

smalkāko procesu. Sakāmvārds „nekas nav ne-

jaušs" jogam liekas iedarbības varavīksne.

Daudzkrāsaini noslāņojas veidojumi, vērtīgi iegau-
mēt. Kā ķīmiskajos, tā arī psīchiskajos sasniegu-

mos rūpējamies izbēgt procesa vienveidības. Ka-

tra gaidītā vienveidība nocērt daudz iespējamību.

Šķietami negaidītais atnes jaunu rakstu, smalkā-

kām enerģijām iedarbojoties. Kādu gan labumu at-

nesīsim ēvolūcijai, ja nesapratīsim starpību iespai-

dojumos!
219. Kā var nosaukt Agni jogu? Protams, par

patiesības apoloģētu. Patiesības apjauta iedzimta

jogam, kā ugunij iedzimta gaisma. Nav vārdiem

izskaidrojama jūtīguma pieaugšana, bet tā izasina

kā piecus sajūtamos jūteklus, tā ari septiņus astrā-

lajam ķermenim īpatnējos jūteklus, kas tikai reti

spēj skanēt zemes apvalkā, kā rezonātors. Tā uz-

manīgi jāieklausās Agni joga jūtās, viņās ielikta

Patiesība, kā gaismas liesma.

220. Agni Joga ir ne tikai kārtējs cilvēces

iespējamību paplašinājums, bet viņai jāsaklauj sa-

skaņojumā kosmiskās enerģijas, kas noliktā laikā
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sasniedz mūsu planētu. Šis apstāklis stingri jāap-
jēdz, citādi izplatīsies it kā saslimšanu rinda un vi-

ņu ārējā dziedināšana radīs vispostošākās sekas.

Kā var izdziedināt no uguņu parādīšanās? Tās var

tikai virzīt, kā derīgu psīchisku darba spēku. Kā

var ārstēt sāpes mugurā, ja tās saistītas ar Kun-

dalini pamošanos? Zinātājs tikai apsveiks un sek-

mēs ar piparmētras ierīvēšanu. Vai gan var pār-
traukt trešās acs dedzi, ja tā sākusi darboties? Vai

nav prātīgāki ļaut viņai attīstīties, aizsargot to no

saules? Jau sen sakopoja matus uz virsgalvja, lai

aizsargātu šo kanāli. Vai gan var apturēt saules

pinuma kustību, ja tas sāk griezties? Varmācība

pret saules zalkti var beigties ar smadzeņu satriek-

šanu. Tāpat bīstama ir kausa centra darbības ap-

turēšana. Protams, saindēšanās ar opiju pārtrauc
centru kustību, bet tad vēl vienkāršāk nocirst

galvu.
Var iedomāties, kādu samulsumu rada šīs ne-

izprotamās kustības, ja nepieiet viņām pa psīchi-
skās enerģijas ceļu. Lai cik dīvaini tas būtu, bet

imperila fizisko seku pētīšana var ierosināt psīchi-
skas enerģijas nogulšņu izpratni. Imperila sekas

var noverot jebkura nervu kanāli, bet var noma-

nīt, ka ap indes granulacijām sarodas tāda pati vie-

la, kas aprij šo kaitīgo odzi. Psīchiskās enerģijas
nogulsnes tiks atrastas, jo katrai enerģijai ir fizisks
kristalls.

Kas redzējis Fochata un Gaismunesošas Matē-
rijas kristallus, tas zin, kā redzami pat smalko
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enerģiju kristalli. Enerģiju fiziskā plāna savieno-

šana ar izplatījuma neredzamo piesātināšanu būs

pareizākais pētīšanas cels. Kaut arī metafizika nav

devusi jūtamas sekas. Aļķīmiķis apmierinājies zār-

kā, bet ķīmija dos taustāmu īstenību, ja atradīs psī-
chiskās enerģijas un visu saistošās uguns cienīgu

izpratni.

leskatu, ka jādod iespēja, bet gribas brīvību ne-

drīkst pārkāpt. Kas grib, tas sapratīs. Nekad ne-

dodiet visu izsmeļošu formulu, dodiet kaut cik vie-

tas gribas brīvībai.

221. Imperila nogulsni parādīja šodien. Tais-

ni šī inde sniedz cilvēkiem tik daudz nemiera. Ne-

aizmirstiet, ka vislielākā nezināšana nav imperila

piliena cienīga. Jo imperils nav personīgs pro-

dukts, bet izgarojot pilda izplatījumu, par kura tī-

rību atbildīgi visi.

222. Brīvā griba mēdz būt par vislielāko pret-
runu priekšmetu. Vieniem tā pārvēršas patvarībā,
otriem atbildības trūkumā, trešiem iedomības ne-

prātā. Tikai tas, kas izgājis gara disciplīnu, var ap-

jēgt, cik skarba brīvības īstenība.

Brīvības pagrimšanu var nosaukt par gara

tumsības svētkiem. Cilvēki nevar apmierināties ar

zināšanas Hierarchiju un cienīt gribas skarbumu.

Kurpretim vai ir iespējama Joga, kur nav_ atbildī-

bas par gribu? Katrs jogs it kā met šķēpus pār

savu sirdi, tik atbildīgas ir vina gribas darbības.

Sekas, ko sacēlusi joga griba, var but neizsakāmi
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smagas, bet viņš zin, kāpēc viņš tās izvēlējies. Tā \

var iedomāties jogu kā kareivi bez nomaiņas.
Kas ir pārliecināts par savu gribu, lai ieiet!

223. Nagi jūs nebiedē, rēkšana jums neiedveš

šausmas. Zvēri luncina asti un gatavi kalpot. Pro-

ti, Jogas ceļš pārvērš briesmas uguns ziedos. Kad

dodu padomu uzglabāt zemes uzkrājumus, domāju

tikai gara cietokšņa apbruņošanu. Izšķērdību Mēs

nosodām. Katra pievienošana ir brīvības pakāpe.
Kur gan ir pieļaujamā ieguvuma robežas? Jūtziņa

un pieredze. Skolotāji visu pieļaujamo apstiprinās.

Jogs var visu, jogam viss nav atļauts. Kur tad

ir ierobežojuma noteikumi? Atbildība ar savu ga-

rīgo mantojumu, tikai šī manta ir joga cienīga. Viss

cits nav vairāk, kā kareivja ieroči, ko pēc kaujas
atdod karavadonim. Tur nevar būt šaubu. «Vald-

niek, pieņem visu manu apbruņojumu, zobenu sa-

triecēju un vairogu aizsargātāju. Cik smaga mana

bruņu cepure, kas kaujā bija vieglāka par spalvuļ
Kāju bruņas apgrūtina manu soli un roku bruņas ka

važas ap kājām!" Sacīs Karavadonis: „Katrai

kaujai savi ieroči. Nenoderīgie ieroči tev jāat-
stāj, tos nodos tava gara stāvokļa pēcnācējam.
Katrai kaujai attiecīgi ieroči. Zobens jau par īsu

tev, tāpēc dodu tev gaismas šķēpu un tālā lidojuma
bultas."

Kas redzējis naidnieku zobena attālumā, tas

zin, kā raidīt uzvaras bultu. Bet daudzi kareivji
nezin ieroču lietderību un tāpēc nokļūst zem ienaid-

nieka cirtieniem. Kas nokļuvis zem ienaidnieka cir-
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tiena nepiesardzibas dcl, nepelna godu. Šis kaujas
likums vajadzīgs katram jogam.

224. Joga atsvabinātais smalkais ķermenis

apmeklē dažādas esamības plāksnes. Vienādi pie-
ejami lidojumi izplatījumā un ieniršana planētas
dzīlēs. Planētas kataklizmu pētīšana dod jēdzienu

par dzīvības noslāņojumiem. Var novērot, kā dzīv-

nieki, minerāla strāvas pārņemti, pārakmeņojušies.
Var virzīties pa apakšzemes kanāliem, redzot, kā-

dā mērā izgrauti planētas pamati. Tā joga gars

pierod pie seno ķermeņu stāvokļa un nekas viņam

neliekas nesatricināms, pabeigts. Tāda apziņa ne-

pieciešama, lai gars virzītos uz priekšu. Tāda tiek-

šanās pēc pilnības nāks, apzinoties nepilnību.
225. Maldīgi domāt, ka apziņas augšupeja no-

tiek pardabīgā sajūsmībā. Kā apakšā, tā arī augšā,
visur darbs un pieredze. Apziņa baro smalka

ķermeņa augšanu. Nav vismazākās izjūtas, kas

neradītu smalkajam ķermenim audus. Taisni šo ap-

stākli cilvēki parasti neievēro. Viņi domā, ka ar

kādu lielu darbu var apsegt sīku mājas darbību

rindu. Bet kur ir lielais, kur mazais? Tāpēc joga
darbība vienumēr izsmalcinātas pārdomātības pilna.
Var pazīt spēju novērot un rūpību katrā joga ku-

stībā. Nav viņās aizspriedumu un svešas parašas.

Viņš solo kā lauva, nesabradājot augus, kas nav

ievērības cienīgi, bet viņa sitiens satriec nevilci-

nādamies. Tā jānovērtē katras savas darbības bū-

tība. Nevajag cerēt, ka rīt var iedēstīt jaunu dār-

zu. Tikai nekavējoties, neatliekami var nostiprināt
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apziņas dēstījumu. Dārznieks pēta katru jaunu

sakni, ko tas atradis dārzā. Jogam katrs apziņas

pavediens būs tālo pašauju pavediens.
226. Jogs līdzinās savās darbībās akmeņkalim

vai smalkāko izstrādājumu zeltkalim. Proti, kalvim

līdzīgs jogs. Tikai kalvis savij no vissmalkākiem

pieskārieniem saskaņojumu rakstu. Tāpat jogs mak

izprast cilvēku nodomu neredzamos nosacījumus.

Viņš tiecas pēc parasti neredzamā un iemācās iz-

prast darāmā īstos iemeslus.

Vērības pieredze pieder jogam. Vai gan jogs
var atstāt dzīvi pavisam? Viņš tik tuvs piepildī-
šanās gaitai, ka pat nevar ilgi uzturēties parastajā

starpplanētu stāvoklī. Jums pazīstamais Jogs U.

radījis sev tāpēc sevišķu starpplanētāru uzturēša-

nos. Tā tapa noderīga cilvēcei un kļuva par pa-

matu smalkā ķermeņa sabiezēšanas izpētījumiem.
Minu šo piemēru kā pierādījumu, ka visur vajadzīgs
personīgi apzinīgs darbs.

Smalkās pasaules samaitātības parādība trau-

cē cilvēci nemitīgi turpināt tuvošanos pilnībai. Bet

smalko pasauli izkropļo zemes pasaule, tāpēc ārstē-

šanai jāsākas no šejienes. Tāpēc Jogas mācīšanās

nav personīga tuvošanās pilnībai, bet ir smalkās

pasaules uzlabošana. Apzinīgi mainot ķermeņa stā-

vokli, jogs sasniedz gara darbības spriegumu._ Viņš
ne tikai saīsina iemiesoto atpūtu, bet nekavējoties
vērš domu uz derīgām darbībām. Tā viņš apvieno

šķirtas_ pasaules un apstiprina esošā atziņu nepār-
trauktā darbā.
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227. Katrs kosmisks sasniegums slēpj sevi

briesmas nevērības gadījumā. Ja cilvēki var iegūt

jaunas enerģijas, tad vājajiem gariem palielināsies

apsēstības briesmas. Pret apsēstības jautājumu jā-

izturas zinātniski. Divi esamības momenti ir kon-

statēti. Pirmais — dzīves nepārtrauktība dažādos

stāvokļos, otrais — vienas būtnes gribas iespaids
uz otru. Tā būtnes, atrazdamās dažādu pakāpju
smalkos ķermeņos, spēj vērst savu domu uz iemie-

sotiem zemes virsū. Neapzināta enerģija var sek-

mēt pasauļu apvienošanu, bet savienojot augstāko,
tā atver an ceļu zemākajiem. Pie tam jūs arī zināt,

cik loti zemie cenšas tuvināties zemes emānācijām.
Tā vajag brīdināt cilvēkus par gribas nelokāmību,

jo apsēstība ir viens no visvairāk nepielaižamiem
stāvokļiem. Un tikai trešās stingras un šķīstas gri-
bas iejaukšanās var pārtraukt šo nelikumību,_ kas

uzbrūk cilvēkiem ārpus vecuma un stāvokļa. Ārsta

pienākums novērot slimo un atrast svešas gribas
pazīmes. Ja ārsts pats pietiekoši šķīstīts un nebai-

dās pārvietot uz sevi nelūgto viesi, viņš var izlietāt

gribas iespaidu. Bet pat apsēdēja iziešana nepie-
tiek, lai izdziedinātu. Ap tūkstots dienu laikā at-

kārtošanas briesmas neizbeidzas, slimajam jābūt
cieši nomodā par savām domām. Jābrīdina ārsti.

Neskaitāms ir to daudzums, kas vēlas iedvest

cilvēkiem visnekrietnākās domas, bet pietiek, ja
ir spēks un ja atrod pavēles ritmu, lai glābtu cil-

vēku. Joga pienākums ir izdzīt kaitīgu iespai-
došanu.
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228. Atvērtie centri dod ēvolūcionāru kosmisku

kanāli, bet mediji ir kā laiva bez stūres. Visai cil-

vēcei pilnībā jāvirzās pa ēvolūcijas kanāli, bet slēg-

tie centri to aiznes tālu atpakaļ. Atvērtie centri ir

tikai pareiza virziena pierādījums, bet medijisms
ir tikai briesmas. Medijs ir tikai iebraucama vieta

atmiesotiem melkuļiem.
229. Izlietādami augstumu magnētismu, mes

aplūkojām Fochata un Gaismunesošās Matērijas kri-

stallus, imperila nogulsnes un psīchiskas enerģijas

emānācijas. Padomājiet, ja psīchiskās enerģijas

emānācija redzama ar neapbruņotu aci, tad tā ir

uztverama. Viss uztveramais var būt sabiezināts,
tas nozīmē, ka var tikt sakopots jauns dzīvs

spēks. Tā mēs tuvosimies jaunu enerģiju iekaroša-
nai, proti, empīriskā laborātorijas ceļā.

Cilvēki ar savām dabīgajām emānācijām var

noguldīt jauna dzīvīguma krājumus. To, kas iz-

kaisīts izplatījumā, var tieši izlietāt. Lūk, kāpēc

vajadzīga Zinības kalnu pilsēta. Lūk, kāpēc jāpie-
griež vērība psīchiskās enerģijas attīstīšanai.

230. Vajag uzmanīgi izturēties pret tā saucā-

miem_ divkāršās dzīves gadījumiem. Sliktākā ga-

dījienā vina ir apsēstības veids, labākā tā ir

agrāko iemiesojumu pārdzīvojumi. Dažreiz gars tik

stipri pieskaras agrākajiem iemiesojumiem, ka pār-

dzīvo tos no jauna. Nepieciešami rūpīgi piegriezt
vērību šim stāvoklim, kas neietilpst pašreizējās ie-

miesošanās apziņā. Nevajag mocīt ar jautāju-
miem, bet arī šeit jogs var būt derīgs. Viņš var
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pavēlēt nepieskarties pagātnei. Jūs nomanījāt, ka

Mēs tikai nepieciešamības gadījumos skaram pagā-

jušos iemiesojumus, lai nepievilktu pagātnes emānā-

cijas no Akašas.

231. Nekad nevajag sasaukt ļaudis savā sētā.

Pat lieli Skolotāji pārpildījuši atgriešanas kausu,

bīdamies, ka Mācība paliks neizplatīta. Kurpre-
tim katra Mācība atnāk noliktā laikā, vina pilda iz-

platījumu un dod emānācijas, kas iet pa negaidītiem

ceļiem. Redzam, ka daudz kas. plaši apvēstītais,
noslīcis pirmā samulsuma vilnī. Bet apbrīnojami

novērot, kā uzdīgst neredzamais sējums. Cik reizes

apsmietā grāmata bij izmesta, lai sasniegtu pareizu
ievērību. Tāpat rakstu sadedzināšana sekmējusi

viņu nostiprināšanos. Ne vajāšanas, bet atzīšanas

jāvairās. Tas jāatkārto, jo cilvēki pilni uzmanības

pret pūli un nesaprot visu gadījuma sapulču nede-

rīgumu.

Prašana skopi, bet gudri izdalīt Mācības vār-

dus piemīt jogam. Dot visiem visu, nozīmē pada-
rīt pašu izplatījumu nelaimīgu. Lai nedaudzi, bet

cieti stumbri izveido nākamo mežu, bet sīks krū-

mājs viens otru nomāc un ir kaitīgu būtņu rašanās

lauks. Katrā dabas izpaudumā varat pētīt augstā-
ku organismu augšanas ceļus. Domas rašanos un

iemiesošanos saucam par augstākiem organismiem.

Domu drumstalas, protams, nav nekas, bet nepār-
traukta un noteikta doma var būt par Mācības

balstu.

232. Kas spej neatstumt derīgu vadību? Tas,
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kas atstājis domas par dzīves ērtībām. Kam var

dot cīņas līdzekļus? Tam, kas nepametīs kaujas

lauku.

233. Nevajag meklēt tālu to, kas atrodas tuvu.

Kādu neizlabojamu postu atnesuši cilvēcei tālie

meklējumi maģijā! Savas apziņas uzlabošanas vie-

tā meklējumi ierobežojās ar svešiem vārdiem, pat
nezinot viņu nozīmes un ritma. Kas cits tā pre-

tojas evolūcijai, ja ne maģijas sastingušās formulas?

Astrālā pasaule visvairāk bij atšķirta no iemieso-

tās pasaules ar maģijas paņēmieniem. Protams, ap-

sēstība bieži ir maģisku izsaukšanu sekas. Medi-

jisms mīt blakus maģijai.

Tās maģiskās formulas, kas darītas zināmas, ir

melu rezultāts. Viņās ir kaut kas atstāts, kas pa-
sniedzams tālāk mutes vārdiem. Protams, jogs ir

maga pretstats. Mags stāv uz sastingušiem vār-

diem, jogs pastāvīgi ieelpo Kosma jauno elpu. Viens

ir vecs no dzimšanas, otrs jauns visos pārveidoju-
mos. Viens mēģina sist ar svešu vārdu, otrs dod

triecienu ar brīvu domu. Viens aizsargās ar nožē-

lojamu asmeni, otrs apsegts ar sava skatiena

bruņām.

Jogai nav neka kopīga ar maģiju.
234. Jūs esat redzējuši, kā upīte pārvēršas va-

renā straumē, ja tā uzņem sevī visus ūdenskritumus

un visas straumju strūklas, pārveidojot savos viļ-

ņos. Tāpat jogam nav labas un sliktas zināšanas,

viņš uzsūc sevī katru zināšanu un rod lietderību

visam.
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Vajag pieradināt sevi visas zināšanas ieveidot

dzīvē. Kādu lauku varam uzskatīt zemāku par

sevi? Kā varam paturēt drošu pārliecību, ja paši
atmetam vajadzīgo materiālu?

235. Pareizi novērots, ka dažas sāpes sau-

cam par svētītām, viņās paceļas gars un nav

cita ceļa. Nezinām piemēra, kad apziņa pacēlusies
bez miesas sāpēm. Jāsaprot, cik saudzīgi jāizturas

pret katru parādību, kad katru stundu mēs varam

sagaidīt augstāko enerģiju sūtījumu.

236. Kāda uzticēšanās vislabākā? Kādas šau-

bas vissliktākās? īslaicīgās šaubas vissliktākās. Uz-

ticēšanās, kas apstiprina bez vārdiem, vislabākā.

Nekremtošā šaubu čūska ir šausmīga, ar vienu va-

roņdarbu var iznīcināt čūsku, bet daudzums mazu

tārpu prasa ilgstošas zāles. Tā visciešākā uzticēša-

nās neaizvainojas ne ar domu, ne ar vārdu. Labāk

norīt indi, nekā sirgt ar šaubām. Nav vajadzīgas

bruņas ar uzticību apveltītam.
237. Ceļš pie Meistara ir viens — iet bez at-

skatīšanās. Doma par izdošanos jau ir cīņas zau-

dējums. Kā ērglis virs bezdibeņa pārlido tas, kas
zin sava lidojuma virzienu. Jūs zināt apstākļu raag-
nētizēšanu.

238. Nav bijis, ka agrāko iemiesojumu vecā

aura nenogurdinātu. It sevišķi, kad kanna atved

ne visai patīkamus ceļabiedrus. Bet kad katra sa-

stapšanās izbeidzas, iestājas atvieglojums, it kā at-

dota sveša manta. Ne mazāk kā puse visu zemes

sastapšanos notiek sakarā ar agrākiem iemiesoju-
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miem. Var iedomāties, kā korķa figūriņas saķede-

jas elektrības augstākās enerģijas spiediena.

Plaša kannas pielietāšana rada sarežģītus sa-

vienojumus, it kā divkāršu un trijkāršu radniecību.

Bet labāk būt par maksātājiem, nekā par saņēmē-

jiem, jo katra maksa izbeidz pagātni, turpretim sa-

ņemšana var no jauna saistīt.

239. Jāpierod, ka nekas derīgs neizzūd. Jā-

pie apziņas par apkārtējo briesmu daudzu-

mu. Jāpierod pie zināšanas grūtuma apziņas. Budtia

novēlēja dēlam uzglabāt prieku, jo tas ir visgrūtā-

kais zemes virsū. Labāk paturēt visu zināšanas

grūtumu, nekā būt ārpus īstenības.

240. Vajag no jauna pārlūkot visus apsvēru-

mus par nāvi. -Ja nav domas par pašnāvību, ja
viss bijis pildīts ar darbu, vai gan tad vajadzīgs
ilgs mūžs vienā ķermenī? Derīgāki sadalīt laiku

vairākās pieredzēs. Enerģijas ekonomija ir pasau-

les celtnes pamats. leiet faunā namā, kas pildīts
ar ozonu, nozīmē iegūt pieeju jauniem krājumiem.

Joga pienākums ir iznīcināt nāves godināšanu.
Var nonākt līdz tādai aprobežotībai, ka pārbrauk-
šana uz kaimiņu pilsētu sāks likties par notikumu.

Vēlāk nevajadzēs mainīt dzīvokļus un iedomāties

apģērba pārmaiņas grūtības. Nekustīgi cilvēki vis-

vairāk bīstas nāves. Domāt par to neuzdrošinās

un pārejošu mirkli paceļ beigu stāvoklī. Bet pat uz

ķermeņa atjaunojas āda un mēs nesaucam kapra-
čus aprakt nokritušo mizu. Kāpēc gan no mikro-

kosma neizdarīt salīdzinājumu ar Makrokosmu, at-
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minoties visus gara neiznīcības apzīmējumus, par

ko runā Bhagavat Gita.

241. Vai jogs var justies noguris? Protams,

jā, ja viņš pat var slimot, bet viņš zinas, ka jāuz-

krāj jauns enerģijas krājums. Viņš zinās, kur ener-

ģija pārāk izšķiesta un mierīgi pielietās baldriānu

un muskusu.

Ir laime zināt, ka mūsu aparātam vajadzīga

enerģijas atjaunošana. Piekusums no pagātnes ir

laime nākotnei. Jauns uzkrājums vienmēr pār-
sniedz pagājušo. Tā tad piekusums ir mūsu draugs.
Šā iemesla dēļ gudrā čūska pārmaina ādu, bet čūska

nedzeļ pa atjaunošanās laiku. Čūska zin, ka at-

jaunošanās veiksme atkarīga no miera. Tāpēc cil-

vēks, kam ir iemesls nogurt, saprātīgi pavēlēs sev

atpūsties, modinādams darbā pavisam citus centrus.

242. Grūti domāt, cik maz cilvēku, kas pildīti

ar vēlēšanos dot visu, dot izplatījumam, dot nere-

dzamām pasaulēm, proti, dot nepazīstamu cilvēku

zināšanai. Šī abstrahēšanās no parastās pasaules
sniedz jaunu domāšanu. Nav viegli izplatījuma

esamībā, tā rada sienu neredzīgiem cilvēkiem. Ja

ceļš atrodas ārpus pilsētu ielām, tad sirds spej iz-

turēt indīgo vielu spiedienu. Citādi nedzirdēti

grūti satilpināt laicīgo ar mūžīgo.

243. Visa īstenība sakārtojas saskaņā ar izplatīju-

ma likumiem. Pat saslimšanas un izveseļošanās sā-

kums nav uztverams. Bieži pirmsākuma mirkli var

uztvert tikai nepārtrauktā novērtējuma, jo katra liku-
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miga darbība rada daudz pavadošu seku, kuru li-

kumi atrodas vissmalkāko enerģiju aplokā.
244. „Kapā esošiem dzīvību dāvājis" — tā ir

visskaidrākā reinkarnācijas un dzīves nepārtrauk-
tības atzīšana.

245. Kāpēc zeme atrodas saslimšanas stā-

voklī? Tāpēc ka planētu stari nevar izlauzties

caur pietraipīto auru. Par ko pārvērtīsies cilvēks,

ja pārtrauks sakaru ar augstāko apziņu un no-

gremdēsies zemajā nezināšanā? No Radžplanētas

līdz mikrokosmam likums viens. Pazaudējuši

priekšstatu par diženajām pasaulēm, cilvēki aizgā-

juši no apziņas par tuvošanos pilnībai. Pasaules

tapušas viņiem par bezprātīgu sapni un savas pilnī-

bas sasniegšana kļuvusi par nevajadzīgu un bīstamu

rotaļu. Kā vergi dienas algādži, cilvēki cer tikai

nobeigt ceļu. Reliģijas iebaidījušas cilvēci ar tiesu

un atņēmušas iedrosmes.

Cilvēks, kas akli atdevies valsts reliģijai, lī-

dzīgs ēzelim, kas nes nezināmu nastu. Vai gan var

reliģiju pielaist kā policijas prasību? Vai var pie-
ņemt par ticamu nezināmu cilvēku spriedumu, kas

saņem maksu par stāšanos sakaros ar debesīm?

Joga nozīme valdības reliģijas lietā visai liela.

Jogam, kas nav iebiedējams, kas visu pārbauda un

nenogurst, jāpalīdz cilvēcei atcerēties Vienības li-

kumu. Kā triecējs zobens zib joga doma pa iz-

platījumu. Gatavs pārveidot satiksmes veidus, ga-
tavs varoņdarbam, gatavs garīgās tumsības sprie-
dumiem, jogs ieteic cilvēcei padomāt par iemiesoto
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esamības cēloņiem. No šās domas pārmainīsies
darba un atzinās kādība. Padomājis par cilvēkiem

piemītošām iespējām, kas gan netaps par vīrišķīgu

uzdrīkstētāju? Vai gan uzvarētāja vainags nepie-
der tam, kas iemāca cilvēcei vīrišķību? Citādi

cilvēku galvas cūkām līdzīgi pieklausies zemes at-

kritumiem.

246. Pašreizējai rāsei ir daudz izvirtušu īpat-
nību. Šālaika cilvēki visā grib pārliecināties per-

sonīgi. Tas liktos būt loti labi, bet sekas mēdz

būt visnegaidītākās. Pārliecinājušies, cilvēki at-

griežas bez iznākuma pie savas nodarbošanās. Vis-

pārsteidzošākais neatstāj sekas parastajā dzīvē. Var

pabrīnīties, kā cilvēki, kas uzskata sevi par zināt-

niekiem, paiet garām visnoderīgākām parādībām.

Viņiem visi atradumi, kas jaunāki par simts gadiem,

paliek apstrīdamas hipotēzes.
No kurienes cēlies mūsu rāses domāšanas ne-

kustīgums? Līdzīga miršana pavadījusi katras

rāses beigas. Tas ir vecums, tās ir beigas, tā ir ne-

vēlēšanās pievienoties ēvolūcijai. Tāpēc pastāvīgi
•ieteicu griezties pie atsevišķiem nedaudziem cilvē-

kiem, nevērojot viņu stāvokli dzīvē.

Tāpat kroplīgi nostādīts jautājums par palīdzību
un par darba kādību. Cilvēkiem vajadzīga tikai pa-

līdzība, kas atbilst viņu iedomībai, jo aizejoši ļaudis

vispār nedomā par kādību. Lai, kaut arī nedaudzi,
neuzskata sevi par neatbildīgiem. Tā ar atbildību

mēs tuvosimies domāšanas kustīgumam.
247. Izlokšņu parmainīšanos Mes apsveicam. Ar
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šo nomaiņu izvairās no izteiksmes un, galvenais, no-

zīmes konvencionalitātes. Gadu simteņi noslāņo

ieradumus un domāšanas sastingumu. Kataklizmas

un pārmainās valdībās ienes negaidītus jēdzienus un

jaunus vārdus. Agrākie izteicieni top nepieņemami

un līdz ar tiem atkrīt novecojušās parašas. Sevišķi

bīstams ne izteiciena burts, bet jēdziens. Piemēram

— saku: „apstākļi veidojas labvēlīgi". Cilvēki ri-

sina tālāk savu saprašanu un turpina — tā tad ap-

stākli labi. Bet izdošanās jēdziens daudz plašāks,
nekā labs vai slikts. Ornāmenta izdošanās nav at-

karīga no krāsu vienveidības, bet no pretstatu ska-

nīguma.

Tāpat cilvēkiem grūti pieņemt nolikumu par

labā un ļaunā nebūtiskumu. Tikai pretstatījums
sniedz vienu vai otru. Ja cilvēki apjēgtu ķermeņu
traucošo straumi izplatījumā, neapturamo un mūžīgi
jauno, tas palīdzētu viņiem atzīt dzīves trauksmīgo

principu. Tādējādi katrs dzīves mirklis iegūtu kustī-

gumu un apzīmētu pagātnes pinuma locekļus un nā-

kotnes neizbēgamību. Gars, kas tiecas uz nākotni,

neapgrūtinās sevi ar pagātnes skrandām. Viņam va-

jadzīga jaunsastaptu jēdzienu izteiksme, viņš lauž

vardu šķēršļus. Drīzāk var piedot neizdevušos mē-

ģinājumu, nekā parasto nodilušo vectēva sveicienu.

Kustībā mēs paplašinām jēdzienu robežas, ko mums

uztiepuši dzimšanas apstākli. Ķermeniskās saņem-

šanas līnija gandrīz nav savienojama ar gara man-

tojumu. Tāpēc ārējo formu kustīgums atvieglos gara

tiekšanos.
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Visu Skolotāju mācība par lietu pārejošo nozīmi

virzīja uz kustību. Ne askētismu, bet lietu saprātīgu

pārvaldīšanu norādīja.
248. Prašana iespiesties vārdu jēgā atrodas uz-

tverē ar iekšējo centru, bet nevis runas uzbūvē. Pie-

dāvājiet visvienkāršāko jēdzienu tūkstoš cilvēku ap-

spriešanai un varat dabūt tikai vienu attiecīgu iztul-

kojumu. Vajag pieradināt sevi patiesi saprast runu.

Joga palīdzēs piekļūt domas īstajam jēdzienam. Da-

žādu valodu saprašana ceļas no tā paša balsenes

centra uztveres spējas.
Skolās derīgi bērniem lasīt gabalus nepazīsta-

majās valodās, novērojot, kā saprot svešu valodu.

Roka viegli pieņem pazīstamus priekšmetus. Apzina

viegli uztvers kādreiz tuvās skaņas. Cik daudz de-

rīgu novērojumu var viegli izdarīt. Pastāvīgi Joga
maca šo priecīgo modrību.

249. Var lietas cienīt, bet jāsargās pārproduk-

cijas. Viskaitīgākā domāšana iestājas nevajadzīgu

lietu vidū. Kā tīkli stiepjas nogurušas domas

par lietu izlietāšanu un sadalīšanu. Ilgstošu mo-

cību rada vecā laikmeta ražojumi. Formu atjauno-
šana spej dot negaidītu domu straumi. Ja mums jā-
būt darīšanai ar lietām, tad nevar pret tām izturē-

ties vienaldzīgi. Lietu kādība un nozīme ēvolūcijas
lietāšanā ir temats pārdomām. Patiesi, jaunam na-

mam vajadzīgas jaunas derīgas lietas, bet atrast tās

gandrīz neiespējams. Tā tad cilvēku domāšanai jā-
virzās uz jaunu atrisinājumu meklējumiem. Bet lai

radītu jaunu iekārtu, vajag apjēgt, kurp vēršas
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dzīve. Bet vai gan var domāt par dzīves atjauno-

šanu visos sīkumos, kamēr cilvēki domā, ka vajag
iziet caur dzīvi kā dzīvniekiem, nezinot pagātni

un nākotni?

Uzdodiet jautājumu par dzīves jēgu un jus sa-

ņemsit visneiepriecinošākās atbildes. Kad pats iz-

platījums brēc pēc enerģijas un apņēmības, tad pū-

lis pāršūdina vecos svārkus. Līgumi noveduši cil-

vēci līdz tagadējam postam, bet tomēr jaunus līgu-

mus var rakstīt tikai uz nederīgu tekstu pa-

mata. Jaunus uzvalkus darina no nelietajamam at-

liekām.

Šausmīgi saprast, kā aizsprostojuši sev ceļu ze-

mes iedzīvotāji! Ne lūgšana, bet skarbs darbs vaja-

dzīgs. Un tas atkārtoti jāsaka. Noliktie laiki iz-

virza vistuvākās iespējamības. Vai tiešām tirgoņi
to nenomana?

Jogs atnāk īstajā laikā un norāda, ka laime sa-

sniedzama. Jogs var celt dzīvi, jo viņš pazīst sa-

merojamību un vērtību. Pati dzīve izvirza Jogas ik-

dienišķo vajadzību. Citādi, kā un ar ko cilvēki lai

nosaka tiekšanās pareizo virzienu?
250. Visi apstākli ir labi, ja noliktā laika dar-

bība nenovēršama. Ugunsgrēks apgaismo ceļu. Pēr-
kons modina sardzes stunda. Lietus gāze noskalo
ceļa dubļus. Nav pretēju parādību. Mūsu stari pa-

griež ceļu un sedz ar drošības jumolu. Kad biedi-

nām par pazemes ejas_ šaurumu, darām to zināšanas
labad. Tikai gadījumā, ja ceļa pārmaiņa derīga, sū-

tam aizliegumu un jaunu norādījumu. Dažreiz derī-
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gaki apiet kalnu, neka nokauseties. cīnoties ar stā-

vajam klintīm.

Mums nav ko noliegt, jo esošais nav noliedzams,
bet atliek to likt lieta. Tad nevar būt ne apbēdinā-

jums, ne izmisums, bet tikai pastiprinājums. Mēs pa-

zīstam visas zāles, kas izaugušas JViūsu pļavā. Mēs

zinām visas vinu īpašības un tāpēc nesaucam tās par
nezālēm. Katra ir kaitīga ārpus nolikta laika, katra

ir derīga, kad nenovēršama.

251. Par ko gan runājam? Par padevības un

vērīguma kādību. Padevība nesavaldāmā! visu uz-

varētāja, radošā, ceļa greznotāja. Vērtīgums visā

ienirstošais, visu sapratējs, nenogurstošais, tiekša-

nās stiprinātājs. Vai daudzi prot piesavināt pade-
vību un vērīgumu?

_

Kurp nokļūs padevīgais aklais?
Vai gan var pasargāt aci vērīgam nodevējam? Tā

var uzticēt visas zāles padevīgajam. Var parādīt
visus ziedus vērīgajam.

Visai apcirpts padevības jēdziens! Cilvēki neka-

vējas būt neapmierināti. Mums nav garš padevīgo

saraksts. Cienait katru padevības izpaudumu. Bet pa-

devības mērogs ir tikai grūta stunda. Un vērīguma

mērogs ir tikai miglas sega. Mūsu Vairogs ir tikai

padevības saprašana. Un mīlestību, un gatavību, un

rūpību cilvēki liek padevības vietā. Bet šīs padevī-
bas daļas, kā līdzjūtības smaids. Pati padevība tur-

pretim zvēro kā kareivis, kas gatavs kaujai.

Runājiet bieži par padevību, atzinīgi vērtējiet

vērīgumu. Cilvēkiem vajadzīgs apstiprinājums.
252. Katru illūziju var papildināt līdz īstenībai.
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Tāpēc jāskatās uz illūzijām, kā uz spīdīgiem jāņtār-

piņiem. Kurš gan iegribēs iznīcināt kaut ko, kas nes

gaismu?

Protiet satriekt liekulības tumsu, bet katra

īstuma ziedlapa lai dzīvo.

253. Nākotnes izdaiļošana visiem
_

apgarotības

ziediem — rīta blāzmas gaisma. Pagātnes pušķo-

šana, kā kapa vainags. Kas apstiprina nākotnes va-

reno spēku, ir Mūsu kareivis, pat viņa spēks vairo-

sies no nākotnes mantas. Kā tiekšanās stunda lī-

dzīga viesulim, tā vēršanās atpakaļ ir līdzīga trūdē-

šanai. Aiz muguras viss sadedzināts ugunīgajai

Jogai.

254. Cilvēku tiekšanās maz atbilst psīchiskās

enerģijas īpašībām. Dažas šās enerģijas īpašības pa-

zaudējušas apzinīguma pazīmes. Visgrūtāk cilvēcei

apjēgt enerģijas bezgalīgumu un tās patstāvīgās

darbības iespējas. Mēs viegli sajūtam enerģiju sai-

stībā ar ķermeņa darbībām, bet visbrīnišķīgāko maz

apzināmies. Par visbrīnišķīgāko var uzskatīt to, ka

psīchiskā enerģija spēj darboties lielā attālumā, it kā

patstāvīgi. Kā lode, izlidojusi no lielgabala, rada at-

sevišķas sekas, tā mūsu enerģija var iedarboties pil-

nīgi atsevišķi un ilgstoši. Protams, ilgums atkarīgs

no enerģijas krājuma.

Var sūtīt enerģiju apzinīgi, bet var būt arī tās

neapzinīga izdalīšanās, ja tā tiecas ierastajā vir-

zienā. Kad enerģijas šāviņš aizgājis tālu, tad kādu
laiku būs sajūtama enerģijas izsmeltība. Bet šās
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īpašības pazinējs nesamulsis, vioš turpretim pabal-
stīs sūtījuma darbību ar savu apziņu.

Jūs esat dzirdējuši leģendu par mākoni, kas grie-
žas riņķī virs vietas ar sevišķu nozīmi, tam pamatā
tā pati enerģijas sūtīšana. Enerģijas tiekšanās var

būt tik spēcīga, ka var radīt fiziskas parādības, jo

enerģijas apvienošanās ar stichijām dod visnepara-
stākos sakopojumus. Bet pašatdalītās enerģijas dar-

bības laikā vajag būt sagatavotam zināmam noguru-

mam, uzņemot to kā mantu krātuves iztukšošanās

dabīgas sekas.

Gar neatliekamiem apstākļiem darbojas atdalī-

jusies enerģija. Jaunais veidojums, protams, pievelk
tuvākās apziņas. Kā palīdzība traucas sūtījumi, at-

nesdami drošsirdību, modrību, atjautību. Un bieži

nedz saņēmējs, nedz sūtītājs nenojauš notikušo. Gara

dalāmība ir enerģijas sūtījums. Enerģija darbojas
sūtījuma, bet tai pašā laika sūtītājs it kā atpūtā no

noguruma.

Cik gan sūtījumu traucas pa izplatījumu! Vai

daži no tiem neradīs jaunu planētu pamatus?
255. Jūs nostādāt gaismekli un tūdaļ no tum-

sas traucas uz to daudz kukaiņu. Jūs apstiprināt

psīchisko enerģiju un nekavējoties pievienojat tai

dažādus apstākļus, mazus un lielus, gan tālus, gan

tuvus. Psīchiskā enerģija ir īsts magnēts. Daudzi iz-

brīnīsies uzzinot, ka metalla magnēts un psīchiskā
enerģija vienas enerģijas virzīti. Šo apziņas pamat-

enerģiju izplata visur uguns stichija. Dažreiz tā nav

uztverama, bet bieži vai nu kosmiski virzīta, vai at-
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tīstītas apzinās sakopota, un tad pat pavirša novē-

rošana var konstatēt jaušamas sekas. Tā var savie-

not vispretējākos novadus uz vienu sākotni. Kā lai

saprot, ka, ar pasaules enerģiju plašo skaitu, dažas

no tām iedarbojas uz negaidītiem centriem, savieno-

jot tādējādi dažādas dabas valstis? Tā akmens tu-

vojas cilvēka apziņai.

Protams, pašreizējā zinātne izvairās izskaidrot

magnēta būtību. Apziņas vilni, kā okeāna straume,

iezīmē izplatījumā radīšanas tēlus. Maz novērotas

magnētiskas strāvas visdažādākajās substancēs, bet

cilvēces masu doma jau pazīstama.

Kā lipīgi dīgli no neredzama cēloņa izplatās
vienādas domas, kaut kas tās sakopo, sasprindzē

un pastiprina. Tie, kas lika magnētu uz virs-

galvja, lai padziļinātu apzinu, pazinuši dižās Mācības

atliekas. Savācot magnētiskus viļņus no dažādiem

aplokiem, viņi pastiprināja savas psīchiskās enerģi-
jas krājumu. Var tiešām apvienot vairākas strāvas

un dabūt apziņas atjaunošanos. Tādēļ jāiemācās vis-

pirms pielaist, tas ir pirmais noteikums apziņas at-

tīstībai.

256. Noskuma Septiņu Vārtu Sargātājs. „Dodu
ļaudīm nebeidzamu brīnumu straumi, bet viņi tos

neizpazīst. Dodu jaunas zvaigznes, bet to gaisma
nemaina cilvēku domu gājienu. Gremdēju ūdeņu
dziļuma veselas zemes, bet klusē cilvēka apziņa. Pa-

ceļu kalnus un Patiesības Mācības, bet pat galvu
nepagriež ļaudis uz saucienu. Sūtu karus un mēri,
bet pat šausmas neliek ļaudīm padomāt. Sūtu zinā-
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šanas prieku, bet ļaudis iztaisa no svētā mielasta

strēbienu. Nav Man zīmju, lai novērstu cilvēci no

bojā ejas!"
Sacīja Sargātajam Augstākais: „Kad celtnieks

liek pamatu, vai gan viņš dod paskaidrojumus vi-

siem, kas celšanā strādā? Mazākā daļa zin par
nolemtiem apmēriem, tikai nedaudziem uzticēts celt-

nes uzdevums. Tie, kas rok agrāko pamatu akme-

ņus, neietvers pat vienu jaunu pamatu. Nevar par

to apbēdināties celtnieks, ja strādnieki neizprot viņa

nodoma būtību. Viņš var tikai darbu attiecīgi sa-

dalīt."

Tāpat arī pēc ļaužu apziņas zināsim, ka tie, kas

neietver un neiegaumē, var izpildīt tikai zemāko

darbu. Lai viens sapratušais nostiprinās kā simts

tūkstoši gudro. Un zīmes viņam atvērsies, kā uz-

zīmēts plāns.
257. Var jautāt —kā saprast šķēršļu svētīgu-

mu, ja psīchiskā enerģija, kā magnēts, savāc visas

priekšrocības? Taisnība, kad liels kuģis
_

paātrina

gaitu, tad viļņu pretestības spēks palielinās. Dau-

dzus šķēršļus saceļ mūsu tiekšanās. Tas pats pro-

cess pievelk mums pretējas gribas negaidītas daļas.

Ja tās būs ļoti stipras, tad arī mūsu trieciens attīstās

attiecīgi. Galvenais, lai strāvas, kas sastopas, butu

stipras, jo tad notiek mūsu uzliesmošana.

Uzskatait uzliesmošanu par derīgu un aizdegša-

nos par bīstamu. Saucu par uzliesmošanu, kad uz-

glabājas centra liesmas_ veida kristalls, par aizdeg-

šanos, kad centrs uzkvēlo ugunsgrēkam līdzīgi. Kad
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saka, ka kāds apstākļu nospiests, esiet pārliecināti,
ka viņš gājis bez uzliesmošanas un sadursmē vina

apzina apmulsusi. Dažreiz grūti pazīt samulsuma

mirkli, bet tas saindē visas turpmākās darbības.

Bet kad gaita nelokāma, tad pretestības nāk par la-

bu. Tās rada zibeni un pērkons satricina tālos kal-

nus. No niecīgā dzimst niecīgums. Tāpēc, izvadot

ceļā, pamācait just riebumu pret niecīgumu. Nā-

kotni izveido apzinās zibeni, šo dzirksteļu spēks at-

karīgs no pretdarbības. Tāpēc izdošanās nav ceļo-

iums toverītī pa aizaugušu dīķi.

Kad mēs sakām —peldiet! tas nozīmē — parbau-

dait okeānu. Vilnu kalni dos jums prieku. Vai spe-

cīgīima pārbaudīšana nav vienkārši spēku augšana?
Darāt neiespējamo, kad ejat virs bezdibeņa. Bet

jus jau gājāt pār bezdibeņiem un smaidījāt. Redziet,
ka nerunāju par sapņošanu, bet par to, kas jau likts

lietā un kam ir liecinieki.

Drošsirdība ir tikai ceļa zināšana, citādi katrs,
kas atver aizslēgtas durvis, jau ir drošsirdis. Kas

gan sagaida viņu aiz sliekšņa? Bet Agni jogs tur-

klāt pasmaida.
258. Apstiprināsim cilvēku roku jēdzienu. Kā-

pēc pastāvam uz nepieciešamību darboties cilvēku

rokām? Liekas, būtu vieglāk pielikt cilvēces iespē-
jamībām dažas smalkas enerģijas. Bet atkal jau-
tājuma būtība_ atrodas apziņā. Kamēr smalkās ener-

ģijas nav apjēgtas, tās nebūs cilvēkiem derīgas. Jā-

saprot, ka apziņā neuzņemtā enerģija var būt pat
postoša. Kā nesavaldīta stichija, var nospiest visu
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apkārtējo neapjēgta enerģija. Jo apjēgšana jau

ir gandrīz iegūšana, un katrā ziņā jau samērošana.

Kamēr cilvēce sāks apjēgt enerģijas būtību, nepie-
ciešami pastāvēt uz pamatu — cilvēku rokām.

Neatņemam iespējamības, bet dodam izeju no

pašreizējā stāvokļa. Laiks pierast pie Neaptveramā,

pie neizsakāmu, mums tuvu enerģiju rindas. Ja sāls

atrodas uz galda, vēl nenozīmē, ka mēs jau sajutuši

tās garšu. -

259. Daudz jēdzienu jāapgaismo no Jogas pu-

ses. Vai var palikt bez vēlēšanās? Jo pat gars ie-

miesojas pēc vēlēšanās. Vēlēšanās līdzīgas kustī-

bas dzirkstelēm. Tad, ko gan nozīmē, ka jogs at-

svabinās no vēlēšanās? Ņemsim vārda īsto nozīmi.

Jogs atsvabinās ne no iespējas vēlēties, bet no vēlē-
šanas sloga. Viņš jutas brīvs, jo nav vēlēšanās vergs.
Uz mērķtiecības ceļa jogs samērodams atbīda vēlē-

šanās būtiskākas vajadzības vārdā. Šis apmaiņas

vieglums arī rada joga atbrīvošanos. Nekas nekavē

viņa kustību.

Proti, nekustīgā, nedzīvi dzimusi vēlēšanās ir

cilvēces ieslodzīšanas važas. Neviens cits, kā vien

cilvēki paši sevi ieslēdz neatraisāmās važās. Vai nu

no nevērības, vai no svešas kannas pielīp vēlēšanās

sērga un kustības vietā cilvēks pazaudē jebkuru ku-

stīgumu. Palūkojieties uz tiem, kas stāv pie raudu

mūra. Kas licis tiem pārtraukt ceļu? Kādi spēki
novērsuši tos no vērošanas un pasaules izzināša-

nas? Vismazākā, gandrīz nenomanāma vēlēšanās

tos apgrūtinājusi un aizvērusi tiem acis. Cik vien-
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mulīga tapusi viņu pasaule! Ka tārps velēšanas iz-

sūkuši viņu enerģiju.

Vēlēšanās ir tārps un ķēdes. Vēlēšanās ir dzirk-

steles un spārni. Atsvabinātais traucas izzināšanā.

Verdzinātais raud izmisumā.

260. Daudzi jēdzieni dzīvē nav iznīcināmi, bet

tie jāatvirza atpakaļ viņu īstajā nozīmē. Tāpat arī

vientulības jēdziens. Nekur nav teikts, ka jogam jā-
būt miesīgi vientuļam, bet vientulība garā ir neiz-

bēgama. Atdodot sevi, viņš kristallizē savu patību.
Un jo vairāk viņš atdod, jo viņš neaizkartāks.

Tāpat jāpārlūko skaņas un krāsas savstarpējās
attiecības. Psīchiskās enerģijas attīstības pakāpe

saucas par gaismunesošu. Viņā būtne sāk izstarot

gaismu. Šī gaismas skanēšana ir tuvošanās pakāpe
tālo pasauļu atziņai.

levērojiet zaļo krāsu, tā ir būtiskuma atziņa.

Tikpat negaidīti sakopojas no izplatījuma arī citu

spēku noslāņojumi. Un gaismas izstarojumu parādī-
ba — kā tilts uz izplatījuma uguni.

Tas, kas atdod, ka liesma neizpostāms! Kas

pildās gaismas, tiecas uz gaismu!
261. Tas nebūs varonis, kam dzīvība dārga. Tas

nebūs varonis, kas neauglīgi aizmet dzīvi. Varonis

piesardzīgi nes trauku, gatavs atdot to pasaules
radīšanai. Atkal tas pats pretstatījums. Sapratīs to

jogs. Viņš sapratīs atturības vērtīgumu un savienos

to ar nepiesātināmām alkām. Varonis patiesi nepie-
sātināms varoņdarbā. Viņš izsalcis darbības un ga-

tavs atturēties katru stundu. Viņš neatraujas no ze-
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mes, darbodamies garam. Neatturams un nepiekā-
pīgs, nepametīs pasākto un nesāks sev piederošo.

Parādīsim apziņu, lai atšķirtu savu apmierinā-
tību no cītības pēc Vispārības Labuma. Smalka ir

robeža starp iztapšanu sev un pūlēm pasaules at-

tīstības labā. Tikai liela apziņa var izšķirt iekšķīgo
dzenuli. Tikai liela apziņa var nepiegriezt vērību

ietekmējošiem spriedumiem.

Loģika saindējusi daudz vārdu. Lēmums iz-

riet no vārdu apmaiņas, bet ne no jēgas. Mācība

var atvērt acis, ja to pieņem visā nozīmes pilnībā. Pa

Mācību iziet, kā pa izrakstītas grīdas plāksnēm.
Tumsā nav redzams raksts, vajadzīga gaisma iz-

šķiršanai. Tumsībā raksts šķiet nenozīmīgs, node-

rīgs vieglprātības dejai. Vissvētākos simbolus var

mīdīt nezināšanas kājām.

Ne acs, bet apziņa pateiks, kur jābūt uzmanī-

giem. Vai varam ar kaut ko apgrūtināt Meistara

darbu? Kā mirdzoša varavīksne kļuvis Meistaram

atsacīšanās prieks.
Valdniek, ņem manu piederumu, ja tas Tev no-

derīgs !

262. Ļoti daudz runā par šķēršļiem un loti māz

tos liek lietā. Saprašana izlietāt šķēršļus dod dar-

bam prieku. Bet tikko parādās šķērslis, ļaudis sak

domāt par savām jušanām, aizmirsdami, kada

priekšrocība tiem radusies. Ļaudis atzīst par ki-

bāku, lai viss tiktu darīts kā parasti, pēc vecam mēr-

auklām. Bet Mēs dodam priekšroku negaidītam

darbībām un tādām pašām sekām. Cilvēki ir lai-
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mīgi, kad kaut ko padarījuši kā visparastākie ļau-

dis, bet Mēs gribam lielus panākumus. Mācait ap-

svērt notiekošā īsto kaitīgumu un derīgumu. Grūti
sūtīt cilvēkiem sevišķas izdošanās strāvas, kad viņi

izvairās no sevišķiem ceļiem. Visi mēs pazīstam ļau-

dis, kas dzīvo pārticībā, bet ja viņi zinātu, ko tiem pār-
ticība atņēmusi? Cilvēki grib piekopt visas vispār-

izplatītās ierašas, aizmirsdami, ka ķermeņa ieradumi

iesakņo arī gara ieradumus. Gars top nespēcīgs un

sāk bīties drošu darbību. Tā cilvēki top tādi kā

visi, ar tiem pašiem konvencionālajiem priekiem un

bēdām.

Pazīsim_ prieku par šķēršļiem, zinādami, ka ap-
sveiktais šķērslis pārvēršas paātrinātā veiksmē. Bet

šī izdošanās būs kā loma pārpildīts tīkls. Tā vērsī-

sim mūsu skatienu uz apkārtējo un sapratīsim, no

kādām briesmām esam paglābti tikai ar padevību
Meistaram. Bet bieži mēs ticam Meistaram lielajās
lietās un samulstam mazajās. Bieži mēs gan sare-

dzam lielos šķēršļus un izlaižam no redzes ap-

vāršņa daudz mazu. Bet mazs skarpijs ievaino ne

mazāk par lielo, ja tas nav pamanīts.

Crgla acs nav vajadzīga, lai pazītu kalnu, bet

mazu smilšu graudiņu.
263. Laime, ka jūs jau saprotat kaujas būtību.

Veseli pulki ierauti kaujā un nezin, kad atpūta un

kad briesmas. Knišļi pirms rieta drūzmējas, bet kur

viņu mērķis? Nevar pat atšķirt, kur prieks un kur

trauksme. Tā pasaules kauja ierauj sevī visas būt-

nes. Bet ne daudzi saprot notiekošā nozīmi. Pa-
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gaidait rit — doma ļaudis, bet viņu rītdiena iestājas
tikai pēc pusdienas.

264. Par Svētīto uzglabājies šāds nostāsts.

Reiz Viņš apmeklēja Radžagrichas Pavaldoni.

Pavaldonis vērsa uzmanību uz savas pieņe-
mamās telpas tīrību. Bet Svētītais teica: „Pa-
rādi labāk tīrību guļamistabā, mazgājamās tel-

pās un pavardā. Pieņemamā telpa daudzu ne-

cienīgu apgānīta, bet tur, kur tiek radīta

tava apziņa, lai tur būtu tīrība." Un sacīja Svētī-

tais:
„
Vajag izšķirt saprotošos un piekrītošos. Kas

sapratis Mācību, nekavēsies pielietāt to dzīvē. Pie-

kritušais mās ar galvu un slavēs Mācību kā ievē-

rojamu gudrību, bet neizlietās šo gudrību dzīvē.

Piekritušo ir daudz, bet viņi, kā izkaltis mežs, ir

neauglīgi un bez ēnas, tikai trūdēšana tos sagaida.
Sapratušo ir maz, bet viņi, kā sūcēklis, iesūc dārgo

zināšanu un ir gatavi ar dārgo valgmi nomazgāt pa-

saules nešķīstību. Sapratušais nevar nepielietāt

Mācību, jo saprazdams piemērību mērķim, viņš to

saņem kā dzīves pamatu.

Nezaudējiet daudz laika ar piekritušiem. Lai

vispirms parāda pirmā aicinājuma pielietāšanu. Tā

piedēvē Svētītam mērķim piemērīgu izturēšanos

pret atnācējiem.
Ir necienīgi vairākkārt nolaist trauku tukšā aka.

Arājs nenesīs graudus uz kailu klinti, Piekritušais

lēti pieņems labumu, bet sabīsies pirmā šķēršļa. Tā-

pēc pārbaudait ar šķēršļiem.
265. Kā smalkākais vērpums ir smalko enerģiju
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pieskaršanās, bet valkā smalkākos audus tas, kas

pazīst to vērtību. Tā atšķiriet garu gatavu un kvē-

lojošu.
Kas nav pieņēmis gara dāvanu, izkalst. Ar ga-

ra tumsu, vēl mūžīgu, iznīcina sevi tumšie.

266. Gara vientulība dos priekšstatu par tālā-

kajām formām. Tumsības Gars gudroja: „Kā_vēl
ciešāk piesaistīt cilvēci pie zemes? Lai uzglabājas

parašas un ieradumi, nekas tā nesaista cilvēci pie

parastiem veidiem, bet šis līdzeklis derīgs tikai

daudzumam. Daudz bīstamāka ir vientulība, viņa

noskaidrojas apziņa un top jaunas celtnes. Jāiero-

bežo vientulības stundas. Nav labi cilvēkiem palikt

vieniem. Apgādāšu tos ar atspoguļojumu un lai tie

pierod pie savas sejas." Tumsības kalpi atnesa cil-

vēkiem spoguli.
267. Ikviens, kas tuvojies Mums, spēj iedomā-

ties, kas būtiski ir pāreja jaunā stāvoklī. Var salī-

dzināt ar cilvēku, kas izmācījies ceļot, kurpretim
nepiedzīvojušais baidās pārkāpt kuģa malu.

268. Kā ūdens kritums joņo dzīve, bet ne dau-

dzi pamana šo kustību. Kā kaps ir dzīve tiem, kas

traucas uz mieru. Kas ir miers? Šis jēdziens tumšo

izgudrots. Kādu redzamu saudzību izrāda cilvēki,
kad runā par mieru! Mieru saprot kā atpūtu. At-

pūta vienmēr saistīta ar zemes prieku, bet šis

bezdarbības prieks nav Mūsu. Kad gan daba ir

bez darba? Mēs, kā tās daļa, pakļauti tam pašam
likumam.

Nav visu laiku jāskraida, bet nevar arī iedo-
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māties ieslodzījumu. Salīdzinājuma ar kaut kura
stāda dzīvi var dot nepārtrauktas darbības piemēru.

269. Gluži pareizi esat ievērojuši, ka neatgrie-
žamies pie jau pārspriestām lietām. Bet ja izseko

.Mūsu pārspriedumiem, tad var nomanīt augšup-
ejošu spirāli, citādi tas nevar būt. Ja kauču vienu

reizi jūs pielaidīsit mazāku spriedumu, tas dos spi-
rāles lūzumu. Tas pats būs, ja jūs pārlēksīt sprie-
dumā lielu attālumu, atkal notiks pārtraukums. Tur-

pretim visas dzīves līnijas nevar patvarīgi pār-
traukt, un tas novērojams katrā parādībā. Jautājums
tikai tas, vai spriedums var pastāvīgi pieaugt? Pro-

tams, ja vienosimies saprast mieru, kā domāšanas

tīrīšanu. Ar to izvairīsimies galvenā ienaidnieka.

270. Katram ir savs ienaidnieks. Pēc ienaidnie-

ka pazīstam personas nozīmi, kā ēna atkarīga no

priekšmeta augstuma. Nevajag sevišķi nodarboties

ar ienaidniekiem un nevajag pret tiem izturēties ne-

vērīgi. Nav cilvēka bez ēnas.

Akbars, saukts par Lielo, ļoti saudzīgi izturējās
pret ienaidniekiem. lemīļotais padomnieks pārzinā-
ja ienaidnieku sarakstu. Akbars bieži aptaujājās,
vai sarakstā nav parādījies kāds cienījams vārds?
„Kad ieraudzīšu cienījamu cilvēku, sūtīšu sveicienu

pārģērbtam draugam."
Un vēl runāja Akbars: „Esmu laimīgs, jo varē-

ju pildīt dzīvē svēto Mācību, varēju dot tautai

pārticību un būt lielu ienaidnieku atēnots."

Nevienu Mācību nav izcēluši draugi. Ja ienaid-

nieks ir ēna, tad mēlnesība ir taures skaņa.
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271. Apziņa asimilē kustību ar pieņemtām for-

mām. Tā ir simbolu kombinācija. Vajag novērtēt

apziņas simbolu. Protams, laivas simbols daudz sva-

rīgāks par mūslaiku kuģi, jo laiva vairāk atbilst

stichiju briesmām.

Pat grauda garu iespaido stichijas, tapec labi but

par visu saistošās uguns draugu.
272. Skolotājs nekad nepamazina. Var formu-

lēt, kad pats fakts noticis.

273. Atrisinās Skolotāja un mācekļa dažādu

savstarpēju attiecību izpratne. Proti, tuvošanās

Mācībai savās pakāpēs nav līdzīga. Tik daudz pie-
vilcības uz pirmajām pakāpēm un tik daudz atbil-

dības uz turpmākajām.
Novērots astrālajā pasaulē, ka tie, kam vidēja

apziņa, netiecas uz augšu. Vidējais stāvoklis pa-

glābj tos no mokām, bet tai pašā laikā neuzliek paš-
aizliedzīga darba pienākumu. Tas pats novērojams

Kara augšanā. Pirmie aicinājumi ir gan patīkami,

gan svētīgi, un aizbildnībā esošā stāvoklis ir neat-

bildīgs, bet apziņa aug, un gars top sevišķu uzde-

vumu cienīgs. Katrs uzdevums ir pretruņā ar veco

zemes sapratni un tāpēc savienots ar grūtībām un

briesmām. Patiesi, maz ir to, kas iemācās priecā-

ties, pārspēļot šķēršļus [ Un daudzi ar mieru pat

nožēlot pagājušās vidējās apziņas zudumu. Norādī-

jumi top īsi un darbs atkarīgs no pašdarbības. Drau-

gi top reti un šķēršļi sadrūzmējas kā nepieejami kal-

ni, kamēr ieguvumi it kā nav jūtami. Smalkāko

enerģiju iespaidi nav saredzami, pārejošās, tā sau-
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camās svētītās sāpes ir mocošas. Gara dalījumi

un sūtījumi nav izskaidrojami, bet augstāk pār visu

paceļas vēlēšanās pildīt vispārējo derīgumu. Papla-
šinās garīga, izplatījuma neierobežota līdzdarbība.

Kā tālo pasauļu atdarināšana maina attiecību pret

apkārtējo un izplatījuma darbs nav vairs tukša ska-

ņa! Uzdevumu uzmetumi top par prieku un it kā

par paša neatņemamu darbu. Citādi arī nevar būt.

Protams, šis prieks nav kazlēna lēcieni. Novērtējot
apkārtējo, sejas top stingras, bet dzīve pārveidojas
un no augšas novērojami zemes pūķa riņķi. Bez-

bailība, sūtīta jau pirmajā aicinājumā, tuvojas jauna-

jiem gaismas viļņiem.

274. Akbara galma vēsturnieks kādreiz teica

Valdniekam:_ „Valdnieku starpā novērojama neat-

risināma parādība. Daži Valdnieki turējās nepieeja-
mi, tālu no tautas, tos gāza nevajadzības dēļ. Citi ie-

gāja katras dienas dzīvē, pie tiempierada un tos gāza
aiz aprastības." Akbars pasmaidīja — „tā tad Vald-

niekam jāpaliek neredzamam, ieejot un virzot visas

darbības." Tā sprieda gudrais Valdnieks un pra-
vietoja nākamo, — neredzami redzamais!

275. Vedanta pareizi norāda, ka gars paliek ne-

aizkarams. Gara ugunīgais grauds paliek stichijiskā

veselumā, jo stichiju nozīme negrozāma, bet grauda
emanacija mainās atkarīgi no apziņas augšanas. Tā

var saprast, ka gara grauds ir stichijiskās uguns

daļiņa, bet ap to sakrātā enerģija ir apziņa. Tā tad

Vedanta ņēma vērā graudu, bet Budhisms runāja



143

par apvalku tuvināšanu pilnībai. Tā pilnīgi saskaņo-

jas kustīgais ar nekustīgo.

Pilnīgi saprotams, ka Budha, kas virzīja cilvēci

uz evolūciju, norādīja uz kustīguma īpašībām, ka-

mēr Vedanta sprieda par pamatu. Varat liesmai

pielikt jebkuru ķīmisku sastāvu un ar to mainīt tās

krāsu un lielumu, bet uguns stichijiskā būtība pa-
liks negrozīta. Neredzu pretrunas starp Vedantas

pamatiem un Budhismu.

276. Pareizi, ka Indijā ir priekšstati par smalko

enerģiju pienākšanu klāt dzīvē. Jābūt gatavam pie-
ņemt parādības zinātniski. Tumsa pazemina ener-

ģijas kādību neskaitāmas reizes, bet atklāta apziņa
var uztvert dalu enerģijas. Tumsas mākoņi aizsedz

saules starus, bet dala gaismas un siltuma sasniedz

zemi. Mācības nerunā viena otrai pretim. Parasto

mēģinājumu ceļš nederīgs.
277. Pareizi sacīts, ka neredzami spēki stiprāki

par redzamiem. Tāpat pareiza apziņa, ka Meistara
tuvums neatņemams.

Pareiza sajūta par izplatījuma strāvām, kas ie-

tekme visu dzīvi. Vai tiešām cilvēki nemana strāvu

sabiezēšanos kopš Zemes Pūķa gada? Pūķa aste,
kā magnets, bet viņa cerības veltīgas, lienot pa

zemi, nevar iegūt atsvabinošo enerģiju. Taisni uz

šo gadu sūtīta pūķa zīme. Jāsargās zemes roku.
Desmit gadu laikā var sagaidīt izsmalcinātas node-

vības. Jaunā ēra sākas pērkonu un zibeņu vidū.
Kas gan sacels negaisa parādību? Ārkārtīgs tru-

lums.
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Cik ilgi velkas šis gadu desmits, kad jau ga-
tava jaunu enerģiju atnākšana!

278.
_

Skolotājs attiecībā pret mācekli bieži at-

rodas grūtā stāvoklī. Māceklis apsola klausīt vi-

siem Skolotajā Norādījumiem, bet līdz ko saņem
Norādījumu, tad tudal rāsies iemesli to pārgrozīt. To

pašu grūtību pārdzīvo Skolotājs, kad Viņu apvaino
bezdarbība. ledomājieties strēlnieka stāvokli, kad

tas sasprindzejies šāvienam, bet aiz muguras vi-

ņam kliedz, — kāpēc tas nešauj? Mazi bērni, ja arī

neredz iemesla, tad tomēr padodas vadošai rokai.
Bet pieaugušie mēģina pielikt gatavai reakcijai kaut

ko pēc savas noskaņas. Var salīdzināt ar uguns-
postā cietušiem, kas pamet neatvietojamus rok-

rakstus, bet par to izglābj iemīļoto gultu.
No kurienes nak Norādījuma nicināšana? To-

mēr no neuzticēšanas. Nesaprotams, cik viegli pie-

ņem Skolotāja dāvanas un aizmirst Viņa labākos no-

likumus. Cik daudz pārdomātu sūtījumu atmests un

derīgu darbību iznīcināts vieglprātības dēļ! Ar vie-

nu roku parāda godu, bet otra bārsta pērles bezdi-

benī, aizmirstot, ka izplatījuma piesātināšana ar

personīgiem sūtījumiem ir izplatījuma inficēšana.

Aizmirstot, ka izvēlētais Vadītājs pēc savas piere-
dzes nemazinās mācekli. Kā gan jāvērtē līdzdarbī-

ba, kas stipra ar uzticību!

Kad paši tapsit par skolotājiem, pastāviet uz to,

lai norādījumu nekavējoties pilda. Nedodiet biežus

norādījumus, tie top parasti, bet, ja lieta prasa, do-

diet īsu norādījumu. Lai zin, ka norādījums nav at-
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ceļams. Vienkāršāki jāseko, savienojot pašdarbību
ar līdzdarbību. Norādījuma sagrozīšana līdzīga vilcie-

nam, kas nogājis no sliedēm. Labāk nepieņemt dā-

vanas, nekā sajaukt vilni.

279. Jūs esat dzirdējuši leģendu par Indras tro-

ni,kas sasilst. Tās pamatā ir psīchofiziska parādība.
Psīchiskās atmosfairas sevišķa sprieguma parādība
rada tīri fiziskus refleksus. Spilgta pretējā darbība

sablīvē ugunīgo enerģiju un jāmeklē atkal līdzsvars.

280. lenaidniekiem uzmācoties, Akbaram jau-
tāja — „no kurienes tikdaudz uzbrukumu?" Akbars

atbildēja — „dodiet arī ienaidniekiem nodarbošanās

brīdi."

281. Ko nozīmē bezprāts Dievā? Kāpēc sen-

laiku praviešus sauca par bezprātīgiem? Proti, ņe-
mot vērā jūtziņas uguns sārtu, kas no tiem atšķīra

visuparejo. Vērtīga īpašība, kas atšķīra no parastās
domāšanas.

282. Cilvēki prot lietāt līdzekļus pret stichiju
rupjo izpaušanos, bet uz laiku, kad pievienosies jau-
nas enerģijas, vajadzēs izsmalcināt stichiju iespaido-
šanas veidus. Vēl nesen cilvēki glābās no zibeņa zem

koka, vai pa galvu pakaklu bēga. Bet tagad jau atra-

duši īstus pašaizsardzības līdzekļus. Protams, tāpat
būs arī ar smalkajam enerģijām. Bet īstā laikā tās

apjēdzot, var izvairīties no daudziem zaudējumiem.

Ka var virzīt uzmanību uz jaunām enerģijām?
Jutziņa būs palīgs asai redzei. Drīz cilvēki atšķir-
sies pēc jūtziņas. Pēc iespējas uzmanīgāk jāprot pa-
zīt cilvēki ar atklātu apzinu. Ne izglītība, ne pie-
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redzējumi, ne gara dāvanas, bet taisni jūtziņas

tiguns atver taisnu ceļu uz Šambalu. Taisni jūtzi-

ņas uguns norāda uz jaunu zīmju īpatnību parastās
dzīves vidū. Var paredzēt, ka iestādes sevišķi ap-

sargās tādu jūtīgu līdzdarbinieku dzīvību. Kā taļsna
ceļa zīmes taps tādas apzinās. Zinātniskos novēro-

jumus virzīs jūtziņas uguns. Ne askēti, ne fanātiķi,

ne māņticīgie, bet ugunīgās Jogas zinātāji nepame-

tīs dzīves stūres. Taisnība — viņu upuris būs liels.

Pastāvigi viņi 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 sajūtu, it kā kausējamās liesmas.

Patlaban vēl nav gluži saprotams, kāpēc Mēs

tā rūpējamies par jaunu iespējamību sagaidīšanu,
bet drīz cilvēki centīsies pielietāt nedzirdētos at-

klājumus, kam nav atrisinājuma dzīvē. Tad kāds

atminēsies par Agni Jogas Zīmēm.

283. Kad jūs dēvēs par sapņotājiem, sakait —

pazīstam tikai darbību. Kad vaicās — ar ko apstip-
rinās Mācība? Atbildiet — tikai ar dzīvi. Kad liks

priekšā aizstāvēt Nolikumus, sakait — nevar atbil-

dēt neprašām. Kad pels Meistaru, sakait —
vēl šo-

nakt padomāsi par neizlabojamo kļūdu.
284. Nozīme ir svarīga, ne forma. Pašdarbība

svarīgāka par visu. Arī īsums būs sekmju pazīme.

Kad dzīvojam uz divu pasauļu robežas, tad pazī-

stam veidojumu reljefību. Kad sūtītais saka vesti,

vir.iš zin vairāk.
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285. Patiesi, daudz laika zaudē ceļa meklētāji,

bet par to ceļa zinātāji var pastiprināt speķus ieka-

rojumiem. Mēs novēlam tiem iet ar sajūsmību.
Katrs solis Mūsu prieks. Mēs gatavi dot speķu ne-

pakrist.

Jāpārdzīvo grūtas strāvas, pat kuģis sava skrē-

jienā sastop stichiju šķēršļus.

286. Panākumi_ dzīvē ir tiem, kas sevišķi pa-

reizi izprot lietu būtību un tiem, kas iemācījušies

sevišķi sagrozīt lietas, starpība tikai sekas. Kas sa-

pratuši lietu būtību, nav saistīti pie tām, bet sagro-

zītāji paliek lietu vergi. Ja kāds nav sekmīgs, tas

nav licis sevi uz svaru kausiem, bet uzturējies vidū.

Kur tad ir lietu saprašanas vai sagrozīšanas mērs?

Ja tā pārmaina dzīves apstākļus. Bet ja nekas nav

mainījies, tad arī domu darbiba nav bijusi. Nevar

gūt sekmes tie, kas kavējas saprast. Ļaužu dau-

dzumu velk līdzi nespēks un nekustīgums. Dzīve ir

važas, kaut gan dzīve ir iekarojums. Panākuma

galvojums kustībā.

287. Mahājāna tāpat attiecas pret Hīnajānu, kā

Budhisms pret Vedantu. Mahājāna pazīst un norāda

uz stichiju pasaules būtību, bet fīīnajāna norāda uz

sekām un cēloņiem, neskarot emānāciju norisi, kas

cēloņu radītas. Mācība izšķiļ dzirksteles no stichi-

ju chaosa. Var pētīt šīs sejas, bet tikpat pareizi

koncentrēties cēloņos un sekās. Ja Budhu nosauk-

sim par cēloni, tad Maitreija ir sekas.

288. Protams, mirāža nepauž īstenību, bet pati
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tā ir īstenība. Tāpēc ir pareizi saprast Maijas rea-

litāti, zinot visu viņas nodevīgo sagrozītību.

Jūs, kas zināt ceļu, rodiet uguni noiet!

289. Svētītais runāja par trijiem Skolotājiem.
Viens saņēma dievišķās dāvanas un aizgāja no ze-

mes darba, otrs saņēma dāvanas un palaida vaļā
dzīves izpratnes pavedienu, trešais, saņēmis dāva-

nas, neatstāja zemi, mācēdams sasiet izpratnes pa-

vedienus. Viņa derīgums pārspēj pārējos.
Dzīves zīme — krusts.

290. Vai gan senlaiku varoņi līdzīgi šolaiku

varoņiem? Vai gan senlaiku varoņiem bija vaja-

dzīgs neizsīkstoša entūziasma krājums? Viņu va-

roņdarbi bij īsi un viens uguns eksplodējums varēja
pastiprināt viņu enerģiju. Bet tagad varoņdarba il-

gums un zemes atmosfairas spēku galīga novājinā-

šanas_ prasa pārmērīgu enerģijas spriegumu. Vis-

smagākais sitiens, visbargākais aicinājums uzliesmo

no viena eksplodējuma, bet ilgums un atkārtošanās

prasa veselu strāvu rindu. Pašreizējā varoņa no-

zīme balstās uz apziņas, ka viņam ne no kurienes

nav gaidāma līdzdarbība.

Kad viņš saka — nevaru atstāt kaujas lauku,

viņš uzņem jaunus spēkus. Esam ar mieru dot strau-

mi, kas atjauno spēkus, samērā ar lēmuma nelokā-

mību neatstāt kauju, bet zinām, cik smagi nest

gaismu tumsā, jo šī gaisma redzama citiem, bet ne

nesējam. Bez tam, gulētāji nepanes gaismu.
Vispār novērojiet, kam nav vajadzīga tumsa

miegam, viņu gara uguns iznīcina tumsu. Pēc at-
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sevišķiem ieradumiem pazīstam cīnītājus. Bet kad

viņu redze maldās pa tumsu, nodrebot no bezgai-

smības, Mēs sakām — jūs klausās izplatījums. Sē-

jējs neskaita kaisītos graudus, jo viņš ir sējējs, bet

ne pļāvējs. Bet kas gan iet priecīgāk uz dar-

bu? Sējējs, bet ne salīkušais pļāvējs. Ar labo

roku plaši izkaisa graudus sējējs, vējš aiznes daudz

graudu, bet dzied sējējs, jo viņam lauks nav

tukšs, viņš aizies, piesātinājis arumu. Viņam vien-

alga, kāds pļāvējs nokops -viņa sējumu un kas pra-

tīs savākt jaunus graudus.
Sēšanu uzdod uzticamākam strādniekam. Garš

ir lauks, bet piedzīvojusi roka nepagurs. Mums sa-

cīts — radait varoņus.

29. Protams, pareizi sacīt, — ja izmērītu laiku,
kas izšķiests ļaunprātībai, tad cilvēce nodrebētu.

Protams, ievērojamība cilvēku izpratnē smieklīga.
Mēs varam _to pielaist, kā apavus iešanas ērtībai.

292. Ārējo spēku paušana atrodas uz zemākām

pakāpēm. Jūs zināt, kā paceļas gaisā, bet ja visa

cilvēce pacelsies gaisā bez mērķa, kāds ārprāts rā-

sies! Jūs zināt, kā priekšmeti zaudē un palielina
svaru, bet pašreizējā cilvēces stāvoklī šis stāvok-

lis nav izlietājams. Tiekšanās apjēgt garu papriekšu

jānostiprina.
Var meklēt daudzu parādību atrisinājumu gri-

bas spēkā.
293. Sevišķi kaitīgas krustojošās strāvas. Pat

piedaloties dzīvē, mēs dodam priekšroku bultām,
kas nak no vienas puses, nekā izsvaidītām visos
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virzienos. Var viegli saprast gara noskaņas nospie-

stību, kad virs galvas joņo bultas nezin no kurienes.

Kad nevar izvairīties no izplatījuma piepildīšanas ar

vārdu, tad sevišķi jāsaudzē veselība. Asins spie-
diens palielinās, centru saspriegums rada nospie-
stību. Viens jebkura spēka ienaidnieks labāks par

nemanāmiem pieskārieniem. Skolotājam loti jāno-
vēro šie periodi, sevišķi, kad ugunis jau sasprindzē-
tas. Bet nav izbēgami šie dzīves eksplodējumi.
Katrai apstiprinošai apzinīgai darbībai jāsaceļ domu

virpulis. Un ja garīgā attīstība jau liela, tad arī ne-

savaldīto viļņu reflekss smags.

Protams, cilvēki ar neattīstītiem centriem ne

viegli nomana bultu lidojumu, bet tas nenozīmē, ka

viņus var apskaust. Mēs runājam par pastāvīgo
prieku, bet šis prieks ir sevišķa gudrība.

294. Cilvēki mīl noslēpumainību. Gara pētī-

šanas aploks nostādītu tos daudzu aizvērtu durvju

priekšā. Kāpēc cilvēki izvairās visa viņiem nezi-

nāma? Jo skolas viņiem saka — darait, ka visi.

Virzait garu uz nezināmo, tada tiekšanās dod

jaunus domas veidus.

295. Mācība paredz ne tikai atvērtu apziņu,
bet arī vēlēšanos nostiprināt sevī lietāšanas pa-

kāpes. Neiespējams domāt, ka konvencionālitātēs

novirzītais prāts varētu pieņemt Mācību. Ļaudis,
kas nav tuvi, paies garām grāmatas derīguma pie-

lietāšanai._ Tādi cilvēki nav vajadzīgi, pat ja tie

būtu ziņkārīgi.

Viņi sacīs jums —ka apieties ar šiem izkaisita-
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jiem graudiem? Tie pat nevar pielaist, ka bez viņu
sistēmas var būt vēl cita. Darba nolēsi izdara pēc
viena paņēmiena, bet domāšana atkarīga pat no

ārējiem dzīves apstākļiem. Salīdzinait domāšanu

pilsētā un uz laukiem, ceļa kustībā vai lidojumā.
Pamats un metode būs gluži citādi.

Saprast un pielietāt Agni Jogas Mācību var tas,

kas pieskāries dzīves Mācībām, un jūt nepiecieša-
mību izdaiļot un darīt no jauna jēdzīgu savu esa-

mību. Šaubu mākoņi nenomāc to, kas meklē izeju,

kaut_ tikai izkļūtu no labirinta! Nepieciešamības

pavēle pilda ar atjautību un netraucē spriedums par

nesaprastu sistēmu.

Bet kad pievērsīs uzmanību neizskaidrojamām
sapem. tad pat saistīta apziņa atminēsies Agni Jogu.

Galvenais,_necensties personīgi redzēt tos, kas pie-
ņēmuši Mācību. Vajadzības ceļi ir negaidīti. Un

nepadarait Mācību pārāk vieglu. legūšanas vieg-

lums rada nevērību. Var paciest nezināšanu, bet

nevērība ir nepielaižama. Netraucē zināma mek-
lēšana.

296. Zināšanas vēlēšanās rodas no aizmirstas

zināšanas pagātnē. Tāpat kā iztēle ir agrāko pie-

redzējumu sekas.

297. Kura stunda iemācīs cilvēkus atšķirt lielo

no niecīgā? Apmierinātības stunda pārgroza un sa-

groza īstenību. Dusmu stunda saliec dzīves asmeni.

Bēdu stunda pazemo. Ikdienas darba stunda ap-

miglo. Grūti neatbrīvotai apziņai atšķirt lietas tum-

sa. Kā sagaidīt, kad cilvēki sapratīs psīchiskās
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enerģijas vareno spēku? Kā bezprātīgie tie rota-

ļājas uz eksplozijas robežas un maldā uzkata pla-
nētu par viscietāko ķermeni.

Vajag saprast, kā cilvēki cenšas aizmirst bēdī-

gos piemērus. Veselu cietzemju iznīcināšana rūpīgi
izdzēsta no_ senajiem aprakstiem. Tāpat aptumšoti
daudzi norādījumi par pasaules likteņu notikumiem.

Mums netīk mocīties — saka cilvēces uzraugi.
Viņi gatavi apslēpt paši no sevis savu postu un sa-

brukumu. Zemes varenie saka — pie mums viss

mierīgi. Bezdarbības miers nodrošina tiem augstus

sēdekļus. Viņi parasti priecājas par saules rietu

un guļ saules lēkta laikā. Bet neredzamā Valdība

saka — neprātīgi apslēpt esošo!

Bijuša piemēri iemācīs but vērīgiem.

Meklējiet enerģiju, kas pārvērtīs jūsu esamību,

ja tiks apzinīgi pievilkta. Vai gan negribat laikus

apbruņoties? Pēdējā stunda var cilvēci izmācīt.

Mēs neesam_ pravieši avju ādās. Mēs, kā vienkārši

ārsti, brīdinām — laiks izdarīt iepotēšanu! Tomēr

ir tādi drošinieki bez prāta, kas mēra laikā dzīro.
Kapsētas nezaudē savus draudzes locekļus.

Mes runājam to labad, kas var dzīvot.

298. Sākot darbus, protiet priecāties par sā-

kumu. Parastie ļaudis grib redzēt ziedus un aug-

ļus, bet pētnieki priecājas par pirmo asniņu, jo tā

ir dzīvības atmoda.

299. Ja Skolotājs sacīs — man ir desmit tūk-

stoš mācekļu, prasait, vai gankatram ir ieeja? Dau-
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dzums izslēdz panākumus. Karaspēka lielums nav

bijis uzvaras ķīla.
300. Apstiprinu, ka Agni Jogas celi ir gais-

ma uz ceļa. Nav nozīmes, kā ceļinieki izlietā šo la-

bumu. Viņiem parādīts ceļš, uguns zīmju pazinēji
atnāks.

Tā gribu nostiprināt tos, kas apjēguši Agni Jo-

gas Mācības laikmetīgumu. Nav jāgaida stunda,

kad straume dzīs pūlus, kas meklē glābiņu, tā būs

šausmu pātagas pazīšana. Tam nav vērtības, jo

vajag pazīj; tos, ko ved brīva apziņa. Kauju var

pieņemt, kas zin cīņas mērķi. Vergi, kas uzvarēti

ar varmācību, nav vajadzīgi. leskatu par pareizu
aizstāvēt īstu tiekšanos, nekā meklēt sasista trauka

drumstalas.

301. Ja darbības aplokā parādās bērns, se-

višķu cēloņu pievilkts, uzsmaidait tam un attīstait

viņa apziņu, ka šīs darbības ir viņa mājas. Bērni

dažreiz nāk sevišķā aicinājumā. Dodiet viņiem to,

ko tiem sagatavojusi viņu pagātne. Augli pildās
sulu, kad saknes stipras.

302. Vajag zināt dažus piesardzības noteikumus

Agni Jogā. Pēc zināmas pakāpes var manīt sāpes

mugurā, nevar pieliekties, jo, ka dzīvsudrabs termo-

metra, kāpj enerģijas stabs. Tāpēc norādāms taisns

mugurkaula stāvoklis. Tikpat maz vēlami darbi, kas

prasa sānisku sasprindzēšanos. Piemēram — koka

ciršana. Liesma pēc struktūras svērteniska. Tā

darbosies katra uguns. Mazu piesardzību lietāšana



154

neizvedīs no dzīves. Var gluži nemanot ievest ne-

kaitīgu darbību veidu.

303. lenaidnieka rokas vienmēr gatavas iznī-

cināt lietas, ko Mēs nolēmuši. lenaidnieka ausis sa-

sprindzētas dzirdēt viņam noderīgu mēlnesību. Ne-

pietiek sacīt — priecājieties par ienaidnieku, vajag
iemācīt saprast ienaidnieka ceļus. Kā nezināmais lie-

lums uzdevumā, tā stāv ienaidnieks. Bet šis nezi-

nāmais līdzinās mums zināmiem dotiem lielumiem.

Tā tad iespējams katra pamanīta ienaidnieka atrisi-

nājums.

leskatait_ noteikti jūsu darbību apstākļus. Pro-

tiet nostiprināt atmiņā jūsu jušanu apstākļus, pie tiem

atkal atgriezīsimies. Nosaucam par ienaidnieku

katru nezināmo. To vajag atrisināt, iekarot un pār-
vērst zināmajā. īsāki sakot, iepazīt. lepazīstot va-

jag vispirms novērot sevi. Tuvojoties zvēram, med-

nieks apsver katru savu kustību.

Jums atkārtos par šausmīgiem okultiem noslēpu-

miem, bet jūs tuvosities vienkārši, nelokāmi sevī. Par

cīnās pirmo noteikumu uzskatāma savu apstākļu pa-
Nezināmo izzināsim, tuvojoties tam. Nav

ko runāt par viņu iepriekš, jo pat tā robežas ne-

zinām.

Apstiprinot visā pētīšanu, Mums jāvienojas atzi-

ņas līdzekļos. Zināsim kustības virzienu, bet netrau-

cēsim sevi ar ienaidnieka apstiprināšanu. Savieno-

sim paredzēšanu ar reālo kustību. Katra nezināmā

lieluma iepazītā dala būs iekarojums, bez izbrīnās,
bez drebēšanas un pat bez pārmērīgas sajūsmības.
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Jo katra stunda, pat vismazāk rosīga, var tuvināt

mūs nezināmajam. Lielo Nezināmo var iedomāties

kā draugu, bet pētniekam noderīgāki to uzskatīt par

ienaidnieku. Visas nezināmā pazīmes vairāk atbilst

ienaidnieka pazīmēm. Vispirms runājam par bez-

bailību, bet tā nav vajadzīga pret draugu. lekaro-
šanas varoņdarbs ari paredz ienaidnieku.

Ja aizvadu jūs ceļā, kā iekarotājus, tad ar to pa-

redzu kauju. Lielais Nezināmais, kā ienaidnieks, aiz-

rauj uz uzvaru.

304. Zināšanas Mācība nav mācības grāmata

ar numurētām lapām. Mācība ir dzīves nolikums,
kas piemērots katrai vajadzībai. Kā zibens uzliesmo,

kur sakrājas pietiekošs daudzums elektrības, tā arī

norādījums steidzas turp, kur uzkrājas iespējamība.
Savā vispārējā vienībā dzīves Mācībai jāatbilst

katra individualitātei. Mācība dod katras dienas

uzdevumam atrisinājumu. Dažreiz liekas, ka Mā-

cība atgriežas pie agrākiem priekšmetiem. Salīdzinot

šos norādījumus, redzat, ka tie skar pavisam dažādus

dzīves izpaudumus. Arējām pazīmēm nav nozīmes.

Cilvēks var nobālēt vai nosarkt dažādu iemeslu

dcl. Plaši paredzēsim dzīves izcilākos apstākļus,
bet atstāsim kannas plūsmai sīkumus. Bieži var pār-
mainīt galveno straumi, bet sīkumi uzrādīs iepriekš
noteiktās kannas pazīmi. Tādiem sīkumiem nav iz-

šķirošas nozīmes, lai gan ļaudis parasti atminas
taisni tos, un spriež pec tiem. Tāpat nevar sagai-
dīt no uzdevumiem un mēģinājumiem vienveidīgu
izlietašanu un norisi. Acīmredzamība atkal neko
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nenozīmē. Norādījums paredz katru iespējamību, jo

izpaušanās ir visai dažāda. Briesmas ir citur. Bieži

cilvēks, ieguvis iespējamību, zaudē pret to rūpīgu iz-

turēšanos. Kā parastību viņš ieved svētku ziedu

darba dienās. Protams, puķes vienmēr jaukas, bet

labāk pārvērst dzīvi par garasvētkiem, nekā apbār-
stīt puķes ar ikdienas putekļiem. Atkal atnākam pie

dzīves, kā pie brīnišķu zāļu kausa. Izdzert pasaules

indi, lai atdzimtu ar visu vareno spēku. Šis sim-

bols nāk no senatnes nostāstiem. Mēs redzam to

Ēģiptē, Grieķijā, pat Šiva atgādina par to. Vesela

atpestītāju rinda nes indes kausu, pārvēršot to

Amritā.

Kad sakām — esiet sevišķi, un neatraujiet sev

varoņdarba kausu, tad norādām — neaptumšojiet

savu dzīvi un neizlejiet kausu. Apstiprinu, cik

daudz jums sūtīts. Pat katra dala, kas saprasta un

lieta likta, dos jaunu dzīvi. Ta novērojiet iespēja-
mību lietu, un priecājieties par varavīksni.

305. Kāpju parādība ar izgreznotām pakāpēm,
bet kāpēc apakšējā pakāpe rakstu pilna, bet augstāk
izgreznojumi top vienkāršāki, un uz beidzamās pa-

kāpes nav redzami nekādi uzzīmējumi? Tik sa-

režģīti darināts raksts, ka aizņemta visa virsma. Jeb

vai nav vajadzīgs raksts uz augstākās pakāpes?

Patiesi, neredzu rotājuma rakstu augšā. Tik vien-

kārši domājiet.
306. Pasaules Mātes elpa, Milži, kas tur na-

stu, un Atpestītāji, kausu pieņēmušie — šie trīs tēii

radušies ap vienu likumu. Izplatījuma psīchiskās
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enerģijas sakrāšanās rada planētas daļu eksplozijas.

Organismi, atbilstoši Dižās Mātes elpai, ieskanēsies

uz izplatījuma ķermeņu eksplozijām. Vai tāds satri-

cinājums var būt priekšrocība? Tāpat kā izmeklēta

mūzikāla darba izpildīšanai dod priekšroku pilnīgi

noskaņotiem instrūmentiem. Protams, kad tādu in-

strumentu maz, uz tiem nedaudziem gulstas strāvu

spiediens. Lieki pierādīt, ka tomēr labāk uzņemties

pasaules nastu, nekā nepiedalīties rosības dzīvē. Kad

runāju par piesardzību, ar to pašu apstiprinu bezbai-

lību, nostiprinātu ar izaugušo apziņu. Bet bez vīriš-

ķības nevar celt celtnes. Bez jaunradīšanas nevar

tuvoties kausam. Tikai liesma virs kausa apgaismo

spraišļa augstumu. Tāpēc Mums Atpestītāji nav aiz-

segti zelta tērpiem.
307. Ugunīgais karaspēks bieži top minēts tā-

pēc, ka Satija Jūga sākas ar uguns stichiju. Tad sa-

pulcējas tie, kas pārpilni caurnirstošās stichijas.

Uguns kustība un tiekšanās atrodas gaismas principā.

Nekas neaizsteigsies gaismai priekšā, jo to uztur

visur esošās uguns strāvas. Apstiprinu uguns

plūsmu, kā vistīrāko un visstraujāko. Viss neiz-

paustais izplatījums ir uguns kuģis.
Senais uguns sienas simbols runā par izplatījuma

uguni. Austrumos zin par ugunīgo karaspēku, kas

pacelsies pirms jauna laikmeta.

Kataklizmas notiek tāpēc, ka uguns neatbilst

planētas nogulšņu liesmai. Tās planētas gāzes, kas

sadalīšanās indes radītas, iedarbina nevaldāmo Ka-

maduro enerģiju, citiem vārdiem, ķermeņa miesa
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nesaskan ar uguni. Gaismu izstarojošā matērija tie-

cas samierināt nevienojušās sākotnes, bet tas, ko

dēvē par tumsu, paralizē gaišās matērijas sākotni,
tad notiek kataklizma.

Ugunīgais karaspēks dzīvo, kad izplatījuma

uguns gūst uzvaru.

308. Ikviens noziedznieks bīstas iet turp, kur iz-

darīts noziegums. Cilvēki apzinās, ka vinu izturē-

šanās Astrālajā pasaulē neatbilst gara cieņai. Tā-

pēc drausmas bailes Astrāla vārtu priekšā. Pat cen-

šas nepielaist domu par pāreju, cerot, ka nezinošie

nav atbildīgi. Kurpretim ar zināšanu šīs pārejas var

padarīt ne smagākas par uzkāpšanu uz kāpju pa-

kāpes.
Sens ir taisnās pacelšanas simbols. Kas gan, iz-

ņemot apziņas uzkrāšanu, var sekmēt šo pacelša-
nos? Tā pati uguns. Šī stichija pārveido ceļu.
Ķermeņu uguns savienojas un pārtiek no izplatījuma
uguns. Psīchiskās enerģijas parādības dibinās uz

uguns. Visus fainomenus rada uguns. Un uguns

apgaismo visas ieejas.

Protams, ugunīgās stichijas cilvēkiem nav

viegli dzīvot ķermenī. Bet ņemiet taisni viņus par

līdzstrādniekiem, jo viņos nav nodevības. Briesmas

neradīs viņos samulsumu. Pienākumu viņi sapratuši
un tiekšanās izpausme ceļas augšup kā liesma. Kam

gan vairāk piederas plecu izstarojumi? Kam gan tu-

vāka radīšana, ja ne visā ienirstošajai ugunij? Grūti
cilvēkiem piesavināties šās stichijas pazīmes. Zeme,

ūdens, gaiss, — tie ir acīmredzami, bet ka uguns iz-



159

klust caur ūdeni, tas liksies joks. Uguns caurnirstība

jāsaprot, citādi neieiet pa uguns Vārtiem.

309. Starp visiem izpaudumiem cienām gara

absolūto stāvokli.
_

Kļūdas nav nekas, kad uguns

grauds top spēcīgāks. Darbība, kā plandošs kara-

vīra karogs. Kā kronis vina apņēmība, kā pērle

viņa gara liesma.

Liesmainais gars, tu sadedzini maldus un izur-

bies cauri tumsai. Par visu cienām gara uguni.

310. Nav izšķiramas apzinās augšanas robe-

žas. Protams, šīs pakāpes noteikti pastāv, bet viņu

līnijas ir līkumainas. Grūti spriest ar vispārīgu

apzīmējumu. Sevišķi zemākajās pakāpes spriedu-

mam jābūt uzmanīgam, lai nenodarītu ļaunu!
Kā var likt visiem vērsties vienā virzienā? Bet

skatoties uz dažādām pusēm, cilvēki redzēs dažādi,

nekaitējot vispārības labumam. Lai skatās uz dažā-

dam pusēm. Lai novēro visas zvaigžņotā izplatī-
juma punktis. Vajadzīgs, lai acs iemācītos novērot.

Lai izlietā visus vispārējos krājumus, tikai ievērojot
vispārības labumu. Atļaujiet izlietāt visus avotus,

un tāpēc būs lielāks tas, kas vairāk ietvers.
Gara degšanas izpausme tik visai dažāda. Bet

labāk kļūdieties, labāk pārspīlējiet labuma iespējas,
tikai nemazinait. Ejot pa pļavu, neplūciet bez

vajadzības puķes. Aizejot domājiet, ka pat vis-

neizveicīgākais līdzstrādnieks var dot savu akmeni

celtnei. Nevajag atmest, kamēr nav pārieta node-

vības līnija. Spriediet pēc šās melnās pazīmes.

311. Mūsu līdzstrādnieku darbības atšķiras no



160

citām ar savu rosīgo tiekšanos un visa aptveršanu.
Kosmiskā dzīve sastāv no pievilkšanas un atgrūša-
nas darbības, citiem vārdiem, no eksploziju un uz-

krāšanās ritma. Mūsu līdzstrādnieku darbība nav

atrauta no dabas likuma. Var nomanīt, kā tā uz-

krāj apzinu un nebaidās kļūt iznīcināta eksplozijā.

Viena lieta Mums nav pazīstama — miers bez-

darbībā. Mūsu līdzstrādnieki, tāpat kā Mēs, devīgi
liek pamatus. Sēja Mums ir vajadzīga un Mēs zi-

nām, ka graudi nevar zust, jo esošais neiznīcināms.

Mūs maz nodarbina formas pārveidošanās, jo grauds

nemainīgs. Tamlīdzīgs nemainīgs grauds ielikts

katrā būtnē. Pat atvairošas darbības netraucē at-

minēties par būtiskā vienveidību un šī apziņa dara

Mūs iecietīgus. Un Mums ir skaidrs, ka nesaskaņa

parasti ceļas tikai no ritma neatbilstības. Protams,

šīs neatbilstības traucē apvienoties veselu grupu

psīchiskajai enerģijai. Kurpretim taisni grupas ener-

ģija var tuvināt staru izlietāšanu, neiznīcinot vai ne-

sadedzinot spēkus. Vampirismu ievērojamā mērā

var attiecināt uz ritma neatbilstību. Rodas aprī-

šana, bet ne līdzdarbība. Tāpēc izjūtiet, kuru viļņi

jums nav kaitīgi, kaut arī viņu āriene jums rādītu

svešas tautas dvēseli.

Divi, kas sēd pie viena galda viens otram pre-

tim, nevar būt pretinieki, ja pieder vienam Skolota-

jam. letvere vai iecietība viens un tas pats. Vie-

nīgi nodevība nav ciešama.

312. Jāizšķir grūtības no nemācēšanas. Grū-
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tības saistītas ar augstu ceļu, bet nemācēšana uz-

spiesta ar nevērīguma parādību.

Vajag zināt, ka nav robežu likumu kustīgumam.

Vajag runāt par likumu viduspunktu un jūs zināt ie-

spējamību robežas. Pasakait daudziem, ka bieža ie-

miesošanās var būt spēkiem nepiemērota. Tikai ne-

nogurstoši ceļotāji uzdrošinās bieži doties pa jūru.
Pie tam mācu prast būt garā bez mājas.

Tāpat ka Mācības smalkums un sprieduma gud-
rība nav atkarīgi no vecuma.

313. Gadījums jau parasti ielikts apziņa. Arī

pasauļu pamatu liek gadījums, jo radīšana rodas no

gadījuma. Mēs likumu Sargātāji un gadījuma Cienī-

tāji, jo gadījumā ietverta kustība. Maldīgi iedvest

visiem galīgu iespējamību, citiem vārdiem, nevar uz

katra pamata kraut smagu jumtu.

314. Jazin matērijas dažādiem slāņiem noliktie

laiki. Ja viens matērijas punkts jau pārveidots, tas

nenozīme, ka uz to pašu laiku jau pārveidosies visa

ķermeņu grupa. Citiem vārdiem, ja Satija Jūga sāk-

sies uz atsevišķas planētas, viņa pēc ilgstoša pe-

rioda apvienos veselu ķermeņu grupu. Pazīmes
sāksies uz dažādiem ķermeņiem. Nekad nevajag
domāšanu ierobežot ar vienu planētu.

315.
_

Pavēlēja Pasaules Mate: «Sapulcējieties,
vēji, sanāciet, sniegi. Neradaities, putni, un netuvo-

jieties, zvēri!"

Nenostiprinasies cilveka_ kaja uz Manas Virsot-
nes. Nenostiprināsies tumšās pārdrošības pamats.
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Nenoturēsies mēness gaisma, bet saules stars sa-

sniegs Virsotni.

Pasargi, saule, Manu Virsotni, jo kur gan nostā-

šos sardzē ?_ Nekad neuzkāps turp zvērs, un neno-

turēsies cilvēka spēks!"
Pati Esamības Mate ar ugunīgu vairogu nostā-

sies sardzē.

Kas spīd tur Virsotne? Kam viesuli vijuši vai-

nagu mirdzošu?

Vina, Diža Mate, viena pacēlusies Virsotne. Un

neviens aiz Viņas neuzies.

316. Mājoklis virs zemes nemazinās sirds

uguns nozīmi. Saprotiet, ka sirds pacelšanās liesma

ir zemes māju radīšana. Radīšanas darbi, kā ellas
lampiņu ugunis. Simts astoņas ugunis un tikpat
daudz darbu.

Tukstots uguņu un tikpat daudz darbu. Bez

gala daudz uguņu un tikpat daudz darbu.

Un kad ugunis tumsa pārvēršas, tas nozīme —

sadegusi cilvēka acs.

317. Uz visaugstākā kalna staro Pasaules Māte.

Viņa tumsu satriekt izgājusi. Kāpēc krīt naidnieki?

Un kurp izmisumā vērš skatus?

Viņa tērpusies liesmainā sagšā, un iežogoju-
sies ar uguns sienu.

Viņa mušu stiprums un tiekšanās.

318. Nevajag ievērot suņu riešanu. Var nēsāt

spieķi un var paturēt prātā, ka smailes pavērsiens
vien jau apmulsinās visniknāko suni. Nešķiediet

enerģiju priekšlaicīgam sitienam, bet vērsiet smaili.
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Visgrūtāk cilvēkiem saprast izplatījuma piesāti-
nāšanu. Viņi atzīst ūdens piesātināšanu, pat zemes

piesātināšanu, viņi runā par skaņu metallizāciju, bet

izplatījums viņiem nav dzīva matērija. Tāpēc iz-

platījums cilvēkiem naidīgs. Tāpēc cilvēkiem nav

pieejams kustības prieks un drausma ir uguns sti-

chija.
319. Kurp virzīsim vīrišķību? Kurp vērsīsim

gribu? Pie kā griezīsimies? Pie tā paša gara

— uguns. Rāsim spēkus nenogurt, jo ejam un krājam
zināšanas vārdus. Atcerēsimies dažādu tautu minē-

tos svētos. Kādām pazīmēm tie izcelti? Varbūt ti-

kai ar pieticīgu vienkāršību, vai paklausību vietējām

varām, vai klusēšanu, vai klanīšanos? Bet naba-

dzīgi viņi tad būtu!

_

Redzam_kareivjus1
laupītājus, valdnieku pēlējus,

cēlējus un pūlu uzvarētājus. Pēc gara - uguns no-

vērtē augšupeju. Cilvēku rakstītais likums neno-

nāvēs uguni. Tāpēc būsim vērīgi pret atnācējiem.

Kā debess šķembeles slēpj sevī dimantus, tā no

tālienes nākušie nes uz sevis cilvēkiem nesaprota-

mas zīmes.

Maz cerību uz vairumu, bet tālas zvaigznes ak-

mens atnes vientuļu vēsti.

Pievilkšana vairo spēkus un sevišķa uguns mēle

iezīmē nākotnes zīmes. Atkal būsim vērīgi, jo ne-

sverama ir gara uguns.

320. Katram laikam savas metodes. Atsauk-

ties uz veciem precedentiem līdzīgi vectēva zābaku

valkāšanai.
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31. Vārdojumi un formulas, protams, vei-

cina ritma uztveri. Bet evolūcijas likums paredz

cilvēka apziņas tiešu kontaktu ar kosmisko. Vār-

dojumu ritma vietā vajag izprast gara ugunīgo grau-

du, un klusējot nodibināt gara uguns sakaru ar iz-

platījuma uguni.
322. Kas guvis zināšanu sevis labā, tas nav

Mūsu celtnieks. Kad ēkas taisās sagrūt,kas paliks

mierīgs ? Kad pat attāla kataklizma satricina orga-

nismu, tad visi top mūrnieki, kas liek jaunus pama-

tus. Runāju tālab, ka neatliekams darbs prasa visus

spēkus.
323. Kā sākt Agni Jogu? Vispirms vajag apzi-

nāties psīchiskās enerģijas klātbūtni, pēc tam jāap-

jēdz, ka uguns ir gara būtība. Protams, derīgi attu-

rēties no gaļas, labas ir saknes, izņemot dažas, kā
sparģeli, selerijas un ķiploki, kas uzskatāmi par me-

dikamentiem.

Tāpat jāpiesargās pret uguns slimību. Pirmais

līdzeklis pret to būs psīchiskās enerģijas apjēgšana
un tās pārvaldīšana. Bet ārīgai tīrīšanai var lietāt

Moru, jeb, kā to vēl nosauc, Baliju esenci.

Kad jums prasīs, dodiet noteiktas formulas.

Norādait uz Moru, kā uz pirmo līdzekli pielikšanai

mazgājamam ūdenim. Var taisīt stipru esenci no lapu
sulas un saknēm. Ja pirmā formula tiks gudri pielie-

tata, var dot nākamo. Bet to pašu augu var dot

iekšā ar piena preparātu. Tomēr iepriekš izpētait

ārīgi.
Pec tam nevairaities apstiprināt, ka baldriāns var
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būt spēcīgs aizsargs liesmu vidū. Cik iespējams
vienkāršāk domājiet par psīchisko enerģiju. Jo

smalkās enerģijas neizpaužas ar pērkonu. Tās iz-

nirst cauri tāliem atmosfairas slāņiem un tāpēc to

pazīmes sevišķi smalkas.

324. Man jādod padoms atmest bailes par nā-

kotni. Kad ienāk cilvēks, baiļu saistīts, viņš nerada

iedarbības atmosfairu. Vajadzīgs cilvēks, kas tiecas

uz uzvaru.

325. Dodami Agni Jogu, darāt neaprakstāmi

svarīgu darbu.

326. Katrai celtnei ir āra sienas un neredzams

pamats. Bez sienām nevar, bet sienas nestāvēs bez

pamata. Divi izpaušanās tipi ir visā. Viens — sie-

nas, kā Meistara simbols, otrs — pamats, kā Pasau-

les Matēs parādība. Kurš būtiskāks — padomājiet!
327. Sienas un pamata stabi celtnei vienādi ne-

pieciešami. Ja pamata stabs nav saskatāms notā-

lēm, tad arī Pasaules Mātes seja paliek nesare-

dzama. Sienas uzņem viesuļvētras brāzienus. Mūsu

Vārds atdots daudzumam, bet Mēs pieņemsim nai-

dīgo strāvu uzbrukumu.

Bieži var jums jautāt — kāda šo divu kalpoša-

nas ceļu starpība? Sakait — nav starpības, nav

priekšrocības. Divas svētas upes pilda okeānu.

Tāpat jautās — kurš kurai strāvai pieder? Protams,

gara zināšana virza uz zināmu strāvu saskaņā ar

dzimšanas staru.

Var iedomāties, kadu tiekšanās pilnu dzīvi dod

izplatījuma ķermeņu stari! Mūsu piekritēji loti no-
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jauš starus, bet nav jābaidās šās jutības. Cilvēki

satrūkstas no netāla klaudziena, kā gan attīstīts

gars neatsauksies uz tālām zemestrīcēm, kad pat
koka stabs dūc no cauri ejošas enerģijas! Pienācis

laiks, lai cilvēce novērtētu visas īpašības, kas iz-

paužas ķermenī.
Ka gan cīnīsimies pret liesmu viļņiem?!
328. Derīgi runāt par Meistaru, derīgi runāt par

Mācību, derīgi runāt par dzīvi. Ir gudri saprast ku-

stības spirāli, jo enerģijas pielikšana trauc strāvu

augsti, bet gravitācijas likums pazemina līmeni. Tā

tiek saliktas kāpes.
Runājiet pec sarunas biedra apziņas. Neiecietība

ir kā nemaināmas drēbes.

329. Par nevritu sauc slimību, kas attiecas

uz uguni. Tāpat daudz kas, ko uzskata par reima-

tismu un bojātiem nerviem, jāattiecina uz uguni.
Viegli var šīs sāpes novērst, konstatējot psīchiskās

enerģijas matēriju. Kad šīs nogulsnes aizsprosto
nervu kanālus, var sagaidīt dažādus slimības proce-

sus. Kā iekšējo orgānu akmeņi, tādi psīchiskās ener-

ģijas kristalli var kaitēt, ja enerģija nav izlietāta.
Sevišķi bīstama ir psīchiskās enerģijas kristallu

cīņa ar imperila nogulsnēm. Nervozi attīstīti orga-

nismi bieži vien slimo, tāpēc tik nepieciešama psī-
chiskās enerģijas eksperimentāla pētīšana.

Viegli var pieņemt to, kas padodas fiziskiem iz-

merījumiem.
330. levērojiet nesaprotamu saslimšanu pazī-

mes. levērojiet, ap kādiem centriem parādās zīmes
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un sāpes. Varbūt sāp pleci, vai elkoņi un celi. Var-

būt ap kausu parādās trīs zīmes, vai balss rīklē no-

tiek degšana. Katra zīme norāda uz centra dar-

bību. Kā atvērta grāmata uzrakstīta cilvēka per-

sonība. Virs pieres deg pastāvīga būtības zīme.

Viņu var lasīt pat vienkārši novērojot, bet cilvēki

pieraduši pie rupjiem iespaidojumiem. Viņi gaida
apdullinošu pērkona dārdienu un apstulbinošu zibeni,
bet paši izdara vissvarīgākās darbības klusībā.

Kā spēcīga magnētiska strāva skaidri sajūtama
tikai uz dažiem ķermeņiem, tomēr iedarbojas visur,

ta enerģijas, kas visvairāk strāvo cauri, ir neredza-

mas. Bet pašreiz Mēs lūdzam ievērot acīmredza-

mas parādības. Var nākt pie vērtīgiem slēdzie-

niem, salīdzinot cilvēku raksturu ar ārējām sāpju sa-

jūtām. Jāzin, kā centri ietekmē apkārtējos orgānus.

Kāpēc diloni izskaidro ar saaukstēšanos vai bāluma

kaiti, kad centri, kas atrodas plaušu tuvumā,

norāda uz organisma īstenību? Kāpēc plecu

un elkoņu pampumu notur par reimatismu,

kad pieplecu centri rāda spriegumu? Mūsu
uzdevums nav uzspiest gatavas formulas, bet

īstā laikā novirzīt pa pasaules likuma strau-

mes ceļu.

331. Kā izvēlēties līdzstrādniekus? Tikai pēc

neaizvietoiamības. Ir pareizi novērtēt cilvēku, kad

viņa vieta nevar būt iznīcināma.

Varu katram dot visu vajadzīgo, bet gaidu pie-

redzējuma attīstību. Apstiprinait darbus dzīvē, jo
izbeidzas pirmā perioda septiņi gadi.
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332. Kas pēc būtības ir Bodhisatvu līdzcie-

tība? Nepiespiežot gribu ar varu, neredzami un pa-

cietīgi Viņi virza katru noderīgu spēku uz labumu.

Nav grūti virzīties pēc Bodhisatvu Norādījuma, jo
katru gara īpatnību Viņi iepriekš paredzējuši. Darba

smagums var būt tikai tad sajūtams, kad spēki ne-

pareizi sadalīti. Bet kad ievēroti norādījumi un izpil-
dīšanas samērojamība, tad pat sarežģīts darbs ne-

var būt neiespējams.
Viskaitīgākā būs iedomāšanās, ka viss atdots un

bez atalgojuma. Visspīdošākās sekas var iznīcināt

ar šādu samazinājumu. Neaizmirsīsim, ka var iet,

zinot mērķi, bet skaitīt akmeņus, uz kuriem uzminusi

dārgā kāja, būs zoss soļošana. Lai arī domājam, ka

putni laižas bez mērķa, bet par to tie neskaita katru

spārna vēdienu. Neviens Skolotājs nav uzskatījis
savu darbu par nobeigtu un atlīdzības pelnošu. Tā

ir Bodhisatvu pašaizliedzības īpašība. Radīšana ir

ikvienā nenogurstošas rokas vēziena darbībā, jo

acs pārzin mērķa attālumu. Tā būs Bodhisatvu

darbība. Piemērs — visur esošā uguns, pašaizlie-

dzīgā un nenogurstošā savā būtībā.

333. Galvenā kārtā jārunā par Skolotāja jē-

dzienu. Vajag dot Skolotāju ķēdi, no kuriem katrs

būs Augstākā māceklis. Jāpierod pie noteikuma, ka

viengabalaina Mācība nesatur pretrunas. Var at-

rast lielu attālumu ceļa zīmes, bet tās būs viena ceļa
zīmes.

Ja kads apgalvos, ka iemiesošanas var but pec

trīs tūkstoš gadiem, viņam būs tikpat daudz taisnī-
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bas, kā tam, kas uzsver triju mēnešu starplaiku. le-

spējamību atziņas laime ir nākotnes laime. le-

spējamību izpausmes, nepārkāpjot likumu pamatus,

tuvojas pilnībai. Ja otrajā rāsē bija vajadzīgs garš
laika sprīdis iemiesojumiem, tad sestajā rāsē fiziskā

un astrālā stāvokļa tuvošanās samazina tālo starp-
brīžu nepieciešamību.

Tāpat jāpierod pie rāšu tipu sajaukšanās. Ne-

pagūs trešā rāse nobriest, kad sestās rāses sēklas

jau parādīsies izplatījumā.
Kas seko Uguns Mācībai, tam jāsaprot, ka pie-

laižama matērijas tuvināšanās pilnībai. Miesas un

Gaismas pasaules ievērojamā mērā savienojušās. Tā

būs zīme, ka tā saucamā nāve pārveidojas. Proti,
nāves spoks aizver Zināšanas Vārtus.

Derīgi skolās mācīt par nemirstību. Reliģija,
kas maca par nāvi, mirs, kā mirs visi, kas vēlas

mirt, jo nākamais stāvoklis ieslēgts mūsu apziņā.
Kas apjēdz uguns potenciālu viņa neredzamībā, tas

saprot atmiesošanās ārējo redzamību.

334. Uz iautājumu par pasauļu zonām, jāaiz-
rāda, ka pasaules var piederēt noteiktai sistēmai, jeb
tās var arī būt starpsistēmu ķermeņi.

Bet zemes stāvoklis diezgan bēdīgs — zeme ir

slima.

335. Nevajag domāt, ka darbu mēraukla ir ze-

mes mājas. Ja Ramakrišnas gulta sadegs, vai tad

viņa vārdu patiesība mazināsies?

Vai gans ir pārliecināts, kura avs dos labāko

vilnu? Vai dārznieks ir pārliecināts par augļu



170

skaitu, ko dos apkoptie koki? Bet ganam pieder rū-

pes par ganāmo pulku un dārzniekam — mīlestība

uz dārzu.

336. Neviens cits vārds neatnesīs tikdaudz uz-

brukumu, ka 'Maitreijas Vārds, jo Tas saistīts ar nā-

kotni. Bet cilvēki visvairāk baidās un uztraucas par
nākotni.

Tiecoties uz nākamo, esiet gatavi cīņām. Bet

neslēpiet savu tiekšanos, jo uguns tiecas uz augšu

un tikai tiekšanās pakāpe nostiprinās Mūsu sakaru.

Agni Jogas Mācībai iekšķīgi jāpārveido jūsu

dzīve. Bet ārīgi ne ragi, ne aste, nedz spārni, ne

uzpūtušies labvēlība, ne māņticība, nedz niknums

nebūs jūsu pazīmes.

Nevajag bīties paplašināt darbību, jo tas visla-

bākais samērojamības līdzeklis. Sēdot zem viena

koka, var iedomāties, ka tas ir pasaules vidus, bet

izplešot sava gara būtību pa visu pasauli, topam lī-

dzīgi visam caurnirstošai ugunij.

337. Apziņa ir mērogs, un daiļums necieš krop-
lības. Meli nav apsedzami. Apziņa ir dzenuļa ties-

nesis. Tik daudz dzīves paveidu, ka apziņa paliek
tiesnesis. Tāpēc attīstait apziņu.

_Ja aprobežosimies ar nedzīviem likumiem, tad

labāk pārvākties uz kapsētu.

Vidējība nepievilks izplatījuma uguni. Upuri ap-

ziņa par labu atzinusi, bet cik noteiktam jābūt kal-

tam taisnības iezīmēšanai. Un cik slīpēta mēdz būt

paštaisnošanās veiklība.
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338. Laimes stundas — tā saucam to apziņas
attīstības pakāpi, kad, neaizejot no dzīves, Mūsu ļau-

dis dabū iespēju pievienoties Mums Mūsu Mītnē. Bet

kāpēc neviens no šiem izraudzītajiem nav izlietajis

šo iespēju nekavēdamies? Bet, ja apziņas attīstība

liekas būt Vārti uz Mums, tad tā pati apziņa norāda

nepamest Mūsu darbus vajadzības brīdī. Pašaizlie-

dzība aug no apziņas, un Mūsu mājas aizsardze

staro gaismu, kā pestīšanas akmens. Apziņas attī-

stība dod dzīves likumu savstarpējo attiecību iz-

pratni un palīdz līdzdarbinieku apziņām. Bet Mušu

rūpes ir, lai Mūsu izraudzītie pat miesīgi ne visai

attālinātos no Mūsu kalniem.

Nevajag saprast, ka padevības trūkums uz laiku

aiztur Mūsu brāļus no Mūsu Mītnes. Turpretim,
taisni padevība liek viņiem atstāt ērtības un savu

prieku.

Jāatceras, ka neizteicami maz ir attīstītu ap-

ziņu, .tāpēc saudziet katru apziņu, pat ar lieliem trū-

kumiem. Trūkumu samērojamība ar vērtīgumu pie-
der augšupejošai apziņai.

Atcerieties, Mūsu darbi ne vienmēr trūkumā.
Sejejs beidz sēklu sauju un atsaucas uz Saimnieka

saucienu — eju, Valdniek, — Kalagija!

339. Cilvēki mīl parādības, ne mazākas par zi-

loni, un skaņas, ne klusākas par pērkonu. Bet klu-

sībā notiek smalko enerģiju iedarbība.

340. Galvenais — iemācīties domāt vienatne.

Atcerēties domāšanas atbildību. Patiesi, doma sa-
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grauj labākos mūrus. Šaubas, uzbudinājumi un

pašnožēlas var tikt apzinīgi novērstas.

leteicu sevi uzraudzīt un paturēt atmiņā, ka ne-

viens, izņemot Meistaru, nepalīdzēs. leteicu uzska-

tīt Meistaru var vienīgo cietoksni.

341. Kad norāda uz Jauno Uguns Ēru, tas no-

zīmē, ka šī stichija jāiekaro. Citiem vārdiem, va-

jag uzņemt apjēgā Uguns dzīvīgumu. Bet agrāk

jau sen jums ir sacīts par šā vingrinājuma nepiecie-
šamību, par jūsu domu uzņemšanu apziņā. Vai gan
var pieņemt, ka Mācība pielietāta dzīvē, ja pat do-

mas nav dabūjušas jaunu virzienu? Tur, kur viss

palicis pa vecam, tur nemeklējiet jaunus asnus. Kur

vecais, tur Jaunā Uguns dedzinot dedzinās, un

dzīve nesaņems jauno svētību.

Lai neuztver vārdus par uguni kā abstraktu

simbolu. Runāju par patiesi esošu uguni. Nav pirmā

reize, ka planēta pieredz šās stichijas iedarbību. Ra-

ses maiņā uguns tuvojas, kā šķīstīšanas strāva. Cil-

vēce atceras izpostījumu, kādu radīja izplatījuma

uguns savienošanās ar tā apakšzemes nogulumiem.

Kāpēc atkārtot Atlantides iznīcināšanu, ja var pie-
vilkt uguns stichijas labvēlīgo iespaidu? Bet, lai

bezbailīgi tuvotos ugunij, vajag iemācīties par viņu

domāt un uzņemt to apziņā.
Kad attēlosit cilvēka ķermeņa izstarojumus, tad

sevišķi skaidri izpratīsit divkosīgas esamības krop-

lību, kad āriene jūsmo, bet doma trin nazi.

Jāiemācās uzņemt Mācību vienkārši un ar to

piepildīt dzīvi. Uguns var būt par lielu svētību.
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342. Sadalot matēriju sastāvdaļās, nepieciešami

zināt, ka, izņemot dažādus ingredientus, arvienu at-

radīs divas parādības, kas nav nosauktas pazīsta-

miem vārdiem. Pirmā būs psīchiskās enerģijas no-

gulsne un otrā — uguns substance. Kamēr psīchi-
skās enerģijas kristalls nav konstatēts, nevar uz-

tvert uguns substanci. Tāpat kā psīchiskās enerģi-

jas nogulsne var būt samanāma ar imperilu, tā arī

uguns substance tiks uztverta pēc psīchiskās ener-

ģijas sprieguma.
Izplatījuma uguni retos gadījumos var novērot

ar neapbruņotu aci, kad tā sabiezē pie purpura aiz-

sargrobežas. Izplatījums it kā piesātinās sīkām mē-

lītēm, bet šai manifestācijai vajadzīga stipra aura,

kas necietīs no sabiezētās liesmas tuvuma.

Senos attēlos var redzēt uguns atdalījumus ap
aurām. Bet tagad šī fiziskā parādība pavisam aiz-

mirsta. Jūs zināt sacītā pilnīgu reālitāti, bet lai zināt-

nieki negaužas, ja pirms uguns atrašanas Mēs uzaici-

nāsim viņus atrast imperila kristallu. Jo vairāk tā-

pēc, ka viņi to gandrīz jau atraduši. Pie tam darbo-
ties ar uzbudinājuma indi daudz vieglāk, nekā mek-

lēt augsto psīchisko enerģiju.
343. Uguns parādība pieder pie retajām mani-

festācijām, jo uguns kustīgums pārsniedz acs uztve-

ramības mirkli. Tikai ap auru uguns dažreiz var

aizturēties. Uguns viļņiem savs noteikts ritms.

Jūs jau esat pieraduši pie tā, ka manifestāciju
fainomeni nav atkarīgi no ārējo apstākļu acīmre-

dzamības.
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344. Mirāžā jums ir acīmredzamības meli un

īstenības patiesība. Atkārtoju, redzat īstenību, bet

ārējais attiecas uz jums negaidītu vietu. Šis pie-

mērs attiecas uz daudziem fainomeniem. Cilvēki

redz ne īstenību, bet pastāv uz savu priekšstatu.

Bieži jautās — kāpēc tik retas smalko enerģiju

izpausmes? Sakait — viņas rit nepārtraukti, bet

cilvēka acs un auss negrib tās zināt. Bet kad acs tās

uztvers, cilvēks pārliecinās sevi, ka viņam licies. Tā

ir neapzinīguma formula.

Skolās jāattīsta novērošanas spējas. Taisni

skolās jāpārbauda novērošanas spējas, un klusēšana

tumsā vislabākais līdzeklis.

345. Nemaz nav tik viegli iemācīties domāt.

Grūti attīstīt domas spriegumu, bet vēl grūtāk sa-

sniegt augstu domu īpašību. Bieži ar saprātu cilvēks

sev atkārto — domāšu tīri, bet viņa būtība pie-

radusi pie egoistiskas domāšanas. Tad dabū visne-

vēlamāko domu veidu. Divi putni laižas no dažā-

dām ligzdām un nevar saplūst kopā.

Jāvingrina domāšana nevis ar saprātu, bet ar

gara uguni, kamēr katra divkosība izzūd. Domai

var būt spēks, kamēr tā pilnīgi viengabalaina, bet

katra plaisa ne tikvien atņem spēku, bet kosmiski

kaitīga, ienesot izplatījumā disonanci.

Jādod zināms laiks domas pārvarēšanai, bet de-

rīgi sev atkārtot par domas būtības viengabalainību,
Priecājamies par domāšanas dažādību, bet ikvienai

domai jābūt tīrai kā dimantam.

346. Jau runāju par gara dalāmību. Nevajag brī-
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rāties, ja attīstīts gars devīgi izpaužas, kaut ari lie-

los attālumos, kur viņu pļevelk klātesošo garīguma

īpašības. Nevajag domāt, ka tads gara sūtījums

vienmēr būs neredzams. Mes izdodam naudas zī-

mes, neredzot to zīmējumus un pat ne vienmēr zi-

nām, kam mēs tās sūtām. Cik devīgāks musu gars,

kas līdzīgi smalkākai enerģijai steidzas uz labāko iz-

lietāšanu.

Tāpēc attīstīsim pašaizliedzīgu gara piesatina-

šanos.

347. Cilvēki biež[ atkārto — nemitīgs

darbs, bet garā baidās no ta. Nevar uzra-

dīt, kas bez apzinās paplašināšanas var priecāties

par bezgalīgu darbu. Tikai Mūsu ļaudis sapratīs, kā

dzīve savienojas ar darbu, iegūdama no tā sekmju

spēku. Var saprast, cik uguns neizsīkstoša un tāpat
enerģija, ko saņem no darba. Agni Jogas pildīšana
sākas no darba apjēgšanas mirkļa.

Mākoni sāk uguni dzēst, kad enerģijas spēks ne-

pietiekošs. Enerģijas spriegums nenāk no saprāta,

nepavairojas ar ārēju pavēli, tas aug tikai no iekšie-

nes. Bet tikai brīva apzina var attīstīt darbu, kā

gara svētkus.

Tāpat izvairaities lietāt varu pār cita gribu.
Kā ugunis lai deg jūsu saucieni, pildot izplatījumu.
Bet zīmējumu, pēc kā sekot šīm gara ugunīm, katrs

pats sev izveidos. Tāpat tiek pazīts izplatījuma pie-
sātināšanas darbs. Nezinātājs domā, ka izplatījuma

spēks ārpus viņa valdnieciskās personības. Viņš
cer, ka ar miesu iznīks visa viņa būtība, bet nezinā-
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šanas kristalls neiznīcināms, kamēr gara zināšana

nesadalīs vina nedzīvos audus.

Lūdzot pēc Uguns Jogas, cilvēkiem jāsaprot
darbs kā ieliesminātājs. Enerģijas savstarpējas ie-

darbības izpausme uztur uguni un pa uguns kanā-

liem sasniedz augstāko pasauļu sfairas.

Nosaucam Agni Jogu par visvairāk dzīvei pie-

mērotu, jo dzīve pamatota uz enerģiju apmaiņas.
348. Var saprast, ka gala organismam nevē-

lama pēc tam, kad ir apzinājušies, ka pilnīgi kaitīgi
ievest organismā nedzīvus audus. Vienīgi ceļā var

pielaist zināmu dūmos žāvētu galu, bet vispār ieteicu

jums atturību. Derīgi turēt uz galda ābolus. Šo

augļu būtība derīga elpošanai, kamēr nav puvuši.
349. Meistars neaizmirsīs pieņemt katru pade-

vības zīmi. Padevība un gatavība kaldina pasauļu
saites.

350. Upurēšanu var saprast kā tiesību iegūt
ātrāku ieeju. levērojiet, kāpēc fiziskām parādībām

vajadzīga dziļa ieelpošana. Vai tas neatbilst ener-

ģijas pārvietošanas parādībai, par ko šodien runā-

jam? Vai gan starp fiziskām parādībām ir pārdabī-

gas parādības?
351. Jūs zināt Mūsu attiecības pret Astrālo pa-

sauli. Jūs zināt, kādā mērā šim stāvoklim ēvolūci-

jas procesā jāmainās. Bet aizrādot uz Astrālās pa-

saules nepilnību, Mēs nevaram no tās novērsties,

jo nekas esošs nav noraidāms. Tā jāveido atziņa ne

pēc personīgas tiekšanās, bet pēc absolūtas nozīmes.

Cilvēki var ne tikvien zināt par Astrālo pasauli, bet
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var to tuvināt redzamības robežai, ta var sekmēt

Mūsu mēģinājumu sabiezināt astrālu.

Kad jūs lasāt par redzamām Astrālās pasaules

parādībām, līdz šim tās liekas neparastas. Bet ar to

jūs parādāt domāšanas nepamatotību, atstumjot to,

kas neatņemami tuvu. Derīgāk atzīt un noteikt

viedokli. Kā varam cīnīties par dzīves apstākļu uz-

labošanu, ja nenovērosim dzīvi?

Jūs mutes vārdiem pavēstīsit atnācējiem, kā ie-

tekmēs dzīvi astrāla sabiezēšana, un tāpat arī par

mēģinājumiem pārvērst apkārtni un dažādus ķerme-

ņus. Var aizrādīt, ka mēģinājums uz ķīmijas likumu

pamata nevar saukties par pārdabīgu. Bet, protams,

gadu simteņu gružiem apklātā apziņa nevar uz reizi

apjēgt īstenību. Tāpēc, kad runāju par pacietību,

vajag to saprast kā dzīvi. Kas gan izdzīs viesi lie-

tus gāzē? Bet stichiju brāziens nav ilgi un vajag
tikai izlietāt laiku pēc iespējas saprātīgāki. Tāpat

jāsaprot, ka tagad izplatījuma doma sasprindzēta
sfairu apvienošanās virzienā, un cilvēku doma klīst

pa šo apziņas paplašināšanās ceļu.
352. Bailes no astrālām parādībām dibinās uz

citiem cēloņiem, nekā uz rēgiem, jo vajag saprast
astrāla aukstumu, kā ķīmisku reakciju.

353. Ja prasīs par atlīdzinājumu, pastāstait lī-

dzību. „Kāds cilvēks atdeva daudz zelta labiem

darbiem, bet gaidīja atalgojumu. Reiz viņa Sko-

lotājs atsūtīja tam akmeni ar zīmīti — „Pieņem at-

līdzību, tālās zvaigznes dārgumu." — Cilvēks bija
sašutis — „Mana zelta vietā man iedeva akmeni!
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Kas man gar talo zvaigzni?" Un sarūgtinājuma ie-

svieda akmeni kalnu strautā.

Bet atnāca Skolotājs un teica: „Nu, kāds bija

dārgums? Akmenī bij* ieslēgts visvērtīgākais di-

mants, kas mirdzēja pārāk par visiem pasaules dār-

gumiem."
Izmisumā cilvēks traucās uz strautu, un seko-

dams straumei, nokāpa arvienu zemāk un zemāk.

Bet vilni ņirbēdami uz visiem laikiem apslēpa dār-

gumu."

354. No bailēm, aizspriedumiem un liekulības

atsakoties, var pievienoties neredzamai dzīvei. Var

novērot, ka gaišredzība un gaišdzirdība attīstās bez

trijiem ienaidniekiem.

355. Kas vēlas mācīties Agni Jogu, tam jāvērš
uzmanība uz stichiju pulsāciju, jo ar šo likumu apvie-

nojas dažādi elementi. Vakar izdarītais psīchofizi-
skais mēģinājums varēja jums parādīt enerģijas
ritmu kā stichiju pulsu; tad darbību pārtrauca ar

klusēšanu, — kā Pralaija mainās ar Manvantaru.

Protams, būtu nejēdzība piedēvēt gariem stichiju
darbību visos mēchaniskajos procesos, bet protams,

neapšaubāms dažu garu sakars ar enerģijas pieplū-
duma mirkļiem. Apbrīnojami redzēt, kā atmiesotie

gari var sabiezēt, izlietājot izplatījuma ektoplazmu,
un izpaudušies ķermeņi var iegūt smalkas īpašības.
Patiešām tilts starp divām pasaulēm.

Uzskatait, ka ektoplazma izdalās tieši ar ugunī-
gās stichijas palīdzību.

356. Ne aiz ziņkārības izpetait stichiju pulsa
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ritmu. Katra zināšana liekama lietā. Ritma zināšanu

var derīgi ieveidot dzīvē. Jau sen ievērota ritma

nozīme, bet stichiju pulsa ritms dod sevišķas sekas.

357. Mahāvans un Čotavans visraksturīgākie

uguns ritmi. Ja rīcībā šie divi ritmi, var viegli pie-

vienoties uguns stichijai. Tā nav patvarīga izsauk-

šana, bet tikai apzinīga ieiešana sfaira, kuras nozīmi

jūs uzskatāt par būtisku. Vajag saprast ritmus, jo ar

ko gan citu mēs ienesam pārliecinatibu darbības?

Pat pusdzīvās smiltis ar vibrāciju veidojas sevišķos

zīmējumos. Cik daudz vairāk pakļauts ritmam cil-

vēks. Nevis burvība, bet zināšana dos cilvēkam pār-

veidošanās ceļu. Neatliekamu ceļu, jo tāpat cilvēce

tika aicināta Atlantides bojā ejas dienās.

Bet nevajag domāt, ka, ja šīdiena pagājusi, pa-

ies arī rītdiena. Katra stunda var būt Jaunās Pasau-

les dzimšana. Izdomājiet, kā vieglāk uzņemt Mā-

cību jūsu dzīvē. Visnodarbinātākie cilvēki var katru

dienu veltīt stundu tam, lai tuvotos Mācībai. Neti-

cam, ka nav mirkļa visbūtiskākam, kam arī dzīvo-

jam. Katru dienu uzņemam barību un bez tās dienu

uzskatām par nelaimīgu. Bet mūsu gars tāpat dabū

domu barību un bez tās diena būs pat noziedzīga.
Pavairosim mūsu domas un atminēsimies Jogas

pamatus, tāpat kā maizi un pienu. Nav vajadzīga

vara, jo Mācība var aizraut ar visa traucējošā saval-

dīšanu.

358. Pareizi saprast skābekli, kā seno rakstu

ērgli. Fosfors, sēra cinks un platīns bieži sasto-

pami senajos savienojumos.
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359. Sevišķi grūti likt putnam, kas lido ātri,

laisties lēni, nav smagāka upura kā tasT kad jau pa-

plašināta apzina ziedo sevi dotajai īstenībai.

360. Kad cilvēki apjēgs psīchisko enerģiju, no-

stiprināsies Jaunā Ēra.
361. Ir divas loģikas. Arējās domāšanas lo-

ģika, ko cenšas nostiprināt ar skolas mācību grāma-

tām. Otra — mentālās sintezēs loģika, kas smeļ no

izplatījuma domāšanas slēdzienu dzirksteles sakaru.

Šie slēdzieni cilvēkam liekas laimīga nejaušība, kaut

arī šī nejaušība būtu jau gatavojusies izplatījumā

veselu gadu simteni.

Paplašināta apziņa dod vislabāko iespēju uztvert

izplatījuma domas mezglus.

Protams, no ārējās loģikas viedokļa mentālās

loģikas procesā vienmēr atradīsies trūkumi. Kā

spirāles riņķi novērotājam rāda vienu pagriezienu,

noslēpjot iekšējo riņķi, tā mentālā loģika iet pa tu-

vākā pagrieziena robežu un iekšējā plakne paliek

iegremdējusies izplatījuma kollektīva strāvās. Tā-

pēc tā rūpējamies par apziņas paplašināšanu, lai pie-
skartos savienojumam ar izplatījuma domāšanu.

Tas jāpieņem pavisam vienkārši, tāpat kā skā-

bekļa vītālā nozīme. Tikpat vienkāršam jāliekas

priekšstatam par esošā spirālveidīgo sākotni un par

radošām eksplozijām. Tā Kosma elpošana būs ap-

jēgta kā kāpjoša spirāle.
Tīrā sākotne — nosauksim to par skābekli —

ar Matērijas Lucidas palīdzību atklust no neizpausta
izplatījuma un, satiekoties ar dzīves atkritumiem,
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rada eksploziju rindu. Protams, vajag izprast, ka

bez izplatījuma uguns šie sprādzieni negūs ritmu.

Citiem vārdiem, uguns ir Kosma pulsācijas regula-
tors.

Var priecāties, ja lietājat jums dotos ritmus.

Protams, vinu secība diezgan individuāla. Var da-

būt sekas atkarībā no organisma pašreizējā stāvokļa.

Vajag saņemt izplatījuma sūtījumus atklātā kausa.

Tas ir sintezēs nodrošinājums. Tāpat jānovēro iek-

šējais ritms, jo attīstīta apziņa nepaliek bez ritma.

Izdevīgs ir divu dddekaedru savienojums uguns

ritmam. Kad uzkrāsies enerģija, parādīšu, jo lai tu-

votos Agni Jogai šis lidojošais ritms vajadzīgs.
362. To, kas zin Patiesības drumstalu, sauc par

okultistu. Bet kas saceļas pret zināšanas pamatiem,
to dēvē par racionālistu. Ar tādiem priekšnoteiku-
miem var iedomāties zemes domāšanas sagrozījumu.

Slikti, ja nav apjēgts Skolotāja jēdziens, bet vēl

sliktāk, kad apjēdzot Skolotājam uzliek to, kas pa-

šiem būtu darāms. Tā var Skolotāja cienīšanu sa-

vienot ar visu sava spēka pielietāšanu.
363. Cilvēki labprāt runā par paisumu un bē-

gumu, par gaismas un skaņuviļņiem, par magnēti-
skam strāvām, bet psīchiskā enerģija paliek aiz-

mirsta; lai gan psīchiskās enerģijas vilni daudz stip-
rāki nekā visi citi izplatījuma pavedieni. Pilnīgi zi-

nātniski, kā astrokīmiskie stari, darbojas psīchiskās

enerģijas viļņi. Var novērot iedarbības vai pret-
darbības strāvas uz vistālākajiem atstatumiem.

Ne personīga griba, ne Astrālas pasaules apziņa,
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bet izplatījuma viļņu akumulācija, kā Kosma apziņa,

iedarbojas uz visiem jūtīgiem uztvērējiem. Var ie-

domāties, kāds varens spēks traucas pāri pasaulei,

ja pēc tā dzimst leģioni smaidu vai šausmu.

Kāpēc mēs izmērojam atmosfairas spiedienu, bet

neizlietājam dotības, kas izveido cilvēku jūtu noska-

ņas? Dzīvi veido šīs noskaņas. Cilvēkiem ir

pietiekoši daudz jūtīgu organismu, bet tā vietā, lai

tos saprātīgi liktu lietā, viņi apveltī šos individus ar

nicināšanu vai māņticību. Bēdīga nezināšana traucē

izlietāt dzīvē šīs enerģijas, kas pašas klauvē pie

loga. Laiks saprast, no kurienes nāk kollektīvās

tiekšanās, no kurienes vairākums smeļ pagrimšanu

un uzplaukumu.
Citas rases grieza vērību uz psīchiskās enerģi-

jas iedarbību, bet mūsu aizejošā rāse negrib atstāt

svētīgu mantojumu pēctečiem.
364. Ja septiņgadei izbeidzoties teikšu:

— visu

var, vai to sapratīs? Vai nevērsīsies kā pretinieki

pret īstenību?

Bīstams ir nedzīvais burts. Bet vai apziņa ir

gatava, lai saprastu radīšanas robežas?

366. Galvenais, nebiedējiet ar Mācību. Patiesi,
katrā dzīvē var ienest ziedošu zaru. Kā rīta gais-
mai jābūt Mācībai.

366. Kapec _Mūsu_galvojums jāsaprot pietiekoši
šauri? Tā_ gudrāk spēsit aiznest dārgo mantu. Vēl

plašāk nekā to pieveidot parastajai dzīvei. Mācības

plašas pielietašanas meklēšana dos pieredzi rokai.

Bet viegli var iznīcināt gatavas sekas, jo balss no
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tālienes līdzinās niedrāja šalkām. Nevar pretoties,

ja saceļas brīvā griba. Var nožēlot un vēl reiz pa-

čukstēt, bet brīvās gribas likums ir cilvēka ciena.

Kad saku, nepiespiediet ar varu, domāju tieši

par brīvas gribas likumu. Kas salieks gribas sa-

sprindzētu zaru? Un vai pretsitiens nebūs rūgtāks

par pirmo? Tā protiet pieaicināt ļaudis, nepostot

gribu.
Pašaizliedzība nevar tikt iedvesta. Pašaizlie-

dzība nevar tikt pavēlēta. Kad gars, sevi nesau-

dzējot, cieš par citiem, viņš to dara ar brīvu gribu.
Pat mājiens nav vietā tur, kur nes upuri. Vai gara

dalīšana iespējama tur, kur ir piespiešana?

Skataities, kā uzliesmo vienmēr gatavā liesma!

Vai gan sāpes to aizturēs, kas jau tīra gara gribas
sūtīts?

367. Ķildoties pat suņi prot, tā tad nedarait pa-

kaļ dzīvniekiem. Apziņa uzliek pienākumu saprast

ķildu sekas. Kā melni viesuļstabi saceļas neprāta
vārdi. Bīstami piegružot izplatījumu. Bīstami pie-
vilkt uz sevi un tuviniekiem pretsitienu.

Stāsta, ka pērtiķis ātri apvainojas — kas tad

mums par to? Pantera viegli aizkaitināma, kas tad

mums par to? Stāsta, ka vista klukst bez iemesla. Stā-

sta, ka vanags ilgi glabā dusmas — kas tad mums

par to? Papagailis atkārto zaimu vārdus, kas mums

par to ? Saka, ka pīle neprot apvaldīt nervus — kas

tad mums par to? Nebūsim līdzīgi.
368. Ne nepieticība, ne uzbudinašanas, bet lai-
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mes sajuta vajadzīga, jo patiesi ir laime darīt Mei-

stara darbus.

369. Pēdējo reizi sacīšu par uzbudināšanos. Sa-

skatait zaudējumu nevien personīgu, bet arī izplatī-

jumam. Šis tārps, gan ar smaidu un pieklājīgu laip-

nību segts, nerimsies grauzt auru. Vina kaitīgums

palien zem visiem darbiem. Jaunradīšanas labā pil-
daities ar pārliecību, vērstu pret uzbudināšanos. Kad

tā kā asiņains kamols aizbāž ausis, vai tad cilvēks

dzird? Kad acs aizmiglojas, vai tad cilvēks redz?

Kad priekškars noslīd pār apziņu, kur gan tad ir ie-

guvums? Bet kā dārgu mantu vajag saudzēt uguni.
Nervu fosfors izdeg, kā dakts, un kur derēs lampa
bez tās? Var pielikt ozona ellu, bet bez dakts nervi

neiedegs uguni.

Uguns simbols atgādina par vissvētāko vielu,
kas tik grūti uzkrājas, bet tiek iznīcināta vienā

mirklī. Kā gan var sagaidīt sekas no izstarojumu

uzņēmumiem, ja sāksim sevi iegremdēt tumsā?

Nemitīgi bndinait draugus.

370. Sakait Oriolai — zelta putniņam: „Kad
būsi aizlidojusi pie augstā torņa, atceries pagātni.
Atceries, kā iznīcināji dārgumus un kā pēc tam tie-

cies uz gara jaunradījumiem, vairs tad neatrazdama

ceļa uz tiem.

Tomēr tiekšanās neizzūd, bet pārvēršas dzīvē.

Tev ir gara bagātības. Kam gan, un vai daudziem

var būt gatavs ceļš priekšā?
Bet kam nav škeršlu, tam jo atrak jāuzveic iz-
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platījums. Spārni doti putniem tikai lidojumiem."

Tā iegaumējjet.
371. Pētot smalkas enerģijas, pārliecinājāties,

ka ne tikvien galvenās parādību grupas pelna tu-

vāku ievērību, bet arī mazi sprieguma pavedieni
dod spēcīgas sekas. Pat jādod pirmā vieta sajūta-
mām nogulsnēm un savienojumiem. Nesen iesāka

pētīt organisma somu. Tāpat nesen atcerējās pur-

pura aizsargtīklu. Abas parādības attiecas uz uguns

valsti. Pirmā ir fosfora darbības sekas, otro dod

uguns spēks, organisma veselīgo izstarojumu pie-
vilkts no izplatījuma. Tā ķermeņa uguni vajag sar-

gāt, lai tās sekas būtu spēcīgas. Mūsu ārstniecības

zāles vērstas uz šīm ugunīm. Nevis muskuļi, bet

nervu ugunīgais vilnis pelna ievērību. Vajag to uz-

labot un barot.

Augs, ko atnesāt no kalniem, dos derīgu mēģi-

nājumu virkni. Spriegā sulas enerģija baro uguns

spēku. Bet vajag pētīt arī citus viņa lietāšanas

veidus. Siltums, vienots ar lapu esenci un mizas

eļļu, dos labāko aizsarglīdzekli aizsargtīklam.
Starp divām — Gaismas un Tumsas sākotnēm

aizsargtīkls mirdz kā bruņu tērps. Patiesi, šī'

svītra ir Gaismas un Tumsas robeža! No otras pu-

ses pieiesim Budhas Likuma Zelta Vidusceļam.
Svītra dala Sākotnes, kā zibens tā iziet no

Pirmsākotnes vienīgā principa. Kā aizsargs un kā

tilts uguns savieno pretējo. Kā gan cilvēkiem jā-
ciena savienošanas varenais spēks! Kas to pārvalda,
tas ir Tumsas uzvarētājs.
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Ārstiem vajag izpētīt somas un aizsargtīkla no-

zīmi.

372. Derīgi apjēgt starpplanētārās kaujas. Ci-

tādi nevar nosaukt slimās un veselās atmosfairas

sadursmes. Strāvas, kuras pieminējām vakar, pro-

tams, aizsarga planētu no indīgiem izgarojumiem.
Dzīvo būtņu apziņa visai sekmē šīs bēdīgās parādī-

bas. Nevar pat iedomāties šo emānāciju bīstamību.

Tikai izplatījuma uguns pārvaldīšana var ienest iz-

lādēšanos. Bet vajag šo uguni ievest dzīvē.

Par maz novērot uguns zīmes cilvēka orga-

nisma tuvumā. Vajag ievērot, kā uguns ietekmē

apziņu. Šie mājas mēģinājumi dos techniku, kas ie-

tilpst burtā. Uguns tuvojas dzīvei biežāki, nekā

domā.

373. Apziņas kustīgums ir augstākas pasaules
īpašība. Vajag saprast, kāpēc valdnieku iemieso-

jumi var mainīties ar kurpnieku iemiesojumiem bez

mazināšanas. Uz zemes ar grūtībām ietver ārējo
formu kustīgumu, jo nevar iedomāties gara augšup-
eju. Kustīgums māca izprast priekšmetu no dažā-

dām pusēm un formula — ar cilvēka rokām un kā-

jām — nav vairs abstrakts jēdziens. Tā saprotiet
arī vispārējā plāna nesatricināmību. Tā meklējiet
arī jūs. Nepastāviet stūrgalvīgi uz vienu atzinumu.

Ja ienaidnieki aizsprosto vienu ceļu, ar to pašu tie

izlaiž no acīm otru.

374. Kas seko Mācībai, zaudē cilvēkiem tik tī-

kamo bezdarbību. Bet kas neseko, saņem pilnu kan-

nas brāzienu. Spriediet, kurš izvēlējies īsto ceļu?
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Pildot Mācību, vai var būt neveiksmes? Kā laimi

Mācība atnes apziņas izsmalcinātību. Kur gan rast

spēku, līdzīgu Mācības sekām? Tā piesardzīgi ievē-

rojiet Mūsu Likumus.

375. Kur gan slēpjas joga sekmes? Ne pūla

pievilkšanā, ne vairuma atgriešanā, bet ap joga
darbiem sāk nomanīt atdarināšanu, apzinīgu un

neapzinīgu, labprātīgu un nelabprātīgu. Ļaudis sak

darīt to pašu. Pat ienaidnieki, nolādot, seko pa to

pašu ceļu.

Kā sevišķa atmosfaira uzkrājas ap joga darbiem.

Tās ir patiesas sekmes, kad ne nauda, nedz vai-

rums, bet neredzama uguns aizdedzina cilvēku

sirdis. Bet vēlēdamies atdarināt, viņi ieiet tai pašā
atmosfaira un iznes uz sevis tās pašas radošās rasas

pilienus. Šīs sekmes nenāk tikai no ārienes, tās tiek

radītas, cilvēku rokām saskaņojoties ar izplatījuma
domu. Bet jogs ir izplatījuma enerģiju pirmkanālis,

pirmuztvērējs. Tāpēc jogs spīd, kā saucoša uguns.

Viņš ceļ to celtni, kam jātop uzceltai. Viņš sa-

liek iepriekš nolemtos akmeņus, un pat ienaidnieki

nodrebot atkārto atnesto vārdu. Jogs nesprediķo.

Viņš reti uzstājas, bet uzticētie darbi aug ar; se-

višķu nokrāsu. Daži pat neatzīst šo darbu uzplau-

kumu, jo to uzdevums nav uzsūkt, bet aizdedzināt.

Kurp aizlidos uguns dzirkstele? Vai var sa-

skatīt visus gunskurus, kas aizdegti, un visus ceļi-

niekus, kas sasildīti ar Agni joga uguni?

Uguns spīd sekmīgi, jo ta spīd ne sevis laba.
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376. Kā mēs vērtējam sekmes? Patiesi, darbi

sekmīgi, jo pa pēdām seko draugi un ienaidnieki.

Pārskatait atdarinājumu sarakstu un sakait sev —

viss no mūsu uguns. Kļūdas slīkst sekošanas ugu-

nīs. Var droši peldēt, kad bāku ugunīm dots vir-

ziens; kad briesmas pauž Pasaules Mātes Šķidrauta
rakstu.

Pasaules Mate nebīstas Diženas Rotaļas.
377. Patiesi, kā pērli sargait Mācību. Kā die-

nas prieku, un kā augšupejas rūpes, paceliet Noli-

kumu grāmatu. Paceliet augstu Mācību, kā sar-

dzes zobenu. Vai gan var nevērība ložņāt ap dzī-

ves Likumu? Kā citādi pārveidosim savu dzīvi?

Kur atradīsim pielietāšanu gara valstij, kas mūsos

dzīvo?

Saskaitīsim dienas, necienīgi pavadītas, un

šausmās nodrebēsim. Saskaitīsim stundas, kas nav

atdotas Mācībai, un sāksim raudāt. Vaj gan var

Mācības stundu pārdot par maisu zelta? Vai var

samierināties ar gara tumsības tērpu, kad skai-

stuma chitons izdaiļots ar Pasaules Mātes ziediem?

Kā varam parasti pavadīt dienu, kad pa ceļu izkai-

sīti dārgumi? Vajag pierast pie dzīves neparastās

izpausmes.
Tikai magnēts pievelk metallus. Tā jāuztur

gara magnēts. Bez barības gars neieraudzīs, cik

daudz durvis ir atvērtas.

Saskaņā ar vielu apmaiņas likumu nepiecieša-
mi radīt saņemšanas un atdošanas straumi. Ne-

drīkst domāt, ka reiz lasītais jau palicis apziņā. Nav
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derīgs dārznieks, kas tikai vienreiz dārzu apmeklē-

jis! Vajaga saprast zīmes, bet tālabad tās jāpada-
ra par savām. Sava grāmata stāv tuvu un skaists

ir cienīšanas jēdziens, ar ko dzīve pārveidojas.

Sutām novēlējumus rūpēties par Mācību!

378. Dodekaedru izdevās parādīt, jo tas nav

viegli. Atzīmēsim visas uguns un psīchiskās ener-

ģijas zīmes. Ar to apstiprināsim šo augstāko jē-

dzienu līdzīguma izpratni. Kā taustoties atradīsim

smalko enerģiju izpausmi parastajā dzīvē. Drausmi

tas, ka labāko enerģiju izpaudumi nevērš uz sevi uz-

manību. Var atminēties, kad cilvēki gan redzējuši,

gan dzirdējuši ko ļoti ievērojamu, bet aprakuši

starp atkritumiem. Kādi pārveidojumi vajadzīgi cil-

vēka acij?

Kad viņš redz un sajūt pašaizdegušos un nede-

dzinošu uguni, viņš spriež — elektrība. Kad viņš
dzird stīgu gaisā un zvana skaņas bez zvana torņa,

viņam rodas kāds neskaidrs slēdziens par skaņu
vilni. Kad viņš redz krāsainas zvaigznes ap sevi,

protams, viņš taisās iet pie acu ārsta. Kad viņš redz

izveidojumus izplatījumā, viņš domā par meteoru

putekļiem. Kad viņš saņem no izplatījuma priekš-

metus, viņam aizdomas uz kaimiņu, tālāk par to

viņa fantāzija nedarbojas. Bet gandrīz nekad viņš

nepiegriež vērību sava organisma parādībām, lai

gan no šiem sīkajiem novērojumiem veidojas liela

pieredze.

Slēdzienam nevajag but pavēles diktētam, bet
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tam jāaiziet pa psīchiskās enerģijas kanaļiem. Vērīgi
ieskatīsimies.

379. Dziedzeru apvalki un soma dod ugunij pie-

eju, tāpēc dziedzeru sajūtīgums ir svētība.

380. Patiesi sacīts, ka pirmā parādība atnāk

pērkonā un pēdējā klusēšanā. Nevar piesavināties
klusēšanas balsi bez pērkona parādības, tik lielā

mērā tā ir grūta un nogurdinoša, vairāk par pēr-
konu. Bet Esošais ir klusēšanā, un pēc pērkona ne-

atvairāmi nonākam pie klusuma. Bet kur gan ir tum-

sa acij, kas atzinusi gaismu? Un kur klusēšana ga-

ram, kas dzirdējis skaņu dzimstam?

Vai Materia Matrix var gan neskanēt un ne-

mirdzēt?

Jau pietiekoši zināms, ka aizvērušos trauku

var attaisīt vai nu to sasitot, vai atrodot smalkāko

ritmu. Tāpat arī citos matērijas izpaudumos jāpie-
rod negaidīt parādības nākam ar ziloņa soļiem, bet

pazīt tauriņa lidojumu. Nav viegli pie tā pieradinā-

ties, jo dzīve pildīta vesera sitieniem. Smalkās

enerģijas nav uzņemtas dzīves vajadzībās. Jo tālāk,

jo rupjāk cilvēce izlietā zemāko spēku ieguvumus.
Var dzīve spodrināt smalko enerģiju izpratnes

smaili, jo viņās — nākotne.

381. Sevišķi grūti ievērot kaut ko, ko nepa-
vada parastās nervu reakcijas. Tā ir joga pašsaval-
dīšanās.

382. Dzīves straume dod pastāvīgu enerģijas

papildinājumu. Kad uztvērēji atvērti, nekas nevar

aizkavēt jaunus ieplūdumus. Ne gadi, ne slimības,



191

bet aizspriedumi pārgriež laimes pavedienu. Paš-

uzbudināšanās ir aizsprieduma meita. Nav iespējams

atteikties no uzbudinājuma, kamēr aizspriedumi nav

ar saknēm iznīcināti. Lai_ ilgā tiekšanās palīdz

taisnīgi skatīties uz parādībām. Ne atteikšanas, bet

dzīves novērtēšana vajadzīga. Galvojumam, ka

taisnības zobenam, jāatdala pareiza attiecība. Va-

jag vairākkārt pārlasīt Mācības grāmatas, jo katra

diena norādīs jaunu pielietājumu.
383. Nākotnes sasniegumos jāpiegriež sevišķa

vērība gara attīstības un miesas stāvokļa savstar-

pējai attieksmei. Miesai grūti panākt garu, rodas

ilgu smeldzes uzplūdumi, kad gars pacelts aug-

stumos.

Otrs apstāklis ne mazāk svarīgs, kāpēc jau jūs
lūdzu pēc iespējas atturēties no personīgu vārdu iz-

runāšanas. Cilvēki, griezdamies no attāluma pie

kādas personas, rada viņai grūtuma sajūtu, ja tās

gars pietiekoši jūtīgs. Jūs esat ievērojuši, kā jogi

bieži maina dzīves vietas un izvairās nosaukt vārdus.

Tas tāpēc, ka vini zin, kādu iespaidu vārdi atstāj

izplatījumā, kad tos nosūta ar zināmu Mācības

prasmi.
Tikai neatliekamos gadījumos vajag gribu vir-

zīt uz dzīvām būtnēm. Tāpat vajag saprast, ka

gara attīstība atspoguļojas uz ķermeni; apgrūtinot

garu, saceļam ķermeņa reakciju. Vajag saudzēt

garīgi augšupejošo, bet cilvēkiem te vismazāk sa-

merojamības. Viņi gatavi tam uzkraut vissmagākās
velēšanās, neatzīstot savas vieglprātības kaitīguma.
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384. Jāmācās organizēt psīchisko enerģiju. Re-

dzat, kā spēku neatbilstība traucē sekas. Ja pie

tam vēl izpaust nepacietību, tad var sekas pavisam
zaudēt.

385. Svētītais norādīja mācekļiem uz fakiru,

kas ar lielu māku svieda bumbu. Katrs sviediens

tvēra mērķi un divi mazi zēni steidzās pacelt un at-

nest bumbu. Svētītais sacīja: „Šis cilvēks sasnie-

dzis pilnību bumbas atdošanā. Aizsviesto bumbu

viņam nekavējoties atnes atpakaļ. Tā notiek ar

katru atdošanu, ja tā pilnīga. Tāpēc mācaities upu-

rēt, jo upurēšanā jābūt mākslai."

Tāpat Svētītais norādīja uz klusējošu cilvēku

un sacīja: „Kas var noteikt klusēšanas robežas?

īstais vārds grūti atrodams, bet vēl grūtāks ir klu-

sēšanas skaistums." Tā Svētītais pamācīja nest

klusējošu upuri.
386. Psichiskai enerģijai vajadzīgi vingrinā-

jumi, un jūs redzat, cik grūti to likt lietā.

Grūti ar vārdiem noteikt, kur un cik daudz mā-

ceklis var izlietāt Skolotāja spēkus. Tikai izsmal-

cināta izpratne dos pareizu samērojamību. No-

teikti nav iespējams norādīt Skolotāja un mācekļa

savstarpēju attiecību likumu, bet dzīve sniedz va-

jadzīgās formulas, kā iet pa vienu ceļu.
387. Starp psīchiskās enerģijas mēģinājumiem

ir daži diezgan pieejami un derīgi. Enerģijas vin-

grinājumi ar cilvēkiem un dzīvniekiem saistīti ar

briesmām, jo nav viegli izvairīties pretsitiena. Bet

ja objekts izrādīsies mazspēcīgs, tad kaitīgi to ap-
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spiest. Bet paliek vēl treša būtņu grupa. Sevļšķi
pamācoši mēģinājumam stādi. Protams, šis mēģi-

nājums aizņems vairākus mēnešus, bet psīchiskās

enerģijas organizācijai tas dos vislabāko liecību.

Ņemiet dažus vienas šķirnes augus un apmēram

viena vecuma. Suga atkarājas no gaumes, — no-

vietojiet tos vienā telpā un novērojiet tos personīgi,

nedodot priekšrocības. Pēc divi mēnešiem sadalait

stādus trijās grupās un nolieciet tos atsevišķas

telpās.
Pret pirmo grupu izturieties vienaldzīgi, otrai

sūtait labāko gribu, bet trešai sūtait iznīcināšanas

gribu. Protams, izdarait sūtījumu no neliela atsta-

tuma un izlietājiet Mahāvanas ritmu.

Loti derīgi, lai sūtījumi pieaugtu un mazinātos

pa septiņām dienām. Trīsreiz dienā pietiekoši —

saules rietā, pusdienā un no rīta. Rītos var stādus

apliet, pieliekot pie ūdens mazliet sodas. Saulei rie-

tot vajag apliet ar baldriāna kausējumu. Tā var

turpināt ne tikvien izmēģinot stādus, bet uzdodot

sev ritmiskas darbības. Mēģinājumam nevajag
ņemt indīgus stādus, līliju sugas un papardes. Tā

var pastiprināt psīchiskās enerģijas izdalīšanos.

Protams, var pēc tam parādīt ar interesantiem

rezultātiem, kā psīchiskā enerģija iedarbojas uz

ūdeni un gaisa strāvām. Bet šim nolūkam būs va-

jadzīga nākamā sprieguma pakāpe. Tā var ikdienā,

neaizejot no dzīves, izdarīt daudz derīga.
388. Mēģinājumos ar psichisko enerģiju akme-

ņi nepaliek stādiem pakal. Ritms liek smiltīm sa-
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kārtoties dažādos rakstos. Psīchiskā enerģija var

radīt vibrācijas ar tādām pašām sekām. Senā pa-

runa, ka griba kalnus pārstata, atkarīga no vibrā-

cijas.

389. Protams, imperils ir galvenais psīchiskās

enerģijas izpostītājs. Tāpat nav jāaizmirst trīs iz-

jaucēji: bailes, šaubas un pašnožēlošana. Kad psī-

chiskās enerģijas izmērīšanu varēs izdarīt mēcha-

niski, tad būs pamācoši redzēt, kā aptumšotāji pār-

trauc enerģijas strāvu. Šo plūsmas ķēdi uzturēs

tādi piespiešanās veidi, kā pašaizliedzība un varoņ-

darbs. Abstrakti jēdzieni kļūs par izmērīšanai un

atziņai pieejamas dzīvības sākotnes enerģijas atzī-

šanas liecību.

Apstiprinu, ka ugunis, ar norādīto ritmu izrosi-

nātas, var ne tikvien pavairoties, bet arī lietderīgi

pakalpot, kā psīchiskās enerģijas nostiprinājums,
izplatījuma uguns, it kā šķēps, satriec aptumšotājus.

390. Spēka un enerģijas izpaudums ir sekmīgs,
kad parādīta sprieguma samērojamība. Psīchiskās

enerģijas, ka uztveramās vielas pamatojums, radīs

jaunu domāšanu visā dzīvē.

391. Nesen atsūtīju jums Tibetas monētu un

tā bija nolikta galda vidū zem piezīmju grāmatas,
lai tā vieglāk būtu atrodama. Bet neviens grāmatu

nepacēla. No rīta meitene nolika naudas gabalu re-

dzamā vietā, bet līdz vakaram neviens to nepa-

manīja, līdz kamēr pēc jauna norādījuma to pa-

ņēma. Tā bieži mēdz būt ar kannas sekām. Sūtī-
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jums dots, bet tas jāpieņem. Bet tikdaudz Uetu

acu priekšā, ka dāvana paliek nepamanīta.

Kannas sekas mēdz but divējādas; vai nu tas

saistītas tikai ar noliktu laiku, vai arī tas pievelk

personība. Dažreiz noliktā laika kannu var pār-

nest uz personīgo, bet abējos gadījumos nedrīkst iz-

teikt nemieru ar Skolotāju. Ka gan var zināt visu

apkārtējo apstākļu kompleksu? Ņemsim piemēru.

Var paredzēt abu veidu kannas nākotnes ainu, bet

ja ārējie apstākli uzņem kannu uz sevi, tad tas no-

zīmē, ka kaut kas, jau radies, izplatījuma izkusīs.

Tas var pieņemt jaunas formas,_ bet tam nav jāiz-

nīkst. Tā arī šeit labi organizēta psīchiskā ener-

ģija var palīdzēt, aizturot noteiktā laika kannu pie

personības.
392. Uguņu iegūšana saistīta ar daudzām brie-

smām. Nav viegli iegūt sev ugunis, bet, apjēdzot

tās, grūti pārspēt visam caurnirstošās stichijas īpa-

šības. Būtne, kas apjēguši ugunis, atskan uz lie-

smas saucieniem jeb top liesmaini skanīga. Var

redzēt piemēru zemestrīcē, kas notika vakar. Sirds

bīstami iedrebējās, jo zemestrīce ir uguns sekas.

Proti, visa būtne satricinās no dažādu īpašību uguņu

sadursmes. Bet uguns izpaušanās ir tik svarīga

kā ēvolūcijas solis, ka ieteicu ieturēt īpašu uzmanī-

bu šās stichijas iekarošanas laikā. Jo tā ir kosmisko

sakaru mēģinājuma būtiskā dala.
Uguns ceļš ir sasnieguma cels. Vajag likt

šim procesam norisināties bez steigas, bez uzbudi-

nājuma, mierā. Var nojaust, ka Mēs palīdzēsim,
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lai ārējie apstākli netraucētu. Bet nevajag panā-

kumu zīmes noturēt par briesmu zīmēm. Cilvēcei

tīk uzskatīt gružu iznešanu par postīšanu un cel-

šanas sākumu par nekārtību. Tāpēc esiet apdomīgi

un darbojieties bez steigas. Noliktos laikus Mēs

norādīsim.

393. Nevar būt tāds šķērslis, ko nepārvarētu
cilvēka griba. Saku to ne apmierināšanai, ne uz-

mudināšanai, bet kā nenovēršamību. Cilvēki sen

jau asina gribu, bet nesaprot vajadzīgo apzinās pa-

kāpi, kas dod gribai darbības pilnvaru, un kad var

sacīt — viss atļauts.
Kam gan var uzticēt visu īpašumu? Tikai tam,

kas nesagrozīs un neizmantos nelietīgi. Tam, kas

apziņā stiprs. Tam, kas zin Mācību. Cik daudzi lie-

lās ar Mācības zināšanu, bet nezin tās. Viņiem
garlaicīgi pārlasīt pazīstamus vārdus.

Ar uguns vilinājumu, kā piekūnu no padebe-

šiem, vajag atsaukt izpratnes asumu. Piekūnu vi-

lināja un viņš paklausīgi nolaidās uz rokas. Tā uz

apziņas uguni nonāks īstā izpratne. Bez uguns

tumsu neiziesit. Padomās, kas par nedzirdētu pa-
mācību! Bet jūs jau ugunis neaizdedzat. Pat ne-

apskatāties, kur ir tas — uguns avots! Vai

gan ne jūs smejaties par uguni atradušajiem? To

nezināt, ka uguni atrod ne sevis, bet cilvēces labā.

Bet uguni atradušiem saku — viss ir atjauts.
Jūs zināt, kā jāiet pār bezdibeni. Briesmas —

jums prieks. Starp Mācības vārdiem jums uzliesmo

uguns zīmes un iemieso neizsacīto.
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Vērtīgi, ka uguns nav abstrakcija, bet acij pie-

ejama. Uguns ir visa atļaušanas mērs. Uguns ir

visplašākās uzticības zīme.

394. Cītība ir vajadzīgs jēdziens. Tāpat Hie-

rarchijas atzīšana ir reta īpašība.
Cilvēces migla liela un var pavirzīt domas uz

priekšu visnegaidītākiem paņēmieniem, tāpēc vieg-
lāk salikt mozaīku no atsevišķiem gabaliem. Neva-

jag prasīt pabeigtu līniju. Tās daļas izveidosies,

valdot dažādiem jūtu noskaņojumiem.
Nevar piespiest, nevar pat pārliecināt, var tikai

ielikt, nostiprinot ar jūtu kaļķi, bet jūtas ne vien-

mēr deg.
395. Katram cilvēkam sava dāvana. Var dot

no pretstatījumiem sevišķas nozīmības gleznu.
396. Rietumos daudz runā par domu pārraidī-

šanu uz attālumu, bet nepavisam neprot pielietāt šo

darbību. Piemēram — par pierādījumu uzstāda di-

vas stacijas, kurām jāstrādā vienā laikā, un skaita

attāluma jūdzes, it kā domu jaudu varētu izmērīt

jūdzēm! Pats galvenais šai mēģinājumā netiek ievē-

rots, proti, domu sekas.

Jūs zināt, ka Mana atbilde nonāk dažādā laikā,

jo daudzi magnētiski apstākli un atmosfairiskas pa-
rādības iespaido. Vai dažu minūšu starpībai var būt

kāda nozīme domu sekās? Kurpretim Rietumu no-

stādījumā mēģinājumu uzskatītu par neizdevušos.

Domu iedarbības parādība Rietumos paliek glu-
ži neievērota, tur meklē tikai faktu numerāciju. Bet

zinātniskā pētīšana novēros domas izplatīšanās liku-
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mus sakarā ar fizisko apstākļu kompleksu. Domas

attīstība dos daudz atrisinājumu, atkarībā no da-

žādiem viļņiem. Varēs novērot it kā domas lēcie-

nus, it kā viļņus skartu akmens. Tā doma sasniedz

negaidītas vietas. Šāda domas izplatīšanās uzliek

atbildību domātājam.

Kad iemācīsimies priecāties par atbildības pla-

šumu, mēs arī novērtēsim domas nozīim\ un iemā-

cīsimies izpētīt tās likumus. Daudzi jūtīgi apa-

rāti dos iespēju fiksēt domas sekas. Tā vēl viena

vērtība tiks izrauta no chaosa.

397. Pētot domu pārraidīšanu, cilvēce piegrie-

zīs vērību visām pavadošām parādībām, visam svē-

tīgajām un negātīvajām. Domu sekas izplatīsies

tālu aiz iztēles robežām. Vispirms cilvēki sapra-

tīs, cik daudz viņi kaitē viens otram, nolaupot un

apgrūtinot citu spēkus. Viena no vientuļniecības
nozīmēm bija paslēpšanās, lai uzglabātu psīchisko

enerģiju._ Viens no Mūsu labiem līdzstrādniekiem

pasludināja sevi par mirušu, lai aizietu no cilvēku

redzes lauka. Atviegloti viņš runāja — liekas, ma-

ni ir aizmirsuši. Tad var novērot, kā laižas garām

domas, izņemot bezpersoniskās izplatījuma domas.

Bet bezpersoniskās domas nesatur kaitīguma. Ne-

saku, ka jāatsakās no personīgām domām, bet va-

jag apjēgt visu atbildību.

Kā atbildības ieaudzināšanas ārējais nosacījums
būs dzīves skarbā stingrība bērniem. Tāpat palī-
dzēs ķermeņu maiņas apzināšanās. Bet konvencio-
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nalais valstiskums un reliģija nežēlīgi traucē šo at-

bildību.

Bez aizspriedumiem novērojot apkārtējo, nāksit

pie slēdziena, ka Mūsu metodes atšķiras no kon-

vencionāliem likumiem. Ja jāienes dzīvē pievērša-
nās ugunij, tad to nevar reālizēt ar konvencionāla

valstiskuma līdzekļiem. Tomēr jūs zināt, ka para-

sto apstākļu aizvietošana ar „pārdabīgo v nepadara

neglītu dzīvi, bet piešķir tai skaistumu un plašumu.
398. Pareizā korrelācija starp individuālitātu

uzliesmojumiem un likuma nesatricināmību dod zel-

ta ceļu, kas mirdz katras paplašinātas apziņas dzi-

ļumos. Cik daudz vajadzīgu novērojumu var izda-

rīt pat bez izsmalcinātiem aparātiem! Atmosfairas

apstākļu salīdzināšana ar cilvēces stāvokli, vai tā

nedos atslēgu valdniekiem saprātīgai apstākļu izprat-
nei? Vai gan magnētu vētras nenorādīs sabiedrisko

nolikumu dažādību? Saules plankumi, pilns mēness,
planētu ķermeņu garāmeja un daudz tamlīdzīgi
spēcīgi apstākļi iespaido jūtīgu organismu pamat-

kustības. Pat stādi un dzīvnieki reaģē uz kosmis-

kām parādībām. Vai tad tiešām nepelna ievērību

cilvēks, kā rīkotājs?
Pat zemestrīču un meteoru iedarbība netiek iz-

pētīta. Līdztekus meteoru satura pētīšanai vai ne-

būtu svarīgi novērot meteoru iespaidu izpaušanos
uz iedzīvotāju psīchisko enerģiju?

levērojiet, kā iedarbojas apakšzemes gāzes,
kuru daudz vairāk, nekā iedomājas. Bet zinātniskā

policija piegriež vērību tikai visrupjākiem, acīmre-
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dzamiem notikumiem, kurpretim vissvarīgākās
iedarbības uz masām tā atmet.

Cilvēces psīchiskās enerģijas novērošana ir

svarīgāka, nekā mitruma izmērīšana vai karstuma

noteikšana. Cilvēka varenais spēks pelna rūpīgu

vērību.

399. Mūsu Mācības metodi parasti kritizē no

divi pusēm. Veco laiku piekritēji nevar piedot
Mūsu vērību pret Rietumu pašreizējo zinātni. Rie-
tumu piekritēji nevar piedot vissenākās Gudrības

parādību cienīšanu. Simbolu valodu Rietumi aiz-

mirsuši. Kad Rietumi dzird par debess pūķi, viņi

pasmaida. Bet kad atceramies „Serpent Solaris",
tad smaids mazinās. Sevišķi, kad saules zalktis

pārvēršas saules pinuma zalktī. Un pasaciņa top

par fizioloģisku taktu, jo kad pamostas saules pinu-
ma zalktis, tad top pieejamas visas četras debess

formas. Vissenākās Gudrības simbolika pamatojas
uz Makrokosma salīdzinājuma ar mikrokosmu. Tā-

pēc visabstraktākajos tēlos meklējiet cilvēka orga-

nismu ar viņā iespējamībām.

Rietumos Mēs sastopam daudz konvencionālu

izteicienu, bet tas Mūs nenovirza no viņu jēgas. Va-

jag tikai izdzīt aizspriedumu.
Bieži Mēs dzirdam sūdzības par Mūsu Mācības

neīstenību. Parasti sūdzas tie, kas Mācību nepielietā.
Vai gan palīdzēs aizzīmogotas zāles? Bez tam, ne

daudzi var lepoties ar Mācības zināšanu. Vai nu viņi
to izprot ar savu veco domāšanas veidu, vai lasa

atsevišķus gabalus, nesaskaņojot ar jēgu. Vajag
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Mācību papriekš pielietat, iekams to nosoda. Viegl-

prātība ir starptautiska.
400. Kāpēc galvojums par Mācību parasti nāk

kautrīgi, kaunīgi? Protams, tāpēc ka esamības

problēmas cilvēci neuztrauc. Dzīves jautājumi ne-

ietilpst ikdienas dzīvē. Neparastības parādības at-

nāk kā dabas kļūdas. Likumu veidi mazdūšības sa-

kalti. Fetišs vai noliegums joprojām stāv cilvēka

sardzē. Dzīves Mācība atrodas vai nu bioloģijas

nosacītībā, vai tiek apslāpēta ar tempļu vīraku.

Vajag, beidzot, piegriezt vērību apkārtējam un

it īpaši tagad, kad var novērot kosmiskā procesa se-

višķu spriegumu. Mūsu organisma jūtīgie aparāti
strādā tāpat spriegumā. Spriegā atmosfaira aicina

cilvēkus rūpīgi un no sirds griezties pie kosmiskiem

spēkiem. Nav ko zoboties, kad vispār nezināt, par

ko runā. Tāpat varat smieties par augstākās ma-

temātikas formulām, ja tās nepalīdzēs jums pagata-

vot pusdienu.
Mēs nenožēlojam, ka zaudējam laiku šiem truis-

miem, jo viss noderīgs, lai piegrieztu cilvēci psīchi-

skajai enerģijai. Neprātīgi iedomāties, ka cilvēks jā-
pierunā lietāt viņam sen piederošu spēku. Tā taču

ir mežoņa psīcholoģija, kas baidās no visa, kas viņa
tēva tēvam nebija zināms. Bet tomēr, izplatījuma
doma darbojas!

401. Mācība sabrūk, kad to atkārto bez dvēse-

les, tāpat jāsaprot arī ritma īpašība. Protams, kat-

ra kristalla pamatā atrodas pievilkšana un pulsācija.
Bet pulsācija, citiem vārdiem — ritms, ir dzīvas sā-
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kotnes izpausme, tāpēc dotais ritms var būt dzīvs

un var būt nedzīvs. Dzīvais ritms, apziņas izpaus-

mes apgarots, dos smalko enerģiju saskaņojumu se-

kas. Bet lūpu ritms dod nedzīvus, gudro klusumu

traucējošus klaudzienus, un tāpēc būs tikai kaitīgs.

Sargaities nedzīvas atkārtošanas! Patiesi, tā iz-

ārda visdārgākos gara akmeņus. Ja darbība pama-

tojas tikai uz bailēm vai pašlabuma, tad pat ģinde-
nis var izklaudzināt noderīgāku ritmu. Citādi ka-

raspēka bundzinieks izrādītos par veiksmīgu rit-

mistu.

Vai var sagaidīt ugunis no astes sitieniem, ar

ko suns sagaida barības pasniegumu? Atminieties

to, kad nodarbosities ar vissmalkākajām enerģijām,
kad būsit nodomājuši pieskarties un pievilkt dzīvē

uguns acīmredzamības.

Kad nosaucu jums izplatījuma uguns ritmus,

protams, domāju, ka visā jāieliek garīgā apziņa un

tiekšanās bez zemākām ierosmēm. Sen jau sacīts

par divām ugunīm — uguni radītāju un uguni iz-

nīcinātāju. Ja pirmā spīd un silda, un pacilā, tad

otrā pārvērš pelnos un sadedzina. Bet Es jūs vir-

zīju tikai uz radošo uguni. Paši pie sevis redzējāt,
kā iespējama uguns tuvināšana, un pat dienas gais-
ma netraucēja izplatījuma vēstnešus. Un ap zvaig-

znēm sāka zīmes parādīties. Vajag sargāt šīs

uguns zīmes un iemācīties savākt labākos apziņas
sūtījumus. Ne dūres sitiens, ne draudi, bet viegli

spārnotā pacilātība noved pie Vārtiem. Sargaities
ikdienas bezdvēselības!
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402. Un vēl viens ienaidnieks apdraud Mā-

cību — neuzticība. Vina pārcērt visvajadzīgākos

un tuvākos sasniegumus. Apbrīnojami, cik maz

cilvēki prot apieties ar visu, kas viņiem jauns!

Pašcieņas tik maz un iztēle tik nabadzīga, ka ļaudis

parasti baidās pat pielaist kaut ko, kas ārpus viņu

ikdienas. Vieglāk ir noliegt, nekā novērot. Topiet

izdeldēti, visi noliedzēji! Bez jūsu nīkulīgās domā-

šanas saule sāks gaišāki spīdēt un zināšanas cietok-

snis pacelsies.
Cik apvainojoši redzēt mazo, pelēko neuzticē-

šanos bez jebkādas iedrosmes pazīmes! Uz atkri-

tumu zemes perinās neuzticība. Mēs arvienu pa-

stāvam uz pieredzē pamatotu atziņu. Mēs sakām,
cik lēni krājas līdzekli un sekas. Bet Mēs nepie-

laižam, ka domājošs cilvēks atmestu atziņas iespē-
jamības. Cik daudzreiz dažs labs nostādījis atziņu
atkarībā no materiālās atlīdzības! Mazi bērni līdz

septiņu gadu vecumam dara tāpat.
Var novērot, ka dažreiz cilvēks, pieskāries

Mācībai, iegūst brīnišķas iespējamības, bet jopro-
jām jūsmo par übaga atlīdzību.

Turēsim Mācību kā lielu esamības prieku!
403. Galvenais, nesakait jaunatnācējiem, ka

Agni Jogas Mācība viegla. Patiesi, viņa nav viegla.
Daudz viņā sprieguma un daudz briesmu. Nevienu

nevajag vilināt ar vieglumu un saldumu. Lēni krā-

jas spēja iegūt varu pār ugunīm. Katra priekšlaicī-

ga steidzība draud ar ugunspostu. Visaugstākais
iekarojums būs zemākais nākamā priekšā.
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Jūs zināt, cik grūti ieraudzīt Fochatu, kadi

daudzgadīgi uzkrājumi vajadzīgi šās enerģijas acīm-

redzamībai. Bet ko teiks vājais gars, kad viņš da-

būs zināt, ka aiz Fochata atrodas Parafochats, ko

baro Panfochats. Šīs enerģijas var pildīt ar prieku

un mīlestību tikai stipru apziņu.
Nav daudz šo uzticību baudošo cēlēju, kas paš-

aizliedzīgi uzņem izplatījuma domas sirds kausa.

Viņi nebīstas apdedzināties tālo pasauļu ugunīs.

Viņi nejūt par grūtu nest apkārtējās nepilnības ilgu

skumjas. Viņiem tuvojas daudzstarojošas ugunis

un izplatījuma apziņas dzirksteles ar tiem saru-

nājas, klusēšanā aizdedzinot domas un atbildot uz

jautājumiem. Nav viegls Svētības pavēnis, bet ta

ir ieeja augstākajā Mītnē.

Daudzās senajās Mācībās pieminēts celšanas uz-

ticējuma simbols. To vajag saprast burtiski. Ap Agni

Jogu arvienu atradīsit jaunveidojumus. Pati celšanas

grūtība būs nepilnības pārvarēšanas pakāpe. Gais-

mas paušana nav viegla, bet par to izplatījuma uguns

apgaismo tālās pasaules.
Netuvinait mazspēcīgos, viņi nenoturēs dār-

gumu. Labāk nedaudziem uzticēt. Viņi izšķirsies

par pareizo kustību. Viņi iemīlos grūto un neno-

dos.

_

404. Rietumos parādījies daudz jogu, prestidi-
žitatoru, skolotāju, magnētizētāju, okultistu, kas

darbojas gar gribas parādībām. Spoži pavairodami

savas naudas zīmes, viņi māca ikkatru par piemē-
rīgu cenu kā uzlabot materiālo stāvokli, kā noska-
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ņot sev par labu cilvēkus, ka iegūt iespaidu sabied-

rībā, kā kārtot darīšanas, kā diktēt daudz pavēļu un

kā no dzīves iztaisīt uzkrāsotu dārzu. Attīstot

gribu, daži no šiem skolotājiem it kā iet pa pareizo

ceļu, bet viņi nenorāda, kāds šim ceļojumam mēr-

ķis, un ar to kalpo tikai dzīves nejauko apstākļu pa-

sliktināšanai.

_

Stipra griba, kas strādā veco aizspriedumu spē-

cināšanai, vai nav īstas šausmas? Cik daudz sprie-

guma tiks zaudēts šo neo-okultistu dēļ, lai iznīci-

nātu vinu garīgās izvirtības kaitīgumu! Hatha Jo-

gas imitātori vēl būs vismazāk kaitīgi.

Mācība, vispirms, nav pārdodama — tas ir

vissenākais likums. Mācība dod mērķi pilnības sa-

sniegšanai, citādi tā būtu bez nākotnes. Mācība

vairās personīgu ērtību, citādi vina būs patmīlīga.
Mācība paredz esamības izdaiļošanu, citādi tā

nogrims nejaukumā. Mācība arvienu pašaizliedzīga,
jo vii.ia zin, ka ir Vispārības Labums. Mācība ciena

zināšanas, citādi viņa būtu tumsa. Mācības izpau-
šanās dzīvē notiek ne ar izdomātām ceremonijām,
bet uz pieredzes pamata. leskatu, ka Mācība iet

ceļu ārpus pārdzīvotā palieku čaulas.

Prieks ir sevišķa gudrība.
405. No brīnumiem jāizvairās, jo psīchiskās

enerģijas pielietāšana būs apskaidrotā racionālisma

augstākais izpaudums.
406. Padomājiet par to, kas ir briesmas? Tā

saucamās briesmas nav nekas cits, kā bailes par

musu pašreizējo stāvokli. Bet ja zinām, ka katru
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stāvokli rada apzina, kas nav atņemama, tad miesī-

gas bailes nevar būt. Briesmas, no kurām parasti

tā brīdina, izkausēs apziņa. Tāpēc apziņas pieaug-
šana ir visbūtiskākais pamats iešanai uz priekšu.

Briesmu vietā paliks tikai šķērsli, bet tie būs tikai

līdzeklis enerģijas attīstīšanai. J!a kalns būs pavi-

sam gluds, tad neuzkāpsit virsotnē. Lai svētīti ak-

meņi, kas plosa mūsu apavus, kad dodamies aug-

šup! Tā nostiprinaities briesmu neesamībā!

Katra pārmaiņa stāvoklī būs apziņas eksplo-

zija, bet no eksplozijām sastādās Kosmiskā pulsā-

cija. Nabadzīga ir apziņa, ja tā nevalda pār pār-

ejošiem stāvokļiem. Mūsu Vairogs neievainojamībā.
Katrs baiļu traips ir ienaidnieka bultai mērķis. Bet

šos kauna traipus nomazgājot, tapsim nesatricināmi,

kā tālo pasauļu ķermeņi.

Agni Jogas attīstība taps par domāšanas vai-

rogu. Visam caurnirstošā uguns, kad tā apjēgta,
dod savu visšķīsto spēku un piepilda atjaunoša-
nas avotu.

407. Nenododieties skumju domām. Šīs do-

mas ka rusa uz uzvarētāja zobena. Nevar būt

skumju tur, kur tuvu dzīves radīšanas ēze. Izla-

sait Puranas nedzīvā valodā, un Gudrības grāmata
liksies kā kapsēta. Bet kur uguns, tur nebūs skumju.

Izplatījuma dzīvi novērot — ir sevis ievešana,

sevis pievienošana Kosma dzīvei. Cilvēka dzīve

nevar atrauties no psīchiskās enerģijas likumiem. Vel

jo nejēdzīgāki savu apzinu nomākt. Pat vienu dienu

grūti iztikt bez ūdens, tikpat grūti mūsu apziņai pa-
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likt bez tālo pasauļu apgaismojuma. Kā pie ēdiena,
kā pie dzēriena var pierast pie domāšanas par lielo

dzīvi.

Uz pieredzes pamatota Mācība dod katram do-

mājošam pielietāšanas prieku. Nemazināsim taču

to, kas bez mēra liels un tuvs apziņas kustīgumā.

Neieslēgsim iepriekš nolemtās robežās to, kas no-

nāk kā Pasaules Mātes elpa. Teiksim, cik līgsmi

kalpot atjaunošanai bez bailēm par nepareizu ceļu.
Sākdami no visacīmredzamākā un taustāmākā, se-

kojot negrozāmiem likumiem, pildīsim labākās rū-

pes par dzīves Mācību.

Nepaies ne diena, ne stunda, kur nepiedalītos
Mācības pildīšanā. Sargait Jogu, kā Gaismas ceļu,

zinādami, cik devīgas mirdzuma dzirksteles!

Nepārtrauksim sakaru, bet turpināsim. Kā saule

nenogurs, ta ari Agni nenodzisīs!

408. Trīs peles tuvojās vientuļniekam, vina ne-

kustības pievilktas. Viņš teica katrai no tām:

„Tu esi apmetusies miltos; kaut arī to krā-
juma pietiks visai tavai ciltij, bet no tam tu neesi

tapusi labāka.

„Tu izvēlējusies dzīves vietu grāmatās un sa-

grauzusi tas ne mazumu, bet neesi tapusi izglī-
totāka.

„Tu apmetusies starp svētiem priekšmetiem, bet
neesi kļuvusi celaka.

„Patiesi, peles, jus varat tapt par ļaudīm. Tā-

pat ka ļaudis, jus apgānāt dotos dārgumus."
Trīs lauvas atnāca pie vientuļnieka. Viņš sa-
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cīja katram: „Tu nule nonāvēji ceļinieku, kas

steidzās pie ģimenes.

„Tu nolaupīji vienīgo aitu aklajai.

„Tu saplosīji svarīgā vēstneša zirgu.

„Variet, lauvas, tapt par ļaudīm. Uzlieciet

briesmīgas krēpes un sāciet karu. Nebrīnieties, ka

ļaudis izrādīsies daudz nežēlīgāki par jums.
Trīs baloži atlidoja pie vientuļnieka. Viņš sa-

cīja ikvienam: „Tu knābāji svešus graudus un tu-

ieji tos par saviem.

„Tu izvilki dziedniecigu stādu un tevi uzskata

par svētu putnu.
„Tu piemeties pie sveša tempļa un maņticibas

vārdā liki sevi barot.

„Patiesi, baloži, laiks jums tapt par ļaudīm.

Māņticība un svētulība jūs vareni pabaros."
409. Skolotājs neskubina jūs graut netikumus,

bet salīdzinājumi ar zemāku būtņu piemēriem var

palīdzēt vienkāršiem prātiem. Patiesi, daudzi dzīv-

nieki vairāk par cilvēkiem sajūt psīchisko enerģiju.
Cilvēki lepojas ar saprātu, bet kāpēc šis sa-

prāts nav par šķērsli viņu nelietīgajām darbībām?

410. Galvenais, vajag ieņemt negaidītas aprin-
das. Nav gudri ierobežoties vienīgi ar būdiņām, ap-

ejot pilis. Būs šauri iesēsties lepnos namos, aizmir-

stot būdiņas. Neierobežojiet sevi.

411. Katra lapa apsarga cilvēka labklājību.

Aizdedzinait bezgalīgās zināšanas ugunis. Katrs

akmens gatavs aizsargāt cilvēka drošību. Rodiet

saprātu vīrišķīgi tiekties.
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412. Man vērtīga katra jūsu labā noskaņa. Var

celt no labiem akmeņiem. Meistars priecājas, kad

var dot jaunus apstākļus. Tikai jāatminas, ka sā-

kums dažreiz izskatās pēc nekārtības. Cilvēki tik

maz atšķir laimes pazīmes no nelaimes, izdošanos

no neizdošanās, prieku no bēdām.

413. Meistara vieta labākā stūrī nav māņti-
cība. Tā ir lūgtā viesa vieta pie mielasta galda.

Viņš var katru mirkli ienākt un tā parādīs, kā Viņu

gaidījuši. Šī pastāvīgā gaidīšanas un gatavības zī-

me ir kā sauciens atvērtā logā. Celšanu un cīņu

vidū atstāsim laiku acumirklīgam smaidam.

Mācība aug spirālveidīgi, kā viss esošais. Svē-

tība tiem, kas sapratuši spirālās uguns maiņu se-

cību. Liesmas galu senlaiku cilvēki tēloja kā pla-
kanu spirāli. Šī stichija sevišķi spilgti izteic kustī-

bas sākumu. Vai var apgalvot, ka nodarbojaties ar

Agni Jogu, ja neesat atskārtusi kaut iekšējās uguns

sākumu? Tīra tiekšanās dos uguns uzliesmojumus.
Vajag ievērot šos sākumus un tos pavadošos ap-

stākļus. Tam nolūkam jāattīsta īsta novērošanas

spēja. Nav viegli iegūt novērošanas spēju. Ap-

stākļi, kas sekmē šīs parādības, ir visai individuāli:

aukstums vai karstums, skaņa vai klusums, gaisma
vai tumsa. Pat tādi antipodi rada vienādas sekas.

Daudz apstākļu vajadzīgs novērot. Ja perso-

nas, kas sasniegušas uguni, pierakstītu visus novē-

rojumus, tad viņas loti palīdzētu daudziem jauniesā-
cejiem. Kopīgs darbs prasa visupirms individuāli-

tates apsargāšanu. Un kad visi veidi liekas atrasti,
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taisni tad var būt tuvu visvienkāršākais. Var pa-

brīnīties, kādi negaidīti sīkumi dažreiz aizdedzina

liesmu. Viens noteikums negrozāms — jūtīgums

pret satricinājumiem un arī nesaliekts mugurkaula

stāvoklis. Bez tam, chronisku izliekumu gadīju-
mā var palīdzēt muskuss. Muskusa ieņemšana ie-

darbojas uz fosforu, kas papildina pārtraukto uguns

strāvu.

414. Agni Jogas Mācībai vajadzīga pastāvīga
degšana. Dažreiz nepieciešama atpūta no izpaudu-

miem, bet iekšējā uguns neizdziestoša. Neizdziesta-

mības simbols parādīts daudzās Mācībās kā atzi-

ņas pakāpe. Jāpierod pie pastāvīgas uguns parādī-
bas. Norādījums no ārienes nebūs īstais ierosinā-

jums. Kā ugunskurs deg mūsu liesma un necienīgi
to traucēt.

Daudz mazu sīkumu un aizraujošu mēģinājumu

atnesīs uguņu aizdegšanās. Mācība var paredzēt

virzienu, bet nedrīkst saistīt ar nedzīvām ceremo-

nijām. levērojiet, visnozīmīgākās mistērijas sāka

pagrimt, kad ceremonijas kļuva sarežģītas un bez

dzīvības. Mācība var dzīvot tikpat brīvi, kā izpla-
tījuma liesma.

415. Asinait, izasinait līdzstrādniekus. Visbī-

stamākais cilvēka darbam būs apstāšanās. Vaja-

dzīga liela apziņa, lai ieturētu darbības ritmu. Kad

pienāk darbības stunda, cilvēki parasti nododas bla-

kus domām un rezultātā tīģerim raida zvirbuļa
bultu. Tā ir ne tikai nepiemērība mērķim, bet uz-
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manības izgaisišana. Vai cilvēks, kas atņēmis

sev uzmanību, nebūs zemāks par dzīvnieku?

Būtne, kas garīgi nekustīga, nebūs Archats.

Meistars dažreiz jums saka par atpūtas vajadzību,
bet nekad nav teikts, ka atpūta līdzinās garīgai nā-

vei. Nedzird un neredz tas, kas sevi aprobežojis.
Mums stāsta par nekustīgiem Archatiem, bet šī

nekustība ir tikai ārīga. Daudzi iegrimst patīkamā

noskaņā, kad atrod vinu attaisnotas nekustības ie-

meslu. Bet aicinājums uz darbību viņiem pavisam

bojā apzinu. Vai var tādus cilvēkus pielaist pie

uguns stichijas, kas pēc savas pašas dabas prasa

asinātu vērīgumu? Uguns ir — skerco un fuga.
Andante var attiekties tikai uz apdegušām oglēm.

Protams, dažādi liesmu viļņi saskanēs ar dažādiem

ritmiem, bet Agni jogs nenodosies slinkumam.

416. Katrs laiks izvēlas attiecīgu Mācību. Uz

šādu stundu visas iepriekšējās Mācības parādās ga-

līgi sagrozītā veidā. Pati cilvēce mēģina pieņemt

visaplamākos tēvu godināšanas mazinājumus. Bet

katra Mācības fāze neizslēdz iepriekšējo. Šim ap-
stāklim piegriež maz vērības, jo katras Mācības

kalpotāji cel savu labklājību uz iepriekšējo Mācību

noliegšanu. Bet viegli pierādīt nepārtrauktību tam,
ko cilvēki nosauc par reliģiju. Šinī nepārtrauktībā

sajūtama tās pašas enerģijas straume. Nosaucot to

par psīchisko enerģiju, runājam par to pašu hellēņu

pasaules Sofiju vai indusu Sarasvati. Kristīgo Svē-

tais Gars uzrāda psīchiskās enerģijas pazīmes tā-

pat, kā Izraēla radošais Adonāi un Mitra, pilns sau-
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les varena speķa. Protams, neviens nešaubās, ka

Zoroastra uguns ir izplatījuma uguns, ko jūs pētāt.
Psīchiskā enerģija savieno uguni ar Materia

Matrix un Agni Jogas Mācība nav nekas cits, kā

tagadējā laika enerģijas pielietāšanas izpaudums,

kuras straume tuvojas līdz ar Satija Jūgu. Tā nav

snaudošas iespējamības izasinājums, bet ir apgais-
mošana laikā. Tāpēc saku, Mācību nedod par nau-

du, viņu neuzspiež, viņa iezīmē Jaunu Laikmetu.

Ne pieņemt vai noliegt ir jūsu darīšana, bet pasludi-
nāšanai jānotiek neizbēgami.

Var izprast šo laikmetu taisnīgi vai kroplīgi,
bet viņa tuvošanās neapšaubāma. Var pēkšņi iz-

nīcināt gadsimtenī veidoto, bet no bezprāta dzimst

tikai bezprāts. Un vai nav bezprātīgi tie, kas mē-

ģina bez prāta nodzīvot, jo kurš prāts gan nepār-
tiek no psīchiskās enerģijas? Kālab meklēt avotu

bezapziņas tumsā, ja viegli aizdegt nedziestošu

uguni un tuvoties pilnā apziņā.
417. Mācība par Atpestītājiem attiecināma uz

visu esošo. Patiesi, kā var ietekmēt un tuvoties

ar terafimu palīdzību, tāpat var ar apziņu uzņemties
cita kannu. Mazajos mēģinājumos ievērojāt, kā iz-

devās pārnest uz sevi cita sāpes, kad tās attiecās uz

nervu aploku. Tieši tāpat var uzņemties svešas

kannas sekas. Var, beidzot, uzņemties kollektīva

kannu, tā Atpestītāja nosaukums nebūs māņticība.

Vienīgi vajadzīgs pie tam saprast Kannas uzņemša-
nās piemērību mērķim.

Kanna ir vissarežģītākā parādība. No darbī-
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bas nejaušības līdz ierosmju pamatam viss daudz-

veidīgs un daudzkrāsains. Vajag cieši apsvērt, kad

iespējams un derīgi iejaukties svešā kannā. Bet

var iedomāties, kad būs gadījums pašaizliedzīgi un

derīgi iejaukties svešā liktenī. Pēc ugunīm var

spriest par iejaukšanās piemērību mērķim. Ugunis ir

labākie norādītāji, kāds lēmums jāpieņem, jo viņās

iekšējā apziņa savienojas ar izplatījuma apziņu, un

nekas nedod līdzīgu dzīvīgumu, kā uguņu daudzkrā-

sainās ceļa zīmes, ja vien apkārtējie apstākli iz-

prasti. Redziet, kā Atpestītāji un izplatījuma uguns
abstraktie jēdzieni pārvēršas īstenībā!

418. Mācība neiet garām dzīvei. Skolotājs
nepaiet garām ārīgi. Lai palīdzētu līdzstrādnieku

gara dažādām īpašībām, Mēs izlietājam dažādus lī-

dzekļus. Nevar vienas zāles lietāt visām slimī-

bām. Vērtību, kas pierādījusies par labu, neatme-

tīsim viena audzēja dēļ.

419. Mēs zinām par terafimu. Mēs zinām, ka

terafims var būt astrāls un materiāls. Astrālā pa-
saule augstāka par materiālo un astrālais terafims

augstāks par materiālo. Astrālais terafims var būt

tikai loti attīstītām būtnēm. Materiālie terafimi var

kalpot katram apzinīgam garam. Terafims ir it kā

pašas parādības modelis. Jūrnieks pēc kuģa modeļa

vieglāk var spriest par notikumiem uz kuģa. Ska-

toties uz atveidu, cilvēki it kā pieskaras tam, kas

nav klāt. Pat visniecīgākā vārdotāja prasa vis-
pirms attēlu vai tuvu priekšmetu. Šīs lietas virza
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viņas psichisko enerģiju un palīdz pavairot iedar-

bību, kā bāka vai ceļa zīme.

Runājot par materiālajiem terafimiem, katram

gadījumam vajadzīgs savs attēls. Bet astrālā tera-

fima priekšrocība ir tāda, ka tas ir viens un pie-

ņem redzamību pēc vajadzības. Tāpēc tas ir it kā

ceļa rādītāja zīme sakarā ar apziņas sasnie-

gumiem. Astrālais terafims ir_ psīchiskās ener-

ģijas kristalls, tāpat kā materiālais ir materiālās

tiekšanās produkts. Galvenais akts notiek terafima

uzbūves laikā, jo tieši tad psīchiskā enerģija ir vis-

lielākā spriegumā. Dodot priekšroku astrālam te-

rafimam, var norādīt uz materiālā terafima uzbūves

techniku.

420. Materiālo terafimu taisīja vai nu skulptū-
ras attēla veidā vai arī kaut kāda priekšmeta veidā,
kam pievienoja kaut ko, kas piederēja cilvēkam, ko

apvārdoja. Bieži lika terafimu pēc viņa īpaš-
nieka nāves kapenēs, kā senajā Ēģiptē, maiju piemi-
nekļos un etrusku apbedījumos. Vai, ja apbedīšanas
rītuāls prasīja sadedzināšanu, terafims arī sekoja
ugunī.

Izraēla dievnamā atradās visiem gadījumiem
kopīgs terafims, bet katrā vārdošanā zem tera-

fima palika kaut ko, kas piederēja vārdojamam.
Tā pa dažādām zemēm izkaisīts daudzums terafimu,

un katrs no tiem uzkrājis uz sevis daudzu psīchisko
sūtījumu kārtas. Pēc šiem psīchiskās enerģijas no-

slāņojumiem interesanti novērot šās enerģijas dzī-

vīgumu. Var tiešām redzēt, kā terafimi uzglabā
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gadu tūkstošu speķu. Ka grauds dzīvo, paužot spe-
ķu bez gala.

Starp mēģinājumiem ar psīchisko enerģiju ļoti

svarīgs mēģinājums, kas pierāda tās nešķīdināmību
un neiznīcināmību. Terafims to vislabāk pierāda,

ja pie tam var lietāt gaišredzību.
Nākotnei var pieņemt nekaitīga terafima uzbū-

ves mēģinājumu, pievienojot tam pavēli uz ilgu lai-

ku. Terafims aiznesīs vēsti vai nu noteiktai per-

sonai vai tam, kas viņu ņems uz sevi. Pie tam

divi noteikumi jāievēro. Vajag zināt, ka terafimu

gatavo ilgi, tāpat arī viņa iedarbība nav acumirk-

līga. Mācība par terafimiem un apburtiem priekš-
metiem nāk no tālas senatnes, kad atlanti pazina
psīchisko enerģiju.

Kā gatavot terafimu? Vajag atrast vietu, kur

vārdotāja psīchiskā enerģija pietiekoši noslāņojusi

telpu un nogulusies uz priekšmetiem. Noteiktā

vietā veido jebkura veida attēlu no vaska, vai māla,
vai kalka. Pēc attēla ierīkošanas vajag to apklāt ar

sidraba šķirstiņu, vai arī ar kristalla, vai stikla, vai

ādas apklāju.
421. Vārdojumos, kā zināt, dziedot izrunāja sa-

vadu vārdu vārsmas, kas bieži bija bez kādas jēgas.
Tomēr ne jēgai, bet ritmam nozīme. Tā sfairu mūzika

nesastāv no melodijām, bet no ritma. Kad attīstīts

gars pazīst sfairu skaņas, viņš sapratīs ritma varenā

spēka parādību. Tā terafima apslāņošanā ir nozīme

gribai un ritmam.

Vienalga kādiem vārdiem izteic uzdevumu te-
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rafimam. Svarīga noslāņojumu secība un tiešā sū-

tījumā īstums un ritms, kas var atbilst Mahāva-

nam. Tikai mazai apziņai vajadzīgas svešas pavē-
les. Bet attīstīta apziņa var improvizēt vārdus, sa-

skaņā ar psīchiskās enerģijas plūsmu.

Nav vajadzīgs sevi saistīt ar iemācītiem vār-

diem, labāk piesātināties ar ritmu, kad katrs musku-

lis tiecoties saplūst ar nerviem. Kā nedalāms vese-

lais vibrē cilvēks un pavēles spēks noslāņojas ar

roku uzlikšanu uz terafima.

Lai gribu labāk noslāņotu, terafima virsmu par

daudz nenogludinait, labāk to apklāt ar audumu un

var lietāt sveķainu vielu kvēpināšanu. Labs ir euka-

lipts.
422. Vienkāršot vai sarežģīt? Pat bērns iz-

teiksies par pirmo. Runājot par vārdošanu, var

iet komplicēšanas ceļu, savācot visas vissmalkākās

krāsu un skaņu nozīmju nianses — ceļš būs vecs un

nekustīgs. Skaņu un krāsu uzkrāšanas technika ir

liela. Bet kad izgudrots viskomplicētākais mēcha-

nisms, vai radītājs nemeklēs iespēju vienkāršot?

Tāpat arī psīchiskās enerģijas lietāšanā. Vairā-

kums pavisam aizmirsis to, mazākumus novedīs rī-

košanos ar to līdz aukstam fanātismam, Bet

uguns, kas atrodas psīchiskās enerģijas pamatā, nav

radniecīga aukstumam.

Agni Joga virza cilvēci pa vienkāršāko ceļu.
Viens bhakti uzliesmojums aizsteidzas priekšā lē-

najam žnani. Tāpat uguns aizdegšanās virza uz

pareizo uzdevumu. Uguns izsmalcina centrus un
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dod jūtīgumu, kas zin, kur virziens. Tāpat kā smal-

kākos traukus atlej ar uguni. Labāko izveidojumu at-

lējumā iznīcinās vecā forma. Bet šie veidi būs aug-

stāki nekā pēc piepaturamās formas.

Tāpēc sagatavojam cilvēci ceļam, vēlēdamies,

lai viņa vienkārši aizdedzina tiekšanās un sasnieg-

šanas ugunis. Šī panaceja nevienam neko neatņem
un to var izpētīt un atrast.

423. Kāda attiecība ir starp fiziski uzkrāto

muskusu un gara fosforu? Muskuss arī būs uguns

nogulsne, tikai neapzinīgās. Bet pat neapzinīgs
uguns kristalls ietver sevī dārgumu.

Tīrā izplatījuma uguns, vai tā nebūs dzīva saite

ar augstākām pasaulēm? Vai šis vienkāršais jautā-
jums nepacelsies bezaizspriedumainā apziņā? Ja

nu terafimu nosauksim par psīchiskās enerģijas no-

gulsni, tad arī šis senais jēdziens kļūs viegli sapro-

tams. Tā tad nebaidīsimies izņemt Pandoras dāva-

nas un varbūt to nozīme izrādīsies citāda attie-

cībā uz apgaismoto ceļinieku.
424. Panākumu mērs būs nepieciešamības pa-

kāpe. Ticiet, nepāries bezdibeni bez nepiecie-
šamības. Jo nepieciešamības parādība neizbēga-

māka, jo pārspēšanas pakāpe tuvāka. Lai saceļas
visbargākā nepieciešamība.

Saprašanas mērs ir mīlestības pakāpe. Var

iemācīties rindas vārdu pa vārdam un tomēr palikt

mironis, ja zināšana nebūs mīlestības sasildīta.

Patiesi, kad iemācīsies atzīmēt jūtu emānācijas,
tad ieraudzīs, ka taisni mīlestība, vispirmāk, pie-
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velk izplatījuma uguni. Kas sacīja — mīliet viens

otru, tas bija īsts Jogs. Tāpēc katru mīlestības un

ziedošanās uzliesmojumu apsveicam. Kā svira ie-

darbina riteņus, tā mīlestība pauž visstiprāko reak-

ciju. Salīdzinot ar mīlestības staru mirdzumu, vis-

stiprākais naids dod atspulgā tikai zemisku kom-

matu. Tāpēc mīlestība ir īsta reālitāte un vērtība.

Nerunāju par mīlestību abstrakti, bet kā fizio-

logs. leskatu, ja nepieciešamība ir dzinējs, tad mī-

lestība ir apgaismotājs.
425. No kurienes Kundalini uguns pielietāšana

un darbība? No tā paša mīlestības uguns avota.

Būtības atspulga ekrāna parādību saucam par patie-
sības avotu. Cik līgsmi redzēt augošās uguns viļ-

ņus, kā burvju dārzu.

Ta mīlu, kad mīlestības uguns mirdz un var

pārvarēt kaut kurus šķēršļus!
426. Cilvēce bieži bez vajadzības pāršūdinājusi

savus apģērbus. Gan bez mēra saīsināja, gan vilka

sev pakal veselas astes. Piedurknes vilkās pa zemi

vai pavisam pazuda. Gan augšgals bija plats, gan

lejasgals bija neaptverams. It kā rokai nebūtu vien-

alga, kādā piedurknē grābt kaimiņu pie rīkles. Pār-

ģērbšanās neizdevās. Ņemsim lietas tādas, kādas

tās ir. Pie tam neaizmirsīsim netraucēt entūziasmu,

lai no kurienes tas nāktu. Neslēpsim patiesību, bet

atradīsim vietu katram sajūsmības priekam. Vai gan

sajūsma traucēs lielajiem mērogiem? Visam atra-

dīsies vieta. Virs entūziasma celt ir vieglāk un

izturīgāk. Kā mīlestība, tā arī sajūsmina aiz-
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dedz ugunis. • Savāksim visus ugunsradītājus un

atminēsimies, cik vērtīga katra dzirkstele. Gaisma

un tumsa — neaizmirsīsim nekā no Gaismas!

Mēs dodam dzīvības nesējus no augu valsts,
bet neatstumsim visu to, kas atrodas mūsos pašos
neievērots.

427. Kā neizdevās cilvēkiem pārģērbšanās, tik

pat maz tiem izdodas dzīves ērtības. Galvenā ēr-

tība prasa apstākļu uzlabošanu un dzīves sīkumu

vienkāršošanu. Bet, gluži pretēji, cilvēki cenšas sa-

režģīt un novērst katru apzinās pieaugšanas iespē-
jamību. Bez pārspīlējuma — katra apzinās pieaug-
šana tiek ieskatīta par nepielaižamu. Sabrūk ģime-

nes, sabrūk valstis, kad apzina parādās. Dzīves

mācība kā pabērns mīt šaurajos kaktos, kamēr uz

laukumiem dimd nāves gājiens.
Lai nedomā, ka Mēs atkārtojam savu laiku pār-

dzīvojušas metaforas. Pat visaprobežotākie cilvēki

dažreiz baidās lietu pārprodukcijas rēgu. Protams,

ja turpināt dzīvi pēc vecām metodēm, tad produktu
pārprodukcijai jāiestājas. Tikai mērķim piemērīga
vienkāršošana var ienest dzīves cieņu un uzglabāt
dabīgās bagātības. Nedrīkst iznīcināt kosmisko pū-

liņu uzkrājumus, vieglprātīgi cerot uz kaut kādu

nepelnītu enerģiju!
Uz katru jaunu enerģiju mums jāsagatavojas.

Katra māte domā par nākošo bērnu, vai gan var ne-

domāt par enerģiju, kas mūsos pašos! Jādomā par

neatņemamo iespējamību.
428. Kopš Atlantides laikiem druidu kulta gal-
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venais priesteris izdarīja gājienu pret sauli, kamēr

visi pārējie apgāja riņķi saules griešanās virzienā.

Šeit ietvērās mazās un lielās atziņas simbols. Ma-

zo atziņu aizrauj parastā enerģija, bet lielā atziņa,

reprezentējot kosmisko spēku plūsmu, parasti rada

no chaosa jaunas enerģijas. Tā gudri saules kultā

apzīmēja cilvēka augšupejas pakāpes.
Kā zināt, tie nebija abstrakti simboli, bet reā-

las darbības balsti, jo centri, ko griež pret sauli, dod

sevišķu ugunīgu enerģiju.
429. Apbrīnojami, kā cilvēki bojā sevi bez

kāda saprāta un jēgas. Apbrīnojami, kādā mērā

cilvēki atņem sev nolemtās iespējamības. Apbrī-

nojami, kādā mērā cilvēki samazina savas iekrātās

robežas.

Mēs sakām — labāk klūdieties darbībā, nekā

bezdarbībā. Uzdrosme darbībā jau pati sevī satur

attaisnojumu, sasprindzējot un ar to pavairojot ener-

ģiju. Vai gan elpošanas uguni aizdedzinās bezdarbība?

Aizrādot uz nepieciešamību darboties kopīgi ar

Mums, Mēs jūs ieraujam sevišķa sasprieguma spi-
rālē. Patiesi, šajā spirālē var tikai augšup iet, to

vajag saudzēt kā visdārgākās enerģijas dzinēju.
Aicinām iet ar Mums ne aiz vēlēšanās apspiest vai

pamazināt, bet aiz vēlēšanās stiprināt vai pacelt ar

derīgām darbībām.

Uguns, uguns, nonāc uz tiem, kas no izplatījuma

iegūst tavas strāvas! Kam debess tvirte minerālā-

ka par zemes dzīlēm. Kam gaiss ir akmens stāvok-

lis un akmens ir caurredzams vads.
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Manējie, iesim ar Mums caur uguns viļņiem, lai

tā jūs neapdedzina un kalpo labumam!

430. Pirms vissvarīgākiem notikumiem, cil-

vēki jo sevišķi negrib pielaist nākošā iespējamību.
Varētu uzrakstīt interesantu vēsturisku apcerējumu

par notikumu vēstnešiem un sliekšņiem. Pie tam

varētu izsekot domāšanas vienādībai sakarā ar sa-

tricinājumu cikloniem. Vienādi smejas aklie par re-

dzīgo aizrādījumiem. Vienādi uzskata sadzīves

gudrie esošās kārtības pārmaiņas neiespējamību,

proti: viss drošs un nemainīgs, katrs jūtīgais vien-

kārši krāpnieks!
Aizrādait tiem, ka labums nav nāves stingumā,

un viņi taps ienaidnieki. Bet vērtīgi iepazīt tamlī-

dzīgus ienaidniekus.

431. Hierarchijas apjēgšana nav formāla dis-

ciplīna, tā ir saprātīga līdzdarbība. Kad gars apzi-

nās, ka viņš iestājies bezgalīgajā dzinējspēku rindā,
viņš iegūst sevišķu tiesību virzīties uz priekšu. Kā

stūrmanim nav jāpaklausa līdzstrādniekiem — airē-

tājiem, tā izraudzītiem vadītājiem jāseko Skolotā-

jam, kas tos pasaucis. Jādomā visās lietās par

enerģijas ietaupīšanu.
Mūsu Vadītāji uzticējuši Mums trauku ļaunā

niknuma apdzēšanai, un Mēs nododam uzdevumu

pa priekšā stāvošo rindu, uzticēdami tiem tālāko no-

došanu.

Hierarchijas ievērošana ir atvieglinājums kustī-

bā uz Bezgalību. Nav iespējams novērst matērijas li-

kumus. Kā sūknis un fontāns darbojas savstarpīgi,
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ta arī divu pasauļu robežas kartība var tikt visur

esošās uguns apgaismota.
Būs kļūda, ja uzskatīsit Manus vārdus par dze-

jiskām himnām. Vajag tos pieņemt kā Celtnieka

saucienu, kam nav svarīgi būt Visaugstākajam, bet

svarīgi pildīt Valdoņa uzdevumu.

432. Skolotājs zin, kāda stunda labāka. Sevi-

šķa zināšana vajadzīga, lai neizjaucot kannu, dotu

saprast ārējo strāvu plūšanu. Norādījumiem jāgulstas

kā bultām ap mērķi, neieurbjoties riņķa vidū, kas ir

cilvēka īpašums. Miglu var izskaidrot ne ar nezinā-

šanu, bet ar rūpīgumu. Gribam, lai jūs būtu sek-

mīgi, bet tas iespējams tikai līdzdarbībā.

433. Var pastiprināt darbību ar izplatījuma pie-
sātināšanu. Var pastiprināt ar vienpersonīgas gri-
bas sūtījumiem, bet paplašināta apziņa pastiprinās
šos sūtījumus, savienojot tos ar Skolotāja apziņu.
Paplašinātās apziņas īpašība nekad nenožēlos pa-

gājušo, jo katrs viņas mirklis plašāks par visu pa-

gātni. Tāpat apziņa nenožēlos izstaigātās vietas, jo
katra jauna vieta, apziņas apskaidrota, ir skaistāka

par iepriekšējām. Tā jaunas skaistas vietas apziņa,
savienota ar Skolotāja pazīšanu, ir radīšanas ķīla.

Vai var būt kas skaistāks par ceļu, dzīves Mā-

cības atspaida nodibināšanai? Zvaigzne ved. Tā

ejiet nenovirzīdamies.

434. Sacīts visās senajās Mācībās — „negriez
savu muguru pret Skolotāju". Šo Norādījumu var

saprast verdziski vai cienījot. Saprātīga cienīšana

ir kā gaismas zieds. Nevar uz to piespiest, vienīgi
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paplašināta apziņa dos pieredzi kā uzglabāt garīgās

vērtības. Kā attēlot aklam visu akmeņaino nogā-

zes ceļu? Kā brīdināt kurio ar saucienu? Bet

dzīves pieredze parādīs Norādījuma nozīmi — „ne-

griez savu muguru pret Skolotāju".
435. Patiku sagādā ne priekšmetu nostatīšana,

bet jaunu sakārtojumu atrašana. Jūtīga acs pama-

na jauno saskaņojumu ērtumu, tāpēc nav kļūda, ja

pamanījušais saņem atlīdzinājumu.
Mūsu staru izpaušanos stipri aiztur tautas ma-

sas. Bet cik niecīgs to cilvēku skaits, kas apzinās

apstākļu neparastību! Pamācoši novērot, kā cilvēki

cīnās ar visu, kas tiem neparasts. Mums ir ievēro-

jamas piezīmes, kā ļaudis iznīcināja visas nepara-

stās zīmes. Kāda pašaizliedzīga iznīcināšana! Lai

gan nodomātās zīmes ir cilvēces glābšana.
Visiem veco sakārtojumu piekritējiem pat angi

ir vienveidīgs būtiskums — viņi kā tuksneša smiltis!

436. Varētu nosaukt daudzus līdzstrādniekus,
bet vajag izmērīt padevības krājumu. Tiekšanos uz

Mums mēdz samērot ar atalgojuma gaidām, bet vai

var nolikt atalgojumu, ja Mūsu darbs pats par sevi

jau ir atalgojums?

Spēku spriegums ir viņu pieaugšana. Vērīga

piesardzība ir pieredzes gaisma. Kļūt vajātam nozīmē

attīstīt enerģiju. leskataities, kā izveidojas apstākļi,
lai ārkārtīgas vajadzības mirklī rastos jauni nepa-

rasti apstākļi. Nepiedzīvojušie to nosauks par ga-

dījumu, bet tie, kas zin, uztvers radīšanas spirāli.
437. Katrs jauns ķermeņa stāvoklis līdzinās
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jaunai vietai, kur mes vel neesam atraduši izlieta-

šanu.

438. Tā saucamā gribas pavēle ir psīchiskās

enerģijas raidījums, kura, kā uguns stichijas pro-

dukts, ietverot uguns lokos, satricina vājākos izsta-

rojumus. Tā tad auras spēcināšanai vajadzīga ne

tikai tīra apziņa, bet arī izplatījuma uguns tuvinā-

šana.

Balodi uzlūkoja par šķīstības simbolu, čūsku

par gudrības simbolu un lauvu par bezbailības

uguns simbolu. Taisni izplatījuma uguns pilda cil-

vēku ar vīrišķību, bez pieķeršanās pārējas stāvoklim.

Uguns stichija visstraujākās tiekšanās pilna, tur, kur

tā apjēgta, tur ir prieks ne par pagātni. Kas sa-

pratis uguns spēju visam nirt cauri, tas viegli ierau-

dzīs, ka mēs uzturam sakarus ar uguns palīdzību.

Skojotājiem nekad nav bijis daudz mācekļu.
Var atcerēties niecīgus skaitļus — sešpadsmit un

divpadsmit un pat mazāk. Tas norāda, cik grūti

tuvojas un asimilējas izplatījuma uguns. Bet par

to izplatījuma piesātināšanai uguns nav aizvietoja-
ma. Tas, kas jau var domāt par psīchisko ener-

ģiju, tam jāzin arī par izplatījuma uguni. Būtu bez-

prātīgi domāt, ka uguns stichija atrodas kaut kur

ārpus mums un ka tās apjēgšanu var kūtri at-

likt.

Ne, uguns plosās ap mums. Var viņu iegūt par

draugu vai ienaidnieku.

439. Nav grūti tuvāka nākotne konstatēt astrā-

la atdalīšanos, kā parastus atdalījumus. Var viegli
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sakārtot sistēmā nekārtīgo astrāla atdalīšanos, kas

notiek daudz biežāk, nekā parasti domā. Mācība

paredz visu klātesošo spēku izlietāšanu, kāpēc gan

neievērot smalkā ķermeņa pielietāšanu dzīvē? No-

rādījums uz smalko ķermeni loti sens. Parasti vi-

ņa darbība pavisam izslēgta no fiziskās dzīves, bet

tā atdalīšanās tomēr notiek. Tā tad lieta grozās

tikai ap apziņu un pieredzi. Protams, tāpat kā psī-

chiskajos mēģinājumos nevajag steigties, kur aiz-

kārtas divas dabas. Daudz gadu tūkstošus cilvēki

šķīra šīs dabas, tāpēc to saskaņošana jāizdara mēr-

ķim piemēroti. Pašā dzīvē jāpieņem stāvoklis, kas

īpatnējs šiem diviem dažādiem veidiem. Piemēram,
kad fiziskais ķermenis paliek nekustīgs, nedrīkst

to aizkārt un pārtraukt klusumu. Kad skats vēr-

sies uz iekšu, nedrīkst pienest gaismu vai mainīt

temperātūru. Šie nosacījumi nepavisam nav grūti,
savstarpēji vienojoties. Bet pašam cilvēkam jāsa-

jēdz, ka viņš pievieno smalko ķermeni fiziskām dzī-

ves vajadzībām. Pacietīgi viņš novēros astrālā ķer-

meņa izpaušanos. Ilgu laiku tas darbosies neatka-

rīgi no intellekta, bet pēc tam ieies augstākas apzi-

ņas harmonijā. Tas nav mēģinājums, bet intellek-

ta aizdzīto spēku pievilkšana. Bet arī intellektam

jāpaceļas uz nākamo pakāpi. Tā vienkārši var pie-
griezties jaunajām esamības pakāpēm.

Protams, narkotiskās vielas un gaļas ēdieni

neveicina fiziskā harmonizāciju ar astrālo. Protams,
lieki runāt, ka ar varu piespiest nevar, jo visām

harmonizācijas darbībām jānorit samērīgi.
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440. Galvenais šķērslis ir tai apstāklī, ka cil-

vēki parasti ne tikai vēlas sekas, bet arī paši no-

teic izpildījuma veidus. Tomēr, jo sevišķi izpauša-
nās veidiem jābūt individuāliem. Visvieglākais veids

vienam, būs visgrūtākais otram. Bet pat valsts

aparāti dibināti uz izpildīšanas vienādības, un tāpēc
labākie spēki iet bojā. Vajag stingri prasīt sekas,
bet to sasniegšana jāatstāj izpildītājam.

Cilvēces vēsturē var novērot nedaudzus un ne-

ilgus periodus, kad pasākumi guvuši laimīgu gala
iznākumu. Var būt pārliecībā, ka taisni tad lie-

tajā individuālās izpausmes veidus.

441. Divu jūru parādība tēlojas piedzīvojušu

jūrnieku acīm. Viņu acs atšķir divas straumes —

vienu, kas rotā virspusi, bet kurai nav nozīmes,

otru — varena spēka pilnu, kas nes glābiņu vai bojā
eju, lai gan tā virspusē nav manāma.

Grūti neievērot notikumu putas un uztvert pa-

matstraumes. Vieglāk vingrināties dabas parādī-
bās. Cik daudz enerģijas ietaupām, ja izvairāmies

no virsmas rēgiem. Mūsu Mācība virza uz dabas pil-
nīgo parādību izpratni, uzskatot cilvēku par tās daļu.

Varējāt jau novērot, ka Mūsu Norādījumi attiecas

uz notikumu dziļumiem. Bieži runāju par uzticību

ne tāpēc, ka par to šaubītos, bet tāpēc, ka acīmre-

dzamība kavē saskatīt iekšējās straumes. Katrs

varēs atcerēties, kā viņš sajaucis nejaušo ar pama-

tiem, radīdams pavisam patvaļīgus priekšstatus. To

pašu var sacīt par uguns stichiju.

Kādam, kas pavirši padomājis, šķiet — „vectevi
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dzīvoja bez jebkādas uguns un aizgāja uz kapsētu
kā cienījami pilsoņi. Kāda man dala gar uguni! Lai

par to domā mans pavārs".
Bet domātājs apsver — „no kurienes neizskai-

drojamās epidēmijas, kas izkaltē plaušas, rīkli un

sirdi? Pāri visiem cēloņiem ir vēl kaut kas, ko

ārsti nav paredzējuši. Nevis dzīves apstākli, bet

kaut kas no ārienes pļauj pūlus." Šādā uzmanīgu

novērojumu ceļā var nonākt pie slēdziena bez aiz-

spriedumiem.
442. Protams, vissaprātīgākais ir uzņemt ba-

rību tad, kad tā miesai vajadzīga. Tāpat barības lie-

tāšana divreiz dienā būs pietiekoša, bet, ievērojot
dzīves apstākļus, šis noteikums grūti izvedams, tā-

pēc var dot vēderam darbu noteiktās stundās. Vis-

kaitīgākais lietāt barību bez noteikta laika un va-

jadzības. Kārtīgs dzīves veids nav nekas apkauno-

jošs, jo vajag izturēties saudzīgi pret aparātu, kas

veidots gadu tūkstošiem.

Pareizi domāt, ka cilvēkam vajadzīgs loti mazs

barības daudzums, bet tās vērtībai jābūt apmierino-
Nevajag lietāt mākslīgu izgatavojumu skābes.

Bojājies sviests bīstamāks pat par sausu sieru.

Pierakstait galvojumu, kā var viegli neapgrūtināt
sevi ar barību.

443. Stāstīs jums par apvidiem, kur daudz die-

vu; stāstīs jums par apvidiem ar apakšzemes ugu-

ni, izlietājiet šīs zināšanas.

Ko nozīme dievu vieta? Vai tas nenozīme, ka
šinī vietā sevišķi apstākli astrālam? Tur, kur
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uguns straumes tuvu, tur var atrast spilgtas astrāla

parādības, kas pārsteigušas cilvēku fantāziju. Vai

apakšzemes ugunij nav attieksme pret izplatījuma

uguni?
444. Vai grūtību izpaušanās nav vēlamāka

nekā nāves klusums? Vai viesuļvētra nav kustības

sekas? Mācība par grūtību iznīcināšanu ir tiekša-

nās uz labu.

445. Astrāla pieminēšana jāattiecina uz nāko-

šiem mēģinājumiem ar sabiezēto astrālu. Zemes ap-

stākļos psīchiskā enerģija pieradinās apziņā pie jau-

na miesas veida pieņemšanas. Šīs pārmaiņas izvei-

dojas no nemanāmiem piesavinājumiem, ko izpau-
duši nedaudzi.

Jau aizrādīju uz mēģinājumu ar astrālu, kam jā-

ieņem vieta ēvolūcijā.
446. Lai ieraudzītu dzīves sekmes apziņas pa-

plašināšanā, vajag jau būt pieredzē pārbaudītam

garam. Cilvēki tā pieraduši pamatot dzīvi uz lie-

tām, kam zemes nozīme, ka pat esošā pamati nav

ietverami, kamēr cilvēks paliek savos parastajos
apstākļos. Tā tad dzīves apstākli izveidojami nepa-

rasti. Nav noteikumu šai neparastībai. Gara dzī-

ve norāda dzīves apstākļus. Tur ir ģimeņu nelaime,
ka gara dzīve neieiet viņu ikdienas dzīves iekārtā.

Var ar vislabākiem samēriem dzīvi izdaiļot un pa-
celt gara straumes. Bet ir kāda ikdienas iekārta,
kas pārvēršas par meža zvēra midzeni.

Pazaudējuši tiltu uz augstāku pasauli, cilvēki

ne tikvien sev kaitē, bet arī visam apkārtējam. Viņu
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suņi pilni kaitīgu parašu, un viņu dzīvnieki, un put-
ni un stādi nav derīgi evolūcijai.

Vajag norādīt cilvēkam — „paraugies, ko radi

ap sevi!" Dzīvs vai nedzīvs sākums atrodas visā

dzīves iekārtā.

447. Var atšķirt psīchiskās enerģijas pakāpes
ne pēc spēka, bet pēc kādības. Runājot bez izņē-

muma, sliktākā enerģijas īpašība būs
_

medijiem,

jo tā pakļauta visiem apkārtējiem apstākļiem, pat
atmosfairiskiem, un Skolotāji loti norūpējušies par
šo īpašību.

Pēc tam nāk gara rinda psīchiskās enerģijas

dalveidīgu izpaudumu bez garīgas sintezēs. Kāds

redz vai dzird, bet nesaplūst ar Mācību. Protams,
ēvolūcijai visvajadzīgākais psīchiskās enerģijas

veids ir mediatoru īpašība. Būdami jūtīgi, viņi ar-

vienu patur Mācības sintēzi. Šī sintezēs īpašība,
uzkrāta gadu simteņu pieredzē, pasarga viņus no

tumšām ietekmēm. Par medijiem var interesēties,
mediātorus vajag godāt un cienīt.

448. Tumsā Jogs noliek uz mācekļa virsgalvja

stipru magnētu vai tālo pasauļu ķermeņa šķembeli
un jautā: „ko sajūti?" Parasti pirmā atbilde negā-
tīva — „nekā nesajūtu". Jogs saka: „nav taisnī-

ba, nevar būt tāds nomoda stāvoklis, ka cilvēks bū-

tu bezjūtīgs". Māceklis pastāv uz savu — „nekā
nejūtu". — „Nav tiesa, tikai baidies izteikt sajūtu
un to, ko redzi." Pēc ilgas klusēšanas māceklis

saka — „varbūt, ka sajūtu aukstumu, un it kā zvaig-
znes iedzirkstītos".
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Kādēļ ļaudis saka — it kā un varbūt, ja tie

redz un sajūt. Tikai tiešos apstiprinājumos izaug

psīchiskā enerģija. Tā var kāpināt savu uztveres

spēju, jo pastāvīgi pār mums ir magnētu strāvas un

izplatījuma krāsu norādījumu mirdzums.

449. Mūžīgās sardzes spriegums, pestījošās

piepūlēšanās tiekšanās trīsas prasa organisma se-

višķu piemērošanos. Pie Mums ieskata vērtīgu šo

redzīgumu.
450. Var aplūkot iemiesojumu rindu kā atse-

višķu dzīvju virkni, bet labāk skatīties uz iemieso-

jumu mainu kā uz vienu dzīvi. Taisnība, dzīve ir

viena un no cilvēciskās apziņas iegūšanas mirkļa
dzīve nepārtraucas ar visām sekām, un apkārtējās
kosmiskās strāvas rada vienveidīgas sajūtas dažā-

dās dzīves fāzēs. Tas ir viens no apstākļiem, kas

visvairāk saista dzīves un pierāda vienu dabīgi
iedzimtu sākotni. lemiesojumu starpbrīžus var no-

saukt par sapni vai dienu, atkarībā no viedokļa.
Pagātnē tas varbūt ir sapnis, nākotnē var būt die-

na. Tas atkarājas no ēvolūcijas sekmēm.

Var novērot, ka pēc daudziem gadu simteņiem
iestājas

_

tapatīga sajūta, kad ir līdzīga vibrācija.
Šie novērojumi derīgi, lai saprastu dzīves nedalā-

mību. Kaut cilvēki ātrāk varētu ietvert dzīves ne-

dalāmību, viņi piesavinātos tad mērķtiecību un at-

bildību.

Vissenākajos nolikumos norādīta Brahmas diena

un nakts — tas, varētu likties, izskaidro dzīves

stāvokļus, bet pēc Atlantides parādījās neprātīgais
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nāves jēdziens un zemes dzīve ieslēdzās aizsprie-

dumu gliemežvākā. Radās noliegšana atzīšanas

vietā. Kurpretim Brahmas diena un nakts sākas

starp katru pulsa sitienu. Papriekš pulsa starpbrīži,

pēc tam miesīgā miega starpbrīži, bet pēc tam —

miesīgā un smalkā stāvokļa starpbrīži, un tā līdz

Manvantaras pulsam.
Cilvēkam jāpārveido sava apziņa, ievedot sevi

nepārtrauktu apziņu ķēdē. Apziņas paplašināšanas

ceļš dod katra dzīves sola apjēgšanas pakāpi. Bet

tas rada to neparasto, par ko Mēs jau runājām.
Tāda neparastība ir tikai patiesība!

451. Ņemot vārdu dievs, vienā virzienā dabū-

jam — Dievs, dievišķīgs, otrā — dievs, dieveklis,
tas ir elks. Tā tad no dievīgā līdz elkam, atkarībā

no virziena. Tā arī visās darbībās.

452. Ne nejauši runāju par kalpošanas apziņu,

proti, šī apziņa iznīcina atmosfairas parastību un

dod saskaņu uzdevuma veikšanai. Var ārstēt ner-

vus ar disciplīnu, bet kalpošanas apziņa ir vislabākā

disciplīna.
Ugunij vajadzīga piesardzība. Šī īpašība jāat-

tīsta un kalpošana ir redzīguma mērs. Kā ziedlapi-

ņas aizveras un nokaras no rupja pieskāriena, tā

aizveras aizsardzības lotuss, kad nikni draudi satri-

cina izplatījumu. Kā rūpīgs strādnieks saucu līdz-

strādniekus dārguma nešanai.
453. Cherubu tēloja ar spārniem bez citiem

cilvēka locekļiem. Tas varēja būt necilvēciskas
evolūcijas simbols. Bet Budhu jau attēloja cilvēka
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veidā ar pieplecu stariem. Pie pilnas cilvēka da-

bas pielikta vēl stichiju uzveikšana, un šeit varoņ-

darbs. Bet cilvēki nevar novērtēt varoņdarbu ar

cilvēcīgu būtību. Ja viņi gūst priekšstatu par pie-

plecu stariem, viņi nekavējoties sāk iznīcināt citu

locekļu jēgu. Rodas cheruba karikatūra ar nedzī-

vām desām — pilnīga atrautība no zemes bez jeb-
kādas jēgas.

Tāpēc Mēs pieņēmuši papriekš norūdīt ar ne-

gaidītu notikumu maiņu secību, pēc tam iznīcināt

personīga īpašuma jūtas, pēc tam dot sevišķi bī-

stamu uzdevumu, un pēc šās šķīstīšanas piegriezt

zemei, kur šķietami parastos apstākļos notiek aug-

stākā neparastība. Var iedomāties spārnu īpašību,
kad miesa atrodas apkārtējās nepilnības vidū; spār-

ni uzplaukst visos zaigojumos no ļaužu sitieniem.

Kad jautāja paradīzes putnam — no kurienes

viņa spīdošais spalvu tērps? Tas atbildēja —

„daudz saindētu bultu pa mani slīdēja un stiprākā
inde deva vislabāko nokrāsu". Tā pateiksimies
bultu raidītājiem!

454. Var nomanīt daudz mazu rainomenu tur,

kur Astrālā pasaule tuvu. Papriekš Mēs izpostījām
Astrālās pasaules burvīgumu, lai Maija neapdrau-
dētu, bet tiklīdz būs radies pareizs uzskats, Mēs no

jauna veltīsim astrālam uzmanību. Jau bez riebu-

ma un apburtības Mēs aplūkosim smalko ķermeni

ēvolūcijas vārdā. Fiziskais ķermenis uzsūcis astrā-

lu, kā bieza miza uzsūc koka sulas epidermu. Miesa

samaitājusi astrālu, bet ja astrālam dod iespēju
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stiprināties, tas uzstādīs miesai taisnīgus noteiku-

mus.

455. Kā vētras pildīta bura, tā traucas Mūsu

kuģis. Var novērot, par cik katrs pagājušais stā-

voklis bijis vienkāršāks par tagadējo. Tas neno-

zīmē, ka tagadējais ir grūts un slikts — tā ir dar-

bību attīstīšana. Kad paslēpies karaspēks gaida

ienaidnieku, tiek dota pavēle — netrokšņot. Tā ti-

kai nezinātājs vien paceļ balsi, bet kareivji ievēro

klusēšanu, jo zin, ka kliedziens — viņu bojā eja.

Liecinu, kādā mērā stāvoklis var būt spīdošs,
bet kaluma smalkums dara veidoto pilnīgu. Mei-

stars priecājas par katru kustību pareizā virzienā.

Vai sacītais var zīmēties uz katru soli? Tikai ceļa
zīmes varu nospraust — tāds ir likums.

456. Sāpes ir organisks fakts, kas pats par se-

vi nevar tikt iznīcināts. Protams, sāpes var aiz-

vietot ar narkotisku līdzekli vai gribas pavēli. Par

to var sāpes pārnest uz citu apzinīgu būtni. No se-

niem laikiem izlietāja sāpju uztveršanu ar grupu,
kā

L
piemēram, Lģiptē faraona saslimšanas gadīju-

mā; bet reti sasniedza pilnīgu efektu, jo bija va-

jadzīga ne tikai piekrišana, bet arī grupas stichijiska

apvienošanās.
457. Var novērot pie bērniem savādus, ātrus

skatus, it kā viņi redzētu kaut ko neizskaidrojamu.

Starp citu, viņi dažreiz runā kaut ko par uguns-

grēku, par zvaigznēm un par uguntiņām. Protams,

audzinātājas to uzskata par slimību vai muļķību, bet

sevišķi tādiem bērniem jāpiegriež vērība. Kā zi-
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nams, jaunāki bērni viegli redz astrālos tēlus, bez

tam, sevišķi jūtīgie redz izplatījuma ugunis. Tam-

līdzīgus organismus vajadzētu no pirmām dienām

rūpīgi novērot. Esiet pārliecināti, ka viņos ieliktas

Agni Jogas iespējamības, un ja tos ievietotu tīrā

apkārtnē, tie dotu iespējamību piemēru. Galvenais,

nepiegružot un neiebiedēt viņus.
Tā kā Mēs pietiekoši esam runājuši par Agni

Jogas nepieciešamību, tad, protams, ne skatītāju dēļ

jāsagatavo jūtīgie organismi, bet dzīvei, kā lemtā

ceļa ieguvēji.
Nav grūti mātēm šie novērojumi, tikai jāzin, ko

un kādēļ novērojat. Nerunāju par kaitīgo lutinā-

šanu bez novērtēšanas. Novērošana nemanot no-

vērtē spējas, atstājot it kā vadības nejaušas zīmes.

Var nomanīt, cik priecīgi atveras bērna acis, kad

viņa kustības un izsaucieni par neskarti slepeno rū-

pīgi tiek atbalstīti. Izsmiekls viskaitīgākais audzi-

nātājs. Jūtīgums ir kultūras pakāpe. Nevis ga-
tavot Agni jogus, bet tikai pašķirt tiem ceļu — kos-

miskā parādība necieš spaidu. Bet kur uguns zieds

gatavojas uzplaukt, tur netraucējiet.
458. Izlocīšanās un atjautība pavisam dažādas

īpašības. Izlocīšanās — aizsargāšanās, viltība, sa-

tingums. Atjautība — nākotne, kustība, padevība.
Neviens nepel par attapību. Kad kuģis traucas uz

nozīmēto mērķi, vai nav vienalga, kā tas iet, ar

labiem vai kreisiem sāniem? Kad tas lavē pret

vēju, neviens nebrīnās par sarežģītā ceļa līču lo-

čiem, jo tomēr tas uzveic šķēršļus. Izlocīšanās, tur-
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pretim, — modina riebumu. Var redzēt, ka izlo-

cīšanās ir bez noteikta mērķa, tā aizstāv tikai ta-

gadni, vina ir neesošā simbols.

Vajag novērtēt atjautības uguni. Ja mēs palū-

kosimies, kā aizdegas uguns, tad redzēsim, ka

daudz labāko liesmu pavada vīrišķību un atjau-

tību.

459. Apstiprinu, ka darba prieks ir labāka ga-

ra liesma. Prieka izpausmi pavada centru darbības

pastiprinās. Daudz varoņdarbu veikts ar prie-

ka izpausmi.

460. Nolikto stundu vajag saprast paša darā-

mā pamata dēļ, jo bieži attiecina uz sīkumiem un,

tos neredzot, aizmirst pamatu. Un ko gan mums

aizsargāt — sīkumus vai pamatu? Jāatceras, ka

sīkumi bieži pazudinājuši pamatu, jo cilvēki labāk

turas pie rēgiem, nekā seko pamatam ar vispasau-
les nozīmi.

461. Varoņdarbs, sintezē un skadra vērība iz-

teicas ar trīskrāsainu liesmu. Varoņdarbs — sidra-

ba, sintezē — zaļa un skadrība — dzeltēna. Šo
triādi panāk ar apziņas vingrinājumiem dažādos

dzīves apstākļos. Var norādīt uz šo triādi, kā uz

uzupurēšanās apstākļu iegūšanu.

462. „Varoņdarba kauss" — saucas senās mi-

stērijas dala. Četrplakņu trauku piepildīja ar gra-

nātu sulu. Trauka iekšpuse klāta sidrabā un ārpuse
sarkana vara. Varoņdarba apstiprināšanu pavadīja
ar kausa pacelšanu. Pēc tam sulu izlēja uz četrām
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pusēm, ka gatavību kalpot labumam bez ierobežo-

jumiem.
463. Apmierinātība nemājo Mūsu namā. Kurš

no Mums var būt apmierināts? Pati pasaules vi-

suma trauksmainība brēc pret apmierinātību. Vai

gan prieks ir pabeigšanā? Mēs tiekam sākuma

prieka virzīti. Tā nav abstrakcija. Sākums atbilst

kustībai un turpinājuma līniju veido inerce. lesā-

kuma sitiens — Mūsu zvans. Ja Mēs atņemsim pasau-

lei Mūsu pasākumus, pasaules audumā ievērojama

dala sabojāsies.
Kas var likteni pārgrozīt? Un kur atspars?

Vienīgi domā. Ļaudis netic domai pietiekoši. Cil-

vēku griba aizsprādzēta septiņām sprādzēm. Cil-

vēks saka — saņēmu visu savu gribu. Bet pie tam

šajā laikā viņš baiļojās, un šaubījās, un nīda un svār-

stījās. Griba tā nedarbojas. Viņa var raidīt bultu

tikai, kad visi smagumi noņemti. Šo īpašību dēvēja

par bezkaislību, bet tas nav pareizi, labāk apzīmēt
to par atbrīvošanos. Ņemsim strēlnieka piemēru.
Ja viņš dažādās vietās bultai piesies visāda svara

priekšmetus, tad bultas lidojums nekļūs pareizāks.
Ja cilvēki iemācītos salīdzināt savas iekšējās dar-

bības ar_ fiziskām parādībām, viņi lielā mērā pada-
rītu bagātāku savu apziņu.

464. Ja arī sakopotu visu savu gribu, tad tomēr

nevar izsaukt izplatījuma uguni. Šīs stichijas parā-
dības nav padotas pavēlei, bet izaug no apziņas pa-

plašināšanas. Saucam apziņu par Mūsu dārzu, kur

aug darba augļi. Apziņas paplašināšanas darbs no-
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ris divos plānos. Katrs plāns nesaplūst ar citām

dzīves parādībām. Kā apakšzemes eja neskar

augus, un kā meteors nav atkarīgs no laika. Cilvē-

kiem grūti saprast šos divu plānu noslāņojumus.
Vajadzīga apziņas modrība, bet maz to, kam tā pie-
mīt. Katrs uguns fainomens ne tikai prasa fizis-

kus apstākļus, bet ir atkarīgs no apziņas stāvokļa.
Fainomenu pēkšņumu nav nemaz tik grūti izskai-

drot, vajag tikai bez aizspriedumiem ieskatīties sa-

vā apziņā un uztvert bijušos fiziskos apstākļus. Va-

rēs novērot, kā ieslēdzas strāva, kas dos parādību.
465. Jūs redzējāt trešās acs uzplaukumu, bet

nav viegli ieraudzīt psīchiskās enerģijas starojumu.

Mēs izlietājam atmosfairas sablīvēšanos, lai palī-
dzētu izpaust apziņas apstiprinājumu. Apziņas dzi-

ļumos esošo vajag izsaukt. Neviena uzkrāšanas pa-

kāpe nav viegla. Nevar ar spaidiem panākt psīchi-
skās enerģijas iekarošanas augsmi. Trešās acs ap-

loks ir grūts. Šī savienošanās ar izplatījuma uguni
nav tālu no dziedzeriem, kas pilni ar centru va-

diem.

Trīs ugunis, tad varoņdarba kauss un trešā

acs — tā ir Mūsu mistērijas dala. Pēc tam vaja-

dzīgs miers ne mazāk par četrām dienām.

466. leteicu novērot, ar kādām darbībām un do-

mām parādās zvaigznes, viņu nokrāsu un lielumu, šie

norādījumi kā pasauļu svētība. Izplatījuma uguns
it kā metallizējas un dzīve pildās ar īstenības prā-

nas mirdzumu. Atliek tikai novērot zīmes bez aiz-

spriedumiem un ievērot, uz kādu domu tās attiecas.
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Protams, tās diezgan parastas psīchoacij, bet

nevajag noslīgt parastībā. Tikai vājajiem dieniš-

ķais darbs ar Mācību garlaicīgs. Kosma dzirkste-

les nav atkārtojamas. Var dot veselu nodalu par

zvaigžņu novērojumiem.

467. „Un ar niedru sajauca visus uzzīmējumus
smiltīs" — šajā darbībā visa Meistara devība, visa

Viņa bagātība, visa pagātnes aizmiršana un tiekša-

nās nākotnē. Bet cilvēki, kā teicu, no visa iztaisa

parastību. Nevien personīgais, nevien valstiskais,

pat garīgais nevar tikt turpināts ar visu entuziasmu.

Bet ikdienas darbs, kas svētīts ar Meistara Vārdu,
nebūs parasts vai nogurdinošs. Bet ja aizmirsīsim,

kam pūlamies, tad garlaicība apsegs mūs ar sair-

šanas trūdautu, un visi pasaules jokdari neizraisīs

smaidu. Kā atgādināt par Meistara katras dienas

darbu, kad Viņa jaunradīšanas darbs tiek izmētāts

izplatījumā, un viesuli aiznes uzzīmējumus, bet ar

smaidu Meistars sajauc zīmes, jo Viņš nepagurst
kaisīt varoņdarba dzirksteles.

468. Daudzkrāsainās dzirksteles pievieno mūs

izplatījuma_ apziņai. Bet Kosma uguns nevar tikt

pausta pilnā mērā, citādi cilvēka būtne pārvērtīsies
pelnos, — vienīgi, ja tikai kāds veltī sevi ugunij un

tuvojas stichijai, cilvēka būtnē iziedams cauri visām

tuvošanās pakāpēm.
Tāpat arī dzīves pamatu izpētīšanā iespējams

dot daudzkrāsainas pamatu zīmes, bet visu Mācību

nedrīkst un nevar izklāstīt, jo visa dzīve neietilpst

lapās, un Mācībai nav nolūks radīt fabriku statujas.
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Patiesi, neviens Skolotājs nav atstājis noslēgtu Mā-

cības sakopojumu. Tamlīdzīga pabeigtība runātu

pretim Bezgalībai un pielaistu pilnīgu sekotāju ap-

robežotību.

Mēs varam norādīt virzienu. Mēs varam saukt

lidot. Mēs varam apstiprināt darbu. Mēs varam no-

rādīt gaismu, bet celi un veidi nedrīkst būt verdzī-

ba. Paplašinātā apziņa norādīs, kur kannai jāpa-

liek neskartai. Lai kanna paliktu neskarta, par to

jārūpējas katram, kas iepazīstina ar Mācības pa-

matiem. Uzkraut pārmērīgu smagumu nepiedodami.
Paiet garām iespējamībām ir necienīgi.

Meistars virza apziņas straumi. Lai māceklis

nemana skārienus. Tā katrs ieies Mācības aploka
kā dzīvē, nenovirzīdamies, bet tam nolūkam vajag
no jauna un jauna pārlasīt Mācību dažādos gara

stāvokļos. Būs kļūda, ja Mācībai veltīs tikai miera

vai pacilātības stāvokli. Visur ienirstoša uguns ir

Mācības labākais simbols.

469. Ceturtā gadsimtā pēc Svētītā aiziešanas
Mācība jau pildījās ar reliģiskiem strīdiem. Nebija

pagājis gadusimtenis, kad kristietība jau izpauda ār-

kārtīga neiecietība. Muhāmeda pēdējais pasludinā-

jums sākās ar fanātismu. Reliģiskie strīdi iznīcinā-

ja Mācības jēgu, tāpēc tagad aicinām uz sevišķu
iecietību, noraidot strīdus.

Jautās — kā aizstāvēt Mācību, neatbildot uz

uzbrukumiem. Labākā aizstāvēšana būs — attīstīt

darbību nenaidīgā virzienā. Naidīgos apstiprināju-
mus var iznīcināt ar jaunu aizsargvaļņu dibināšanu.
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Zināt, ka Mes nevairāmies ienaidnieku, bet neva-

jag viņu dēļ spēkus šķiest.

470. Viss dzirdētais un redzētais ar zvana

(Brahmarandhras) centru pelna sevišķi smalku vē-

rību. Augstas psīchiskās enerģijas slānis saista ar

izplatījuma ugunīm. Reti šīs ugunis var redzēt lie-

lā mērā. Kā debess jumols pilns tālo pasauļu mir-

dzuma, tā zvēro ugunis pār virsgalvi. Tādā veidā

izsmalcinās psīchiskās enerģijas īpašība. Mums jā-

priecājas par katru psīchiskās enerģijas izsmalcinā-

jumu. Jo šeit, iemiesojumā, mēs kristallizējam psī-
chisko enerģiju. Kad mēs pārejam astrālā, mums

jānes līdzi ne tikai nākotnes apziņa, bet arī jāaizde-
dzina tiekšanās ar psīchiskās enerģijas kristallu, ci-

tādi pārejošie iegremdējas pārdzīvotā atlieku krēslā.

Tāpēc vērtīga psīchiskās enerģijas uzkrāšana.

471. Taisni psīchiskās enerģijas kādībai sva-

rīga nozīme. Ir pareizi domāt, ka psīchiskās enerģijas

potenciāls ietverts pat zemākajos organismos. Tas

dod instinktu, bet ne apziņu. Tas atbilst atmos-

fairas zemākiem slāņiem un tajos darbojas. Tas

skars organisma zemākās puses centrus. Tāpēc

vajag prast vadīt psīchisko enerģiju, sūtot to varoņ-
darba. Psīchiskā enerģija izsmalcinās ar domāša-

nas veidu. Tiekšanās uz augšu ir labākais uzde-

vums zvana centram. Protams, nevar piespiest
sevi domāt augšup, šis domāšanas virziens top par

dabīgu pēc ilgiem mēģinājumiem. Tā tad, lai gan

taisni psīchiskā enerģija mūs paceļ, bet viņas radī-
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ta apziņa izsmalcina enerģijas kadību. Lielais Zalk-

tis, riņķi noslēdzot, atkal iekož astē.

Enerģijas izsmalcināšanās parādība var tikt at-

spulgota izstarojumos. Prasme fiksēt izstarojumus

būs apziņas uzvaras zīme.

472. Cilvēki bieži krīt izmisumā, neredzot ne-

kādas iespējamības. Parasti viņi aizmirst vienu no

galveniem sabiedrotiem — aizmirst notikumu gaitu.

Mēs nesakām, ka vajag bezdarbība gaidīt nezinā-

mo, bet dažreiz gaidītas iespējamības nerodas. Daž-

reiz tās izdzīvotas un vispār vairs neeksistē.

473. Tāpat, kā mēs piegājām Astrālās pasau-

les dabai, noteiksim savas attiecības pret rozenkrei-

ceriem, masoniem un citām organizācijām, kur

skarts vispārības labums. Daudzi Mahātmas viņās
piedalījušies. Un kad mēs atcerēsimies šo organizā-
ciju nesavtīgos pirmpamatus, mums nevajag tās no-

liegt. Kad Heta grozās ap neviltotiem motīviem, tad

visiem vispārības labuma darbiniekiem jābūt kopā.
Jo sevišķi, ja gars attīstīts un apziņa nesnauž.

Kapec_ uzklausīsim vienīgi nosodījumus? Tikai

uz zemākam pakāpēm izrunā notiesāšanas vārdus;
tie ir nevietā, kad tiekšanās graudi krīt kausā.

474. Baktēriju kultūra derīga tikai to dabas

izpētīšanai, ar nolūku tas iznīcināt. Proti, jāiemā-
cās tās iznīcināt. Šis elements kaitīgs labākām se-

krēcijām un to var uzskatīt par psīchiskās enerģi-
jas ienaidnieku. Kā rūsa apstādina riteņus, tā šie

mechanisko procesu atkritumi aptumšo jūtziņu.
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475. Mācība var iet savu ceļu, bez piespieša-
nas vajadzības. Var aizrādīt, cik brīvi izplatās

Mācība, kad noliktie laiki pienāk.

476. Astrālās pasaules parādība nereti ieiet

fiziskajā plānā. Cik nejēdzīgi fiziskā plāna būtnes

saņem katru parādību, kas neietilpst vinu likumos!

Tāpat apmulsīs katrs, kas ieies Astrālajā pasaulē,
to neapjēdzis.

477. Cilvēki pavisam atradinājušies saprast

un lietāt psīchisko enerģiju. Vīni aizmirsuši, ka

katra enerģija, kas iedarbināta, rada inerci. Gandrīz

neiespējams apturēt šo inerci, tāpēc katra psīchis-

kās enerģijas izpaušanās turpina savu iedarbību uz

inerces pamata, dažreiz pat ilgstoši. Var jau pār-

veidot savu domu, bet iepriekšējā raidījuma sekas

tomēr urbsies cauri izplatījumam, šeit psīchiskās

enerģijas spēks, bet arī īpašība, kas prasa sevišķu

rūpību. Vienīgi ar gaišu apzinu var pārvaldīt psī-

chisko enerģiju, lai neaizgružotu savu ceļu ar pa-

gājušiem raidījumiem. Bieži nejauša un nepiederīga
doma ilgu laiku duļķo sasniegumu okeāna virsmu.

Cilvēks sen jau aizmirsis savu domu, bet tā jopro-

jām lido viņa priekšā, apgaismojot vai aptumšojot

ceļu. Stara mirdzumam pieplok mazi gaismekli, pa-

darot to bagātāku. Pie gružiem piesūcas tumšās,

putekļainās daļas, pārtraucot kustību.

Kad sakām — lidojiet gaiši, vai — nepiegružo-

jiet, brīdinām par darbību.

Viss sacītais par psīchisko enerģiju attiecas uz

katru darbību. Šeit nav nekā abstrakta, jo psīchis-
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kā enerģija izplatīta pa visu dabu, bet sevišķi iz-

teikta cilvēkā. Lai kā cilvēks censtos to aizmirst, psī-

chiskā enerģija atgādinās sevi un apgaismošanas
darba uzdevums ir iemācīt cilvēci apieties ar šo

dārgumu.
Ja atnācis laiks runāt par psīchiskās enerģijas

fiziski redzamām nogulsnēm, tas nozīmē, ka īste-

nība tapusi acīmredzamāka, tas nozīmē, ka cilvē-

kiem neatliekami jācenšas iegūt psīchisko enerģiju
savā rīcībā. Izplatījuma uguns un psīchiskā ener-

ģija savā starpā saistītas un ir ēvolūcijas pamats.
478. Baktērijas sadalām tiešos un netiešos iz-

nīcinātājos. Vakar sacītais attiecas, vispirms, uz

pirmo katēgoriju. Astrālam saplūstot ar fizisko

ķermeni — pirmās ir kaitīgas.

47ft._ L. sevišķi vajadzīgs psīchiskās enerģijas
nogulsnējumiem, jo šie kristalli var tikt uzglabāti L.

substancē. Tāpat L. preparāts var segt nervu cen-

trus tur, kur psīchiskā enerģija nogulsnējas. Šīs
plāksnītes būs cilvēces panaceja. Jau sen runāju
par L.

480. L. saji derīgi ne tikai pret podagru, bet

arī pret jebkuram nepareizam nogulsnēm. Sanesto

samu izsarmošana tīra ceļu psīchiskajai enerģijai.
Ir avoti, kas_ satur šīs enerģijas. Var ieteikt tās

iekšķīgai lietašanai.

Var novērot, kā noteikti elementi ieiet dzīvē,
pienākot vajadzīgiem laikiem.

481. Kas nebaidās pārlūkot Mācības pamatus,
lai izsmalcinātu zināšanu, tam jau ir taisnība. Kas
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nebaidās palikt nesaprasts, tas ir ar Mums. Kas ne-

baidās savienot lielu straumju gultnes, tas Mūsu

draugs. Kas nebaidās ieraudzīt gaismu, tas ērgļa

acij rada. Kas nebaidās ieiet ugunī, tas uguns

dzemdēts. Kas nebaidās neredzamā, tas var tum-

su šķelt. Kas -nebaidās pasauli apstaigāt, tas vērsts

pret tālajām pasaulēm. Kas nebaidās zināt gudrī-
bas nolikumus, tas būs ar Mums.

Mēs atteicāmies un ieguvām. Mēs atdevām un

saņēmām. Mēs zaudējām un atsvabinājāmies no

valdzinājumiem. Atzinējs iet līdzīgi tuksneša lau-

vam. Kas atsauksies uz lauvas rēcienu? Tikai lau-

va, kas atbrīvojies no bailēm.

Kur tad saites? Kur važas? Talo pasauļu at-

ziņa novīs sasniegumu vaiņagu.
482. Pareizi neiedzīt slimību uz iekšu — šo

patiesību zin miesas ārsts un tā jāzin arī gara ār-

stam. Kā aizsegta pūžņošana ievaino visu miesu,

tā garā neizdzīvotais neļaus augt atziņai.

Nav gudri teikt — izrauj savu nešķīstību, bet

labāk sacīt — lai labums pilda tavu būtību. Rīts
nāks nakts vietā.

483. Vajag vienkārši novērot psīchiskās ener-

ģijas dažādos izpaudumus. Viņa var būt atsvabi-

nātāja vai verdzinātāja, atkarībā no tā, kā tiks vir-

zīta. Tās virzīšanai nav vajadzīgas sevišķas for-

mulas, nepieciešama tikai sirsnīgi īsta tiekšanās.

Bet šis sirsnīgums arī nav viegls, jo ar sirsnīgumu

cilvēki saprot ko pavisam dažādu. Viņi var attais-

not kuru katru ļaunu darbu ar sirsnību, bet kur gan
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bus pašaizliedzība, kas šķīsta darbību? Ļaunums
savienots ar liekulību un personību.

Nav vajadzīgi vārdojumi, tikai apzinās skaidro-

šana raidīs psīchisko enerģiju pareizā virzienā.

484. Viszemiskākā sajūta ir apmierinātības
sajūta. Kura katra jūta var radīt sekas, bet apmie-

rinātība ir nāve. Nav viegli uzskatīt neapmierinā-
tību par svētību, bet var sevi pieradināt pie šās

bezgalīgās sasniegšanas.
Ja iedomāsimies visaugstāko sasniegumu, tas

tomēr būs kropls salīdzinot ar pilnību. Mūsu dar-

biem, vispirms, pamatā ir neapmierinātība, kā mek-

lējumu avots. Bet visgrūtākā atbilde jaunatnāku-
šam būs uz vaicājienu — ~Brāli. vai vari ietvert

mūžīgu neapmierinātību?"
485. Dažus cilvēkus nosauc par laimes vai ne-

laimes nesējiem. Min daudz piemēru un pierā-
dījumu. Pielaidīsim, ka kaut kas līdzīgs pastāv.

Palūkosimies no psīchofiziskā viedokļa. Aiz kannas

robežām ir kaut kas, kas pievelk vai atgrūž. Ar fi-

zisku mēģinājumu virkni var noteikt, ka stichijisko
elementu savstarpējā attiecība dos nozīmi pievilk-
šanas vai atgrūšanas kombinējumam. Jo vienga-
balaināk būs izpausta pamata enerģija, jo pozitīvā-
kas būs sekas, un ja šī stichija būs uguns, tad vaja-

dzīgie elementi atlaidīsies, kā naktstauriņi uz gais-
mu. Tā tad, pat izdošanās tiek mērīta ar fiziskiem

apstākļiem, un derīgi mācīties pazīt savu būtību.

Kur uguns iedarbības robeža? Vai magnēts

un uguns nav saistīti? Kas uztur magnēta substan-
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ci? Līdz šim cilvēkiem vēl nav aparāta izplatījuma

uguns sprieguma mērīšanai! Bet var būt metalli,

kas parādīs jūtību pret uguns viļņiem. Daudzas

reakcijas, kas līdz šim šķita vissmalkākās, drīz lik-

sies pārsteidzoši primitīvas. Protams, cilvēki vis-

pirms ievēroja acīmredzamos elementus, bet ener-

ģiju, kas visvairāk visam nirst cauri, vēl nav mē-

ģinājuši kondensēt.

leteiciet saviem draugiem padomāt šajā vir-

zienā. Sākumu šim mēģinājumam lika pirmatnējais

cilvēks ar diviem koka gabaliem. Bet enerģija vel

joprojām nebūt nav izlietāta. Uguns, ka gaisma,

stiprina cilvēka substanci. Visbrīnišķīgākais un ju-

tīgākais norūdās ugunī.
486. Cilvēki nenovēro metallu iedarbību uz

psīchisko enerģiju, kamēr senatnē šajā virzienā iz-

paudās liels jūtīgums. Bez magnēta pētīja vēl da-

žus kausējumus no septiņiem, astoņiem un deviņiem

metalliem. Kā jūs zināt, daudz veidolu izgata-

voja no metalla kausējumiem, un tika dotas pamā-
cības aizkārt tos rokām, lai zem dievināšanas se-

gas gūtu labvēlīgu iedarbību uz psīchisko enerģi-

ju. Tagad šie pirmatnējie veidi atmesti, bet nav aiz-

vietoti ar ko citu saprātīgāku. Bet astroķīmisks tiek

atzīts, radioaktivitāte un magnētisms saista uzma-

nību, bet viss tas vērsts tikai uz ķermeni, kamēr

galvenākais — psīchiskā enerģija aizmirsta.

Novērojiet, kā iedarbojas krāsaini stikli uz psī-
chisko stāvokli, metalli un to savienojumi iedarbo-

sies vēl spēcīgāki.
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Psīchiskajai enerģijai vajadzēs piegriezt vē-

rību.

487. Kāds teiks — kāpēc nodarboties ar Agni

Jogu un psīchisko enerģiju, kad mums ir bezstiepļu
satiksme un visi izgudrojumi? Bet bezstiepļu satik-

sme tikai pārraida domas, kamēr psīchiskā enerģija
ne tikai tūdaļ pārraida, bet cilvēks tāpat tūdaļ pār-

raidīto uztver izpildīšanai. Nebūsim kļūdījušies, ja

teiksim, ka puspasaules izpilda iedvestās pavēles

un nav attāluma psīchiskajai enerģijai.

Atkal kāds sacīs — bet tādā gadījumā psīchiskā

enerģija apdraud valstis. Atbildēsim — protams,
visas nepielietātās enerģijas bīstamas, bet tās eksi-

stē un pienāk laiks tās apzinīgi izlietāt dzīvē. Vi-

siem ir psīchiskās enerģijas uzkrājums, bet neizlie-

tāta tā pārvēršas nejaukā nogulsnē, nosauktā par

sklērozi, kad varētu tai dot visgudrāko lietājumu.

488. Ja jums dos auduma gabalu, pietiekošu
vienam apģērbam, tad no tā puses neiztaisīsit ve-

selu tērpu. Tāpat, ja izpildīsit tikai pusi padoma, tad

neiegūsit arī pilnas sekas. Cilvēki mīl izvilkt daļu
padoma un pēc tam sūdzēties, ka cerības nav pie-
pildījušās. Prātīgs padoms ir zāles, kuru sastāvu

nevar mainīt.

489. Pazīstams Riši sēdēja klusējot un vii,ia seja
izteica tiekšanos. Jautāja viņam — „Ar ko tavs

prāts nodarbināts?" — Riši atbildēja: „Patlaban

ceļu svētnīcu." — „Kur tad ir tava svētnīca?" —

„Ta divdesmit dienu gājienā no šejienes, un cē-
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lēji lielā trūkumā." — ..Tā tad pat bezdarbībā tu

radi?" — Riši pasmaidīja: „Vai gan darbība tikai

rokās un kājās?"
490. Ir visai vērtīgi, ja izplatījuma domu var

pieaicināt līdzdarbībā, ja ne tikai uguns pavada,

bet zvaigznes piedalās darbībās. Uz vienas pa-

kāpes mēs sasprindzinām savu gribu, uz nākošās

mēs pieskārāmies izplatījuma ugunīm un izplatī-

juma doma kalpo kā semafors un megafons. Šaja
stāvoklī nav vajadzīgs šķiest daudz gribas. Mums

apkārt atrodas neizsmeļams enerģijas krājums un

pielaists viņš mums kalpo.
Ja dzirkstele izsvītro rokrakstā vietas, kas jā-

izlaiž, un pasvītro ar zilu gaismu to, kas pelna at-

zinību, tas nozīmē, ka esam dabūjuši spēcīgu līdz-

strādnieku. Šo stāvokli nevar radīt ar varu, tikai pie-
redze tuvina mūs izplatījuma domai. Tādējādi, pēc

uguns un izplatījuma domas, mēs virzāmies pretim
tālo pasauļu apjēgšanai. Mums liels prieks, kad

kāds iziet izplatījuma okeānā.

491. Asbests, daži vizlas veidi, margancs,

sodas nogulsnes pavisam vēl nav izlietāti dzīvei.

Kādas slimības var ārstēt sodas laukos? Kādus

preparātus dod asbests? Kādas transmutācijas

sniegs vizla? Par margancu esmu jau runājis.

492. Agni Joga nāk īstajā laikā. Kas gan ci-

tādi sacīs, ka influences epidēmijas jāārstē ar psī-
chisko enerģiju? Kas gan piegriezīs vērību gara.

smadzeņu un miega slimības jaunajiem veidiem?

Ne spitālība, ne mēris vecajā veidā, ne cholera
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briesmīgi, pret tiem ir aizsarglīdzekli, bet vajag

padomāt par jaunajiem, pašreizējās dzīves radī-

tiem ienaidniekiem. Tiem nevar piemērot vecos

līdzekļus, bet jauna pieeja rāsies līdz ar apzinās pa-

plašināšanos.
Var izsekot, kā gadu tūkstošu laikā_ gājuši sli-

mību viļņi. Pēc šīm tabulām var sastādīt intere-

santu cilvēku novirzīšanās tabulu, jo slimības, da-

bīgi, parāda mūsu esamības negātīvu.
Ceru, ka dzīvie prati vel laikus padomās. Par

vēlu ierīkot sūkni, kad māja jau liesmās.

493. Dziļi jāapjēdz nākotne. Darbs neizbei-

dzas jau ar nolemtajiem darbiem, bet turpinās bez-

galīgi. Bezgalības parādība ir visskaistākā tiek-

šanās.

_

494. Priecājos, kad saprotat, ka šķērslis ir ie-

spējamība.
_

Neveiksme ir tas, ka tumšie atzinuši.

Kā mums jāglabā katra tumšo liecība, tikai tās de-

rīgas darba augšanai! Kā mēsli uzlabo zemi, tā

tumsa trūdē Gaismas ziedu labā. Ja varavīksnai-
nais aploks sarga, tad tumsa dara varavīksni re-

dzamu.

495. Vēzis ir cilvēces soda rīkste un neizbē-

gami tam jāpieaug. Galvenie līdzekli pret vēzi būs

profilaktikas līdzekli. Kas nelietā galu, vīnu, ta-

baku un narkotiskas vielas; kas tur tīru psīchisko

enerģiju; kas pa laikam ietur piena dieti: kas tīra

kuņģi un dzer L. ūdeni, tas var nedomāt par vēzi.

Slimības sākumā lietājama operācija, bet tā būs

bez nozīmes, ja cilvēks pēc izveseļošanās atgrie-
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sīsies pie iepriekšējā dzīves veida. Protams, ultrā-

skarja var dragāt pampumu, bet kāda tam ir no-

zīme, ja saindēšanās cēlonis nav novērst! Dzīve

jāpadara veselīgāka. Nav gudri izdomāt miroņu

ārstēšanu. Bet jāpiegriež vērība saslimušā dzīves

īpašībām.

Pieņemts domāt, ka vēzis iedzimts. Zināms,

tas jāsaprot tā, ka saindēts organisms dzemdē tādu

pašu. Nekavējoties jāaizsarga bērni, viņu vidū jau

daudz sevišķu.
496. Ļoti jūtīgi aparāti saprot, kad stīgas

spriegumā — šeit ir īsta līdzdarbība. Tiešām, ir

mirkli, kad pasaules vairogs sakarst, un nekāda dzī-

vinoša substance nesasniedz. Psīchiskās enerģijas

apstiprinājums pateiks, kad vajadzīgs pārgaidīt
vētru. Prasme nenāk pēkšņi, tāpēc jūtīgi, spējīgi
līdzstrādnieki arvienu tiks novērtēti.

Pie Mums tad ir prieks, kad rodas cilvēks ar

nosaukumu „pilns kauss", jo viņam var uzticēt!
Daudz piemēru, kad, pat pēc daudz zīmēm, aici-

nātie atgriezās atpakaļ. Viņi iegrima niecīgumā,
dzīvi saira un atkāpās tumsā.

497. legaumējiet, cik derīgi sekot Mūsu pado-
miem bez sarūgtinājuma, zinot, ka vētras emāna-

cijas sasprindzē centrus. Bet zem Dukaras pa-

jūma nogaidīsim. Meistaram daudz sardžu.

498. Abidharmas gaisma ir augstāko sfairu

uguns savienojums ar apziņas izstarojumu. Ar pie-

mēru Mēs parādījām, kādā mērā Abidharmas

gaisma aizsarga no zemāko zemes slāņu saindē-
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tiem izstarojumiem. Indīgo gāzu tumšā liesma at-

bīdīta ar Abidharmas gaismu un padarīta nekai-

tīga, bet lai to panāktu, jāapjēdz izplatījuma

uguns un savas emānācijas. Patiesi, derīgiem re-

zultātiem vajadzīga apjēgšana. Visvienkāršākai

patiesībai vajadzīga atkārtošana, citādi to apbērs
atkritumi.

499. Katra saprātīga darbība ir neiznīcināms

ieguvums. Mācības apstiprinājums ir neuzvaramas

bruņas. Atziņa ir spēja valdīt pār Gaismas dzirk-

stelēm. Izplatījums ir ķermeņu sakopojums. Laiks

ir staru ieraudzīšana; kā ilgstošais pārvēršas ne-

nomanāmajā, tā neredzams ir skābekļa — uguns

spēka dzimtenes sastāvs.

500. Jūs varējāt nomanīt, ka tēlepatiskais pār-

raidījums neparasti ātri aizmirstas. Tas notiek no

pašas pārraidīšanas būtības, kas skar sevišķus
centrus, nepiemītošus_ parastai dzirdei. Var pierast
pie šo ziņojumu, fiksēšanas atmiņā, bet viņu tech-
nika tomēr paliek savdabīga. Tāpat arī ziņu sūtī-

jumi nebūs atkarīgi no gribas piespiestas sasprin-
dzēšanās, bet no apziņas skaidrības, savienotas ar

Abidharmas gaismu. Tā pārraidījuma izpausme at-

karīga no apziņas skaidrības un skābekļa, izplatī-
juma uguns pievilkta.

Vajag novērot cilvēku emānāciju ķīmisko da-

žādību. Bet parastie domu raidīšanas mēģinājumi
nekur neder. Raidītājs domās atkārto — sūtu un

saņēmējs aptumšo apziņu ar domu — saņemu.
Tālos raidījumos vajag sūtījumus piemērot sa-
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ņēmēja psīchiskajam stāvoklim. Pat labāk lietāt vi-

ņam parastus izteicienus, lai izbēgtu nogurdino-
šās reakcijas.

501. Kādā mājā augs psīchiskā enerģija? Pro-

tams, mājā, kas vērsta uz nākotni. Tas nav vien-

kārši un nav viegli. Ļaudis pārāk pievēršas tagad-
nei. Kad runā pret atmaksu, tad tagadnē iestigu-

šais nesapratīs pat šā novēlējuma vītālo spēku. Bet

kas tiecas nākotnē, tas pat nedomās par atmaksas

noteikumiem, un katra atmaksa viņam būs tikai

apavi nākošai ceļa gaitai. Tad iedegas ceļa ugunis
un aug psīchiskā enerģija. Jo viss attīstās piere-
dzē. Pieredze dabū jēgu ar iegremdēšanos nā-

kotnē un ir pretīga nejēdzīgajai veģetēšanai.
Augstāko pieredzi gūst mēģinājumā ar sevi.

Tanī ir centrifugālais un centripetālais spēks. Šīs
vienkāršās patiesības jāatkārto. Proti, sava gara

atdošanā par cilvēci ietveras kā upuris, tā iegu-

vums. Nesavienoti pretstati nedos riņķi, bez riņķa
nebūs griešanās sistēmas. Katra spirāle no augšas
un no apakšas tēlosies kā riņķis, bet katra priekš-
stata sarežģītība izzudīs, kad tieksimies uz nākotni.

Nevajag sarežģīt psīchiskās enerģijas ceļu! Jū-

tīgai ausij tā pati pačukstēs, kad samazināsies miegs
kā nevajadzīgs; kad samazināsies barība kā neva-

jadzīga. Jo katra enerģija baro, bet sevišķi psī-
chiskā.

Uz laiku iestājusies kāju un roku vājība lai ne-

vienu nesamulsina, saindētās zemes strāvas vis-

pirms iedarbosies uz šiem locekļiem. Bet psīchiskās



253

enerģijas dabīgais pieaugums var atvietot ķermeņa

ceļus un palīdzēt atrast līdzsvaru starp redzamo un

neredzamo.

502. Var paredzēt, kā dažs labs sāks psīchis-
kus mēģinājumus ar stādiem, bet bez panākumiem.
Var iedomāties, kā viņš pārmetīs Mācībai neskaid-

rus norādījumus, bet nepadomās par paša psīchis-
kās enerģijas stāvokli.

Nevajag turēt aizdomās norādījumu nenoteik-

tību, kad saku, ka psīchiskajai enerģijai ne tikai jā-

pastiprinās, bet arī jāizsmalcinās. Viņa pastiprinā-
sies uguns viļņu iedarbībā, kad aura no sprieguma

sāks segties ar purpura. Tā izsmalcināsies no

modrības, vērīguma un izsmalcināta domāšanas

veida. Kā gan jūs noteiktāk nosauksit izkopto domu

straumi, kad nākotnes formulas skan līgsmībā? Pa-

tiesi, laužu daudzums paiet garām šīm formulām un

izvairās no stigmatiem, kas iededzināti gara tiek-

šanās sāpēs. Patiesi, stigmati ir labākais jūtīguma
pierādījums. Ne rupjas, pārsteidzošas parādības,
bet kosmiskās domas spārni, kā visvieglākie pie-
skārieni, gulstas uz virsgalvi un rosina Kundalini
tiekšanos. Šīs domas garām lidojot var atstāt ne-

tveramas sekas, bet tās asina centrus, kā adatas,
kas uzkrāj elektrību. Vai mūsu centri nebūs

skuju adatām līdzīgi?

Kas stājies uz psīchiskās enerģijas izsmalcina-

šanas ceļa, tas nerunās par norādījumu neskaidrību.
503. Kurp var virzīt domāšanu? Kurp var
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vērst gribu? Uz izplatījumu, no kurienes nak dzī-

vinošā enerģija. Uz to tieksimies.

504. Pilns mēness parasti labvēlīgs tēlepatis-
kām parādībām. Bet ir apstākli, kas groza šo no-

teikumu. Vispirms ietekmē zināmas saules plan-
kumu fāzes. Jūs varējāt nomanīt, ka tēlepatiskās
parādības pieaug līdz ar planētu staru kīmismu, bet

saules plankumi iedarbojas uz visdažādākām eso-

šā pusēm. Aukstums, kas spēj sasniegt postošus
apmērus, izvirdumu karstums un zemestrīces arī

būs saules auras pārmaiņu pavadoņi.

Jāņem vērā princips, tāpēc aukstums var palie-
lināties un zemestrīces pastiprināties. Tā pārejoša
parādība var tapt par galīgu.

505. Kas mācās Jogu, tam pie viena jā-
pierod, pie neizbēgamām aizdomām no cilvēku

puses. Nevar vainot cilvēkus par viņu attieksmi.

Ja viņš būtu askēts vispāratzītā nozīmē, ar viņu

vieglāk samierinātos. Ja tam būtu maga izskats,

tad viņu pieņemtu aiz bailēm. Bet viņa būtība nav

izskaidrojama vienkāršiem vārdiem, un darbs pa-
saules ēvolūcijas labā neietilpst nevienā no pieņem-

tiem statūtiem. Kā gan cilvēki ar

savas dzīves atjaunošanu? Jo no tā viņi visvairāk

baidās.

Par laimi to, kas stājies uz Agni Jogas ceļa, ne-

tirda domas par aizdomām. Viņš strādā, visu sevi

nododams ēvolūcijas labā. Viņš iet nešaubīdamies,

zinādams, ka apmierinātība nav viņa dala.
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506. Bez kosmiskajiem apstākļiem, tēlepatis-
kās parādības ietekmē ari uztraukums. Šī pilnīgi

saprotamā nenosvērtība personīgās un apkārtējās
lietās ielaužas sakaru pavedienā. Tāpat pārmērīga

vēlēšanās priekšlaicīgi notvert ziņojumu rada uguns

vada satricinājumu. Bet tomēr nekāds fiziskais

aparāts nevar mēroties ar psīchisko enerģiju. Fi-

zisko aparātu vilni var pārpildīt atmosfairu zināmos

slāņos, kas bez psīchiskās enerģijas pievilkšanas
var sacelt jaunu postu.

Vai tiešām ļaudis domā, ka fiziskie vilni neatstāj

iespaidu uz viņu dabu? Neredzamie un nedzirda-

mie viļņi iedarbojas spēcīgāk par apdullinošiem

sprādzieniem. Bet daudz briesmu zudīs, kad psī-

chiskās enerģijas neizsmeļamais avots būs apjēgts.
Pat pats psīchiskās enerģijas apjēgšanas princips

nav viegls cilvēcei.

507. Psīchiskās enerģijas nonāvēšana ir no-

ziegums, līdzīgs gara tumsībai. Tāpat slepkavības,
kas izdarītas ar neorganizētu psīchisko enerģiju.,

nav saskaitāmas. Var par to padomāt! No tā, ka

kāds tās nav apjēdzis, nevar secināt, ka viņu nav.

508. Intellekts nav gudrība. Jūtzināšana ir

gudrība, intellekts ir saprāts. Gudrība lemj, tāpēc

ka šis lēmums jau sen apaugļojies. Intellekts ir

gudrības priekšdurvis un kad tas noasināts, tas

saplūst sintezēs sfairā. Saprāts un speciālais prāts
ir nākamās mājas stūri. Cilvēks, kam ir speciālais
prāts, var sagatavot sev spīdošu nākotni, bet viņš
iemiesosies tik ilgi, kamēr prāts nepazaudēs speciā-
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litāti. Kad intellekts zaudē speciālitāti, viņš jau
ir gudrs. Katra specialitāte nolemta zemes apstāk-

ļiem. Gara sintezē atver visas sfairas. Garīgais

spriegums sakrāj izplatījuma psīchisko enerģiju.

Garīgais spriegums var ievest jebkurā astrāla

sfairā.

509. Pilnīgi taisnīgs jautājums, kā uzkrājas psī-

chiskā enerģija? Vispirms ar apziņu vai pašaizlie-
dzību un varoņdarbu. Visos gadījumos psīchiskā

enerģija paliek neatņemama. Ja tā uzkrāta ar ap-

ziņu, viņa izsmalcināsies, bet, citādi uzkrājo-

ties, iespējami gadījumi, kad enerģija sakopo-
sies iedīglī un gaidīs izpausmes apstākļus. Visos

psīchiskās enerģijas izpaušanās gadījumos var pie-

ņemt, ka pagātnē bijis kāds gaišs instinkta darbs.

510. Apziņa uzkrājas lēnā pieredzē. Var ar

vienkāršu mēģinājumu parādīt, kā šis tiesnesis pār-
vērš mūsu darbības. Neattīstītu cilvēku ierosina uz

kaut kādām darbībām un novēro, kā viņš tās iz-

pilda. Pēc tam ar gribas sūtījumu atņem viņam ap-

ziņu un liek izpildīt tās pašas darbības — salīdzinā-

jums būs pārsteidzošs.

511. Vēl nesen doma tiecās uz fainomeniem, tā

saucamiem enerģijas izpaudumiem. Bet tagad var

domāt par dzīves atjaunošanu un soļiem nākotnē.

Jāsakopo visa vīrišķība, lai aizmirstu brīnišķīgo un

pārnestu šo jēdzienu reālajā dzīvē. Tas ir grūti, bet

vajag pārvarēt konvencionālo jēdzienu ierobežoju-
mus. Tāpat grūti neieslīgt parastībā, jo kustība
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evolūcija arvienu neparasta, jo esamības dalu sa-

vienojums nebūs līdzīgs bijušam.

Vai var izveidot dzīvi Kali Jugas beigu naidī-

gumā? Bet visam Satija Jugas nākotnes uzde-

vumam jāizteicas jau tagad, naida un iznīcināšanas

vidū.

Tāpat, kad notiek psīchiskā reakcija, attiecīgais
process pieaug. Tā arī cilvēks padziļina sākto vir-

zienu. Maz to, kas var noslēpt savu būtību.

Ugunij attīstoties nav kļūdīgi spriest par sa-

staptām parādībām. No sen aprādītās jūtziņas verd

psīchiskās enerģijas sprieguma uguns. Kas gan pa-

slēpsies no tās?
513. Kad Mes runājam par Starptautisko Val-

512. Katrā mēģinājumā var nomanīt zemākās

matērijas pretestību. Tīrīšanas un izvirduma lī-

dzekļiem izdodas izmest kaitīgās zemākās daļas.
Cilvēka esamība padota vispārējiem likumiem. Vai

gan līdz ar katru uz priekšu virzošos darbību nero-

das vistrulākā pretestība? Vai gan nenākas ar

uguns spriegumu satriekt nekonsekvenci un trū-

dību? Līdzīgi laborātorijas mēģinājumam jāno-

šķir visi nedzīvie procesi. Ja gribat .pārbaudīt, kas

padots zemākiem iespaidojumiem, lieciet priekšā sa-

nāksmē darbību vispārības labā. risiet pārliecināti,
ka pretimrunātāji nav atbrīvoti no nedzīvās matēri-

jas. Cilvēki vieglāk, kā zemes slānojumi, dod par

sevi liecību. Tāpēc izraugot ugunīgos, skataities uz

pārbaudījumiem, ko tie nekavēsies sniegt.
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dību, daudzi kļuva pārsteigti. Kad viņi dabūs zi-

nāt, ka tā ir Zināšanas Valdība, vai gan sapratīs?
514. Grūti saprast, kur izmisuma solis un kur

trauksmaina vēlēšanās. Pat liesma būs līdzīga.
_

515. Kā zila uguns var pārvērsties purpurā?
Psīchiskās enerģijas spriegums sūtīs rubīna bultas

un to augšana izurbsies cauri apziņas zilumam.

516. Luk, atrasti Uru un Svati ' Kosmogonijā.
Atkārtoti uznākošā Akvāriusa zīmes un kombinā-

cija ar Sāturnu. Var vēl reiz redzēt, cik pareizu
ceļu gājusi atlantu Kosmogonija. Ne tikai bij ap-

jēgts staru ķīmisms, bet arī Spīdekļu aktīvā līdzdar-

bība. Taisni tas, pie kā pēc ilgas maldīšanās no

jauna nonākusi cilvēce. Bet vēl jāapjēdz vienkārša

lieta, ka Kosma ķermeņu apdzīvotāji nenozīmē ze-

mes formas. Cilvēki nevar iedomāt sevi citādos iz-

paudumos, bet kādai līgsmei jārodas no līdzdarbī-

bas apziņas! Viegli jātuvojas visapvienojošākiem

apstākļiem.
517. Pētot psīchiskās enerģijas uzkrājumus,

var ievērot, ka enerģija darbojas līdzīgi Kosma pul-

sam — paisumi un bēgumi uzkrāj spēku. Nav

gudri gaidīt tikai uzplūdumus, kā gan citādi lai ro-

das uzkrājums? It kā vissmalkākais vērpums, tā

tiek radīts ar ugunīgu pavedienu apvienoto centru

līdzdarbības audums. Kā daudzveidīgs Pasaules

Visuma starojums psīchiskā enerģija zvīļo ugunīs.
Par Atmu var viņu nosaukt. Uru un Agni vaja-

dzīgi, lai dotu apziņas Svati.

Kads teiks, ja psīchiskās enerģijas apjēgšana
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aizvedīs uz Pasaules Visuma malu, vai tad nevar

apiet šo sarežģīto enerģiju? Nevar, patiesi nevar

to apiet, kas pati mums tuvojas.
518. Cilvēki daudz zaudē, gaidot piepildīšanos

tikai pa saviem ceļiem. Kā gan vioi domās par tā-

lajām pasaulēm? Vajadzēs grozīt daudzus sarak-

stus un tabulas.

519. Jūs nomanāt, ka dažreiz pat par svarī-

giem apstākļiem runājam īsi, tikko pieminot. Tas

nozīmē, ka šobrīd nedrīkst sarežģīt izplatījuma viļ-

ņus. Šo noteikumu maz ievēro un nodara nelabo-

jamu posta Tā tad cienīsim domas kristalla nozīmi.

520. Ēģiptes mistērijās bija darbība, ko sauca

par „Šķēpa Asināšanu". Pārbaudāmo novietoja dziļā
tumsā. Viņam tuvojās Lielais īiierofants un atklāja
tam dažus Noslēpumus, un gaisma apstaroja Hiero-

fantu, pēc tam viss atkal iegrima tumsā.

Tad pienāca priesteris, ko sauca par Kārdinā-

tāju. No tumsas Kārdinātāja balss jautāja: „Brāli,
ko redzēji un dzirdēji?" Pārbaudāmais atbildēja:
„Mani pagodināja ar klātbūtni Lielais Hierofants."

— „Brāli, vai esi pārliecināts, ka bija Pats Lielais?"

— „Manas acis_ redzēja un ausis dzirdēja," — Bet

veids varēja būt maldīgs un balss varēja būt vil-

tota."

Tad pārbaudāmais vai nu izjuta apmulsumu un

tika atstāts, vai arī pildījās ar stiprumu un sacīja:

„Var apmānīt acis un ausis, bet
'

nekas nepievils
sirdi. Redzu ar sirdi, dzirdu ar sirdi, nekas netīrs
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nepieskarsies sirdij, jo asi trīts man uzticētais

šķēps."

Tad no jauna tuvojās Lielais Hierofants un pa-

rādīja viņam kausu, pilnu sarkana dzēriena, un sa-

cīja: „Pieņem un izdzer savu kausu, tukšo to, lai

ieraudzītu dibena noslēpumu."

Dibenā bija attēlots izstiepies cilvēks, ieslēgts
zalkša riņķī, un uzraksts — „Tu pats, visu atdevu-

šais un visu pieņēmušais." Tādējādi tā pati Mācība

visos laikos, bet neziņas tumsa liek aizmirst tās

nozīmi.

521. Mūsu uzdevumi vienmēr saistīti ar bries-

mām, jo tie vērsti pret visspēcīgāko ienaidnieku.

Tā, izņemot taisnību, nav patiesības. Tā tikai pie-
ņemt un nonest kausu.

Var atrast starp seniem priekšmetiem atzinās

simbolus.

Celiniek, vai esi bez bailēm?

522. Mēs redzējām, ka psīchiskajai enerģijai
vistuvākās attiecības pret uguni, tā ir neatņemams

ieguvums un tai piemīt akumulējoša īpašība. Tā

tad šo enerģiju iespējams uzkrāt uz priekšmetiem,
kas ierosinās gribas spriegumu. Sekmīga enerģi-
jas uzkrāšana var likt priekšmetam pat izstarot

gaismu vai paziņot iedvesto domu. Lūk, svēto

priekšmetu zinātnisks izskaidrojums. Būs pareizi
atrast tajos psīchiskās enerģijas nogulsnējumu, ja
tikai kādi nejēdzīgi sūtījumi nenoslaucīs vērtīgos
uzkrājumus.
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Cilvēki ar psīchiskās enerģijas krājumu jāuz-

skata par valsts dārgāko mantu. Ne ar divkājaino

miljoniem jālepojas kādai zemei, bet ar psīchiskās

enerģijas krājumu. Viena enerģijas krājuma dēl var

saudzēt tūkstošus nezinātāju.
Katrs psīchiskās enerģijas spriegums kā mag-

nēts pievelk enerģiju iedīgļus, kas izlieti cilvēku

dzīlēs. Tas nozīmē, ka katrs apzinīgas enerģijas

īpašnieks pats par sevi būs sabiedrisks labums. Tā

rūpīgi izturēsimies pret katru enerģijas uzkrājumu.
523. Protams, apzinīgai psīchiskai enerģijai

attīstoties, var paredzēt aparātu, kas šo enerģiju
uzkrās, bet cilvēka enerģija būs nepieciešams va-

dītājs.

Mēģinājumiem ar psīchisko enerģiju vajadzīga

pacietība un noslāņojumu nelokāmība. Kaitīgi rai-

dīt enerģiju nesamērīgi, jo trauksmainība var iebo-

jāt mierīgo noslāņojumu virsmu.

524. Vecs sākāmvārds teic: „Sātāna pavada

stipra," vai „kas Sātāna vaigu redzējis, mūžam to

neaizmirsīs." Veciem cilvēkiem uzglabājušies jē-
dzieni par cilvēku apzinās nelokanību.

Musu galvenais padoms — pavirzīt sapratīgu

kustīgumu.

Tīra, brīva, neiebiedējama apziņa, kādu gan

dārgu mantu tā var dot cilvēcei! Bet paradums, kā

važas, tur nepiedzīvojušos.
Var dot aparātu, kas sakrāj psīchisko enerģiju,

bet kas būs vadītājs? Un vai daudzi spēj novērtēt

enerģijas pielietāšanu dzīvei?
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525. Sacīsim šodien par darbu. Apzinīga psī-

chiskās enerģijas attīstība dod darba piesātinājumu.
Īsā laikā var iegūt ilggadīgas darbības rezultātu.

526. Ir pareizi domāt, kādā mērā cilvēka izpau-
stā psīchiskā enerģija pacels cilvēka vērtību. Domu

virzīt vien šajā virzienā ir jau svētība.

527. Atnāks pie jums kāds un izsacīs vēlēša-

nos tuvoties Agni Jogai. Jautājiet viņam, kas to

ierosinājis uz šādu apņemšanos? Atbildēs — mek-

lēju pierādījumus. Domāsit — nav mūsējs. Vai

stāstīs par bēdīgu likteni. Domāsit — nav mū-

sējs. Vai arī stāstīs par nodomu uzvarēt savus ie-

naidniekus. Domāsit — nav mūsējs. Vai sacīs par

cenšanos pēc bagātības. Domāsit — nav mūsējs.
Vai runās par zemes priekšrocībām. Domāsit — nav

mūsējs. Vai sacīs par vēlēšanos gūt mieru. Domā-

sit — nav mūsu.

Bet, lūk, kāds sacīs — gribu sasniegt pilnību.
Jautāsit — kādu atalgojumu ceri? Teiks — tuvo-

šanos Mācībai.

Priecāsities par atnācēju, jo vina gars pieklau-

vējis pareizi. Viņš var sākt sevi novērot. Viņš
var bez sāpēm atmest nederīgus piedēkļus. Viņš

sapratīs, ka vajadzīgas ne ciešanas, bet atbrīvoša-

nās. Viņš sapratīs, ka vajadzīga ne brīnumu pau-

šana, bet jūtziņa. Sapratīs, ka nav vērtīga iemācī-

šanās ar smadzenēm, bet apjēgšana un pielietāšana.
Uzstarojis pirmo dienu līgsmībā, viņš rīt neno-

kārs galvu. les viņš kā laimes zilonis, krūmus pa-

šķirdams. Pieņems veiksmi, kā saules smaidu. Iz-



263

dzīs baiļu skarpiju. Pieņems dāvanu, kā gaismekli

uz ceļa. Sapratīs uguņu apjēgšanu un attīstīšanu,
kā magnētu pievelkošu. Un sapratīs, ka ugunis aug

līdzīgi stādiem neuztverami. Sapratīs, ka uguns

sadedzina pagātni un apskaidro nākotni. Un sapra-

tīs, ko nozīmē varoņdarbs!
528. Mēs izvairāmies no atkārtojumiem, bet

dažreiz Mēs spiesti atgriezties pie agrākā priekš-
meta. levērojiet šos atkārtojumus, viuu nozīme at-

karīga no personīgas nesaprašanas vai no kosmis-

kiem sarežģījumiem, kas prasa sevišķu uzmanību.

Tā vajag atkārtoti runāt par attiecību pret psīchisko

enerģiju. Protams, tā ir neatņemama, bet to var no-

vest miega stāvoklī un tad viņa kristallizēsies, bet

nedarbosies. Šo tīrumu vajag no jauna modināt ar

pašaizliedzīga darba arklu. Protams, neviens tā

grauds nepazudīs, bet šie noslāņojumi jāuzmo-

dina, tāpēc Mācība tā nosoda nekustīgu iedomību.

Patiesi, labāk degt, nekā atdusēties.

529. Taisnība, par domu spēku runā jau sen,

bet no tam stāvokļa būtība nav mainījusies. Ne-

viens neuzrauga savas domas, nevēlas novērot do-

mu cēloni un sekas. Turpretim, kādus ievērojamus

mēģinājumus varētu neatliekami izdarīt dzīvē! Nav

vajadzīgi tiem kādi visai sevišķi apstākli, tikai uz-

manība un apziņas kustīgums. Piemēram — jūs

piedzīvojat tēlepatiskus vēstījumus, varat novērot,
kādi ārēji un iekšēji apstākli ietekmē vēstījumu
kadību. Modrība vai miegainība, uzbudināšanās
vai prieks, nogurums vai tiekšanās, katrs stāvoklis
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stipri iedarbojas uz vēstījuma kādību un spriegumu.
Bez tam, dalībnieku personīgais raksturs uzspiež

savu zīmogu. Vai nav svarīgi visu to uzmanīgi at-

zīmēt?

Novērots taču, ka dažas dalībnieku īpašības at-

spoguļojas pat fiziski. Dažas var pārvarēt, bet ci-

tas, bieži karmiskas, nav labojamas. Varbūt tikai

ar sevišķu gribas saspriegumu, bet gribu veido doma.

leteicu atzīmēt visus paziņotos tēlepatiskos vē-

stījumus. Atzīmēt vajag pēc pirmās tiešās izjūtas
bez dažādām pārdomām.

530. Var novērot, kā ietekmē ziņojumus citu

cilvēku tiekšanās. Var redzēt, kā dažreiz pat la-

bākos klimatiskos apstākļus traucē tāli saucieni.

Piemēram, kāds, kas attālā zemē cieš trūkumu, velk

līdzi savu piesaukumu asti un var ielauzties sa-

tiksmē.

Novērojot apstākļus, var noskaidrot labākos no-

sacījumus un novest līdz pilnībai.
531. Visi labākie izgudrojumi nedos galīgo at-

risinājumu. Ja vienkāršs zibens, vai magnēta vil-

nis, vai zemestrīce, vai viesuļvētra var tos izjaukt,
vai tad nav labāk piegriezt vērību domu kultūrai?

Ja psīchiskā enerģija ir organizēta, nekas neiz-

nīcinās tās sekas. Bez tam, domu viļņi nepārpil-

dīs izplatījumu. Bez tam smalkākā enerģija nebūs

atkarīga no zemākiem slāņiem.
Cik brīnišķi novērot domas tiekšanos, tās ra-

šanās iemeslus, dažādu laiku domu kombinācijas,

dažādi attīstītu apziņu pastāvēšanu līdzās un aug-
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stako un zemāko sfairu mūžīgu sacensību. Viss tas

rada nesalīdzināmu esamību.

Psīchiskās enerģijas sfairas iznirst cauri visiem

šķēršļiem. Visi fiziskie un mēchaniskie izpaudumi

nav neko vērts, salīdzinot ar smalkāko enerģiju, jo
visa nākotne balstās uz smalkākām enerģijām, uz

rupjās matērijas atgriešanos gaismas sfairā.

532. Mēs izvairāmies no visa, kas attiecas uz

muskuļu mēchaniku. Jo pat muskuļiem jāizpauž gri-

bas sūtījumi. Mēs nemīlam mēchanisko rakstību, jo
tā arvienu apgrūtina apziņas kāpšanu. Viņa nedod

smalkās enerģijas tuvināšanu pilnībai. Izejas stā-

voklis tomēr būs jūtzināšana. Jūtziņai attīstoties

nedraud briesmas, kas saistītas ar satiksmes mē-

chaniskiem veidiem.

Ta dosim priekšroku visam, kas pacel domu

kultūru.

533. Automātiskās rakstības veids ir nepilnīgs,
rodas pastāvīgs duālisms. ledarbība virzās uz

centru virs rokas plaukstas, bet apziņa tāpat piera-
dusi valdīt pār šo centru — divi kanāli cīnīsies, un

izteiksmes smalkums netiek panākts.
534. Viskaitīgākās ir tā sauktās nejaušās do-

mas. Katra apzinīgadoma jau satur zināmu orga-

nizētību, bet vislaunāki ir mazie klaidoņi, kas bez

jēgas piegružo ceļu.
535. Pamēģinait ieraudzīt pēc vēlēšanās savas

auras daļas. Tas nav iespējams, jo psīchiskās ener-

ģijas likums prasa ne tikai vēlēšanos, bet arī piemē-
rotus apstākļus. Tādi apstākli nerodas acumirklī,
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bet tie jāuzkrāj uz augstāku iedarbību pamata. Bet

ceļš uz augstākām iedarbībām nav viegls, jo tās da-

bū pieeju pa atvērtiem vārtiem. Katra izvairīšanās

no kopības ar smalkāko enerģiju avotiem aizver
vārtus. Pie tam jāsaprot, kas pēc būtības ir aug-

līga kopība. Tā atkarīga ne tik daudz no tiekšanās

spiediena, bet arī no rūpīgas izturēšanās pret ap-

kārtējiem apstākļiem. Dažreiz klusēšanas pārejas
laiks ir labākais uzkrājējs. Apziņa jūtziņas pakāpē
liek saprast, kāda darbība atbilst nepieciešamībai.

No attīstītu auru sastāvdaļām sevišķi grūti sa-

redzēt piesātināto zaļo un cēlo rubīna krāsu. Divi

pretstati — smaragds un rubīns. Pirmais ir sintezē,
otrais ■— varoņdarba pašaizliedzība. Miglainos iz-

paudumos abi var būt sastopami, bet tīrus tos var

redzēt reti, kā reti ir sintezē un varoņdarbs. Sma-

ragds tuvāks kausam, rubīns — Brahmas acij.
536. Psīchisko enerģiju vajag attīstīt plānvei-

dīgi un cītīgi. Psīchiskā spēka attīstība atkarīga no

savienojumu harmonijas, arī no fiziskā stāvokļa.
537. Sviesta kulšana un vilciņš — radošas spi-

rālveidīgas kustības simbols. Fiziska nekustība nav

nespēks un klusēšana nav balss trūkums.

538. Kad visas grāmatas izlasītas un vārdi iz-

mācīti, tad atliek uzzināto pielietāt dzīvē. Ja vēl

izlasīs grāmatas un vārdus uzklausīsies, tad tomēr

pielietāšana paliek ārpus dzīves un pat kuras katras

zīmes nepiespiedīs mainīt paradumus. Bet vajag
atrast ceļu uz apziņas kustīgumu. Sirds var no-

jaust necienīga laika šķiešanas kaunu.
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Mēs nebūt nevēlamies būt skarbi. Mums daudz

tīkamāk redzēt sasnieguma prieku. Bet gadu sim-

teņu paradums piespiež turēt zobenu gatavībā, jo
bailes vēl arvienu valda pār ļaudīm. Baiļu uzvarē-

šana būs jaunās apziņas slieksnis.

539. Vajag izpētīt nervu centru stāvokli bēr-

nos. Ir zināms, ka šie centri attīstās ārkārtīgi in-

dividuāli un nevienmērīgi. Var atrast bērnus ar

vienu ļoti attīstītu centru un tad viņi var izdarīt īsu

darbību līdzīgi pieaugušiem.
Dažreiz daži centri uzrāda slimīgumu, ārstiem

par pārsteigumu, jo ārsti pat nepielaiž nervu centru

izpausmi bērnā. Un tomēr, pēc šīm slimīguma zī-

mēm un neparastām parādībām var spriest par ķer-
meņa būtību un gara kādību. Cik daudz labuma

varētu atnest līdzīgi novērojumi! Cik daudz iespē-
jas būtu pasargātas! Tā varētu būt pareizi iesākta

psīchiskās enerģijas uzkrāšana.

Veciem gariem, kas pieredzējuši daudzus ie-

miesojumus, stāvoklis pēc septiņiem gadiem būs

diezgan grūts un sevišķi grūts pēc četrpadsmit ga-

diem. Pēc četrpadsmit gadiem psīchiskā enerģija

jau sākusi darboties. Gars jau atrāvies no agrāka-

jiem mūžiem, jaunā nezināmā ceļa grūtums nospiež,
neskaidri uztrauc uzkrātās vērtības, būtiskais tiecas

atpakaļ, kur apziņas iespējamības bija lielas.

Pareiza bērnu nervu centru pārraudzība vaja-

dzīga nākotnei. Pastāvēja nepamatots uzskats, ka

gars nevar iegūt varu pār jauno ķermeni un no tā

ceļas bērnu aplamības. Bet taisni otrādi. Kad centri
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pareizi nestrādā, nenotiek arī psīchiskās enerģijas
uzkrāšanās un garam nav vielas, kur izpausties.

Rūpes par bērnu nervu centriem var uzskatīt

par rūpēm nākošās rāses labā.

540. Cilvēki tiešām pieskārušies daudzām

enerģijām, bet pa lielākai daļai vienā pieskārienā,

izpazīdami tikai atsevišķas īpašības. No šās iero-

bežotības var celties daudzas briesmas. Piemēram

— vispārēja elektrifikācija ir civilizācijas svētība,
bet tā kā cilvēki piegājuši enerģijai vienpusīgi, tad

izplatījuma mākslīga piesātināšana ar to var sacelt

briesmas. Elektrības sprieguma vietās var dabūt

loti liela spēka izlādējumus. Ja pastiprina cēloni,
tad pieaugs arī sekas, un tā spēcīgas izlādēšanās

vietā var rasties masu iznīcināšana. Tāpat var iedo-

māties izplatījuma pārpildīšanu ar strāvām un vis-

negaidītākos traucējumus dzīvē.

Protams, jūs esat pārliecināti, ka Mēs nerunā-

jam pret enerģiju iekarošanu un pielietāšanu, bet

Mēs esam norūpējušies jūs brīdināt par immūnitātes

īsto laiku attiecībā uz jaunu enerģiju pievilkšanu.
Visi Mūsu mēģinājumi norāda, ka psīchiskā ener-

ģija arvienu būs gatava transmutēt pārējo enerģiju
triecienu derīgā parādībā. Mēs redzējām, kā psī-

chiskā enerģija aizvietoja potes un iznīcināja sa-

slimšanas iespējas, tāpat tā pārvērš visas enerģiju

iedarbības svētībā.

Nesajauciet šo apstiprinājumu ar Mācību par

gribu, jo griba ir tikai viens no psīchiskās enerģijas
izpaudumiem.
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541. Vai esat dzirdējuši, ka Jogs būtu zibens

nosperts? Nē, gan otrādi, esat dzirdējuši par Joga
nāvējošo skatu. Ne tikai gribas pavēle, bet ener-

ģiju apvienošana dod šā fainomena spēku. Galve-

nais, ka ir psīchiskās enerģijas krājums, jo tā ir

svētīga.
542. Tā sauktais ceturtais izmērījums ir psīchi-

skās enerģijas īpašība. Psīchiskās enerģijas īpašī-
bas dos visu sajēgumu paplašināšanu.

543. Varat sastapt cilvēkus, kas pilnīgi noliedz

Mācību. Nemēģinait tos pārliecināt. Mūsu Mā-

cība nesasauc, bet norāda un brīdina tos, kas jau

gatavi iet pilnības sasniegšanas ceļu. Daudzi izvē-

lēsies sev vienu iemīļotu lapas pusi. Viņi pie tās arī

paliks, bet ne pie Mācības. Daži izliksies, ka ciena

Mācību un noliks grāmatu zem pagalvja guļas laikā.

Tāpat daži izrādīs mīlestību uz Mācību, bet neat-

kāpsies ne no viena ieraduma. Bet atnāks no-

lemtie!

544. Senajiem bija sakāmvārds: „Neizlaid tī-

ģeri." Tā nozīmi lieki paskaidrot. Bet tā jēgai ir

dziļš apstiprinājums dzīvē.

Ta tad neizlaidīsim tīģeri!

545. Gandrīz var būt pārliecibā, ka Jaunā

Laikmeta parādība iespiedīsies vienkāršajās dvēse-

lēs. Lai labākie iztur visu pretrunu cīņu. Lai viņi
sniedz mazākajiem formulu, kā visvienkāršāko. Lai

viņi uzglabā mieru, kad eksplozijas liesma jau iegai-
lēsies.

Atcerieties paradīto simbolu, kad pirms izpo-
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stīšanas mēģināja izvest tautu no izpriecu arēnas,

tomēr ļaudis ne tikai negāja prom, bet lielais vai-

rums mēģināja ieiet.

Pavairojuši Mācību, lūdzam nebrīnīties, ja tikai

nedaudzi dziļāk izpratīs neatliekamo nepieciešamī-
bu. Neapzinīgajai domāšanai ir kāda pārsteidzoša
īpašība — izjust nākošo ačgārni. Rodas sajūta, ka

kaut kas tuvojas, bet sagrozītā apziņa lauž priekš-

statu. Nav vērts minēt piemērus, kad cilvēki prie-

cājās pirms nelaimes un gavilēja pirms sabrukuma.

Jūtziņas kultūra prasa vērīgu tiekšanos, tāpēc
tikai labākie un vienkāršie sastapsies izpratnes
vieglumā. Bet vidus smok aizspriedumos. Tas

redz rēgus un nesaprot, kur īstenība. Tas pats sevi

apskurbina ne tik daudz ar narkotiskiem līdzekļiem,
kā ar domāšanu. Ideju uzmāktība, uzsūkta kopš
bērnības nosacītas dzīves iekārtas vidū, nonāvē sa-

prātīgas domāšanas mēģinājumus.
Aplamas izturēšanās piemēri katastrofu laikā

kļuvuši parasti, jo domu virziens devies pa neīstenī-

bas gultni.
546. Uguns stichiju nekas nevar aizvietot. Tā-

pat nav aizvietotāja psīchiskajai enerģijai. Sevi

visvairāk apstiprinošā, visizsmalcinātākā, visvairāk

augšupejošā enerģija ir īstā uguns meita! Ne ne-

jauši aicinām pie ugunīgās uzvarētājas. Katra sa-

jūsmība jau nogulda dārguma daļiņu. Katra aiz-

grābtība daiļuma priekšā savāc gaismas graudus.
Katra dabas apbrīnošana rada uzvaras staru. Jau

sen sacīju — ar daiļumu jums ir gaisma. Vai gan
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runāsim tikai baudai? Katram Norādījumam ne-

atliekama nozīme. Tā tad sajūsmība būs īsākais

ceļš kā uzkrāt psīchisko enerģiju.
Ne vienmēr vien jums vaicās — kur uguns

enerģijas brīnišķā dārza dēstījumi? Sacīsit — Dai-

ļuma priekā. Bet mācaities ietvert šo gaismas

prieku. lemācaities priecāties par katru lapiņu, kas

pamodusies dzīvei. lemācaities, kā ieskanēties ar

centriem uz līgsmes saucienu. lemācaities saprast,

ka tāds prieks nav bezdarbība, bet dārguma pļau-
ja. lemācaities uzkrāt enerģiju ar prieku, jo ar ko

gan savienosim tālo pasauļu pavedienu!
Ne sarūgtinājumā, ne bezprātā, ne apskurbinā-

jumā, bet apzinās priekā būsim dārguma laimīgie

īpašnieki. Grūti no tukšas akas dzēsēt slāpes, bet

kalna avots ar mieru dot veldzi katram pienācē-
jam. Priecājieties!

547. Doma, raidīta izplatījuma, pievelk līdzī-

gu domāšanu.

Kā rīkoties, kad plaši uzskati nesasniedz

mērķi? Vajag tos vēl vairāk paplašināt. Aiz galēja
naida malas sākas draudzības lauks, šā apgabala
robežas ceļiniekam jāpazīst.

Vai gan iespējams varoņdarbs bez aizgrābtī-
bas? Vai iespējama pašaizliedzība bez prieka?
Vai iespējama vīrišķība bez sajūsmības? Tā aizrā-

dait un atgādinait, kā vieglāk un tuvāk atrast psī-

chisko enerģiju.

548. Var priecāties, bet prieka nelīdzināsimies

dzīvniekiem. Kur gan būs atšķirība? Tikai ap-
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zinā. Dzīvnieki nezin, kāpēc priecājas, bet mēs zi-

nām, par ko priecājamies. Ar tādu apziņu mēs sai-

stām cēloni un sekas. Ar to radām tiltu uz pilne-
stību.

Var pārskatīt visu notikumu ķēdi un novērtēt

to secību. Ar to mēs arī atšķirsimies no dzīvnie-

kiem, kas nesaista atsevišķus mirkļus. Mācība par

notikumu salīdzināšanu dos jaunu psīchiskās ener-

ģijas avotu. Ja cilvēki iemācītos salīdzināt savas

dzīves dienas saskaņā ar apziņu, viņi pavirzītos no

vietas.

549. Pareizi apzīmēt Kundalini par abstraktu sā-

kotni. Kad zemes dzīves apstākli bija rupji, vaja-

dzēja garu aizraut augstākās sfairās. Visupapriekš

pirmo vietu ieņēma Brahmas acs; tad to nomainīja

Kundalini triumfs. Bet Samadhi sasniegumi nepa-

sargāja cilvēci no verdzības un nodevības

briesmām.

Tagad laiks neatvairāmi prasa darbības sintēzi.

Jūtziņa dos šo zemes dzīves sintēzi. Jūtzi-

nas dārgums
_

ietverts Kausā, tāpēc pie diviem

pirmavotiem jāpievieno vēl trešā centra uzplau-
kums. Lai Kundalini varavīksne velk augšup, bet

uz zemes vajadzīgs zemes veidojums. Vajag pie-
likt stabam pamatu, kā rokrakstu — domām. Kauss,
kas sen apklusis, no jauna atdzīvosies. Pa jaunu

ceļu ies cilvēce. Trīs Valdoņi, trīs centri, izveidos

šeit sadarbību.

Kas var atskārst, ka Kauss papildina Kundalini,
tas sapratīs, ka tēvs nodod dēlam zemes valstību.
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Kundalini — tēvs, augšupejas sācējs. Kauss — dēls,
tēva uzmodināts. Kas pazīst tēva sākotni, tas rāšu

maiņā iepazīs dēlu. Ar varoņdarba Kausu — dar-

bība. Tā nekas nav atmests, bet pastiprināts. Lai

Brahmas Acs ir šā stāvokļa dabīgs papildinājums.

550. Kas gan būs svētajā ugunī apdedzinātās
domāšanas izsmalcinātība un cildenums? Vai

tiešām mākslotās loģikas sablīvējumi un biedē-

jošie sillogismi? Protams, domāšana tieksies uz

vislabākā un daiļākā novērtēšanu un vislielākā derī-

guma meklējumiem. Var paredzēt, ka Kausa uzkrā-

jumi dos skaidru domu straumi, salīdzinot pagātni

ar nākotni.

551. Svētītais Budha kādreiz sacīja saviem

mācekļiem: „Pasēdēsim klusējot un atstāsim acis

redzīgas." Kad laiks bija pagājis, Meistars jautāja:

„Cik reizes Es mainīju Savu stāvokli?" Kāds bija
ievērojis desmit pārmainās, kāds cits — pavisam

trīs, bet vēl kāds apgalvoja, ka Meistars palicis ne-

kustīgs. Zināšanas Valdonis pasmaidīja: „Es mai-

nīju stāvokli un drēbju krokas septiņdesmit septiņas
reizes. Kamēr neiemācīsimies izšķirt īstenību, ne-

tapsim par Archatiem."

Pirms psīchiskās enerģijas apjēgšanas jāiemā-

cās uzmanība. Tāpēc derīgi negaidīti jautājieni, tā-

pat notikušā apraksti un ļoti derīgas ikdienas atzī-

mes. Ir zināms, ka pat pavisam snaudoša uzmanība

atmostas no tādiem vingrinājumiem. Neuzmanīgais,
noverot nepratējs nespēj sekot psīchiskās enerģijas
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uzplaukšanai. Padoms noverot ir drauga padoms,

jo nākotne prasa uzmanību.

552. Fiziskās vājības laikā arī psīchiskie mē-

ģinājumi grūti. Noguruma parādību var pārvarēt

ar īsu, bet pilnīgu mieru.

553. Infecējas tikai miesa, kas slimībai predis-

ponēta. Psīchisko enerģiju saņem gars, kas gatavs
to uzņemt. Ja cilvēki apjēgtu, ka psīchiskās ener-

ģijas uzkrāšana vajadzīga ne tikai pašreizējai dzī-

vei, bet kā pastāvīgs un neatņemams ieguvums

un_ priekšrocība, tāda apziņa ievērojamā mērā

dzēstu dzīvju robežas. Vai dzīves apziņai nav reizē

ar pagātni jārūpējas par nākotni? Tas ikkatra zi-

nātnieka tiešs uzdevums. Kādreiz zinātnieki pār-
trauca dzīvi, vai gan tagad nav viņu uzdevums tur-

pināt dzīvi Bezgalībā?
Tempļu kalpotāju vārdi norādīja uz nākotnes

dzīvi, bet šīs liecības tapušas pavisam nepamato-
tas. Agrākie brīnumi pārdzīvoti, apziņu pievelk
īstenība. lemiesošanos maiņu secību apliecina kā

senās, tā arī jaunākās mācības. Jūsu literatūrā ie-

miesošanās un kannas pieminēšana kļuvusi parasta.
Un tomēr, šī patiesība maz ieiet apziņā, citādi tā

būtu pārveidojusi visu dzīvi. Bet cilvēku atmiņa

apgrūtināta dīvainiem sajēgumiem. Viņi labprāt

nodarbojas ar nevajadzīgām lietām, bet galveno

pamatjēdzienu aptverei cilvēku iedomas spēja nav

audzināta. Kurpretim viena lietišķas sarunas stunda

var uz visiem laikiem pārgrozīt bērna būtību.

Nemirstošais cilvēks, vai tas nebūs nākotnes
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cienīgi? No pelniem atdzimstošais Fenikss, kopš
senis apsolīts. Feniksam vajadzīgi spārni, bet

psīchiskā enerģija dos labākos varavīksnes spārnus.

554. Daudz tūkstoš gadu atpakaļ bija teikts:

„Būs laiki, kad cilvēki atvērs savas sirdis un pacels
kausu Visaugstākajam." Šis laiks nu atnācis, kad

cilvēce tuvojas sestajai pilnības pakāpei un sāks

kvēlot uguns virs kausa._ Cik daudz tēlu un pravie-

tojumu radīts izplatījumā! Par kausu, patiesi, laiks

atcerēties. Kā kvēloja sveķi seno cilvēku kausos

un sieva pacēla kausu, balstījusies uz varoņdarba
zobena.

Patiesi, kā smalkākais zīmējums ir daudzveidī-

gās psīchiskās enerģijas izpausmes. Ne saprāts, bet

Kausa jūtziņa var tās izprast. Kā māte pazīst bērna

saviļņojumu, tā Kausa uguns apgaismo strāvu sa-

traukumu. Var ieteikt cilvēcei padomāt, kāpēc nā-

košā attīstība izcel Kausa nozīmi? Kā technikas

papildināšanai gan vajag pievienot domāšanas iz-

smalcinātību. Kādas brīnišķas sejas kļūs pieejamas

apskaidrotajai acij! Jo ne tikai par sevi, bet par

visām daudzajām apzinām cilvēks ir atbildīgs.
555. Cik loti cilvēkiem vajadzīgi apstākļu sa-

blīvējumi, lai saistītu uzmanību! Uz katra akmens

paaugstinājuma cilvēki noliek vaiņagu. Lai iet jeb-

kuru ceļu, kad tikai augšup!
556. Pat visabstraktākie jēdzieni, pielietājot

tos Agni Jogai, top sajūtami un īsteni. Sirsnīgums,
tā saucamais godīgums, kļūst neaizvietojams. Izmē-

ģinait sirsnīguma īpašību tālsatiksmes vēstījumos
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un pēc tam novērojiet starpību, kāda rodas, ienesot

personīgas jūtas, nepacietību vai uzbudinājumu, ne-

runājot nemaz par iepriekšējo nolūku. Šīs īpašī-
bas atņem iznākumam vērtīgumu. Pie tam ceļas

ļaunums, ko bieži nevar vairs izlabot. Kurpretim

sirsnīgums, kā šķīstītājs, ienes kristalla skaidrību,
kas apgaismo apziņu, kā gāze dod liesmu. Tā var

sekmēt izdošanos, ņemot palīgā tā saucamo godī-

gumu.

557. Runāju par psīchisko enerģiju, it kā cil-

vēce to būtu jau pieņēmusi. It kā cilvēki būtu nolē-

muši uzlabot savu apziņu. Bet patiesībā Mācība

paliek rets kalnu brīnums. Cilvēki mierā paklausī-
ties Mācību vaļas brīdī. Mācības piekritējus cilvēki

vienkārši nosauc par laimes bērniem, nepadomā-
dami, no kurienes šī laime nāk.

Dažs saka, ka Mācība par daudz vispārīga, kā-

dam šķiet, ka Mācība nogurdinoša, bet neuzbāzīgā
Mācība izplatās visnegaidītākiem ceļiem. Mācības

lāses iemirdzas nepazīstamu cilvēku vārdos, zināt-

nieku laborātorijās un neaizmirstamu varoņu dar-

bos. Cits citu neatzīdami, šie šķietami nesavieno-

jamie līdzstrādnieki atnes laikā zināšanas drumsta-

las. Kas gan viņus nopaļās?
Mācības pārbaudītais pasmaidīs: „Nesi, draugs,

vairāk. Tava mēlnesība nav vairāk, kā dāvanu

grozs." Labākiem augļiem pin grozus no dažādu ko-

ku mizas. Vai nav vienalga, vai miza rūgta vai sal-

da? Vai miza dzeltēna, sarkana vai balta? Pat mel-

nos grozos uzglabājušies derīgi dārzāji. Kādēļ lie-
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tat varu par sakārtoto dabu? Sprieguma stundā tā

dos augļus.
Bet tie, kas apjēguši psīchisko enerģiju un sa-

pratuši Mācības neatliekamību, tie sapratīs, cik tuvu

dārgumu sanešanas laiks. Apkārtējā chaosa parādī-
ba viņiem ir svētku pūlis

.
Maz to, kam gluži tuk-

šas rokas. Tiem, kas nes, teiksim — nesadragājiet!
Kur ir sākums, kuram jāpieliek? Kas var iero-

bežot? Katram graudam var atrast zemi. Grauds

jau satur psīchisko enerģiju. Senajiem bija māka

izvilkt psīchisko enerģiju grauda atmiekškēšanās
brīdī. Lūk, piemērs, kā atmiekškēšana dod sākumu

kustībai. Katrs, kas zin Mācību, būs miekškētājs un

lielās Sviestošanas mentes turētājs. Kā katras die-

nas darbība ir Bezgalības lielais terafims.

Stingrība ir sakārtība. Maigums ir radīšana.

Pat tukšajā grozā palūkosimies, vai rūgtajā mizā

nav noslēpts dzīvības grauds.

558. Ne tikai atlanti, bet arī ēģiptieši atcerējās

grauda enerģiju. Šās enerģijas dēļ viņi lika graudus

kapenēs. Saprātīgāka lietāšana jau bija piemirsta.
Šās enerģijas dzinējspēks varēja iekustināt lielus

kuģus un dažādas mašīnas.

Ja rokas pieskāriens var kustināt milzīgus

priekšmetus, tad grauda kondensētā enerģija var

dot ilgstošu spriegumu. Pat cilvēki, kas atrodas

graudu tuvumā, top veselīgāki.

559. Kad cilvēki runā par nāvi, bieži tiek iz-

teikti pareizi sajēgumi. Cilvēki zin, ka negaidīta

nave dažreiz rada sarežģījumus. Cilvēki zin, ka
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astrāla pakāpeniska iziešana var daudz ko atvieg-

lot, bet galveno sajēgumu nesaka. Izvairās domāt,

ka pār visiem citiem apstākļiem būs psīchiskās

enerģijas īpašība. Ar apziņu cilvēks uzveiks visus

šķēršļus. Kad izaugusi apziņa, tad katram pārejas

stāvoklim nav nozīmes. Kad saite ar augstāko pa-

sauli stipra, tad visi pasākumi top viegli. Bet savadi,

ka cilvēkiem šķiet derīgāki spriedelēt par sīkumiem,

galveno izlaižot.

560. Apstiprinu — psīchiskās enerģijas izpau-
sme var pārspēt visus šķēršļus. Nav tāda spēka,
kas varētu aizsprostot ceļu psīchiskajai enerģijai.

561. Varoņiem piedēvēja zināšanu, kā zāle aug.

Vai ar to neprasīja augstākās novērošanas spējas

īpašību ?

562. Dažreiz cilvēka organisms pretojas jau
lemtām iespējamībām. Tas tā atbilst nostāstam, —

mitējās gaidīt vēstnesi, kad vēstnesis stāvēja jau pie
durvīm.

563. Katra patstāvība tiek atbalstīta. Bet vai

var nopaļāt, ja dažreiz rodas vēlēšanās stāties sa-

karos ar Meistaru, kad pienāk laiks prasīt padomu
un piesātināties ar kopēju auru? Vienmēr ir sacīts

— papriekš vētra, pēc tam pērkonnegaiss. pēc tam

klusums. Klusēšanas balsij piedēvēja šo bezskaņas
klusumu. Bet vēl augstāk par šo balsi ir kopsakara
stāvoklis. Jūs zināt, kā pārraidās Meistara balss,

bet var apziņā apvienoties, nelietājot vārdus,

mirklī pārnesot savu apziņu Meistara apziņā. Gan-

drīz vairs sevi nesajūtat, tikai kausa aploks pilns
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izjūtas. Tāda saplūšana būs augstāka par vārdiem,
jo tā baro jūtziņu. Protams, tādu stāvokli nav

viegli sasniegt, bet apziņai paplašinoties tas pats

atnāk, ja to netraucē nezināšanas dēļ. Tāda apziņa
sedz visus kopsakarības veidus.

Kāpēc Mācība jāuzsūc, kā esamības pamats?
Ja kāds sāks pielāgot Mācību patībai, viņš cels uz-

būves, nerūpēdamies par pamatu. Parciāla tiek-

šanās ved pie saskaldīšanās un neatnesīs atdzim-

šanu. Visas postošās sekas ceļas no parciālas tiek-

šanās; ar to cilvēks nevar tuvoties pilnībai un ne-

var šķīstīt daiļuma jūtas. Bet bez šās īpašības nav

iespējama apziņu saplūšana.
564. Jūs zināt, ka dažiem centriem sasprindzējo-

ties novērojama muskuļu savilkšanās un otrādi,

muskuļu savilkšanās var radīt stipru sajūtu centros.

Ja pie tā nonāk ar saprātu, var rasties Hatha Joga,
bet cēlā jūtziņa arvienu vērsta uz augšupeju.

565. Psīchisko enerģiju dažreiz nosauca par

Terosu. Hermētistu nolikumos var atrast izteicie-

nu — „Karotājs Teross pacēla savu vairogu", tā

aizrādīja uz psīchiskās enerģijas aizsargājošo no-

zīmi.

Vai esat dzirdējuši, ka jogu būtu saplosījuši
zvēri? Nav bijis tāds gadījums, jo pret Terosa

vairogu neuzdrīkstēsies neviens dzīvnieks, kurā
ir kaut instinkta dala. Lieta tikai tā, ka jāizsauc
kausa Teross uz āru rokās un kājās. Kausa kanāli

sazarojas līdz rokām un kājām, un daži var sajust
kausa gaismu ar kāju vai roku pirkstu sasprindzē-
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šanu, vai arī jaust zvana gaismu kausam atbilstot.

Viss tas nav metafizika, bet norādījumi pielietāša-
nai dzīvē. Aizsardzība vajadzīga daudziem, kāpēc

gan neizlietāt savu dārgumu?

Nav grūti uzkrāt Terosa enerģiju, tāpat nav

grūti izsaukt to uz āru. Tāpat nevajag zaudēt ap-

ziņu izšķirošā stundā, tad nav tālu no nāvējošās

acs. Jogs nenonāvē dzīvnieku pēc savas gribas,
bet ļaunā griba satriecas pret Terosa vairogu. Va-

jag_ saprast, ka ne varmācīga griba, bet kausa uz-

krājums dod aizsardzību un iedarbību.

566. Bailes nav savienojamas ar varoņdarbu.
Atkal jāaizrāda, ka bailes nav piesardzība.

567. Galvenais — psīchiskās enerģijas uzkrā-

šana, uz to virzīta iedarbība. Daudz kukaiņu lido

uz uguni, gan balti, gan melni, jo uguns ir psīchiskā

enerģija. Vajag saprast, cik stipri psīchiskā ener-

ģija visu pievelk, tāpēc jāsagatavojas prast pareizi

apieties ar psīchisko enerģiju.

568. Apziņas augšanu pavada skumju spasmas,

to tiešām nevar izbēgt. Bezgalības neatbilstība ze-

mes īstenībai nevar nemodināt taisnīgas apziņas

jūtu. Nav ceļa uz Bezgalīgo bez apkārtējā izjuša-

nas. Ticiet, jo lielāka apziņa, jo lielākas ilgu skum-

jas. Kas gan var Kosma daiļumu izjust? Kas

kaut vienu reizi dzirdējis sfairu saskaņu, tas saprot

zemes nepilnību, ko rada cilvēces stāvoklis.

Jācīnās ar šiem skumju uzplūdumiem apzinīgi,

saprotot, ka tie neizbēgami.
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569. Vislabākais aizsargs ne tikai pret slimī-

bām, bet arī pret naidīgām parādībām arvienu būs

apzinīga psīchiskās enerģijas pielietāšana. Tās at-

tīstīšana ir cilvēces lielākais dzīves uzdevums.

570. Viena lieta ir uzklausīt, otra — paturēt

atmiņā, trešā — pielietāt. Mācība palīdzēs noiet

līdz trešajai robežai. Tāpat Mācība palīdzēs iziet

no zemes rēgu robežām, palīdzēs uztvert parasto kā

neparasto. Kad šī vienkāršā patiesība izpaudīsies,
tad nav vairs tālu no varoņdarba un nākamais solis

būs pacelšanās pārzemes sfairās. Var sacīt varoņ-

darba meklētājiem — galvenais, atdot sevi. No-

liktā stunda tuvosies tikai ar varoņdarbu. Kad

varoņdarba prieks pilda kausu, tad ir veiksme.

Protams, šim priekam nav nekā kopīga ar teļa prie-
ku, kas lēcieniem izposta puķes. Varoņdarba prieks
pazīst visus darbus un briesmas, tas pāriet tiltu ti-

kai vienreiz un ar gaismas mirdzumu apstulbo ie-

naidnieku.

Terosu sauca par karotāju, patiesi, viņš nav ne

pļāvējs, ne gans. Savā būtībā Teross ir iekarotājs
un uzvarētājs, bet varoņdarba prieks to nepadara

par tirannu. Četri uzzīmējumi, sensenis dotie, tie

sniedz Terosa saprātīguma pamatu. Kā gan viņš bez

tiem atradīs, kur Labuma ceļš?
571. levērojiet augstas vietas, kas padotas

sniegoto virsotņu vējiem. Divdesmit četru tūkstošu

pedu augstumā var novērot sevišķus meteoru pu-

tekļu nogulsnējumus. Ar vēja spēku un saules

staru iedarbībā, šie putekļi nogulstas uz zemāka-
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jām kraujām, ar ko ne tikai sniega kādība, bet arī

zemes virskārtas īpašība pārmainās. Sevišķi pamā-
coši novērot apvidos, kur zemes virskārta jau bez

tam piesātināta metalliem. Metallizācija no iek-

šienes un ārienes dod neparastas magnētiskas kom-

binācijas. Ne tikai psīchiskā enerģija, bet arī daudzas

citas enerģijas gūst šādās vietās sevišķu stāvokli. Jā-

prot vērtēt vietas, kur savienoti tik daudzveidīgi

apstākli. Sniega, zemes virskārtas un augu īpa-

šību novērošana nav tik grūta pat parastiem aparā-

tiem.

Ne tikai sniega stāvoklī, bet arī ūdeņiem kū-

stot tālo sfairu putekli dod mums zinību par jau-

niem ingredientiem. Lai pieietu psīchiskajai ener-

ģijai arī no zemes, vajag novērot, kā tālo sfairu no-

gulsnējumi iespaidos cilvēka organismu. Var re-

dzēt, ka šīs iedarbības būs ievērojamas un daž-

dažādas. Tā būsim vērīgi pret dabas būtību.

572. Prieka izpausme darbā arī ir sevišķa
veida psīchiskās enerģijas parādība. Priecīgs darbs

vairākkārt sekmīgāks.
573. Nervozas aizdusas bieži.ceļas no kausa

pārpildīšanas, to apzinīgi neizlietājot. Bērni ar to

pašu var sirgt, parādot, ka iepriekšējā pieredze bi-

jusi ievērojama. Protams, rūpīga gādība un mie-

rīga nodarbošanās līdzsvaros gara un miesas cīņu.

Tāpat balss rīkle, zobi un acis var atgādināt par

uzkrājumu cīņu bez izpaušanās. Tāpat vajag vērst

uzmanību uz tā saucamā diloņa rašanos, kam tāpat

par cēloni var būt kausa centrs.
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Jau sen aizrādīts par Manasa nozīmi, jo nevar

būt, ka tādai glabātuvei, kā kausam, nebūtu nozī-

mes apkārtējā. Var būt atvieglinoši līdzekļi, bet

ammonijs, mentols, eukalipts un ciedru sveķi stā-

vokli tikai mīkstinās; bet panacejas līdzeklis būs

psīchiskās enerģijas audzināšana.

574. Cilvēki pulcējās klausīties Mācības

Balsi. Bieži tie bija dzirdējuši par viņiem lemto

dārgumu. Daži varēja iedomāties dārgumu tikai

kā dārgu metallu. Kāds pat bija pašuvis garu maku

savai daļai. Bet laiks gāja, dārgums neradās. Ru-

nāja, ka dārgums tuvu, bet pacietība bija īsāka par

garo tarbu. Cilvēki uzticēja kādam klausīties Mā-

cību, kamēr tie aizies uz tirgu. Aizgāja, nožēlo-

dami zaudēto laiku. Dažs bija palaidis garām pa-

rādu ievākšanu; dažs nokavējis precēšanos; dažs

aizmirsis iesūdzēt apvainotāju; dažs nebija paguvis

pacelt ienākumus; dažs bija nokavējis lētas cenas;

dažs pazaudējis Radžas labvēlību. Ar vārdu sa-

kot — visiem Mācība bija atnesusi zaudējumus.

Tirgū drūzmējās aizvainotie, pasmiedamies: „Kur
tad palicis tas solītais dārgums? Mākoni mums ap-

solīja un arī to bez lietus."

Sacīja Mācības Balss vienīgajam palikušajam:

„Ko tad tu nebaidies nokavēt tirgus laiku?_ Visu

pārdos bez tevis un tavu vārdu aizmirsīs līgumus
slēdzot. Kas teica, ka dārgums nebūs no mākoņa?"

Atbildēja palikušais: „Neaiziešu, jo dārgums man

dārgāks par dzīvību. Nevar but maņi pasludinātais
labums." Sacīja Balss: „Vai nebaidies, ka apklu-
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sīšu?" — „Nevari apklust, jo Tu pasludināji Bezga-

lību." — „Vai nebaidies Manas nodevības?" —

Nē, vīrišķība un gaisma Tavas ķīlas." — „Vai ne-

baidies, ka dārgums manā valodā nozīmē slazdus?"

— „Arī bez vārdiem Izplatījums galvo par dārgu-

mu." Balss sacīja: „Gudri, tu esi nenogurdināms.
Tur, kur dzirdēji Mācību, tur ir arī Dārgums. Pie-

celies, neej tālu. Pacel sēdekļa akmeni. Pieņem
Svētības mākoni un no zemes tās zeltu. Kas līdz

galam noklausījies, saņems. Vīrišķīgais neatvai-

rāms. Savākušais pievieno.

575. Grauds izveidojās vakar, zieds uzplauks
rīt. Visizcilākie prāti neatsakās baroties ar maizi

no vakarējiem graudiem. Vajag iemācīties saska-

ņot pagātnes zināšanas ar tiekšanos uz nākotni. Cil-

vēki parasti atņem sev galvenās priekšrocības, pa-
liekot saistīti ar vienpusīgiem pielaidumiem.

Kā var sekmīgi veikties, ja uguns deg, bet acs

vērsta tumsā? Terosa uguns apgaismos visus uz-

krājumu dārgumus. Viņa arī, kā neizdziestoša

Brahmavidija, aizsargās no Maijas vilinājumiem.

Kā redzat, runāju gan senās līdzībās, gan ari

.šālaika laborātoriju vārdiem, lai jūs iemīļotu kā

vienu, tā otru, un paplašinātu savu cieņu kā pret

graudu, tā pret augli.
Jādara gals aprobežotībai.
576. Dažreiz nomanāt starpību Mūsu vārdu iz-

runa. Jāsaka, kauču pilnīgu pareizību iespējams

sasniegt, tomēr tēlegrammā vairāk vērības piegriež
saturam.
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577. Apkārtējie priekšmeti padodas Terosa ie-

tekmei. Var just, kā neredzami labvēlīgi izturēsies

lietas, ja tām pieskārsies tīra liesma.

578. Padziļinot un izsmalcinot damāšanu, var

izdarīt svarīgus novērojumus par tālajiem vēstīju-

miem. Jūs zināt, ka vēstījums ieiet apziņā kā kaut

kas atsevišķs, un tāpēc viegli aizmirstams. Zināt, ka

ne pērkonnegaiss, ne viesuļvētra nav šķēršļi psī-

chiskajai enerģijai. Var novērot, kādi vēstījumi

skar atsevišķus centrus. Varbūt viesuļvētra se-

višķi iedarbosies uz kausu, varbūt pašai vēstījuma
īpašībai ir kāda attieksme pret atsevišķiem cent-

riem? Vārdu sakot, visa domāšanas un psīchiskās

enerģijas īpašību daudzveidība dos jaunus ceļus in-

dividuālitātei. Novērojumi apkārtnes, temperātū-
ras un laika ārkārtējos apstākļos dos neizsmeļamu

jaunu sasniegumu avotu.

579. Var paturēt prātā, ka Mūsu ienaidnieki sti-

pri izmanto katru nekārtību izplatījumā un cenšas

ienest visnevēlamākos sarežģījumus. Šī fizisko un

psīchisko apstākļu savienošana pelna lielu ievē-

rību.

580. Ir pareizi domāt, ka ēvolūcijā sākas Kos-

miskās reakcijas laikā. Bet no tā neizriet, ka cil-

vēkam nav uz to jāsagatavojas. Katra apzinīga
domāšana sāpīgi meklē — kur ēvolūcijas nāka-

mais virziens? Ja šis virziens sataustīts, tad ve-

selais saprāts tiecas ātrāk tuvoties īstajam ceļam.
Tāpēc Mācība necenšas pievilkt, bet parāda ceļu.
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jēdzīgi sarežģīts, bet ja mēs salīdzināsim laikus bez

aizspriedumiem, mēs ieraudzīsim, ka beidzamā ga-

dudesmitā daudz kas vienkāršojies, atvērdams cefa

ēvolūcijai.
582. Par centru griešanos Mēs jau minējām.

Protams, katra kustība, kas virzās uz priekšu, bus

griešanās kustība. Tā sviesta kulšanas simbols at-

tiecas uz visu. Psīchiskās enerģijas nogulsnes var

padarīt intensīvākas ar centru griešanos. Nav

starpības, kādam centram individuālitāte dos

priekšroku, labāk, ja tas būs kauss vai zvana centrs.
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Ne mistika, bet taisni prata slēdzieni nostājas me-

klētāju priekšā.
Sakām — lai Mācības grāmata iet parastā iz-

devuma ceļu. Bez autora vārda, lai viņa izslēdz

personīgo savtību. Pēc nedaudz gadiem cilvēki sa-

pratīs, ka pētījumu pieredze veidojusi šos Noliku-

mus. Bet tie, kas atraduši kādu stundu grāmatas

studēšanai, tie ieies pasaules jaunajās celtnēs kā

lūgti viesi. Tā mežonības migla nomainīsies ar iz-

smalcinātu saprašanu.

Pastāvīgi pasvītrojam izsmalcinātības jēdzie-

nu, tas saistīts ar gara augšanu. Jūs redzējāt gara

uzkrājumu lēno gaitu, tāpat izsmalcinātība
_

nevar

tūdaļ nolaisties. Katras mašīnas piemērošanās pro-

cess rāda, cik lēni izveidojas pilnīgums. Bet apjē-

guši domāšanas izsmalcināšanos, mēs pavēlam sev

virzīties uz ēvolūciju, un tad ikkatra diena būs ie-

karojums.
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Ārīgi var sekmēt psīchiskās enerģijas cirkulē-

šanu, ķermeni ieberzējot ar emulsiju, kas pazīstama
kopš seniem laikiem un sastādīta no septiņiem augu

preparātiem. Tā ir tā pati emulsija, ko jogi lie-

tāja, atstājot fizisko ķermeni uz ilgāku laiku. Bez

tam šī emulsija dod uzturu ilgam laikam.

Jūs jau zināt,_ ka ieņemot muskusu nevajag
daudz barības, tāpat emulsijas ieberzēšana dos

enerģiju, kas baro uz ilgāku laiku.

Jūs pasakāt emulsijas sastāvu tiem, kas pierā-
dījuši nodošanos Mācībai, jo kam barot ķermeni,
kas cenšas noliegt psīchisko enerģiju? Emulsija
var noderēt dažādos gadījumos, sākot ar ādas sli-

mībām.

583.
_

Kaut cilvēki apjēgtu savu domu secību!

Nebūs pārspīlējums sacīt, ka pat lielākie noziegumi
cēlušies no vissīkākām domām. Var cilvēkiem aiz-

rādīt, cik materiāla ir doma. Var aizrādīt, kā 'tā

dzīvo.

Nerunāju par jogiem, bet ikkatrs, kas attīstī-

jis psīchisko enerģiju, būs tās aizsargāts. Ļaudis
baidās aizkārt cilvēku, kam piemīt sevišķi spēki.
Gudrība atceras, kā darbojas atgriezenisks sitiens,

kas atsities pret Terosa bruņām. Tāpat atceras

gudrība, ka daži cilvēki atstāj uz lietām savu ie-

spaidu. Tas pareizi, jo psīchiskā enerģija nogulsnē
uz visām lietām ar pieskāršanos. Tā var novērot

domas spēku un psīchiskās enerģijas emānācijas.

Dzīvnieki, sevišķi suņi, jauš psīchiskās ener-



288

ģijas emanaciju. Jo.ne pec smakas tie atrod maju

un saimnieku, bet pēc kā būtiskāka.

Jautās — kā gan iesākt tuvoties psīchiskajai

enerģijai? Sākumam paturēsit atmiņā — ka ši

enerģija pastāv.

584. Var meklēt vistuvāko attiecību starp mag-

nēta viesuļiem un psīchiskās enerģijas parādībām.
Hermētismā šīs viesuļu parādības pareizi nosauc

par izplatījuma domu.

585. Ja kāds grib piegriezties Vediskās medi-

cīnas pamatiem, tad dara pareizi. Kaut vēlāk nā-

kuši klāt papildinājumi, Vedu būtība tomēr paliek

derīga. Tāpat kā katram vērīgam novērotājam
pati secības metode paliek jauna, saskaņā ar tā

augu nogulšņu īpašību izpratni. Nevis rupja augu

un citu dabas produktu noteikšana, bet prēcīza
augu stāvokļa un daļas noteikšana dod pavisam da-

žādus rezultātus. Tāpat piegriezta vērība kosmiskā

kīmisma apstākļiem. Šie slēdzieni no sirmās senat-

nes var būt jaunlaiku novērotāja prieks.

586. Var viegli pastiprināt augu vielu darbī-

bu,pastiprinot zemes virskārtas metallizāciju. Tādā

kārtā pat_ gausi darbojošās ārstniecības zāles iegūs

spēcīgu, ātru iedarbību. Var izdarīt pamācošus mē-

ģinājumus ar spēcināto sēklu paaudzēm. Ar īslai-

cīgiem augiem šie mēģinājumi neprasa daudz gadu.
Jau trešā paaudze dos stiprus pārveidojumus.

587. Ja sacīšu — viss labi, nebūs taisnība. Ja

sacīšu — viss slikti, nebūs taisnība. Vai nav labāk
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teikt — cīna un uzvara. Bet ka lai Es iemācu cī-

ņas prieku?
588. Kamdel dažreiz vajadzīgs sprieguma stā-

voklis? Tas rada psīchiskās enerģijas radiāciju.

589. Gudrais pazīst vārdus, pazīst rakstus, pa-

zīst domas, pazīst klusēšanu — tā skan vecs sakām-

vārds. Palūkosimies uz to no psīchiskās enerģijas

viedokļa. Patiesi, jāizšķir, kad vajadzīgs vārds vai

raksts, vai klusēšana. Daudz ko var sekmīgi sa-

sniegt, virzot enerģiju noderīgi. Izsmalcinātā jūt-

ziņa noteiks, kad kurš veids neaizvietojams.
590. Jūs esat ievērojuši, ka fizisks spriegums

ir dažreiz par cēloni psīchiskās enerģijas izpausmei.
Šim tīri mēchaniskajam, materiālajam apstāklim

vajadzētu novirzīt uz domu par psīchiskās enerģi-

jas vieliskumu. Ka psīchiskā enerģija materiāla,
var viegli konstatēt fiziskiem līdzekļiem. Nav grūti
atrast fiziskā sprieguma refleksus. Vai nebūtu jā-

meklē šais acīmredzamajos virzienos? Tā tad garī-

gi izpaudumi nemaz nav abstrakti un tos var izmē-

rīt. Lai tie arī nav acīmredzami visiem, bet rupjas
darbības var pat viduvējs cilvēks ieraudzīt. Cilvēki

bieži paiet garām, neievērodami pat visai spilgtas
krāsas. Ja pat sarkanā krāsa dažreiz liksies zaļa,
tad tāds pats sagrozījums būs sastopams arī visos

citos novados.

Runāju ne tādēļ, lai atkārtotu par izsmalci-

nāto jūtziņu, par šo apstākli jau pietiekoši runāts.

No otras puses, grieziet vērību uz to, ka garī-

gums ir materiāls. Tomēr paliek divas pasaules —
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redzamā un īstenā, Pat pēc šo jēdzienu nozīmes

priekšrocība jādod īstenībai, par to visi būs vienis

prātis. Kāda tuvošanās pilnībai iegūstama, apjē-
dzot īstenību! Šī īstenība jāizvirza un jāapstiprina,
kā pilnīgi reāls jēdziens, un tad apkārtējais pārvei-

dosies, kā to vairs nevarēs pazīt.

Cilvēki runā par daudzām patiesībām, vai ne-

vajadzētu izspiesties cauri apvalkiem un tiekties

pēc Vienīgās Patiesības? Visnoteiktākiem novēro-

jumiem pakļauta, īstenība paplašinās apziņu. Ap-

ziņa ir tas pats burvju šķirsts, kurā sakrāsies pa-

zaudētie dārgumi.
591. Priecājos, ja saprotat visu neīstā garī-

guma kaitīgumu. Bieži ne paplašinātā apziņa, bet

slimīga psīchiskās enerģijas sagrozīšana top par

aizvietotāju. Kur bailes, kur pašnožēlošana, kur

iedomība, kur bezdarbība, kur izvairīšanās no paš-

aizliedzes, kur nesamērojamība, kur neatbildība, vai

gan tur ir kalpošana ēvolūcijai?

Tiem, kas izvairās no darba pļaujas, vajag

stingri likt saprast, ka viņu nopūtas nozīmē mazāk

kā zāles stiebra kustēšanās. Tāpat tiem, kas grem-

dējas Astrālajā pasaulē bez augšupējas apziņas, ja-

zin, cik viņi atbildīgi par izplatījuma pieblīvēšanu.
Tikai apziņa var vest un ļaus izprast pareizo vir-

zienu. Tāpat arī tie, kas ieskata kalpošanu ēvolū-

cijai par upuri, par ko pienākas atalgojums, var tikt

atalgoti ar metailu, bet ne ar apziņas paplašināšanos.

Apstiprinait, ka apziņas izsmalcinašana ir tas

magnēts, kas pievelk jebkuru derīgu enerģiju. Ka
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dārgums neizsmeļamā apziņa vedīs uz augstumiem,
kur uzvara. Vai gan ir cilvēka cienīgi ļaut apziņai

aizaugt it kā stepei ar zāli?! Vajag apdomāt,

kurp vēlētos doties! Apziņas uguns apgaismos ceļu!
592. Ir pareizi domāt, ka psīchiskā enerģija

neizsmeļama. Saprātīgi izlietātais krājums tūdaļ

papildinās no Kosma dārgumu krātuves. Tā pat

derīgi izdalīt psīchisko enerģiju. Jaunais krājums

vieglāk atdala nogulsnes un pēc tam traucas uz

vispasaules darbu. Kā var likuma ratu iegriezt

darbībā, tikpat viegli atsaukt jaunu spēku no izpla-

tījuma. Tāpēc runāju par psīchiskās enerģijas grie-
šanos.

593. Vārdu „es" vajag atstāt tikai sevišķai at-

bildībai un liecībai. Vārdu „mēs" visai dzīvei un

līdzdarbībai. Pēc tam būs vārds „viņi", bet pa-

priekš jāpieņem vārds „mēs" un jāizprot līdzdar-

bība.

594. Hermēsa pamatnoslēpums bija Astrālās

pasaules tuvināšana zemei. Var novērot šīs dzirk-

steles Hermētisma Mācībās, lai gan tās ļoti aiz-

klātas.

595. Jūs jau zināt, ka psīchiskās enerģijas kri-

stallam piemīt magnēta īpašības. No izplatījuma tas

pievelk Terosa elektronu daļas. Nākošo viļņu

emānācijas strāvo ap cilvēku un ar savu ķīmismu
dod nokrāsu enerģijas daļiņām, kas tuvojas. Tas ir

tā dēvēto krāsaino zvaigžņu ķīmiskais pamats.

Planētu ķermeņi zvīļo dažādas gaismas, tikpat
zinātniskas būs psīchiskās enerģijas dzirksteles.
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Centru ugunis tāpat mirdz dažādi, atkarība no ķer-

meņa metallu kīmisma.

596. Daudzas tautas ievērojušas centru nozī-

mes secību. Nesaprotamie nosaukumi bieži atbilda

visīstenākam uzdevumam. Kad dzirdat vārdu

„Abramram", tas būs atgādinājums par Kausa cen-

tru, kur koncentrēta jūtziņa, kas nolemta nākošai

ēvolūcijai. Kad dzirdat par uguns spārniem, tas

būs pieplecu centrs. Tāpat piecas dārgumu virsot-

nes būs zvana, plaukstas celma un lielu centrs. Kad

sajūtams piepēžs nespēks zem ceļiem vai sasprin-
dzējums plaukstās, tad tā būs zvana centra paasi-
nāšanās. Var izdarīt neskaitāmus novērojumus, kas

atklās neizsmeļamas organisma īpašības, tik apkau-

nojami atstātās novārtā.

597. Dažām tautām ir paraša piesaukt savus

tālu promesošos pa dūmu vadu, ko uguns šķīstījusi.

Tāpat atcerēsimies ēģiptiešu seno garo tauri, kas

darbojās ar uguni.

leskatait, ka domu raidīšana visur bija savie-

nota ar uguns jēdzienu. Patiesi, lai doma darbotos

uz lielu attālumu, jāizsauc centru liesma. Ne pie-

spiests gribas sasprindzējums, bet uguns savieno-

jums dos domas sūtījumam spēku.
598. Derīgi atcerēties visas teikas par uguni,

jo tās satur daudz patiesības. Izpratnes pieaugums
dos iespēju atšķirt, kur īstenības pamats un kur

nabadzīgās nosacītības kļūdas.
599. Protams, viens no tuvākas evolūcijas gal-

veniem uzdevumiem būs pārcelt tā saucamo ab-
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strakto izzināmības laukā. Psīchiskās enerģijas pē-

tīšana radīs pavisam jaunas attiecības pret apkār-

tējo. Pavisam dažādi un abstrakti bijuši priekš-
stati par egoistisko un altruistisko darbību sekām.

Bet palūkosimies no dažādo centru kīmisma vie-

dokļa. Pretējas domas un darbības balstīsies uz

dažādiem centriem. No tam emānāciju savienojumi
būs ķīmiski dažādi un redzami izstaros gaismu. Se-

kas iedarbosies uz pašu radītāju un apkārtni. Tā

varētu likties, visvairāk abstraktais top sverams un

izmērījams. Viens no vienkāršākajiem mēģināju-
miem būs cilvēka svara izmērīšana dažādu domu

stāvoklī. Jūtīgi svari un domu asums dos skaidri

saskatāmu salīdzinājumu. Ne vientuļnieku zinātne,

bet zināšana visas dzīves uzlabošanai.

600. Ka gaismas šaltis pārpludina tumsu, ka

stichija traucas uz domu, tā Mācība ieiet dzīvē.

601. Zinātnieki, kas runā par zemapziņu, par

smadzeņu un nervu refleksiem, par dzīvniecisko

magnētismu, par tēlepatiju, runā, protams, par vienu

un to pašu, par psīchisko enerģiju, bet šo vārdu nezin

kāpēc nemin. Zināšanas saraustītos gabalus varētu

ievadīt vienā gultnē, bet māņticība traucē apvienot
faktus. Tīrā zinātne nebaidās no šķērsielām. Tagad

piegriež vērību sekrēciju pētīšanai, varbūt šis dzie-

dzeru izdalījumu novērošanas cels vedīs arī uz

citu nogulšņu esamību. Viņu sekrēcijas taču tikai

nesen ieguva vērību, lai gan senā medicīna kopš
senis norādīja uz izdalījumu nozīmi. Šo jautājumu
kaunīgi apgāja, lai gan visa daba par to brēca. Bet
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vai gan tiešām dialektiskais materiālisms ir tikai

aprobežotība? Apziņas attīstība tuvina mūs vese-

las spēcīgas enerģijas apjaušanai. Vai gan iespē-

jams, kā agrāk, domāt tikai ar smadzeņu vienu pusi,

nerūpējoties par ieslēgtiem dārgumiem?
602. Šķēpa rūdīšana liesmās zem vesera sitie-

niem būs labākais ietēls psīchiskās enerģijas nostip-
rināšanai. Kāds jautās, kā pārciest visu nemieru un

satraukumu? Bet mierīgums ir nemiera virsotne.

Nav miera kosmisko virpuļu vidū. Aklais un kur-

lais iedomājas šķietamu mieru, bet redzīgais labāk

ies caur vētrām, lai tikai netaptu akls. Nav miera,

kādu to ļaudis saprot. Nevar iziet no celtnieciskās

griešanās spirāles. Vajag kā enkuru pievilkt Terosu

ieslēgšanai strāvu pareizajā ķēdē.
603. levērojiet, ka dziļš elpas vilciens pavada

psīchiskās enerģijas darbību. Vai šāda īpašība ne-

norāda, ka šī enerģija pilnīgi sajūtama? Norādait

uz visur izkaisītām enerģijas pazīmēm. No šiem

nospraudumiem var sastādīt ceļu.
604. Esat ievērojuši, ka astrālās būtnes var

pieņemt jebkuru veidu un radīt dažādus tēlus. Tas

pietiekoši apstiprināts ar uzņēmumiem. Kāda gan

enerģija tam palīdz radīšanā? Protams, psīchiskā

enerģija, ja tā izveidota iemiesojuma stāvoklī. Pē-

tot psīchisko enerģiju var sajust, daudzas viņas

īpašības. Novērojumos ne tikdaudz svarīgi drausmie

rēgi, cik mūsu organisma reakcija. Senie sacīja —

«Mātes kalns sniedzas no zemes līdz Debesīm", ar

to norādot uz esošā vienību. Vai tiešām kultūras
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laikmetā cilvēki var piekrist savai iznīcināšanai vai

reliģiju sagrozījumu konvencionālitātei, kad blakus

mēchanikai tik valdonīgi par sevi vēsta psīchomē-
chanika? Vai var pastāvēt trula noliegšana? Cil-

vēki satiekas labāko uzdevumu vārdā. Kur tad ir

šie uzdevumi? Nav iespējams no jauna un no jau-

na uzsvērt, ka dzīves ārējie apstākli ir apzinās at-

spulgojums. Liktos, ka šie vārdi jau iededzināti uz

pieres, bet nevar nepiebilst, ka cilvēcei vajadzīgi
daudzi satricinājumi.

605. Svārstās prāts, bet līgsmo apzina. Tā

nav pretruna, bet virsma un būtība. Kurp lai vēr-

šas? Pat bērns sacīs —uz būtisko. Pat bērns cen-

šas noņemt dzēlīgo mizu, lai atveldzētos ar sulu. Ne-

kas mūs nevar aizkavēt atjaunoties apziņā.

606. Dažas nervu slimības izārstējamas ar dzī-

ves vietas pārmainu. Var skatīties uz šo apstākli
kā uz untumu, bet var atrast arī citus iemeslus.

Gaiss ir tāpat minerālīgs un magnētisks kā ūdens.

Mēs lietājam dažāda sastāva ūdeņus, kāpēc lai gai-
sam nebūtu iespaids uz dažādiem centriem?

Daudz runā par prānu, bet tīra prāna uz zemes

nav pieejama, varbūt vienīgi augstumos, kur reti

kads uzdrīkstas palikt. Zemākajos slāņos prāna būs

minerālizēta un uz to iedarbojas pretējie magnētis-
kie viļņi. Protams, dzīves vietas maiņa var novest

pie labvēlīgiem prānas savienojumiem un dziedino-
ši iespaidot nervu stāvokli. Diemžēl, pašreizējā
sadzīvē gaisu mēdz dalīt tikai tīrā un netīrā. Pro-

tams, katrai gaisa pārmaiņai ir nozīme, jo tā iespai-
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do dažādas nervu grupas. Mūsu Brālis, kas bija

kurpnieks, dažreiz mainīja amatu ar dārzniecību.

Tas ir gudri, jo sēkla, kas dod asnu, izstaro se-

višķu psīchiskās enerģijas spriegumu. To der at-

cerēties. Rīta saule pēc nakts pralaijas simbola

iedarbojas sevišķi dzīvinoši, liekot izpausties psī-

chiskajai enerģijai. Tāpat pamodusies sēklas dzī-

vība kā rīts sūta savas lūgšanu emānācijas. Rū-

pīgi ievērosim visas svētīgās iedarbības.

607. Un ja tiesas un prokūrātūras vietā cil-

vēki izlietātu psīchisko enerģiju, neizdziedināmā

noziegumu slimība kļūtu par parastu novērojumu

parādību. Mūsu ārstiem vajag izsekot arī šai ap-

sēstības pakāpei. Slikta saskaņa psīchiskajai ener-

ģijai ar mūsu parasto iztulkojumu.
608. Katra kustība iegūst ritmu, tāpat kā ener-

ģija dod savu zīmējumu un kristallu. Ritma secība

iekairina nervu izplūsmi.
609. Psīchiskā enerģija novērš daudzas saslim-

šanas. Var dzirdēt par to, ka daži organismi ir vai

nav predisponēti uz zināmām slimībām. Bet kas ir šī

aizsardzība vai vājums, neviens noteikti nevar pa-

sacīt. Kurpretim psīchiskās enerģijas novērojumi
dotu labākās atbildes.

610. Daudzi domā par visas pasaules mieru,

bet pamēģinait izrunāt šos vārdus un pret jums vēr-

sīsies visnekaunīgākie un liekulīgākie uzbrukumi.

Cilvēki pat baidās miera, jo viņu apziņa nespēj
ietvert šo svētību. Bet tie, kas uzkrājuši apziņu, lai

pastāvīgi atkārto par miera vārtu atvēršanu.
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611. Mācība būs pravietojums zinātnes pasau-

lē. Pat skeptiķi lems, ka cilvēces liktenis nevar

būt atkarīgs no varžu griešanas. Mūsu padomu iz-

paušana nepavairos neziņas nesēju parādību. Pie-

ņemiet apgaismošanu, cilvēces palīgu. Nav ierau-

dzījuši Vispārības Labuma likumu tie, kam ir ate-

stāti. Kas uz Maiju tiecaties, rādait saprašanu!
612. Viens spēlē uz divpadsmit stīgām; otrs

to pašu saskaņu rada ar četrām; kāds ierobežojas
ar divām, radot ar tām daudzskanību. Vai nav vien-

alga, cik stīgu kādam vajag harmonijai. Galvenais,
lai tā rastos. Nebrīnīsimies un nenosodīsim daudz-

veidību. Neatradīsim pat divus līdzīgus smilšu

graudiņus. Turpretim priecāsimies par katru ne-

parastu pieeju. Puķes izvēlas sev piemērīgu zemi.

Pat akmeņi sakārtojas radniecīgi. Tāpat arī Terosa

novados būs radniecīgu elementu savienojumi, lai

cik virsmas dažādīgas. Izsmalcināta apziņa pēc

uguns izšķirs, kur radniecīgs pamats, un nenoraidīs

vērtības, spriežot pēc virsmas. Neskaitāmas daudz-

veidības var izteikt arī uz divām stīgām. Bet tā-

labad jāapjēdz, cik neskaitāmi plaša ir daba ar sa-

vām īpašībām un kā visas šīs īpašības izteiktas cil-

vēkā. Tādus apsvērumus pieņem kā simbolu, bet

neieved dzīvē. Kurpretim, zināt Mācību un to ne-

pielietāt, būs pilnīgas neziņas zīme. Kas jums tei-

cis, ka pa Mācību var staigāt, kā muša pa cukuru,
pēc tam gremdējoties mēslos! Uz kalnu tekām ne-

var bezprātīgi pagriezt zirgus. Zināšana ved tikai

uz priekšu!
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613. Zaigojošo pasauli nedrīkst aizmirst. Vina
būs ķēdes loceklis starp tālajām pasaulēm. Vina,

kā smalka viela, nirst cauri izplatījumam. Mainot

izmērījumus, tā nepazīst ne tālā, ne tuvā. Ar at-

miesoto apziņu jāiznirst cauri izkārtotiem slāņiem.
Apziņa būs pavadonis, jo tās būtība ir viena un tā

pati. No smalko ķermeņu pasaules var dabūt

starpniekus. Protams, arī mūsu apziņai jāpievelk
izsmalcinātā apziņa un starpniekiem jābūt spējīgiem
ietvert pasaules uzdevumus. Nesen sacīju, cik bez-

partejiski jāizturas pret Astrālo pasauli. Vajag ar

jūtziņu saprast līdzdarbiniekus, jo tie taču nav va-

dītāji, bet līdzstrādnieki, tā sakot, tēlegrafa stabi.

Ar laiku viņu skaits samazināsies un tie būs pat

nevajadzīgi. Tā visi elementi un visi stāvokli būs

piebiedroti vienotam darbam. Kā gan pasacīt tir-

gotājam skaidrāk, ka viņš var iziet aiz veikalgrā-
matas robežām? Un kā norādīt, ka veselība un

un prieks mājo Bezrobežības apziņā!
614. Agni Jogas dala, kas tagad dota, griež vē-

rību uz psīchisko enerģiju, uz uguņu rašanos un ap-

ziņas izsmalcināšanu. Kad šie sākumi būs pieņemti,
var pāriet uz domāšanas izsmalcmāšanu. Tā nedo-

māsim, ka Māciba beidzas.

615. Kāpēc Mācībai jāiet pa uzkrājumu ceļu?
Vai nevar to sniegt, kā karoti ar zālēm? Bet vē-

deram noteikts tilpums, kamēr apziņa nepieder pie
pastāvīgiem lielumiem. Patiesi, var būt divkājainie
gandrīz bez apziņas. Var būt tādi, kas laupījuši

sev apziņu ar pārmērīgām kaislībām. Var būt ap-
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ziņas, kas aptumšotas ar kannu. Var būt apziņas,

kas aptumšotas ar laikmeta konvencionālitātēm. Kā

siltumnīcas puķēm, apziņām vajadzīga rūpība, tāpēc

jūtziņa var uzņemties apziņas pamatu. Bet apziņas

izsmalcināšana ir lēna, kā kristalla pulēšana. Ne

pēc paštiesāšanas, bet pēc darbības kādības var

pazīt paplašināto apziņu.

Mācība tiek sūtīta kā akmeņi ceļamam tornim.

Ja akmeņus izbērs uz reizi, dabūs nevis torni, bet

akmeņu kaudzi.

616. Sasniedziet un uzvariet. Ne sevis labā

uzvariet, bet jūsu uzvarētāja stāvoklis svarīgs ko-

pējam labumam.

617. Gara svētā uguns atver Mācībai ceļu.
Bet māceklim galvenā vēlēšanās ir pausto uguņu

iedegšanās. Vēlēšanās Kausu apstiprināsim, bet sa-

sniegumu Kauss māceklim jāpiepilda pašam.
618. Ja tikai cilvēki saprastu, ka bēdu sūtī-

jums nes bēdas, bet sūtītais prieks apstiprina prie-
ku! Tāda izplatījuma pildīšana bija saprotama pat

pirmatnējam cilvēkam, kad viņš sacīja: „nepār-

traukšu laimes straumi". Un pārdzīvosim un sa-

sniegsim!
619. Magnēta spēks vairojas no Bezgalības

prānas strāvām ar spirāles virpuļveidīgo griešanos.

Magnētizēdami Mūsu domas, varam raidīt sūtīju-

mus, kas, nesot domas un tēlus, aizdedzina cilvēku

apziņu.

620. leteicu Meistara Vardu turēt ka vairogu.
Ne simbols, ne sapņojums, bet apziņu ķēde dod ne-
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uzvaramības strāvu. Nezinām šās ķēdes galu. Jūs

nezināt tās sākumu, — kā zalktis izstiepies no ze-

mes klēpja nesasniedzamajās sfairās.

Pasaules Mātes kalns nepazīst savu virsotni.

Vai gan izbīsimies tās? Vai gan mūs pārņems
drausmas par nesasniedzamību? Jeb priecāsimies,
ka Amrita neizsmeļama? Starp izmērojamības jē-

dzieniem, kā gaisma mirdz Neizskaitāmība! Vai gan

būsim nemierā ar tālā vēja vēsumu, kam sākums

Bezrobežībā? Tveices neauglībā nenovērsīsimies

no dzīvinošās strāvas.

621. Mācības ķīla ir gara prieks. Radošs
darbs ir piemērīgs mērķim, kad tiekdamies pēc dai-

ļuma izpausmes, gars parāda Bezrobežības izpratni.

leskatu, ka izsmalcinātās apziņas atspere nostipri-
nāsies ar pausto Mācību.

622. Galvojiet ar visu savu mantojumu. Gal-

vojiet ar visu vēlēšanos. Galvojiet ar domas spēku.
Tā var radīt jaunus savienojumus.

Ja vakar nesasniedzāt, tas nozīmē, ka uzkrā-

jumi bijuši nepareizi. Nedrīkst atkārtot kļūdas, jo
nav iespējams pāriet tur, kur tilts izpostīts. Bieži

novērsīs visnenozīmīgāko, bet galvenos cēloņus uz-

glabās tumsā. Ugunis lai izklīdina tumsu. Tālab

novēlam — aizdedziet ugunis! Neraugaities uz

Mācību kā uz abstraktību, atkārtojiet Gudro vār-

dus!

623. Māceklim, kas grib tapt par Agni jogu,

jāizjūt viss mīlestības uguns spēks pret Meistaru.

Māceklim, kas vēlas palīdzēt veidot Meistara dar-
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bus, jāsarga Meistara nolikums. Māceklim, kas vē-

las sargāt Meistara nolikumu, jāsarga kā pērle sa-

cītais. Teikšu, Pasaules Mātes himnas pārvērsdams

dzīvē, mācaities apstiprināt sākumu Kosma dai-

ļumā.

624. Ko gan darīt ar tiem, kas atkāpjas no Mā-

cības? Atstājiet tos, nelietājiet varu pret viņu

gribu. Varbūt dzīves viļņi atkal tos atnesīs pie jū-

su krasta. Parasti katra atdalīšanās ir sāpīga, bet

apziņas uzbūve tik dažāda, ka nav gudri tai likt

šķēršļus ceļā. Lai gars tiecas nepiespiesti. Zau-

dējums gulsies uz viņa atbildību.

625. Atcerieties, palīdzība tiek apstiprināta
darbībās. Labākās bruņas, labākā stūre, labākā

acs — darbības spēks!
626. Kā straume izlaužas caur klintīm, nebē-

dādama par akmeņu sastāvu, tā Agni jogs paiet
garām tautu ierobežotajiem nosacījumiem. Uzejot

apziņas virsotnēs, ne robežas, ne ierobežojumi, ne

aizliegumi nepastāv tam, kas aizdedzis apziņas gais-
mekli. Izraēls, ceļa meklētājs, maiji, kas bij at-

skārtusi stāvokļu robežu, atgādinās meklējumu gai-
tu. Tāpēc, kā uguns nezin robežas, tā Agni joga

apziņa iet bez šķēršļiem.
627. Bieži zinām vārdu, bet nevaram to izru-

nāt. Dziļumā grozās jēdziens, bet netiek uznests

virsmā. Šādā mirklī vislabāk izjust apziņas dziļu-
mu. Ne smadzeņu rievas, bet kāda cita glabātuve
uzņems atmiņas krājumus, protams, tas ir Kauss.

Var atgādināt novērojumus, — kad Kauss bija
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fiziski bojāts, tūdaļ atminu pieplūdums pārtraueās.
Turpretim, smadzeņu bojāšanās gadījumā mirklī

aizjoņoja garām visa pagājušā dzīve, it kā uzpel-
dēdama no dziļumiem. Tā apziņai paplašinoties var

iepazīt centru līdzdarbību. Var izzināt, ko var da-

būt no smadzeņu kanāliem un kas smeļams no Kau-

sa dziļumiem. Neizsakāmi dārgumi uzkrājas Kausā.

Kauss ir viens visiem iemiesojumiem. Smadzeņu

īpašības būs atkarīgas no fiziskās iedzimtības, bet

Kausa īpašības izveidotas ar pašdarbību.
Kausa gul spārnots bērns, ta atgādināja senā

gudrība apziņas sākumu.

628. Jau sacīju, ka izzuduši noslēpumi un brī-

numi. To vietā jānostiprinās apziņā psīchiskās ener-

ģijas jēdzienam, ar ko tiek virzīti spēki, kas rada

dzīvi. Tā iegaumēsim.

Medicīnai nezināmi centri, ko sauc par „obscu-
re", ir virzītāji, atbildīgi par mūsu domām. Drīz

vien šīs sviras atradīs savu uzdevumu un vajadzīgo

nodalu grāmatās.
629. Ceļa bruģis tiek salikts no maziem akme-

ņiem.
_

Nevar gludu ceļu taisīt no klinšu lūžņiem.
Kad jūs pētāt domāšanas gaitu, jūs redzat daudz

sīku domu, kas klāj kustības virsmu. Kas var iz-

sekot sīkajām domām, tas jau var pārvaldīt lielus

lēmumus. Mazo domu kādība un secība noslāņo
lielu darbību pamatus.

Runājot par psīchisko enerģiju, mēs vispirms
atceramies mūsu mazo, ikdienišķo domu cēloņus un

sekas. Jo šie tārpi vājina augstāko enerģiju.
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Nekārtīga atkritumu kaudze piemēslos jebkuru celt-

ni. Mūsu ienaidnieki ir mazās, uzbāzīgās mušas.

Vai tām nelīdzinās klaidu tēlu saraustītie pavedie-
ni? Kad norādām uz psīchiskās enerģijas veido-

šanu, tad to pašu teiksim par mazo domu pārvei-
došanu. Bet zināsim, ka tās var būt izpaudušās
milžu priekšteces.

Lai enerģija aug bez gružiem!
630. īstenība tik miglaina cilvēces izpratnē, ka

patiesi serdieniga ir cilvēce bez Mācības apstipri-

nājuma.

Spēks neatņemamais, spēks drošsirdīgais, spēks

būtiskais, spēks garīgais, spēks izlejošais, spēks ne-

atraidāmais, Mūsu stara spēks, Mūsu virsotņu pau-

stais spēks! Jaudiet, noliedzēji, savā smacīgumā,

ka gaisma ir garā! Jūsu krājums izsīks priekšlai-

cīgi. Kurp vērsīsities, pie nāves priekšdurvīm sa-

rukušie? Patiesi, saku — nepazīstat garīgos vai-

rogus un sedzaties ar saplosītām Maijas skrandām.

631. Sveicam visus, kas atnāk Mācībai par

svētību, bet priecājamies par tiem, kas Mācību pa-

darījuši par savu dzīvi.

Mācības grāvēji sagrauti taps. Bet kur ir kai-

tīgums un sagruvums? Un kur ir derīgums un zie-

dojums? Jūs nezināt, kur pasaules domas robeža.

Laimi nesošais, kur gan ir laimes tērps? Kāda

gaisma aizdedzina starojuma varavīksni? Bet

Kausā ir noguldītas atziņas daļas.

632. Musu Nolikums nepazīst nepastāvības
parādību māceklī, kas paliek nelokāms, zinot, ka
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beigu piepildījuma nav. Bet tiekšanās uguns ir no-

tikumu virzītāja. Sasniegums ir skaists, ja māceklis

var sacīt: „Meistar, darba Kausu es gribu iz-

dzert."

633. Vakar dzirdētajam par redzējumu virs

kausa ir zinātniska nozīme. Piesātinot izplatījumu

ar spriegu domu, ietērpjam tiekšanās daļas noteiktā

attēlā. Tā no stichiju matērijas radām mums vēla-

mu tēlu. Šis veidojums paliek rašanās vietas tu-

vumā, mūsu domu stiprināts. Bērna acis vai izsmal-

cināta apziņa var uztvert šo veidojumu. Līdzīga
novērošana derīga novērojot domas radošo darbu.

Protams, lai izdošanās sekmētos, vajag apsargāt
vietas auru un raidījumus nemitīgi noslāņot. Stun-

da pirms lēkta un dziesmas ritms palīdz.

Tāpat var novērot matu augšanu, par ko esat

dzirdējuši. Matu kapillāri, kā apziņas novadītāji, ir

pamācoši. Tāpat ādas poras dod dažus loti sva-

rīgus novērojumus.

634. Sakait tiem, kas pārbaudījumus atrod

par nežēlīgiem, ka to lietderība ir tāda, ka

gara norādīšana vai nu progresē vai regresē. Pie-

redze rodas no pagājušo iemiesojumu uzkrājumiem,
bet gars vēlas redzamās šķietamības barību. Bet

darbs gatavs katram, kas vēlas progresēt. Neva-

jag uzskatīt garu kā fabriku šā apzinīgā sasniegu-
ma mēģinājumam. Vajag apmierināt Kausa zināša-

nas dalu.
635. Var jautāt, ja notiek lietas, līdzīgas dzir-

dētam Tibetas klosterī, kāpēc gan Rietumos ne-
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dzird par tādām pašām parādībām. Protams, arī

Rietumos ir daudz tamlīdzīgu gadījumu, bet bieži

notikuma fainomenālitāte netiek ievērota. Austrumu

domāšana dažos virzienos ir smalkāka, un tāpēc tā

ieteicu ievērot un novērtēt faktus. Māņticību Mēs

nicinām, bet dažam labam jāatmet aizspriedumi.
636. Mūsu Staru iespaids līdzīgs gaismu sta-

rotājām lāpām; tie iedarbojas uz apziņu tad, kad

gars, kas augšup tiecas, grib atvērt Patiesības vār-

tus. Bet apziņas tumsu grūti apgaismot.

Pieņemiet, pašapmierinātie, Mūsu padomu —

nav ieteikts vienumēr taurēt par savu apmierinātību.
Atcerieties ēnas pusi un neatstumiet Roku, kas no-

rāda uz labāku likteni!

637. Nesaku, ka viegli, nesaku, ka neiespēja-

mi, bet norādu ceļu, kur zemes labumi attaisnoti

un augstākais nav atmests. Bet, protams, stunda

nav viegla. Mācība ies negaidītus ceļus, bet var

priecāties.
638. Stāvoklis nostiprinās ar pretstatījumu.

Gaisma rāda tumsu. Kas tad būs pretstats psīchis-
kās enerģijas gaismai? Protams, absolūtā tumsa.

Šī tukšuma un niecības nāves stinguma emānācija

būs augstākās enerģijas uguns ēna. Ja pazīstam

psīchiskās enerģijas kristallu, tad pazīstam tumsas

nogulsni. Terosa augstākais kāpums dos atbalsi ze-

mākai Tamasa krišanai.

,639. Pareizi ievērojāt, ka tālajos pārraidījumos
vajadzīgs sevišķs modrības veids. Nevis uztveres

tukšums, bet centru vērības asums. Jājūt izšķirība



306

starp patvaļu un vērības izasinātību. Tā pakāpe-
niski pratīsim izšķirt savus iekšķīgos spēkus._

640. Sacīšu, varat tapt par Kosma ēvolūcijas

līdzdalībniekiem. Varat iegūt mūžu mantojumu.

Varat parādīt Bezrobežības izpratni. Varat pla-

nētas likteni uzlabot. Bet ļaujiet ugunīm iedegties.
Nedzēsiet gara svēto uguni. Neatstumiet Roku.

Pasaules Mātes mirdzuma tuvumā mūsu esa-

mības redzamība kā smilšu graudiņš, bet Kausa uz-

krājums līdzīgs mirdzošam kalnam.

641. Jūs esat ievērojuši priekšmetu vibrācijas,

pie kuriem pieskārāties. Tā ir viena no psīchiskās

enerģijas izpausmēm, vai nu jūsējās, vai ārējas. Tā-

pat jūs novērojāt, kā personīgais elements izzuda

dienišķā dzīvē, psīchiskajai enerģijai pieaugot.

Tāpat jāatgādina, ka psīchiskā enerģija iespaido ap-

stākļu satekmi.

642. Viens no visgrūtākiem Mācības noteiku-

miem būs prasme pasacīt ar mēru. Pasacīt tā, lai

dotu domai pareizo virzienu, neaizkarot kannu.

Pateikt visu, nozīmē uzlikt važas. Bet modināt

tiekšanos un turpināt virzienu, būs Mācības uzde-

vums. Rūpīga gādība neredzami sekos apziņas

augšanai. Kā tumsā roka ved pa līkumainu ielu,

tā Meistars uzliek Roku uz mācekļa pleca. Ne tuk-

šums, bet piesardzīgs vērīgums atbilst valdībai. Pa-

vēle pilda izplatījumu, bet nesit pa galvu. Ne atse-

višķai personai, bet kopīgai evolūcijai dota Mācība.

Viņa ir saules stars, svētība tam, kas taps līdzīgs

gaismas tvērējam.
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643. Kādreiz jautāja Jogam, kā viņš psīcholoģē

izplatījumu? Viņš atbildēja — psīchiskās enerģi-

jas emānācija līdzīga puķu smaržai. Kāpēc sasprin-
dzēt to, kas paceļas uz augstāko Aumu? Smalkākais

aitērs šķīdina psīchiskās enerģijas straumes un cil-

vēki to ieelpo; tā notiek iedarbība.

644. Jūs dodat sevi dažādiem ārstiem izmeklē-

šanai. Atjaujat nažiem griezt miesu. Atjaujat fi-

ziskus mēģinājumus, bet kad saslimstat garīgi un

apziņa neskaidra, un neredzat nākošo gaismu, to-

mēr noliedzat domu par atdzimšanas vairogu. Sa-

cīju, jūsu vairogs ir Mūsu parādību apjēgšanā. Pie-

ņemiet padomu, ārstējiet apziņu! Sūdzaties par

aknām, bet pārbaudait savas domas!

645. Jautā — kā izturēties pret katras dienas

rutīnu? Ļoti baidās no tās, uzskata par radoša

darba bojā eju, domā par cieņas pazemināšanu. Bet

teiksim — atzīstiet katras dienas darbā prānajamu,

kas pacel apziņu. Prāna nonāk no augstākām sfai-

rām, bet katrs darbs rada enerģiju, kas savā būtī-

bā līdzīga izplatījuma enerģijai. Tā enerģiju būtī-

bas pazinējs var šūt zābakus vai sist bungu ritmu

vai vākt augļus. Visā taps radīta augstākā ener-

ģija, jo tā dzimst no Kosma ritma. Tikai zema ap-

zina baidās darba ritma un ar to rada savu cie-

tumu. Grūti cilvēcei saprast, ka ķeizars un kurp-
nieks pilnīgi samērojami.

646. Daudz vārdu sacīts par dzīves Mācību,
bet maz vārdu, kas pielietāti darbībā. Maz vērtības

tiem, kas Mācību atkārto, to nepildīdami. Nerunā-
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sim par nesaprotošiem, bet kas pieskarušies, tie at-

bildīgi par domām un darbiem.

647. Mūsu Nolikumu ietveršanai jāizpaužas
darbības neatliekamībā. Māceklis nedrīkst sevi ap-

mierināt ar ļaunu iznākumu un labu nodomu. Kā

smagi atsvari uz svariem būs vieglprātība, nevē-

rība, norādījuma samazināšana.

Pats māceklis trīsreiz ieskatīsies spogulī un

teiks: „Neredzu kļūdu darbībās." — «Nevērs savu

skatu ielejā, bet pagriezies pret Pasaules Mātes

augstumiem un tā bezrobežīgi izmēri savas dar-

bības."

648. Kad jūs nonesat baliju un rododendronu

ielejā, kad uznesat ābeles kalnos, vai gan jūs sa-

gaidāt tūlītējus rezultātus? Tāpat, iekarojot psī-

chisko enerģiju, jūs dodat pietiekoši laika, lai ener-

ģijas būtība pārveidotos. Var pielietāt ar varu jeb-

kuru spriegumu bez gaidāmām sekām. Cilvēki bie-

ži gaida sekas vienā izmērījumā, kamēr tās rodas

pavisam citā. Tāpēc zinait enerģijas augšanas no-

liktos laikus.

Protams, Agni Jogas Mācību var padziļināt vi-

sos virzienos. Tas tiks darīts, kad sacīto būs piesa-

vinājušies.

649. Māceklis, kas atsaucies uz Mācības sau-

cienu un iededzies visās padevības ugunīs, patiesi
ir Kosmisko spēku līdzstrādnieks. Ar saviem dar-

biem pavairojis Kosma spēkus, ar savām domām

izdaiļojis izplatījuma domu, — vai nav viņš radī-
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tajs? Un vai mūžu gudrība nebūs labākais izdai-

ļo jums?

Izplatījuma Uguns_ Kosma plašums dos labāku

likteni meklējošai cilvēcei.

650._ Pat jūsu ārsti apgalvo, ka nervu pacilā-
tības stāvoklī spēks desmitkārtojas, ar to atzīdami

psīchisko enerģiju. Bet viņi piebilst, ka nervu

spriegums īslaicīgs un tam seko spēku pagurums.

Taisni šim apstāklim Joga nepieciešama, lai, palieli-
not kāpinājumu, pasargātu no pagurumiem. Paguru-
mi atkarīgi no psīchiskās enerģijas neapjēgšanas un

nepielietāšanas. Kā klibais lēkā nezinātājs, bet zi-

nātājs pārspēj visnepieejamākos augstumus.

Dodiet šīs atzīmes bez autora vārda, lai kāds

nekliegtu no tumšā kakta par savtīgu iespaidojumu.

Turpināsim Agni Jogu, kad būs izlietāti dotie No-

rādījumi.

Daudz līdzekli un ierosinājumi sekos, kad būs

iegūta vara pār ugunīm. Kā Bezgalība neierobežo-

ta ir Uguns stichija. Tās īpašību pētīšana būs dzī-

ves prieks.

Uguns īpašību pielietāšana atbilst varoņdar-
bam!

Agni Joga pabeigta. Būs papildinājumi nākošai

daļai, būs mēģinājumi un novērojumi par ugunīgā
zieda aizmešanos un augšanu.

Piepildait tīru tiekšanos!
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Dots Brahmaputras ielejā, kas iztek no Lielo

Nagu — Rig Vedu Novēlējumu sargātāju — ezera.

„Es liku Agni Jogas pamatu uz četrām pusēm,
kā zieda piestaliņu.

Es apstiprināju Agni Jogu ar Manu pēdu bal-

stiem, un rokās pieņēmu Akmens uguni.
Es devu uguns Akmeni tai, kas pēc Mūsu lē-

muma sauksies par Agni Jogas Māti, jo viņa ai-

devusi sevi izplatījuma Uguns pārbaudījumam.
Šās Uguns strāvas iezīmējušās Akmenī, dižajā

lidojumā saules vaiga priekšā. Dzirksteļu migla
aizsedza Sniegu Sargātājas virsotnes, kad Akmens

devās ugunīgo ceļu no dienvidiem pret ziemeļiem

uz Sargāto leleju."
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