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A 1. aprīļa nedēļa     
Pavasaris Lieldienu noskaņa 
 
1 
Kad no pasaules plašumiem 
Saule uzrunā cilvēka maņas, 
Un prieks no dvēseles dzīlēm 
Skatienā saplūst ar gaismu, 
Tad ceļas no patības čaulas 
Domas kosmiskās tālēs 
Un sasaista neskaidrā jausmā 
Cilvēka būtni ar gara esmi. 

  
„Šī pasaule ir pilna brīnumu tai ziņa, ka ikvienā lietā, ikvienā notikumā, ikvienā fenomenā un 
ikvienā kopsakarībā slēpjas daudz vairāk, nekā mēs vispirms ievērojam, nekā varam pašsaprotami 
uztvert. Viss ir tikai mājieni uz kaut ko lielāku, bagātāku – bezgalīgu! 
Ikviena pretīga parādība satur sevī skaistumu, daudz kas no tā, kas vispirms šķiet skaists, slēpj sevī 
apmānu, tas ir, īstenībā pretīgumu. Šis tas, kas vispirms izliekas vareni spēcīgs, īstenībā ir liela 
vājība. 
Mūsu varā ir atvērt acumirkļu durvis un tādējādi piepildīt ar dzīvību arvien sabiezējušo laiku. 
 
...Mēs neuztveram garīgo pasauli tādēļ, ka esam pieraduši to neuztvert. Ilgu laiku mēs to patiešām 
nevarējām uztvert, bet tagad mēs to atkal varam, tikai ieradums neļauj mums to darīt. 
Īpatnēji ir tas, ka, iedziļinoties pasaules parādībās, es vienlaicīgi iedziļinos savā iekšējā telpā – ar to 
pašu žestu! Tas ir līdzīgi dīgstošam augam, kas uzdīgstot uzlauž zemes virskārtu un dodas pasaulē, 
bet vienlaicīgi sūta saknes zemes dziļumā, iesakņojas. 
Es raugos ārējā pasaulē, bet dzirdu, ko tā man saka, sevī iekšā.” 
Jorgens Smits 
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Ārējā maņu visumā 
Zaudē domu spēks savu pašesmi; 
Gara pasaules atrod 
Cilvēka dzinumu atkal, 
Kuram savs iedīglis tajās, 
Taču dvēseles auglis 
Sevī ir jārod. 

 
Kristus ir pastāvīgi spīdoša gara gaisma. Mēs visi dzīvojam šajā gaismā arī tad, ja to nezinām. Kamēr 
mēs to nezinām, mēs taustāmies pa tumsu, uzskrienot viens otram virsū, ievainojot viens otru, 
uzdauzot vienu punu pēc otra – tādēļ, ka mūsu acīs ir tumsa. 
Bet vienā jaukā mirklī – tas notiek katram citādi – mēs pēkšņi ievērojam savā sirdī austam Viņa 
gaismu. Tā var uzplaiksnīt kā zibens vai klusi ietrīcēties kā bikla liesmiņa. Ja mēs nesabīstamies no 
neparasta pārdzīvojuma un nenovēršamies no šīs gaismas, nepadzenam to, bet paturam to apziņā un 
tuvojamies tai, tad mēs sākam arvien skaidrāk sajust arī šīs gaismas izstaroto siltumu. Un, ja mēs to 



kopjam un audzējam un izaudzējam tik lielu, ka tā aizpilda mūs, neatstājot vietu nekam citam, tad 
mēs paši kļūstam par gaismu, lai arī tas tomēr atkal ir Viņš, kas apgaismo un sasilda auksto un tumšo 
pasauli – caur mums. Visa mūsu iepriekšējā tumšā „dzīve” saritinās čokurā kā sausas bērza mizas 
gabaliņš, iekrīt šīs gaismas klēpī un pazūd. Sākas DZĪVE. „Redzi, es daru visu jaunu!” 
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Pasaules visumam saka 
Aizmirsdams pats sevi 
Un apcerot izcelsmi savu, 
Cilvēka augošais Es: 
Tevī, atbrīvojies 
No paša savdabību važām, 
Es tikšu skaidrībā par savu īsto būtni. 

 
IZVĒLE 
 
Kamēr mēs atrodamies savā parastā – nomoda miega – apziņas stāvoklī, viss, kas notiek mūsu 
dvēselē: ko mēs domājam, jūtam vai gribam darīt, notiek tādu vai citādu garīgu būtņu ietekmē. Mēs 
esam viņu smadzenes, rokas, kājas, balsis. Šo būtņu ir daudz, tās drūzmējas mūsos, katra grib caur 
mums gūt sev kādu labumu. Lielākais, ko mēs kā cilvēki varam, ir izvēlēties, kādām būtnēm ļaut sevī 
darboties; faktiski katrā dzīves mirklī mēs atrodamies izvēles priekšā, kuram no daudzajiem mūsos 
mudžošajiem impulsiem sekot. Parasti mēs izdarām savu izvēli neapzināti, instinktīvi – sava 
temperamenta, rakstura, šādu vai tādu ieradumu, aizspriedumu vai aizplīvurotas suģestijas ietekmē, 
labākā gadījumā puslīdz apzināti. Katrā ziņā mēs neuztveram šīs būtnes un dzīvojam ilūzijā, ka 
domājam, jūtam un darbojamies paši pēc saviem ieskatiem. Lielākā daļā no šīm, mūsu neapzinātajām 
būtnēm ir mūsu egoisma radītājas, kopējas, audzētājas un gandarītājas, jo mūsu egoisma emanācijas 
ir viņu gardākā barība. Tādēļ, kamēr šīs būtnes mūsos saimnieko, mums ir tik grūti atrast kopīgu 
valodu ar līdzcilvēkiem. Tās iedveš katram savu taisnību, kas nesakņojas kādā vienotā, visiem derīgā 
gudrībā, bet ir raibās luciferiskās ilūziju pasaules atblāzma, kurai pieder šīs būtnes. Tās ir iemājojušas 
mūsos bez mūsu aicinājuma un piekrišanas tad, kad mums vēl nebija nekādas iespējas noteikt savas 
attīstības virzienu un veidu, bet kopš tā laika daudz kas ir mainījies. 
 
Ir viena garīga būtne, kas nekad neienāk mūsos neaicināta, kas pacietīgi stāv pie mūsu sirds durvīm 
un klauvē; šeit mums tiek dota īstas, apzinātas izvēles iespēja – aicināt Viņu iekšā, ļaut mūsos mājot 
un darboties vai izlikties nedzirdam klaudzienu.  
Rodas visai īpatnēja situācija: šaipus durvīm ir egoistisko mošķu armija, viņpus – Kristus, mūsu īstais, 
gudrais, vienojošais Es, kas klusu klauvē cerībā tikt atpazīts, atzīts un ielaists iekšā, lai no iekšpuses 
vestu mūs pie gaismas, pie brīvības, pie īstā cilvēciskuma. Bet kā lai šis mazais, sevī ierāvies, 
dažnedažādu iekāru raustītais esiņš atpazīst savu lielo brāli, kas ietver savā pašaizliedzīgi mīlošajā sirdī 
visu pasauli un, kas grib „darīt visu jaunu”? Vai reiz sadzirdējušai šo noslēpumaino klaudzienu dvēselei 
nav jāsabīstas un jāaizslēdz durvis vēl ciešāk?  
Bet vai Viņš klauvētu, ja nezinātu, ka katrā dvēselē starp visiem ego mošķiem vairāk vai mazāk 
apslēpta mīt arī mūsu īstā būtne, kas spēj atpazīt Viņa balsi kā savējo?  
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Es jūtu savas būtnes būtību: 
Tā runā sajūta, 
Kas saulesgaišā pasaulē 
Ar gaismas straumēm vienojas; 
Tā vēlas domu skaidrībai 
Klāt dāvāt siltumu 
Un cilvēku ar pasauli 
Vienkopus cieši sasaistīt. 

 
Lakota šamaņa Lame Deer nākotnes vīzija 
 
„ ‘Cilvēki ir sasnieguši punktu, kurā vairs nezina, kādēļ viņi eksistē. Viņi nelieto savas 
smadzenes, un viņi ir aizmirsuši apslēpto sava ķermeņa, savu maņu un savu sapņu gudrību. 
Viņi neizmanto zināšanas, ko gars ir ielicis katrā atsevišķā cilvēkā; viņi to pat neapzinās, un tā 
viņi iet klupdami krizdami kā akli pa ceļu uz nekurieni – pa asfaltētu ceļu, kuru viņi paši 
izlīdzina ar buldozeriem, lai vēl ātrāk sasniegtu lielo tukšo caurumu, ko viņi atradīs beigās un 
kas to vien gaida, lai viņus aprītu. Tā ir ātrs un ērts lielceļš, bet es zinu, kur tas ved, es esmu 
to redzējis. Es esmu bijis tur savā vīzijā, un mani pārņem šausmas, kad es to tikai iedomājos.’ 
 
Un izeju no šī stāvokļa viņš redz tajā, ka katram šīs planētas iedzīvotājam jārūpējas par to kā 
par savu mājvietu. Problēmas ir katrā vietā citādas, bet visi var tiekties pēc iekšējas 
harmonijas un šādi radīt izejas punktu turpmākiem darbiem. Un te vislielākā nozīmē piemīt 
intuīcijai, sirds valodai. Meklējiet to un rīkojieties atbilstoši tai. Bieži vien ir nepieciešama 
drosme, lai izšķirtos rīkoties pret prātu sirds ziņā. Taču, kurš tu uzdrošinās, tas drīz vien 
pārliecināsies, cik vieda un paļāvīga ir sirds valoda.” 
 
Werner Anderhub, Hans Peter Roth, Das Geheimnis der Kornkreise. (S.138) 
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Gaismā, kas no gara dzīlēm, 
Telpā dāsni virmojot, 
Dievu darbus atklāj: 
Tajā parādās dvēseles būtne,                       
Izplētusies pār pasaules esmi  
Un augšāmcēlusies 
No šauras patmīlības gūsta. 

„Es esmu teicis, ka ikvienam pēcatlantiskajam laikmetam ir savs īpašs uzdevums. Es esmu vispārēji 
raksturojis piektā pēcatlantiskā laika posma uzdevumu norādot uz to, ka šajā laikā cilvēce stāv 
uzdevuma priekšā noskaidrot attiecības ar ļauno kā ar pasaules attīstības impulsu. 

Ko tas nozīmē, mēs jau esam daudzkārt pārrunājuši. Tas nav iespējams citādi, kā ar piektā 
pēcatlantiskā laikmeta cilvēku piepūli iekarot cilvēcei spēkus, kas parādīsies kā ļaunie spēki, lai tā 



būtu spējīga nākotnē paveikt ar šiem ļaunajiem spēkiem kaut ko visu pasaules attīstību veicinošu. 
Tieši tādēļ šī piektā pēcatlantiskā perioda uzdevums ir īpaši grūts. 

Redziet, cilvēkiem būs jāsatiekas ar daudziem kārdinājumiem. Un, kad ļaunās varas pamazām apstās 
cilvēku, viņš sajutīs dabisku tieksmi drīzāk nodoties ļaunajam visās sfērās, nekā uzņemt cīņu ar to un 
liktu tam kalpot pareizai pasaules attīstībai. 

Un tomēr tam jānotiek; ļaunajam jāliek noteiktā mērā kalpot labajai pasaules attīstībai. Bez tā cilvēce 
nevarēs ieiet sestajā pēcatlantiskajā laikmetā, kuram būs pavisam cits uzdevums, proti, ļaut cilvēcei, 
lai arī vēl esot saistītai ar Zemi, tomēr dzīvot pirmām kārtām pastāvīgi raugoties garīgajā pasaulē, 
vadoties pēc garīgiem impulsiem. Tieši ar šo piektā pēcatlantiskā laikmeta uzdevumu iepretī ļaunajam 
ir saistīts tas fakts, ka cilvēki var piedzīvot sava veida personības aptumsumu. 

Tagad mēs zinām, ka kopš 1879. gada cilvēkam vistuvāk stāvošie tumsas gari, kuri pieder pie angeloi 
valstības, tika padzīti no garīgās pasaules cilvēku valstībā un tagad ir klāt cilvēku impulsos, darbojas 
caur cilvēkiem. 

Es teicu, ka tieši tādēļ, ka cilvēkam tik tuvu stāvošās būtnes neredzami darbojas starp cilvēkiem un, ka 
šo ļauno spēku dēļ cilvēks tiek atturēts no tā, lai ar savu saprātu atzītu spirituālo pasauli – jo tas 
savukārt ir ar to saistītais mūsu, piektā pēcatlantiskā laikmeta uzdevums –, tieši tādēļ tajā dzīvojošiem 
cilvēkiem tiks dotas daudzas iespējas nodoties tumšiem maldiem. Un tomēr šajā piektajā 
pēcatlantiskajā laika posmā cilvēkam būs jāpiepūlas aptvert spirituālo gudrību ar savu saprātu. 

Šī gudrība tiks atklāta; kā sekas tam, ka 1879. gadā tumsas gari tikuši uzvarēti garīgajā pasaulē, arvien 
vairāk spirituālās gudrības varēs plūst no tās lejā, Zemes pasaulē. Ja tumsas gari būtu palikuši augšā 
garīgajās valstībās, viņi kavētu šo plūsmu. Turpmāk viņi nevar aizkavēt spirituālās gudrības ieplūšanu 
Zemes pasaulē, bet viņi cenšas izraisīt jucekli un aptumšot dvēseles, traucējot tām šo gudrību 
uztvert.”  

Rūdolfs Šteiners (GA 178, 19.11.1917) 

Jebkādas „ļaunās varas” tiek mūsu dvēselē caur mūsu „patmīlības” vārtiem, lai mūs mulsinātu, 
iebiedētu un iemānītu savu kārdinājumu tīklos. Mēs nespējam pretoties šiem kārdinājumiem, kamēr 
paliekam pievērsti tikai pašu būtnei, rūpējoties par tās labklājību. Tikai patiesa interese par pasauli, 
par visas radības kopējiem mērķiem un labklājības noteikumiem spēj paplašināt mūsu dvēseli tiktāl, 
ka tajā var ieplūst „gaisma no gara dzīlēm”, atklājot mums pasaules jēgu un mūsu līdzdalības iespējas 
tās likumsakarīgajā attīstībā. 
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Ir izcēlies no savdabības 
Mans Pats un atrod sevi 
Kā pasauļatklāsmi 
Laika un telpas spēkos; 
Man rāda pasaule visapkārt 
Kā Dieva doto pirmtēlu  
Paša patieso attēlu.   

 
PATIESAIS ES 
 
Senais mistēriju sauklis „Cilvēk, izzini sevi!” pēdējā laikā atkal ir kļuvis ārkārtīgi aktuāls. „Kas es 
īsti esmu?”, „Kā lai atrod savu patieso būtību?” utt. Vēl samēra nesen tā bija lielākoties filosofu, 
dzejnieku un citu mākslinieku rūpe, bet acīmredzot šis cilvēces avangards savu darbu ir paveicis 
un atlaidis šos eksistenciālos jautājumus tautā tā, ka pašlaik tas ir aktuāls ļoti daudziem 
cilvēkbērniem. Tādēļ šodien tas skan no visām pusēm un visdažādākajās kopsakarībās. Arī 
atbildes mudžēt mudž. Tās gan pārsvarā pauž viedokli, ka augstākais Es esot jāmeklē kaut kur 
iekšā, dvēseles dzīlēs. Sevi meklējošam tiek ieteikts novērsties no ārpasaules iespaidiem, 
atbrīvoties no pasaulīgām domām un meklēt iekšēju klusumu, tiekties pēc tukšas apziņas, kurā 
varot atrast Dieva pilnību un reizē savu patieso Es. Bet kā tad tas īsti ir: ko mēs atrodam šajā 
klusumā un ko atstājam, novēršoties no pasaules? 
 
Studējot antroposofiju, agrāk vai vēlāk var ievērot, ka to kā sarkans pavediens caurvij viena 
atziņa. Rūdolfs Šteiners atkārto to neskaitāmas reizes no visdažādākajiem redzespunktiem un 
visdažādākajās kopsakarībās, gan dzejā, gan prozā. Piemēram (brīvā tulkojumā pēc vairākām 
līdzīgām vārsmām):  
 
Gribi iepazīt pats sevi,  
raugies pasaulē visapkārt.  
Un dēļ pasaules noslēpumiem 
Raugies paša dvēseles dzīlēs.  
 
Un viņš paskaidro to šādi: „Kur tad īsti ir mūsu patība? Vai tā ir meklējama mūsu ādas ietvaros? 
Nebūt, tā ir izplatīta visā pasaulē, un viss, kas ir pasaulē, ir saistīts ar mūsu patību; arī tas, kas 
pasaulē jebkad ir bijis. Tātad, tikai iepazinuši pasauli, mēs iepazīsim arī paši sevi.” 
 
Tas ir t.s. „lemniskates likums”, pēc kura norisinās attīstība mūsu Kosmosā. Rūdolfs Šteiners 
nenoguris mudina mūs vingrināt savu domāšanu un uztveri, lai mācītos aplūkot jebkuru 
fenomenu šī likuma gaismā. 
 
Vai tas nav liels atvieglojums mūsu meklējumu ceļā? Viss, kas ir man apkārt – labais un ļaunais, 
patīkamais un pretīgais, dzīvais un mirušais – viss pieder pie manis, es esmu neatņemama daļa 
no tā, tas ir mans spoguļattēls! Un es kopā ar saviem līdzcilvēkiem esmu vienīgā būtne, kurai ir 
dots šo attēlu mainīt, pilnveidot – pārveidojot un pilnveidojot sevi un savu attieksmi pret to.  
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Mans Es, tas draud no manis aizbēgt, 
No pasauļgaismas varen’ pievilkts. 
Nu tagad nāc tu, mana jausma, 
Un ķeries kārtīgi pie darba, 
Man aizstāj domāšanas varu, 
Kas maņu radītajos maldos 
Grib pati sevi pazaudēt. 
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Aug maņu vara saistībā 
Ar Dievu jaunrades darbiem,                          
Tā nomāc manu domu spēku 
Līdz sapņa miglainībai. 
Kad būtne dievišķa 
Grib manā dvēselē ienākt, 
Tad cilvēkdomāšanai klusi 
Ir jāatkāpjas sapņu esmē. 

 
Intuīcija, nojausma – kas tas ir? No kurienes tā nāk? Vai tā var aizstāt mums domāšanu? Vai uz to var 
nopietni paļauties? 
 
Ja padomā, var atklāt vairākus tā veidus, ko mēdz saukt par intuīciju vai nojausmu. Vienu no tiem 
cilvēks piesauc tad, kad vienkārši nezina, ko īsti darīt, kuram no iespējamiem soļiem atdot priekšroku, 
kā izvērtēt radušos situāciju. Tad bieži var dzirdēt: „Es paļaujos uz savu intuīciju.” „Man ir nojausma, 
ka man jārīkojas šādi.” Kamēr šādas nojausmas motīvi nav pārdomāti un apzināti, ja cilvēks uztver to 
savā parastajā ikdienas apziņas stāvoklī, šī ir lielākoties zemapziņas balss, kas instinktu līmenī uzticīgi 
kalpo mūsu ego, virzot mūsu soļus tur, kur tam nedraud pārpūlēšanās vai zaudējumi. Tā stāv mūsu 
komforta sardzē un liek mums izvairīties no pārāk liela sasprindzinājuma, no riskantiem soļiem un no 
atbildības. 
 
Līdzīgā situācijā pavisam cita veida „intuīcija” sāk darboties pēc tam, kad cilvēks pats ir pacenties tikt 
skaidrībā par visiem aktuālas situācijas aspektiem; kad viņš ir izmeklējies pēc pareiza risinājuma, 
izanalizējis un integrējis jaunus faktus savā līdzšinējā pieredzē, iztēlojies un pārdzīvojis visu iespējamo 
savas rīcības veidu sekas; kad viņš ir izcīnījies ar visām savām instinktīvajām simpātijām un 
antipātijām, atpazinis tajās kārdinājumus un biedēkļus; pacenties ieraudzīt risināmu problēmu 
plašākā kopsakarībā, kā lāpu turot savas apziņas priekšā ilgas pēc patiesības, ja viņš no visas sirds 
paveic šo darbu un tad atlaiž savas domas, vēlmes un šaubas atveroties augstākai gudrībai, gatavs 
sekot tās balsij bez jebkādiem noteikumiem, bez jebkādām savas labklājības, pat dzīvības garantijām 
pēc principa „Tava griba lai notiek...”, jo tā jebkurā gadījumā ir vispareizākā, tad viņa šādi 
sagatavotajā dvēselē uzaust augstāka intuīcija un ienes apskaidrību par to, kas izšķirošajā mirklī ir 
darāms, kā jāreaģē uz doto izaicinājumu utt. utj. Es to nosauktu par intuīciju no augšas vai par 
pārapziņu.  
 



Un trešā intuīcijas forma, par kuru Rūdolfs Šteiners runā kā par augstāko garīgas skološanās ceļā 
sasniedzamo apziņas pakāpi, ir patiesa objektīvas izziņas aktā saplūšana ar lietām, identificēšanās ar 
to visdziļāko būtību, to patiesā izpratne. Viņš sauc šādas, intuitīvas izziņas aktu par cilvēka komūniju 
ar Garu jeb Dievu.  
 
Šai ziņā īstā intuīcija vai nojausma nevis vienkārši aizstāj domāšanu, bet gan ir tieši tās auglis.  
 
Nākamajās divās „Dvēseles kalendāra” vārsmās runa varētu būt par otro no šeit raksturotajām 
nojausmām. Ziemas mēnešos krietnu domāšanas darbu paveikusi dvēsele, tuvojoties vasarai, jūt 
nepieciešamību atlaist pašas domas un atvērties ārpasaules un kosmosa iespaidiem, saklausīt jaunu 
dzīves vēsti, kas, pirms mēs to uztveram, dus nākotnes klēpī. 
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Ja savas gribas savdabību aizmirst, 
Tad pilda pasaulsiltums,  
vasaru vēstot, 
Man garu un dvēseles būtni; 
Pazaudēt sevi gaismā 
Liek man redzētais garā, 
Un spēcīgi nojauta vēstī: 
Pazaudē sevi, lai sevi rastu. 

 
TIKŠANĀS AR ANTROPOSOFIJU 
 
Daudzi cilvēki šodien jūtas dzīvē izsisti no ierastām sliedēm. Tas, kas vēl nesen likās drošs un 
paļāvīgs – ģimene, draugu loks, darbs – bieži vien sabrūk cilvēku acu priekšā kā smilšu pilis, 
noskalotas ar nezināmas un, kā liekas, naidīgas varas vilni. Viņi jūtas ievilkti kādā neapturamā 
virpulī un zaudē pamatu zem kājām. Šādā situācijā cilvēki jūtas nedroši lielākoties tieši par savu 
dzīvību, par savu darbu, par savu labklājību. Viņu redzesloks sašaurinās vēl vairāk, un visas viņu 
rūpes un centieni būtībā koncentrējas uz vēlmi “izķepuroties” no šī virpuļa, aizķerties aiz kaut kā 
tverama, vinnēt kaut kādā aklā dzīves laimestu loterijā.  
 
Bet ir arī tādi cilvēki, kuriem tie paši pārdzīvojumi kļūst par rosinājumu pacelties pāri savu 
personīgo interešu apvārsnim un paskatīties uz notiekošo it kā no malas. No šī redzespunkta aiz 
daudzajām mūsdienām raksturīgajām parādībām var nojaust kādu konsekvenci, aiz notikumu 
ārējās virsmas sajust kādu neredzamu varu, kas apzināti un mērķtiecīgi organizē un veicina šīs 
nedrošības izjūtas kāpināšanu, iedzenot arvien vairāk cilvēku strupceļa bezcerībā, neatlaidīgi 
stumj visu cilvēci arvien tuvāk kāda neredzama bezdibeņa malai. Brīžiem pat var sajust, ka pasaule 
jau labu laiku krīt šajā bezdibenī, un cilvēki to nemana tikai tādēļ, ka krīt tai līdzi un viņu skatiens 
netver neko stabilu, neko tādu, ar ko salīdzinājumā būtu iespējams atskārst šī kritiena realitāti un 
ātrumu. Šie vērojumi un pārdomas modina šādos cilvēkos lielus, sāpīgus jautājumus un liek viņiem 
meklēt iespēju saprast notiekošo, ieskatīties aiz redzamo notikumu kulisēm un atrast kādu 
punktu, kas balstītos pats sevī un, no kura atsperoties, varētu piebremzēt šo totālo lejupslīdi, jo 
viņus neapmierina lavīnai līdzi krītoša akmens loma. Kaut kur dziļi dvēselē dedzina kāda dzirksts, 
kas grib izaugt par liesmu un apgaismot notiekošā jēgu un paša cilvēka lomu tajā. 
 



Tas nav viegli. Tas varbūt ir tas grūtākais, ko cilvēks šodien var veikt, un tomēr šie iekšējie 
centieni, šī iekšējā cīņa par gaismu, par izpratni, par savas vietas apzināšanos pasaulē agri vai vēlu 
noved cilvēku pie spraugas neizpratnes mūrī, no kuras viņam uzspīd gaismas stars. 
 
Šīs pēkšņi uzliesmojošās gaismas pārdzīvojums ir raksturīgs visiem, kuri savos likteņu ceļos reiz ir 
atklājuši antroposofiju kā atbildi uz viņus līdz šim mokošajiem jautājumiem, kā dvēseles un gara 
slāpes remdinošu avotu. Šis pārdzīvojums ir kā parole, pēc kuras viņi atpazīst cits citā 
domubiedrus, līdzgaitniekus, līdzcīnītājus. 
 
Protams, šis pārdzīvojums izpaužas katrā atsevišķā dvēselē ļoti individuāli, arī tā intensitāte var 
svārstīties no viegla uzmundrinoša pieskāriena līdz visu dzīvi līdz pašiem pamatiem satricinoša 
zibens uzliesmojuma sajūtai. Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem: no cilvēka temperamenta, 
rakstura, morālām īpašībām, kā arī no tā, vai viņa dvēsele savās gaitās ir pirmo reizi pieskārusies 
antroposofijas sniegtajai gudrībai, vai tai jau ir bijusi darīšana ar to vienā no iepriekšējām dzīvēm. 
Jebkurā gadījumā šī tikšanās katram ir liktenīga, un šis fakts sakņojas dziļi jo dziļi pašas 
antroposofijas būtībā. Šeit gan ir jāpiebilst: ja pats tikšanās fakts, kā jebkura cita liktenīga tikšanās 
dzīvē, ir iepriekšējo karmisko attiecību rezultāts, tad cilvēka attieksme pret šo tikšanos, tas, kā 
viņš to sapratīs – paies garām, noliegs, apkaros vai ņems pie sirds un ļaus tai kļūt par savas garīgās 
attīstības veicinātāju, – tas būs noteicošs faktors viņa turpmāko likteņu veidošanai. 
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Vasaras augstumos 
Kāpj Saules spīdošā būtne; 
Tā ņem manas cilvēka jūtas 
Savās kosmiskās tālēs sev līdzi. 
Kā neskaidra nojausma rosās 
Manā dvēselē sajūta, vēstot: 
Reiz atskarsi tu, ka nupat 
Tevi sajuta dievišķa būtne. 

 

Daudzi cilvēki stāsta, ka maija beigās, kad „Islandes vulkāna izvirduma dēļ” tika atcelti lidmašīnu reisi, 
viņi sajuta tādu kā priecīgu pacēlumu; debesis likās zilākas, gaiss dzidrāks un noskaņojums gaišāks.  
 
Robežzinātņu docents no Brēmenes Andreas Verners skaidro šo fenomenu no savas kompetences 
redzespunkta. (Avots: www.bewusst.tv, Interwievs mit Andreas Werner, vācu valodā). 

Pirmkārt, vulkāns esot ticis mākslīgi aktivizēts, otrkārt, tas nemaz neesot bijis tik liels, kā tas tika 
prezentēts masu medijos, katrā ziņā lidojumu atcelšana tik plašā mērā nebūt neesot bijusi 
nepieciešama. 

Īstais iemesls lidojumu atcelšanai esot milzīgas NATO kara mācības, kas tika plānotas tieši šajā laika 
posmā daļēji kā segmanevrs atoma uzbrukumam Irānai. Tajās tika izmantoti radari, kuriem traucētu 
lidmašīnu atrašanās gaisā, Chemtrails gaisā kaisāmais bārijs un alumīnija sulfāts, kā arī HAARP (High-
frequency Active Auroral Research Programm) satelītu starojums. Tādēļ lidmašīnu reisi un Chemtrails 
akcijas tika pārtrauktas un HAARP ierīces pārslēgtas uz minimālo režīmu.  

http://www.bewusst.tv/


Cilvēcei naidīgie spēki gadu desmitiem ar dažādiem tehniskiem līdzekļiem, tai skaitā ar pastāvīgu 
pazeminātas frekvences mikroviļņu raidīšanu Zemes atmosfērā no HAARP satelītiem nomācoši 
iedarbojās uz cilvēku apziņu aizkavējot tās likumsakarīgu attīstību. Šo masīvo manipulāciju rezultātā 
Zemes cilvēce savā apziņā esot krietni atpalikusi no tā līmeņa, kāds tai šobrīd būtu jābūt sasniegušai 
normālas attīstības ceļā un atbilstoši vispārējai mūsu Saules sistēmas attīstībai.  

Taču neviens sliktums neesot bez sava labuma. Minētais incidents, debesu attīrīšana uz vairākām 
dienām esot izraisījusi efektu, ko tā organizētāji nav varējuši paredzēt: tas esot radījis Zemes 
atmosfērā sava veida vakuumu un tādējādi pavēris iespēju spēcīgam pozitīvo garīgo spēku 
ieplūdumam Zemes atmosfērā no Kosmosa, kas līdz šim tika bloķēts ar daudziem „smadzeņu 
kontroles” (Mind Control) programmas pasākumiem, tai skaitā ar HAARP. Rezultātā, saka Andreas 
Werner, varēja notikt svarīgs lēciens vispārējā cilvēces apziņā un faktiski panākts viss pēdējā laikā 
nokavētais. Neviļus rodas jautājums, vai tas nebija tas, kas izraisīja minēto pacēluma sajūtu daudzu 
cilvēku dvēselēs? Un vai arī Rūdolfs Šteiners šajā Dvēseles kalendāra vārsmā neskar no citas puses to 
pašu fenomenu? 

Līdzīgas garīgās pasaules „dāvanas” cilvēcei nebūt nav retums, bet to efekts ir izšķiroši atkarīgs no tā, 
kādā mērā cilvēki to apzinās un izmanto savai un Zemes pozitīvai attīstībai, jo tas ir vienīgais efektīvais 
līdzeklis pret jebkādu Mind Control pasākumu ietekmi, kas nākotnē tiks aktivizēti vēl vairāk, jo 
negatīvo spēku aktivitāte likumsakarīgi pieaug samērā ar cilvēces attīstību; šai ziņā tie jāuztver kā šīs 
pēdējās stimulētāji. „Es esmu spēks, kas ļauno grib, bet beigās paveic labo”, - saka Mefistofelis Gētes 
„Faustā”. 
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Tev šajā Saules stundā 
Ir jāsaklausa viedā vēsts: 
Pasaules krāšņumam nodevies, 
Sevī, sevi jūtot, izdzīvot: 
Pazaudēt sevi var cilvēka Es 
Un atrast no jauna pasaules Es’ā. 

„Nebrīnieties, ka dažreiz, lai nonāktu līdz pareizam spriedumam, jāiet apkārtceļi, jo pārāk viegli rodas 
pavirši spriedumi, ja grib tos veidot pēc tieši vērojamiem procesiem, kuros mēs piedalāmies ar savām 
simpātijām un antipātijām. Tādēļ gaužām viegli rodas maldīgi spriedumi un pārpratumi. Turklāt mēs 
labprāt padodamies pašsuģestijai, ka spriežam objektīvi. 

Kādēļ cilvēkiem piemīt šāda nosliece? Vienkārši tādēļ, ka, cenšoties saprast īstenību, viņi bieži uzduras 
uz īpatnējām pretrunām, un, kad cilvēks uzduras pretrunai, viņš parasti mēģina tikt ar to galā atzīstot 
vienu no pretrunas komponentiem un otru noraidot, bet tas bieži vien nozīmē vispār negribēt saprast 
īstenību. 

Es gribu minēt vienu piemēru, kā var iesprukt nopietnā pretrunā, ja nesaprot dzīvu pretrunīgā 
kopsakarību ar pilnu īstenību. Savā antroposofiski orientētajā garazinātnē mēs saucam par kristietību 
to, kas ir saistīts ar Golgātas mistēriju un tās nozīmi cilvēces evolūcijā, kas pastāv tajā, ka Kristus ir 
ticis nosodīts, miris, apglabāts, tad īstā, patiesā ziņā augšāmcēlies un kā Augšāmcēlušais dzīvo tālāk. 
To mēs saucam par Golgātas mistēriju, un mēs nevaram atzīt tiesības saukties par kristieti nevienam, 
kurš to neatzīst. Bet kas bija nepieciešams, lai Kristus cilvēces labā pārdzīvotu to, ko viņš ir 



pārdzīvojis? Tam bija nepieciešams, lai Jūda viņu nodotu un, lai Kristus tiktu piesists krustā. Ja tie, kuri 
piesita viņu krustā, nebūtu to izdarījuši, tad Golgātas mistērija nenotiktu un cilvēce būtu nolemta 
bojāejai. 

Te mums ir šausmīga, reāla, es gribētu teikt, gigantiska pretruna! Kāds varētu teikt: jums, kristiešiem 
jāpateicas Jūdam par to, ka Golgātas mistērija vispār notika? Jums, kristiešiem jābūt pateicīgiem 
bendēm, kuri piesita Kristu krustā, par to, ka jūsu Golgātas mistērija vispār ir notikusi! Bet vai tādēļ 
kādam ir tiesības aizstāvēt Jūdu un bendes, lai arī ir taisnība, ka mums jāpateicas viņiem par Zemes 
jēgu? Vai uz šādu jautājumu ir vienkārši atbildēt? Vai šeit mums nav darīšana ar šausmīgu liktenīgu 
pretrunu?  

Padomājiet par to. Tik vienkārši ir pateikt: no divām lietām, kas runā pretī viena otrai, es pieņemu 
vienu, bet otru noraidu. Īstenība ir dziļāka, nekā tas, ko cilvēks bieži vien var aptvert ar savu 
domāšanu.” 

Rūdolfs Šteiners (GA 173) 

Vai nākamajā „Dvēseles kalendāra” vārsmā nav runa par vienu no šīm milzīgajām pretrunām: no 
vienas puses, lai atklātu savu patieso Es, cilvēkam jāliek savai patībai apklust, jāpazaudē sevi; no otras 
puses, nav cita spēka, kas varētu atvest viņu līdz šai atklāsmei, kā šis pats mazais, egoistiskais esiņš. 
Kas liek tam meklēt savu lielo brāli un kādā svinīgā dzīves mirklī ļaut viņam ieņemt savu vietu? „Nevis 
es, bet Kristus manī!” 
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Pasaules spīdošais krāšņums  
Liek man no dvēseles dzīlēm 
Pašdzīves dievišķos spēkus 
Atlaist kosmiskās tālēs; 
Pašam sevi atstāt, 
Vien uzticoties sevi meklēt  
Pasaules gaismā un siltuma straumēs. 
 
N  4. jūnija nedēļa            
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Kad sajūtās es augstu ticis, 
Tad liesmo manas dvēseles dzīlēs 
No gara uguns pasaulēm 
Dievu patiesais Vārds: 
Gara pamatos jaušot meklē 
Savu radniecību ar garu. 

 
Ja iejūtas noskaņojumā, kas pašlaik valda dabā, katrā ziņā tajās dienās, stundās vai brīžos, kad Saule 
tiek pie vārda, var sajust, ka gaisā virmo pats maigums savā vistīrākajā izpausmē. Šķiet, ka debesu 
zilgme ir pilna acu, kas raugās lejā uz Zemi ar lielu interesi un it kā cerībā satikties ar kādu no Zemes 



augšup vērsto skatienu, lai no savas pārpilnības apdāvinātu to ar dzīvu gaismu. Un, ja tas patiešām 
gadās, tad šī satikšanās izraisa īstas gaviles „kā augšā Debesīs, tā arī uz Zemes”.  
 
Caur silto vēju un Saules stariem ādai, šķiet, pieskaras neredzamas un tomēr gaišas un mīlestību dāsni 
starojošas būtnes. Brīžiem šīs būtnes ir tik skaidri tveramas, ka gribas tās uzrunāt un pateikties par 
sagādāto dziļa miera un paļāvības sajūtu, kas ar elementāru spēku pārņem dvēseli atbīdot tālplānā 
visas gluži cilvēciskas raizes un bažas. Tā jūtas pieskārusies kādai izsenis pazīstamai, sev radniecīgai un 
tādēļ dziļi saprotamai pasaulei, kurā valda nesatricināma kārtība un harmonija, pēc kā ilgojas jebkura 
sevi vairāk vai mazāk saprotoša cilvēka dvēsele.  
 
Ja Ziemassvētku mistērijā dievišķais gars nolaižas uz Zemes un savienojas ar cilvēku, tad vasaras 
augstākajā stundā cilvēka gars paceļas uz dvēseles spārniem gara augstienēs, savās sākotnējās mājās 
un satiekas tur ar savu Radītāju, lai pēc tam ar viņa svētību turpinātu savas Zemes gaitas. 
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14 
Maņu atklāsmēm nodevies, 
Es zaudēju pašbūtnes dzinumu. 
Domas sapņainās likās 
Iemidzinot man patību laupām, 
Bet man tuvojas modinot jau 
Maņu šķitumā kosmiskās domas. 

 
ĻAUNUMA SAKNE 
 
2001. gada 11. septembrī Amerikā notika divu pasaules ļaunumu satikšanās augstākā līmenī šī vārda gan 
tiešajā, gan pārnestajā nozīmē. Tas, ka abi šie ļaunumi nāk no viena avota, neko daudz nemaina lietas 
būtībā. Šādi vai citādi visi šie notikumi ir noteiktā mērā izmainījuši pasaules ainu – gan ārējo, gan iekšējo. 
Īstenībā tas notiek ik dienu, ik mirkli, un lielie redzamie notikumi ir tikai daudzu mazo iekšējo notikumu 
summas ārējā izpausme, jo katram ārējam notikumam ir savs iekšējs cēlonis. Savukārt ārējie notikumi 
izraisa nākamos iekšējos notikumus-pārdzīvojumus, kuri kļūst par nākamo ārējo notikumu cēloņiem.  
 
Tātad kādi cēloņi varēja izraisīt tādu notikumu kā 11. septembra traģēdija? No tā, vai mēs to sapratīsim, 
būs atkarīga mūsu attieksme pret to, t.i., iekšējs notikums, kas zināmā mērā un veidā ietekmēs turpmāko 
pasaules attīstības gaitu. 
 
Dziļajos cilvēces zemapziņas pagrabos izsenis dzīvo trīskāršs cilvēciskuma ideāls: brīvība, līdztiesība un 
brālība. Līdz ar Jaunajiem laikiem šis ideāls sācis savas gaitas augšup, cilvēku gaišajā dienas apziņā, jo, tikai 
nonācis tur, tas var tikt īstenots. Taču šai augšupejai ceļā rodas arvien jauni šķēršļi, kuru pārvarēšanai ir 
nepieciešams arvien lielāks iekšējs spēks, arvien stiprāka labā griba. Pretējā gadījumā tas pārvēršas savā 
pretstatā, ko mēs pašlaik daudzkārt arī vērojam pasaulē, kad tieksme pēc gara brīvības pārvēršas par 
neiecietību pret citādi domājošiem, par anarhismu un reliģiozu fanātismu. Taisnīguma ideja tiek apgriezta 
kājām gaisā un pārvēršas par korupciju. Patiesas, no sirds izrietošas brālības vietā notiek arvien masīvāka 
visas saimnieciskās sfēras abstrahēšana, atraušana no jebkādām cilvēciskām attiecībām un pakļaušana 
nelielas varas turētāju grupas interesēm.  
 



Tātad ārēji pasaule tiek arvien vairāk vienveidota, šablonizēta, globalizēta, neņemot vērā atsevišķa indivīda 
vajadzības, iekšēji – arvien vairāk individualizēta un – viskrasākā individualizācijas pakāpē – anarhizēta. Šīs 
divas stihiskas, cilvēku līdz galam neapzinātas tendences ir cēlonis arvien pieaugošai spriedzei, kas ik pa 
laikam izpaužas kaut kādās katastrofās.  
 
Mēģinot aptvert 11. septembrī notikušā jēgu, vienā jaukā brīdī tu sajūties kā zirgs vai putns, kuram katra 
acs skatās uz savu pusi un tādēļ nespēj aptvert aplūkojamā fenomena jēgu. Vai arī tu jūties tā, it kā kāds 
grib pārplēst tevi pušu: auksta, smalki izplānota netaisnība un akls, dzīvniecisks naids. Beidzot tev sāk 
izmisīgi pietrūkt kaut kā trešā, kāda vidus, kāda krustpunkta, kurā abi spēki varētu nonākt pie miera, rast 
izlīdzinājumu, neitralizēt viens otru. Nākamā problēma uzpeld, kad tu apzinies, ka tāds centrs, tāds vidus 
neeksistē a priori, to nevar atrast “šeit’ vai “tur”. To var atrast tikai, to pašam radot. Kā? 
 

Ja es nosodu abus ļaunumus, ja es izliekos, ka man ne ar vienu, ne ar otru nav nekādas darīšanas, tādējādi 
cerēdama atrast līdzsvaru, tad abas varas netraucēti turpina iet savus ceļus, plosot pasauli pušu, bet tas, ko 
es atrodu no tām it kā “tīrajā” vidū, ir viens liels tukšums. Pasaule sašķeļas, vidū atstādama tukšumu, aizu, 
NEKO – kaut ko tādu, kam nav nekāda satura, un tā ir mana dvēsele!  

Vidus ir kādam veselumam. Izlīdzinošais vidus nevar būt bez tā, kas jāizlīdzina. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, 
ka Es varu izlīdzināt vai, pareizāk teikt, piedalīties abu ļaunumu izlīdzināšanā, tikai atzīstot tos manī pašā 
esam.  
 
Es meklēju sevī to, kurš augstprātīgi aprēķina savu labumu un aizver acis uz to, ka tas tiek panākts uz citu 
rēķina; un es meklēju sevī to, kurš redz vienīgi savu taisnību un aizdegas dusmās, kad kaut kas nav viņam 
pa prātam, es nostādu savā dvēselē abus vienu otram pretī, nostājos pa vidu un saku vienam: tu varētu 
vairāk domāt par citu labumu un ļaut citiem rūpēties par savējo, jo tikai dodošais cilvēks ir īsts cilvēks. Un 
otram: tu pats jutīsies brīvs tikai tad, kad atzīsi arī citu cilvēku tiesības uz brīvību. Ja es to daru regulāri, ja 
es arvien skaidrāk saskatu sevī brīžiem vienu, brīžiem otru ļaunumu un runāju ar tiem savā vidū, tad es 
varu būt droša, ka nākamais sprādziens, nākamā katastrofa būs par vienu kripatiņu vājāka, ka pasaules 
vidus kļūs par šo kripatiņu stiprāks, un tas ir vienīgais, ko es kā izlīdzinoša būtne varu darīt lietas labā, proti, 
vismaz vienā pasaules punktā, kas ir manā dvēselē, apturēt divu ļaunumu griezto velna riteni, kas draud 
ieraut savā virpulī mūs visus, izspiežot no mums visu cilvēcisko un līdz ar to nolaupot mums mūsu jēgu. 
 
Lasot presē un dzirdot dažādu cilvēku pārdomas par šo notikumu un tā iespējamām sekām, taisni uzkrīt 
tas, ka liela daļa gan aculiecinieku, gan no malas vērotāju ir norūpējušies tieši par šo vidu, par 
izlīdzinājumu, par to, lai apstādinātu netaisnības un naida griezto iznīcības riteni. Cilvēcē sākas izšķirošais 
polarizācijas un vidus veidošanas process. Jo stiprāks un pārliecinātāks tas top atsevišķā cilvēkā, jo 
stabilāka un gaišāka kļūst visa pasaule. 
 

Ārējie notikumi izraisa iekšējos, iekšējie – pārdzīvojumi, domas, lēmumi – ir nākamo ārējo notikumu 
izraisītāji. Pasaules iekšpuse un ārpuse savstarpēji ietekmē cita citu. Mums to apzinoties, pasaule atgūst 
savu veselumu, savu dievišķo pirmtēlu. 

 



P  2. jūlija nedēļa              
 
15 
Kā apburtu es jūtu  
Pasaules šķitumā virmojam garu 
Un ietinam man paša būtni 
Neskaidru sajūtu miglā,  
Lai dāvātu man spēku, 
Ko pats sev bezspēcīgs ir dot 
Mans Es, kas ieslodzīts ir sevī. 
 
Q  3. jūlija nedēļa           3-я неделя июля) 
 
16 
Slēpt gara dāvanu man sirdī 
Liek stingri mana nojausma, 
Lai Dieva dotais, ienākoties 
Un briestot dvēseles dzīlēs , 
Man nestu patības augļus. 
 
R 4. jūlija nedēļa – 4-ая неделя июля) 
 
17 
Tā runā pasaules Vārds, 
Ko es caur maņu vārtiem 
Sev dziļi dvēselē drīkstēj’ ievest: 
Piepildi sava gara dzīles 
Ar manām pasaules tālēm, 
Lai kādreiz rastu mani sevī. 

 
 
VASARAS CEĻŠ 
 
„Vispirms ārpasaule caur maņu iespaidiem burtiski izvelk cilvēka dvēseli un līdz ar to viņa domas ārā 
jutekliskajā pasaulē („Ārējā maņu visumā zaudē domu spēks savu pašesmi”). Dvēselei esot ārpus 
sevis, ekstāzē no juteklisku iespaidu pārpilnības, ārpasaule apaugļo to ar katru maņu iespaidu. Šajā 
uztveres procesā mūsos faktiski tiek radīts tas, ko mēs saucam par savu Es, un arī tas, kas kā 
augstākais Es darbojas mūsos kā mūsu radošais aspekts („...lai dāvātu man spēku, ko pats sev 
bezspēcīgs ir dot mans Es, kas ieslodzīts ir sevī.”). Daudzos soļos „Dvēseles kalendārs” izseko vasaras 
ceļā tālāk, kā „dievišķā Vārda radītais” dvēselē briest un pieņemas spēkā. Šai ziņā dvēsele mācās no 
lielās Mātes-dabas pati kļūt par māti: „lai varētu es sevi sevī nest”. 
 
Ja mēs regulāri ieskatāmies arī pretējās gada vārsmās, kas iezīmē dvēseles ziemas ceļu, mēs varam 
rast iekšēju līdzsvaru un sajust garīgu pamatu zem kājām, kas palīdz mums nepazaudēt sevi vasaras 
jutekļu eiforijā. 
 
 
 
 



ZIEMAS CEĻŠ 
 
Šeit viss sākas ar paša pieredzi: „Nu, iekšēji no jauna dzīvināts, Es varu sajust savu būtni plašu, un 
spēka pilns es domu starus no dvēseles varas saulainās varu sūtīt dzīves mīklām pretī...” Dziļai 
ziemai atbilst zemākā Es upurēšana, augstākā Es piedzimšana un jaundzimušā gara bērna augšana. 
Tas notiek turpinot maņu orgānu attīrīšanu un apskaidrošanu: „Kļūst domu vara stiprāka kā gara 
piedzimšanas sekas, Tā izgaismo man maņu trulos tēlus līdz pilnai skaidrībai.”  
 
Caur maņu orgāniem, kas ir pārveidojuši un bagātinājuši gara rosināto domāšanu, visa pasaule ienāk 
cilvēkā un atrod viņā pati sevi: „Cilvēka būtnes iekšienē ieplūst maņu iespaidu bagātība, pasaules 
gars sevi atrod cilvēka acs spoguļtēlā...”. Pasaules esamība saka cilvēkam: „Tevī ienesot dzīvību 
savu, to atbrīvojot no burvju valgiem, sasniegšu es savu patieso mērķi.” 
 
Martins Barkhofs, „Rūdolfa Šteinera gaismas joga”. 
______________________________________________________ 
Martin Barkhoff, Rudolf Steiners Licht-Seelen-Yoga, Info-3, 06/10. 
 

 
S  1. augusta nedēļa  
 
18 
Vai spēšu dvēseli es izplest 
Tā, lai tā pati savienotos  
Ar pasaules Vārda dīgli saņemto? 
Es nojaušu, ka spēks man jārod, 
Lai dvēseli godam izveidotu, 
Par gara tērpu padarītu. 

 
 Vārda spēks 

Kas ir „Pasaules Vārds”? Vai tas, kas „bija iesākumā” un no kā radās viss, kas radās? Un tas tagad ir 
manī? Tas grib man kaut ko teikt vai, pareizāk, tas nepārtraukti uzrunā mani – caur visu, ko es uztveru 
ar savām maņām, kas rosina manī sajūtas, vēlmes, domas, kas faktiski ir visas manas dzīves saturs. Un 
ne vien manas, bet arī ikviena cita cilvēka dzīves saturs, visas cilvēces, visas mūsu Saules sistēmas 
saturs un jēga.  

Dzīves gaitā, sevišķi tās pirmajā pusē, mūsu dvēseles pasaule veidojas ārpasaules iespaidu ietekmē. 
Skaisti, priecīgi un pacilājoši iespaidi paplašina mūsu dvēseles telpu un izgaismo to, savukārt smagi, 
sāpīgi un nomācoši sašaurina to, bet arī padziļina. Visi kopā piešķir tai tās vienreizējo veidolu, kas 
turpmākajā dzīvē nosaka mūsu attiecību veidu ar pasauli un līdzcilvēkiem. 

Līdz noteiktam brīdim mūsu biogrāfijā pati dzīve, apstākļi, kuros mums nākas dzīvot, nosaka mūsu 
iespaidus un līdz ar to mūsu personības attīstību, bet tad pienāk laiks, kad mēs varam paši noteikt, 
kādus iespaidus gribam gūt un kā ar tiem strādāt, līdz ar to apzināti veidojot un pārveidojot savu 
dvēseli tā, lai tā iespējami labāk atbilstu mūsu ideālam, kļūdama par cienīgu ietvaru Pasaules Vārdam. 
Kad „Pasaules Vārds” uzdīgst mūsu dvēselē, tas sāk darboties caur mums pie pasaules jēgas 
īstenošanas. 
 
 
 



St  2. augusta nedēļa     
 
19 
Noslēpumaini jauniegūto  
Atmiņā ieslēgt – tā lai būtu 
Manas tieksmes turpmākā jēga. 
Tai stiprinoties jāmodina 
Manis paša dvēseles spēki 
Un topot mani man pašam jādod. 

 
DESMIT VĒRŠA BILDES 
 

 
Autors Kakuans 
Ilustrācijas: Tomikihiro Tokuriki 
 
Pārdomājot nākamo „Dvēseles kalendāra” vārsmu manā uzmanības lokā nokļuva šīs ķīniešu 
vārsmas-meditācijas, kurās runa ir par to pašu mūžīgo cilvēka meklējumu ceļu pēc savas īstās 
būtības. Senā tēlainā vārsmu apziņa mijas ar skaidrām komentāru domām, un apbrīnojamā kārtā 
1. vērša vārsmā klusi ieskanējās tieši 20., kārtējās „Dvēseles kalendāra” vārsmas motīvs. Katrā ziņā 
tā man šķita. Tas mudināja mani papētīt ar šo domu arī nākamās 9 vērša vārsmas, un es atklāju, ka 
abi ceļi – nebūt ne viennozīmīgi un tomēr – ik pa laikam satiekas, pat gandrīz saplūst kopā, tad 
atkal šķiras, paužot, šķiet, pilnīgi pretēju noskaņojumu, lai pēc tam dažādos iekšējos ceļos atkal 
tuvotos viens otram.  
 
Ošo savā grāmatā „The Search” analizē šīs ļoti senās, tao tradīcijai piederošās bildes-meditācijas, 
kuras dzen meistars Kakuans, kas dzīvoja 12. gadsimtā, uzzīmējis no jauna un pievienojis tām 
savus komentārus, kuros ir skaidri jaušama pavisam cita apziņa. Galu galā 12. gadsimts ir laiks, kad 
cilvēce tuvojās 5. Pēcatlantiskās kultūras jeb apziņas dvēseles laikmeta slieksnim. Interesanti ir 
tas, ka sākotnējs darbs beidzās ar 8. vārsmu, kurā tiek sasniegts lielais NEKAS, tukšums, senās, 
pirmskristīgās gudrības virsotne, bet Kakuans ir papildinājis to ar vēl divām vārsmām, kurās tiek 
iezīmēta lielā krīze un tālākais ceļš atbilstoši Jauno laiku apziņai un viscaur kristīgā ziņā. 
 
Es negribu neko apgalvot, tikai aicinu Jūs iziet nākamo ceļa strēķi abu dižo gara darbu pavadījumā. 
Lai pie kādām atziņām katrs no mums pa ceļam nonāktu, manuprāt, tas katrā ziņā varētu palīdzēt, 
no vienas puses, ar citām acīm paskatīties uz mūsdienās aktuālo, bet savu noslēpumu un mīklu 



pilno „Dvēseles kalendāru”, no otras puses, sajust seno garīgo ceļu raksturu un nozīmi un sataustīt 
pāreju no senās luciferiskās gudrības pie jaunās, kristīgās. 
______________________________________________ 
Zehn Bilder des Ochsen von Kakuan. Tulkojums no vācu valodas. 
 
Kakuana vārsmas angļu valodā var lasīt šeit: http://www.karate.butsu.net/texts/10_Bulls.html 
 
Paša Kakuana zīmētās bildes: http://homepage2.nifty.com/sanbo_zen/cow_e.html 
 

Minētās Ošo grāmatas fragments angļu valodā: 
http://www.messagefrommasters.com/oshozen/osho_on_kakuan_ten_bulls_of_zen.htm 
 
 

T  3. augusta nedēļa    3-ая неделя августа) 
 
20 
Tā nu es jūtu savu esmi, 
Kurai – tālu no pasaules Esmes – 
Pašai sevi sevī jāizdzēš būtu 
Un, ceļot uz pašas pamatiem vien, 
Pašai sevi sevī nonāvēt nāktos. 

 

 
 
1. Meklējot vērsi  
 
Šīs pasaules ganībās 
es nebeidzami šķiru augsto zāli 
meklējot vērsi. 
Es sekoju nezināmām upēm,  
zaudēju sevi  
savītās takās tālajos kalnos; 
mani spēki izsīkst, 
un mana enerģija ir izsmelta, 
es nevaru  



atrast vērsi. 
Es dzirdu tikai cikādes sisinām 
naksnīgā mežā. 
 
Komentārs: Vērsis nekad nav zudis. Kam tad tas būtu jāmeklē? Tikai tādēļ, ka esmu atšķirts no 
savas patiesās dabas, es viņu neatrodu. Maņu mulsumā es pat esmu pazaudējis viņa pēdas. Tālu 
no mājām es redzu daudzus krustojumus, taču kurš no ceļiem ir pareizais, es nezinu. Alkas un 
bailes, labais un ļaunais apstāj mani. 
 
 

U  4. augusta nedēļa     
 
21 
Es jūtu svešas varas augli, 
Kas stiprinoties dod man mani pašu, 
Es dīgli jūtu briestam 
Un gaismas pilnu jausmu aužam 
Manā dvēselē patības varu. 

 
2. Pēdu nospiedumu atklāšana 
 
Upes krastā, zem kokiem 
es atklāju pēdu nospiedumus! 
Pat zem smaržīgās zāles  
es redzu viņa pēdas.  
Dziļi attālos kalnos 
tie ir atrodami. 
Šīs pēdas nevar būt paslēptas labāk, 
nekā paša deguns, 
kad raugies debesīs. 
 
Komentārs: Ja es saprotu mācību, tad es redzu vērša pēdu nospiedumus. Tad es iemācos, ka tāpat, kā 
daudzi priekšmeti tiek pagatavoti no viena metāla, tā arī miriādi vienību rodas Patības darbnīcā. Ja es 
neatšķiru, kā lai es iepazīstu, kas ir patiess un kas nepatiess? Es vēl neesmu šķērsojis vārtus, bet es 
esmu atklājis taku. 



 
 

V 1. septembra nedēļa     
 
22 
Gaisma no pasaules tālēm 
Turpina spēcīgi manī dzīvot: 
Tā kļūst par dvēseles gaismu 
Un iespīd gara dzīlēs, 
Lai atraisītu augļus, 
Ko cilvēkpatme no pasaules patmes 
Laikmetu gaitā briedināja. 

 
 

 
3. Vērša uztvere 
 
Es dzirdu lakstīgalas  
dziesmu. 
Saule ir silta, 
vējš maigs, 
ganības upes krastā 
zaļas. 
Šeit nevar paslēpties 
neviens vērsis! 
Kurš mākslinieks 
spēj uzgleznot 
šo smago galvu, 
šos lieliskos ragus? 
 
Komentārs: Ja kāds dzird balsi, viņš var atrast avotu. Tikko sešas maņas ir izgaisušas, vārti ir šķērsoti. 
Lai kur viņš ieietu, viņš redz vērša galvu. Šī vienība ir kā sāls ūdenī, kā krāsa tintē. Pat vissīkākā lieta 
nav atšķirta no Patības. 
 
 
 



W  2. septembra nedēļa     
   
23 
Rudenīgi aprimst  
Maņu iespaidu pievilcība; 
Gaismas atklāsmē jaucas 
Biezie miglas vāli. 
Es saskatu kosmiskās tālēs 
Rudens pasaules miegu. 
Vasara ienāca manī. 

 

 
4. Vērša savaldīšana 
 
Es savaldu viņu 
šausmīgā  
cīņā. 
Viņa milzīgā griba  
un viņa spēks 
ir neizsmeļami. 
Viņš triecas 
augstu debesu pļavā, 
tālu virs mākoņu miglas, 
vai stāv 
nepieejamā 
aizā. 
 
Komentārs: Es pavadīju ilgu laiku mežā, bet šodien es viņu esmu satvēris. Viņš ir iemīlējies ainavā, un 
tas izsit viņu no virziena. Viņš ilgojas pēc saldākas zāles un dodas prom. Viņa gars ir vēl ietiepīgs un 
bez iemauktiem. Ja es gribu viņu pakļaut, man jāpaceļ pātaga. 
 
 
 
 
 



X  3. septembra nedēļa     
 
24 
Arvien no jauna sevi radot, 
Dvēsele apzinās savu esmi; 
Pasaules Gars, tas tiecas tālāk, 
Jaunu dzīvību sevis izziņā guvis, 
Un rada no dvēseles tumsas  
Pašаpzinātās gribas augli. 

 

 
5. Vērša pieradināšana 
 
Vajadzīga pātaga un striķis, 
citādi viņš aizbēgs prom 
lejā pa putekļaino ielu. 
Ja viņš ir labi audzināts,  
tad viņš  
pavisam dabiskā kārtā 
kļūst maigs. 
Un tad viņš klausa 
savam meistaram 
pilnā mērā. 
 
Komentārs: Kad uzaust viena doma, tai seko nākamā. Ja pirmā doma ceļas no gaismas, tad visas 
sekojošas domas ir patiesas. Caur maldiem cilvēks padara visu nepatiesu. Maldus izraisa nevis 
objektivitāte, tā ir subjektivitātes sekas. Turi stingri deguna riņķi un nepieļauj ne mazāko šaubu. 
 



Y  4. septembra nedēļa     
 
25  
Nu drīkstu piederēt es sev 
Un gaismu iekšējo uz āru starot 
Telpas un laika tumsā. 
Dabiskā būtne velk uz miegu, 
Dvēseles dzīlēm jāpaliek modrām 
Un nomodā jānes Saules kvēle 
Ziemas aukstajās straumēs.  

 
 

 
6. Jāšana mājup uz vērša 
 
Es uzkāpju vērsim mugurā 
un jāju 
lēnām atpakaļ uz mājām. 
Manas flautas balss  
skan cauri vakaram. 
Es diriģēju nebeidzamo ritmu,  
ar plauktas sitieniem  
pavadot 
pulsējošo harmoniju. 
Vai tam, kas saprot šo vārdu jēgu, 
vēl vajag vārdus?  
 
Komentārs: Cīņa ir galā; guvums un zaudējums ir līdzīgi. Es dziedu sādžas malkas cirtēja dziesmu un 
spēlēju bērnu melodijas. Jājot uz vērša es vēroju mākoņus virs savas galvas. Es virzos uz priekšu, un 
nekas nesauc mani atpakaļ. 
 
 
 
 



Z  1. oktobra nedēļa     
 
Mihaela laika noskaņa 
 
26 
O dabas māte, tavu esmi             
Es nesu savas gribas dzīlēs, 
Un manas gribas uguns vara, 
Tā rūda mana gara asnus, 
Lai dzemdētu tie pašizjūtu, 
Kas mani manī nestu. 

 

 
7. Vērsis pazūd 
 
Jāšus uz vērša 
es sasniedzu savu mājokli. 
Man ir jautri. 
Nav vairs nekāda vērša. 
Ir nolaidusies krēsla. 
Svētlaimīgā mierā 
esmu atstājis  
pātagu un striķi 
savā būdā  
zem salmu jumta. 
 
Komentārs: Viss ir viens likums, nevis divi. Mēs tikai iztaisām no vērša kaut ko laicīgi ierobežotu. Tas ir 
kā attiecības starp zaķi un slazdu, starp zivi un tīklu. Tas ir kā zelts un mēsli vai kā Mēness, kas parādās 
aiz mākoņa. Skaidras gaismas ceļš ved cauri bezgalīgiem laikiem.  
 
 
 
 
 



-A  2. oktobra nedēļa        
 
Rudens 
 
27 
Es raugos savas būtnes dzīlēs: 
Tur rosās jausmu pilnas ilgas, 
Ka reiz es atradīšu sevi 
Kā vasarsaules dāvanu, kā dīgli, 
Kas rudens vēsmās sildot dzīvo 
Kā manas dvēseles spēku asns. 

 
8. Vērsis un Patība pazūd 
 
Pātaga, striķis, cilvēks un vērsis – 
viss sakausējas par NEKO, 
šīs debesis ir tik neizmērojami lielas, 
ka neviena vēsts  
nevar tās aptraipīt. 
Kā varētu sniega pārsla 
pastāvēt trakajā ugunī? 
Šeit ir patriarhu  
pēdu nospiedumi. 
 
Komentārs: Viduvējība ir prom. Gars ir attīrīts no jebkādiem ierobežojumiem. Ne es meklēju kādu 
apgaismības stadiju, ne uzturos tur, kur nav nekādas apgaismības. Tā kā es nekavējos neviena no šiem 
stāvokļiem, acis nevar mani redzēt. Ja simtiem putnu apkaisītu manu ceļu ar ziediem, tad šāda uzslava 
būtu bez nozīmes. 



-B  3. oktobra nedēļa        
 
 
28 
Nu, iekšēji no jauna dzīvināts, 
Es varu sajust savu būtni plašu,  
Un spēka pilns es domu starus 
No dvēseles varas saulainās 
Var’ sūtīt dzīves mīklām pretī 
Un dažu vēlmi piepildīt, 
Kam cerība jau spārnus lauza. 

 

 
9. Avots ir sasniegts 
 
Atgriezies pie avota. 
Bet soļi bija velti. 
Labāk es būtu bijis 
akls un kurls 
no paša sākuma. 
Dzīvot īstajās mājās, 
nerūpējoties par āru – 
upe plūst rāmi 
un ziedi ir sarkani. 
 
Komentārs: No paša sākuma patiesība ir skaidra. Klusā mierā vēroju integrācijas un dezintegrācijas 
formas. Kas nav sagūstīts „formā”, tas nav „jāreformē”. Ūdens ir smaragda zaļš, kalns ir indigo krāsā, 
un es redzu to, kas liek rasties, un to, kas sagrauj. 



-C  4. oktobra nedēļa        
 
29  
Sev pašam domāšanas gaismu 
Iekšā spēcīgi aizdegt, 
Skaidrojot pārdzīvotā jēgu 
No pasaules gara spēkavota: 
Tas man ir vasaras mantojums, 
Rudens miers un ziemas cerība. 

 

 
10. pasaulē 
 
Basām kājām un kailām krūtīm 
iejaucos 
pasaules cilvēku starpā. 
Manas drēbes ir saplēstas un noputējušas, 
un es esmu vienmēr 
laimīgs. 
Man nav vajadzīga nekāda maģija, 
lai pagarinātu savu dzīvi:  
tagad, manā priekšā 
nedzīvi koki 
top dzīvi. 
 
Komentārs: Kad es esmu savu vārtu rūmē, tūkstoš gudro neko nezina par mani. Mana dārza skaistums 
ir neredzams. Kādēļ būtu jāmeklē patriarhu pēdu nospiedumi? Es eju tirgus laukumā ar savu vīna 
pudeli un atnāku mājās ar savu nūju. Es apmeklēju krogu un tirgu, un ikviens, kuru es uzlūkoju, top 
apgaismots. 
 



-D  5. oktobra  
 
30 
Saulainā dvēseles gaismā 
Plaukst manu domu gatavie augļi; 
Pašapziņā drošā 
Pārvēršas visas jūtas. 
Priecīgi varu sajust  
Rudenī mostamies garu: 
Ziema manī uzmodinās 
Dvēseles vasaru. 

 
 

 
10. Pasaulē 
 
Basām kājām un kailām krūtīm 
iejaucos 
pasaules cilvēku starpā. 
Manas drēbes ir saplēstas un noputējušas, 
un es esmu vienmēr 
laimīgs. 
Man nav vajadzīga nekāda maģija, 
lai pagarinātu savu dzīvi:  
tagad, manā priekšā 
nedzīvi koki 
top dzīvi. 
 
Komentārs: Kad es esmu savu vārtu rūmē, tūkstoš gudro neko nezina par mani. Mana dārza skaistums 
ir neredzams. Kādēļ būtu jāmeklē patriarhu pēdu nospiedumi? Es eju tirgus laukumā ar savu vīna 
pudeli un atnāku mājās ar savu nūju. Es apmeklēju krogu un tirgu, un ikviens, kuru es uzlūkoju, top 
apgaismots. 



-E  1. novembra nedēļa        
 
31 
Gaisma no gara dzīlēm 
Uz āru tiecas saulaini: 
Tā kļust par gribasspēku dzīvē, 
Un spīd un staro maņu tumsā, 
Lai spēkus atraisītu, 
Kas jaunrades varai no dvēseles asniem 
Cilvēku darbos ļauj nobriest. 
 
 
-F  2. novembra nedēļa        
 
32 
Es jūtu briestam paša spēku, 
Ar pasauli kas mani saista; 
Es jūtos arvien stiprāks sevī, 
Lai skaidrību sev gūtu 
Par likteņiem, kas dzīvē valda. 
 
 
-G  3. novembra nedēļa        
 
33 
Tā jūtu pasauli es, kura 
Bez manas dvēs’les līdzdalības  
Vien salti tukšu dzīvību 
Un, savu nevarību paužot, 
No jauna sevi dvēselēs radot, 
Tik nāvi sevī atrast spētu. 
 
  
-H  4. novembra nedēļa        
 
34 
Noslēpumaini vec-saglabāto 
Ar jaundzimušo paša esmi 
Sev iekšā sajust dzīvīgotu: 
Tam, pasaul’spēkus modinot,  
Der manas dzīves darbos ieplūst 
Un topot mani esmē iekļaut. 
 



 -I  1. decembra nedēļa        
 
35 
Vai varu izzināt es esmi, 
Lai sevi atpazīt tā spētu 
Dvēseles jaunrades dziņā? 
Es jūtu, ka man vara dota 
Paša patību pasaules Patībā 
Kā daļu pieticīgi iekļaut. 

35. vārsmai 
 
Sācies adventes laiks, četri ceļa posmi, kas cilvēkam ejams, lai kārtējo reizi nedaudz tuvotos sev 
pašam, savai patiesai būtībai. Šis ceļš sākas ar fiziskā mājokļa sakārtošanu. Jāpārlūko visas telpas, 
jāieskatās visos aizmirstos kaktos, jāiztīra bēniņi no zirnekļu tīkliem, jāpārbauda, vai pagrabā nav 
parādījušies pelējuma traipi, jāizvēdina istabas, jāizmazgā aizkari, kas nu kuram. Tas ir meditatīvs 
darbs, jo ar šo mājokli ir domāta mūsu fiziskā miesa, mūsu pieticīgā būdiņa, kas ir aicināta kļūt par 
gaišu un greznu templi, kurā var dzīvot un darboties mūsu īstais Es, tas, ko mēs savas attīstības gaitās 
esam izlikuši ārpus sevis, saukdami to par Dievu, pielūdzot to kā visaptverošo gudrību un visuvareno 
spēku. Tā tam bija jābūt un tā tas būs vēl tik ilgi, kamēr templis nebūs gatavs. Lai kādreiz sasniegtu šo 
mērķi, mums katram krietni jāpiestrādā, jo galu galā šis templis ir visiem viens. Katra centieni kalpo tā 
pilnveidošanai, katra nolaidība kavē to. Šī atziņa var iedvesmot mūs pārvarēt dabisko kūtrumu un 
neatlaidīgi strādāt pie sava ieguldījuma kopīgā lietā.  
Laikmetu mijā šī tempļa iedīglis tika iedēstīts Zemes augsnē līdz ar Jēzus piedzimšanu.  
 

-K 2. decembra nedēļa     
 
36 
Manas būtnes dziļumos runā, 
Gribot atklāties, noslēpumainais 
Pasaules Vārds: 
Piepildi sava darba mērķus 
Ar mana gara gaismu 
Un sevi upurē caur mani. 

 
Otrajā adventes nedēļā uzmanības centrā nokļūst dzīvības procesi, t.i., dziedinošie, reģenerējošie un 
uzbūves spēki. 
 
Ja mēs paliekam pie salīdzinājuma ar māju, ko pirmajā adventes nedēļā atbrīvojām no visa vecā, liekā, 
nokalpojušā – no balasta, kas pārāk spēcīgi piesien mūs pie materiālās pasaules; ja mēs sakoduši 
zobus skrāpējām no sienām vecu tapešu kārtas, elpojot putekļus demontējām dažnedažādus, gadu 
gaitā sabūvētus antresolus un kambarus, lauzām ārā vecās, sašķobījušās durvis, varbūt pat vienu otru 
sienu, pārplānojot māju atbilstoši savām jaunām vajadzībām, tad tagad, kad visi atkritumi un lūžņi ir 
sakrāmēti neskaitāmos maisos un aiznesti prom, kad māja izskatās kā viens vienīgs skelets ar tukšām 
durvju ailēm, savainotām sienam un sapelējušiem kaktiem, mēs sākam lielo dziedināšanas darbu. Tiek 
nomainīti logi, mazgāti un līdzināti griesti un sienas, skelets tiek apaudzēts ar jaunu miesu, tiek 
atjaunota visa ūdens saimniecība, pārvilkti elektriskie vadi, mājā pamazām tiek iedvesta jauna dzīvība.  
 
Ja mēs darām to meditatīvi, t.i., veicot ārējos darbus ieklausāmies arī savos iekšējos pārdzīvojumos, 
mēs varēsim ievērot, ka īstenībā ārējs process ir tikai līdzīga iekšēja procesa projekcija, kas piešķir 



visam pasākumam pavisam citu jēgu un nozīmi, jo, tikai sekojot savām sajūtām un arvien no jauna 
sabalansējot ar tām ārējās aktivitātes, mēs varēsim iekārtot savu mājokli atbilstoši savam aktuālam 
iekšējam stāvoklim, lai varētu kādu laiku dzīvot saskaņā ar to.  
 
Otrajā adventes nedēļā mēs esam „labs pārvaldnieks”, kas no sirds gatavo mājokli savam Kungam, 
savam Es. 
 

-L  3. decembra nedēļa      
 
Ziema 
 
37 
Nest gara gaismu pasaules ziemas naktī 
Sirds dzinums svētlaimīgi tiecas, 
Lai gaišie dvēseles asni  
Dzen saknes pasaules augsnē, 
Un Dieva Vārds šai maņu tumsā 
Skan apskaidrojot visu esmi. 

 
Trešā adventa nedēļa 

Ja pirmīt mūsu jaunajā mājā līdz ar siltuma, ūdens saimniecības un elektriskā tīkla sakārtošanu ienāca 
dzīvība, tad šiem darbiem tomēr bija nepieciešams piesaistīt speciālistus, lietpratējus. Mēs drīkstējām 
tikai izteikt savas aptuvenas vēlmes. Arī mūsu pašu organismā dzīvības procesi ir tie, pār kuriem 
mums vēl nav īsti varas. Tos pagaidām arī regulē un uztur daudz augstāka ranga „speciālisti”, nekā 
mēs savā pašreizējā attīstības pakāpē.  

Savukārt trešajā nedēļā, kad runa jau ir par sienu krāsošanu, aizkaru piemeklēšanu un citiem, vairāk 
mākslinieciskiem darbiem, mēs varam pilnīgi apzināti tajos iesaistīties. Mēs arvien vēl neesam šīs 
mājas likumīgais Kungs, bet gan tās labāks vai sliktāks pārvaldnieks, kas ir jo labāks, jo vairāk ieklausās 
sava Kunga vēlmēs, jo labāk pazīst viņa gaumi un intereses, viņa pasaules redzējumu un 
pamatnoskaņojumu.  

Dekorējot savu mājokli, mēs piešķiram tam dvēseli, sava Kunga dvēseles spoguļtēlu. 
 

-M  4. decembra nedēļa      
 
Svētās nakts noskaņa 
 
38 
Es jūtu, it kā atburts 
Ir dvēseles klēpī gara bērns; 
Sirds gaišumā ir radījis 
Svētais pasaules Vārds 
Cerības debesu augli, 
Kas gavilēdams pasaules tālēs aug 
No manas būtnes dievpamatiem. 

 



Lai arī fiziskajā pasaulē lietas neiet tik ātri, kā tās var izdomāt, tomēr soli pa solim arī tur tās iet uz 
priekšu. Katrā ziņā tik un tā ārējās norises var tikai sekot iekšējām, un iekšējā mājoklī nākamnedēļ 
atliek sarūpēt pēdējos „sīkumus” lolotā gara bērna sagaidīšanai: mieru, klusumu un, neskatoties ne uz 
ko, aktīvu paļāvību labajiem pasauli vadošajiem spēkiem. Bet izšķirošs iekšējs solis, kas katram no 
mums reiz būtu jāsadūšojas spert, ir pašizcīnītā atskārsme, ka šie pasauli vadošie spēki, kas līdz šim ir 
rādījuši mums ceļu no garīgām tālēm, kopš 2000 gadiem vairs nemīt nekur citur kā mūsu pašu 
dvēselē, ka turpmāk tieši un tikai no mums ir atkarīgs, kur virzīsies mūsu pasaule, kāda tā būs, visi tās 
likteņi – no manis, no Tevis, no mums visiem un katra atsevišķā. Šī arī ir Ziemassvētku mistērijas vēsts: 
pasaules Gaisma, kas visus iepriekšējos laikus ir vadījusi mūs kā tālā zvaigzne virs gudro ķēniņu 
galvām, grib iemājot mūsos un caur mums turpināt veidot pasauli tālāk, kamēr tā būs sasniegusi savu 
skaisto mērķi.  
 

-N  5. decembra nedēļa        
 
39 
Nodevies gara atklāsmei, 
Es sajūtu pasaules būtības gaismu. 
Domu spēks pieaug, lai skaidrojoties 
Dotu man mani pašu, 
Un modinot man atraisās  
No domātāja varas pašizjūta. 

 
“Bet eņģelis tiem sacīja: Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas tiks visai 
cilvēcei. Jo jums šodien piedzimis atveseļošanās Nesējs…” (Lūkas 2,10-11). Cik reizes nav dzirdēti 
un lasīti šie vārdi, taču mēģināsim vēlreiz tajos ieklausīties. Kas tas ir par prieku, kas ir tik liels, ka 
tiks visai cilvēcei? Un kas tā par atveseļošanos, kas ir šī prieka cēlonis? 
 
Vārdam “vesels” ir divas nozīmes. Viena ir saistīta ar veselību, otra ar veselumu, taču būtībā abos 
gadījumos runa ir par vienu un to pašu: par veselību kā veselumu jeb otrādi. Vesels ir tas, kam 
netrūkst nevienas daļas un visas darbojas atbilstoši veseluma idejai. Atveseļošanās, savukārt, nozīmē 
kādas slimības pārvarēšanu vai arī zaudētā veseluma atgūšanu, un tā kā ikviena izciesta slimība, 
jebkura pārvarēta sašķelšanās ved pie kādas jaunas veselības vai veseluma pakāpes, tad mēs varam 
teikt, ka prieks, kuru pasludina eņģelis, ir kādas senas melodijas izbirušo skaņu atveseļošanās prieks 
jaunajā simfonijā; tas ir veca sabrukuša tempļa šķembu atveseļošanās prieks jaunajā pilsētā; tas ir 
saskaldītās mazajos ego Vecās Derības cilvēces atveseļošanās prieks Jaunās Derības cilvēcē, kas ir 
brīvo, mīlestībā vienoto indivīdu kopa. 
 
Pirms Kristus parādīšanās uz Zemes cilvēcei bija tikai pagātne. Tā dzīvoja no senās, arvien vairāk 
izdziestošās gudrības atliekām, kura ir radījusi cilvēci kā vienu, kaut arī augstāku un tomēr tikai dabas 
valstību blakus dzīvnieku, augu un minerālu valstībai. Kopš Kristus ienākšanas cilvēka miesā cilvēcei 
tika apsolīta un caur Viņa nāves un Augšāmcelšanās mistēriju reāli piešķirta nākotne. Bez šī lielā 
dievišķās uzupurēšanās darba Zemei draudēja totāla nāve, cilvēcei – izmiršana.  
 
Mēs gan nedrīkstam uztvert šo nākotni kā skaisti iepakotu dāvanu, kuru atliek tikai attīt, lai jau varētu 
baudīt. Tā ir daudz vērtīgāka dāvana, nekā mēs varam iedomāties, jo, pirmkārt, mums tika dāvāts 
mērķis: mūžīgā dzīvība, un, otrkārt, viss, kas ir nepieciešams šī mērķa sasniegšanai: parādīts ceļš, kas 
ved pie šī mērķa, norādīts uz durvīm, aiz kurām šis ceļš sākas, dota gaisma to apgaismot, palīgs, kas 
neļaus mums nomaldīties. Netika aizmirsta arī ceļa maize un neizsīkstošo spēku avots, no kura mēs 
drīkstam smelties paguruma brīžos. 



 
Taču izšķirošais ir tas, ka viss iepriekš minētais ir ielikts mūsos pašos reizē ar Es-esmu-apziņu jeb 
pašapziņu, kas kā piliens no kosmiskā Kristus Es, no Logosa, no kādreiz cilvēkam neizsakāmā Dieva 
vārda, ienāca cilvēku dvēselēs. Tas bija Golgātas mistērijas auglis, Debesu hierarhiju dāvana Zemei un 
cilvēcei, kurām bez tās nebūtu nekādas iespējas atbrīvoties no matērijas gūsta. 

 

Antroposofijas gaismā cilvēces likteņi vēsturiskas tapšanas gaitā gūst pavisam jaunu, pārsteidzoši 
reālu un praktisku nozīmi. Tam, kurš ir piepūlējies tajā iedziļināties, tik tiešām paveras durvis un viņš 
sajūt zem savām kājām pavisam reālu ceļu. 

“Es esmu (ir) augšāmcelšanās un dzīvība”. “Es esmu (ir) ceļš.” “Es esmu (ir) durvis.” “Es esmu (ir) 
gaisma.” “Es esmu (ir) labais gans.” “Es esmu (ir) maize.” “Es esmu (ir) vīnogulājs.” 

Citiem vārdiem sakot, mums tikām dāvāti mēs paši un līdz ar to arī viss pārējais, kas ir nepieciešams, 
mums uzticētās misijas izpildīšanai. 

Dievišķā Es sēkla tika iedēstīta mūsu dvēselēs jau pirms 2000 gadiem, taču laiks tai uzdīgt ir pienācis 
tikai tagad, sākot ar 20. gadsimtu. Tieši šajā laikā mums arī tika dota antroposofija, kuras uzdevums ir 
palīdzēt mums apzināties šo faktu un ķerties pie pašu un līdz ar to arī pie pasaules dziedināšanas 
darba.  

Sirsnīgi vēlot Jums gaišus Ziemassvētkus 
un visās jomās auglīgu nākamo gadu. 
____________________________________________________________ 
Evaņģēlija teksti tulkoti no Emil Bock “Das Neue Testament”, Urachhaus. 
 
 

-O 1. janvāra nedēļa        
 
40 
Un esmu gara dzelmē ticis, 
Tad pildās manas dvēseles dzīlēs 
No mīlestības pasaulēm, kas sirdī mājo, 
Tukšs savpatības neprāts  
Ar pasaules Vārda uguns spēku. 

 
 
Viss ir apziņa. Arī Zemei kā minerālai būtnei ir sava apziņa, ar kuru tā raugās apkārtējā kosmosa 
noslēpumos un pārdomā norises zvaigžņotajā visumā. „Un tā ir visai pacilājoša sajūta, ja mēs zinām, 
ka staigājot pa Zemi, nevis vienkārši ejam cauri gaisam, bet gan cauri Zemes domām.”  
 
Arī Zemes augu valstībai kopumā piemīt sava apziņa, kas gan ir šaurāka par tās minerālo apziņu, jo ir 
vairāk atkarīga no konkrētas teritorijas. Vasaras laikā tā ir sapņaina un ziemā modra. Parasti gada 
gaitā abas šīs apziņas plūsmas pastāv un darbojas atsevišķi, tikai reizi gadā tās savienojas, proti, ap 
gadu miju augu apziņa caurstrāvo Zemes minerālo apziņu un caur to arī tiek pie kosmiskās gudrības 
uztveres.  
 
„Tad augu apziņa savienojas ar visas Zemes apziņu. Un, pateicoties tam, mūsu Zemes augu apziņa ap 
Silvestra nakti (no 31. decembra uz 1. janvāri) zina par zvaigžņu noslēpumiem, uzņem sevī zvaigžņu 
noslēpumus un pielieto tos, lai pavasarī atkal atraisītos atbilstoši šiem noslēpumiem un spētu ziedēt 
un nest augļus, jo tajā, kā augi veido lapas, ziedus un augļus, darbojas visi kosmosa noslēpumi. Tad, 



kad augi dzen lapas, atraisa ziedus un briedina augļus, tie nevar par to domāt. Tie var par to domāt 
tikai šajā laikā, kad augu pasaules apziņa ir savienojusies ar minerālās pasaules apziņu.”  
 
No antroposofijas mēs zinām, ka arī cilvēka dzīvības organismam piemīt apziņa, kas noteiktā ziņā ir 
identiska augu apziņai, un tā ir sevišķi aktīva miega laikā. Tādēļ: „Ja cilvēks var iejusties augu apziņā, 
tad šajā laikā viņš var sapnī pārdzīvot dažus kosmiskās gudrības noslēpumus, kas tad daudzveidīgos 
tēlos iziet cauri viņa sirdij.” Varbūt tādējādi viņš var saklausīt vienu otru sava lielā likteņa noslēpumu 
un ļaut tiem noteikt savas turpmākās dzīves gaitas? 
 
Katrā ziņā trīspadsmit dienas un divpadsmit naktis starp Svēto nakti un Zvaigznes dienu ir laiks, kad 
garīgais kosmoss ar savu dievišķo dvašu visciešāk tuvojas Zemes pasaulei. Tas izpaužas gan laika 
apstākļos, gan cilvēku noskaņojumā, gan neparasti skaidrās domās, ja vien izdodas nepadoties 
ārišķīgas rosības kārdinājumiem un radīt ārējo iespaidu pārpilnības tuksnesī iekšēja klusuma un miera 
oāzi. 
 
Citāti no Rūdolfa Šteinera lekcijas „Jaungada apcerējumi” 1915. gada 31. decembrī. 
_______________________________________________________________ 
Nach Rudolf Steiner, Neujahrsbetrachtungen, 31. Dezember 1915; aus GA 165. 

 
-P 2.janvāra nedēļa 
41   
Dvēseles radošā vara 
No pašiem sirds pamatiem tiecas 
Cilvēka dzīvē dievišķos spēkus 
Pareiziem darbiem aizdegt, 
Izveidot pati sevi 
Cilvēkmīlestībā un cilvēkdarbos. 

 
Par gatavošanos nākamai dienai 

... Mūsdienās cilvēkiem būs noteikti jāuzzina vēl citas lietas. Pašlaik viņi vēl nezina dzīves 
noslēpumu, kas ir saistīts ar pašreizējo attīstības periodu. Senākos laikos, pirms 15. gs. vidus, 
cilvēkam nebija īpaši jāievēro šis noslēpums, toties pašlaik ir nepieciešams tam pievērsties. Šis 
dzīves noslēpums ir tas, ka cilvēks patlaban miesiski, dvēseliski un garīgi ir veidots tā, ka ik nakti 
raugās uz šo noslēpumu pilnīgi apzināti, proti, naktī kopā ar būtni, ko mēs saucam par eņģeli, 
mēs apspriežam savu nākamo dienu. Jums tas nav jāuztver ar cilvēkiem piemītošu ziņkāri, jo tas 
būtu absolūti nepareizi; tas jāuztver no gluži praktiska redzespunkta. Tikai tad, ja cilvēks ir pilnīgi 
pārņemts ar šo noskaņojumu, viņš pieņems pareizos lēmumus, viņš ņems līdzi savās dienas 
gaitās pareizās domas... Cilvēkam būtu jābūt pārņemtam ar noskaņojumu, ka tas, ko viņš ir 
pārrunājis ar savu eņģeļbūtni iepriekšējā naktī, viņam jāpadara auglīgs dienas gaitā… 

Mums jādzīvo ar apziņu: visu ko tu dari, tu dari saskaņā ar to, ko iepriekšējā naktī esi norunājis 
ar savu eņģeli. Tās ir lietas, par kurām pašlaik jārunā. Jārunā par to, ka cilvēkam būs jāmācās 
uzskatīt šo dzīvi starp piedzimšanu un nāvi par garīgi dvēseliskas dzīves turpinājumu, ko viņš ir 
pavadījis pirms piedzimšanas. Jārunā par to, ka cilvēkam visās viņa dzīves gaitās jāprot piedzīvot 
Dieva atklāsmes. Un jārunā arī par to, ka cilvēkam jānes cauri visai savai dzīvei skaidra apziņa: 
to, ko tu dari no rīta līdz vakaram, tu esi pārrunājis ar savu eņģeli no iemigšanas brīža līdz 
pamošanās brīdim. 

Rūdolfs Šteiners                                                            
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Šai ziemas tumsā dzīvo 
Dvēselē spēcīga tieksme 
Pēc pašas spēka atklāsmes, 
Lai pievērstu to tumsas jomām  
Un kā nojausmu uzaustam sajust   
Sirds siltumā jēgas atklāsmi. 

 

Ir tāda lūgšana: Mans Dievs, neļauj man paiet garām vissvarīgākajam, kas pašlaik norisinās pasaulē. 

Vai nav īpatnēja lūgšana? Vai tad vissvarīgākais nav arī visievērojamākais? Vai, piemēram, šodien 
vissvarīgākais nav saimnieciskā krīze, vai globalizācija, vai, teiksim, terorisms, par ko nenogurstoši 
runā un raksta masu mēdiji? Acīmredzot nē.  

Kad pirms 2000 gadiem Kristus dzīvoja uz Zemes, tas bija centrālais un vissvarīgākais notikums visā 
cilvēces attīstības vēsturē, tās pagātnes auglis un nākotnes sēkla, bet kas to ievēroja? Saujiņa 
mācekļu. Tacits, romiešu vēsturnieks, piemēram, raksta par kristiešiem kā par slepenu sektu, kuras 
vadonis ir kāds Jēzus, kas kūda cilvēkus uz visādiem nedarbiem.  

Un kas šodien ir tas svarīgākais, ko mēs nedrīkstētu nogulēt? Tā ir antroposofijas sludinātā vēsts par 
Kristus atgriešanos vai, pareizāk teikt, klātesamību ēteriskā veidolā, ko, sākot ar 20. gadsimta 30. 
gadiem, pateicoties jaunai, cilvēcē austošai spējai, var uztvert arvien vairāk cilvēku.  

„Tas ir arī domāts ar Apokalipses apsolījumu, ka ”Kristus parādīsies mākoņos”, jo tas nozīmē, ka 
Viņš parādīsies astrālajā plānā kā ēterisks veidols. Jāuzsver, ka šajā attīstības periodā Viņu var 
raudzīt tikai ēteriskajā miesā. Tas, kurš domā, ka Kristus parādīsies vēlreiz fiziskajā miesā, aizmirst, 
ka evolūcijas gaitā cilvēks iegūst arvien jaunas spējas. Ir aplami domāt, ka tāds notikums kā Kristus 
parādīšanās varētu atkārtoties tāpat, kā tas reiz jau bija noticis.” 
 
Rūdolfs Šteiners, “Ezotēriskā kristietība un cilvēces garīgā vadība”, 
Heidelberga, 27.01.1910.  

Kādēļ tas ir tik svarīgi? Tādēļ, ka no tā, vai pietiekami daudz cilvēku ievēros šo notikumu, pareizi to 
sapratīs un ļaus tam sevi ietekmēt, ir visnopietnākajā ziņā atkarīga cilvēces progresīva attīstība. 

Skat. PUBLIKĀCIJAS / R.Šteiners, „Garazinātne kā sagatavotāja jaunai ēteriskai redzei”. 
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43 
Ziemainās dzīlēs  
Silst gara īstenā esme; 
Tā piešķir pasaules mānam 
Ar sirds spēku esmes varu; 
Pasaules aukstumam par spīti  
Dvēselē uguns kvēlo jo stiprāk. 

 



 

 Mūsdienās cilvēki arvien vairāk dzīvo savos priekšstatos, visu vērtē un par visu spriež atbilstoši 
tiem. Viņiem ir priekšstats par to, kādai jābūt valdībai, laulības partnerim, dzīvoklim, kādiem jābūt 
bērniem, skolotājiem, draugiem, kaimiņiem – par visu. Viņi nemana, ka līdz ar to dzīvo garām 
pašai dzīves īstenībai, kas ir tik negaidīta un tik daudzveidīga; vēl vairāk – viņi nemaz negrib to 
manīt. Kādēļ? Tādēļ, ka, pieskaršanās reālām lietām sagādā sāpes; viņi tūlīt jūt, ka reālām lietām 
nebūt nerūp viņu priekšstati par tām, ka tās notiek, atbilstoši kādiem citiem, viņiem neredzamiem 
kritērijiem un neizprotamiem likumiem, kurus izzināt var, tikai atsakoties no pašu 
viendimensionāliem priekšstatiem, kuru autors ir neviens cits kā ego, kas visu redz caur paša 
labuma prizmu. Reālās lietas, reiz ieraudzītas un apzinātas, tūlīt pieprasa rīcību, un ne tik daudz 
ārēju rīcību, cik tieši iekšēju: pamatīgas pārdomas, izpratni, atsacīšanos no ērtiem priekšstatiem, 
noteiktā ziņā to upurēšanu, jebkurā gadījumā būtisku izšķiršanos, uz katra soļa izšķiršanos par vai 
pret paša dziļāko būtību. Bailes no sāpēm, no piepūles, no pārmaiņām, no individuālās atbildības 
liek mums fabricēt virtuālos dzīves modeļus, kas nemanāmi pārņem mūsu prātu, jūtas, gribu. Kur 
paliek reālitāte? 

Uz jautājumu, vai viens mats esot realitāte, Rūdolfs Šteiners esot atbildējis, ka mats ir realitāte 
tikai tik daudz, cik tas pieder pie cilvēka organisma, cik tas ir saistīts ar visu cilvēka eksistenci, ir 
atkarīgs no viņa, citādi tam nav nekādas jēgas. Tā ir mata reālā puse. Kas ir mana reālā puse? Kur 
ir „galva”, uz kuras es “augu”, kur būtne, kurai es piederu un kas piešķir manai eksistencei jēgu? 
Visas manas dzīves uzdevums ir atrast šo būtni, tas ir, sevi pašu – īstu.                                             
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Maņām uztverot iespaidus jaunos, 
Dvēseles skaidrība pilda,  
Turot prātā dzimušo garu, 
Plaukstošās pasaules tapšanas ņirboņu 
Ar manas domāšanas gribu radošo. 

Rūdolfs Šteiners pareģoja, ka nākotnē cilvēki arvien vairāk zaudēs dzīvu interesi par savu 
darbu, jo tas kļūšot arvien mehāniskāks un fragmentārāks; līdz ar to viņi vairs neredzēs tajā 
nekādu jēgu sociālā kopsakarībā un tādēļ atsvešināsies no sava darba, t.i., no tā, kas būtībā 
aizpilda lielāko daļu viņu dzīves. Un tas vēl neesot tas būtiskākais. Būtiski esot tas, ka veids, kā 
cilvēks strādās ārējā pasaulē, neizbēgami ietekmēs arī viņa iekšējo pasauli. Un tam tad 
nākotnē būšot visai graujošas sekas. 
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Kļūst domu vara stiprāka  
Kā gara piedzimšanas sekas, 
Tā izgaismo man maņu trulos tēlus 
Līdz pilnai skaidrībai. 
Ja dvēseles pārpilnība    
Ar pasaules tapšanu grib vienoties, 
Tad maņu atklāsmēm 
Ir domāšanas gaisma jāuzņem. 

 
„Nedomājiet, ka domas, apgalvojumi nav reālas varas. Tās neizbēgami izraisa noteiktas sekas arī tad, 
ja netiek realizētas ārējos darbos. Katrā ziņā nākotnei ir daudz svarīgāk, ko cilvēki domā, nekā, ko viņi 
dara, jo laika gaitā domas kļūst par darbiem. Šodien mēs dzīvojam pēc pagājušo laiku domām; tās 
īstenojas pašreizējos cilvēku darbos. Un mūsu domas, kas pašlaik caurauž pasauli, izpaudīsies 
nākotnes darbos.” 
Rūdolfs Šteiners 
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Pasaule draud apslāpēt 
Dvēseles iedzimto spēku. 
Nāc palīgā tu, atmiņa, 
No gara dzīlēm uzliesmo 
Un stiprini man gara redzi, 
Kas vienīgi ar gribas spēku 
Var pati sevi noturēt. 

 
 
 “Patiesību nespēj iepazīt neviens, kuram nav filosofiskas drosmes iesniegties problēmu dziļumā. 
Mums ir jāizstiepj savi garīgie taustekļi visā to garumā, lai lietas varētu tos pamatīgi skart. Kurš 
vismazākā šķēršļa priekšā tos tūlīt ievelk, tas nekad nevar sasniegt patiesību. Mūsu domāšanas 
trulums ir mūsu pamatnelaime. Tā vietā, lai drosmīgi ieurbtos pasaulē, mēs atsprāgstam no katras 
grūtības un visur saostām izziņas robežas.” 

Rūdolfs Šteiners  (GA 32) 
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No pasaules klēpja celties grib, 
Maņu šķitumu spirdzinot, tapšanas prieks. 
Lai rod tas manu domu spēku 
Ar Dieva spēkiem bruņotu, 
Kas spēcīgi man iekšā dzīvo. 

 



Mēs esam atnākuši uz Zemi, lai spertu kārtējo soli savā garajā pilnveidošanās ceļā. Tas ir cilvēces 
garīgas attīstības ceļš, kurā dzīvība, ko kopš Golgātas mistērijas pārvalda Kristus, vienmēr ir tikai 
priekšā. Noietais ceļa posms tūlīt pārvēršas par izdedžiem. Priekšā dzīvība, aiz muguras nāve. Tas ir 
stipri pateikts, bet tāda ir lietas būtība. Kamēr mēs ejam kopsolī ar pasauli, kamēr izpildām savu 
uzdevumu, risinām dzīves piedāvātās problēmas, mums vienmēr ir ko ēst un dzert un vilkt mugura, 
runājot Bībeles vārdiem. Savukārt, ja mēs nevīžojam piepūlēties, lai apgūtu jaunas zināšanas, izkoptu 
jaunas spējas, atpazītu jaunus uzdevumus, t.i., ja mēs aizkavējamies vecās attiecībās, mēs neizbēgami 
nokļūstam, tā teikt, pagātnes tuksnesī, kur trūkst Kristus dzīvinoša spēka. Šis tuksnesis mudž no 
plēsīgiem zvēriem un indīgām čūskām, tur mūsu dvēselei nav ne ko ēst, ne ko dzert, ne ko nomainīt 
novalkātās drēbes, un mēs neizbēgami agri vai vēlu sākam zaudēt spēku un pašu dzīvību. Un te nu 
nav ko gausties par pasaules nepilnību, nav ko kritizēt plēsoņas un čūskas, kas mūs apstāj, jo tie visi 
tikai izpilda savu uzdevumu: modināt aizsapņojušos, purināt iesīkstējušos un bakstīt aizkavējušos. 
Savukārt, ja mēs izšķiramies sekot tam, kas var teikt „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība”, viss, ko mēs 
satiekam šajā ceļā – gan labais, gan ļaunais – kalpo mums stiprinot, iedvesmojot un veicinot. 
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Tai gaismā, kas no augstienēm 
Ar milzu spēku dvēselē grib ieplūst, 
Lai uzspīd, risinot dvēseles mīklas,  
Drošās pasaules domas, 
Koncentrējot savu staru spēku, 
Modinot mīlestību cilvēka sirdī. 

 
„Viss, ko mēs darām ar mīlestību, kalpo mūsu parādu apmaksāšanai! Okultajā ziņā viss, kas notiek 
mīlestības vārdā, nenes nekādu peļņu, tā ir jau izlietoto labumu atstrādāšana. Vienīgie darbi, par kuriem 
mums nekas netiek nākotnē, ir tie, kurus mēs veicam īstas, patiesas mīlestības vadīti. Šī patiesība varētu 
izraisīt mūsos sašutumu. Par laimi savā virspusējā apziņā cilvēki par to neko nezina. Turpretī zemapziņā 
to zina visi cilvēki, tādēļ jau viņi arī tik nelabprāt veic mīlestības darbus. Tas ir iemesls tam, kāpēc pasaulē 
ir tik maz mīlestības. Cilvēki instinktīvi jūt, ka par mīlestības darbiem viņi nākotnē neko neiegūs savam es. 
Dvēselei jābūt jau diezgan augstu attīstītai, lai tai sagādātu prieku mīlestības darbi, par kuriem tai pašai 
itin nekas nepienākas. Šis impulss cilvēcē vēl nav pietiekoši stiprs, taču no okultisma var smelties diezgan 
spēcīgu pamudinājumu mīlestības darbiem. 
No tā mēs varam uzzināt, ka, lai arī mūsu egoismam nekas netiek no mīlestības darbiem, taču jo vairāk 
no tiem tiek pasaulei. Okultisms saka: mīlestība pasaulei ir tas pats, kas Saule ārējai dzīvei. Neviena 
dvēsele nevarētu plaukt, ja mīlestība pazustu no pasaules. Mīlestība ir pasaules morālā Saule. Vai nebūtu 
absurdi, ja cilvēks, kuram sagādā prieku ziedoša pļava, vēlētos, lai Saule pazustu no pasaules? Pārnesot 
to morālajā plāksnē, tas nozīmē: mums jābūt ieinteresētiem par to, lai cilvēcei būtu iespējams veselīgi 
attīstīties. Mēs rīkojamies gudri, ja izraisām pasaulē pēc iespējas vairāk mīlestības. Mēs rīkojamies gudri 
vienīgi tad, kad veicinām mīlestību uz Zemes.” 
 
Rūdolfs Šteiners, “Mīlestība un tās nozīme pasaulei” (aus GA 143) 
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Es jūtu pasaules esmes spēku: 
Tā runā domu skaidrība, 
Atceroties paša garu augam  
Tumšajās pasaules naktīs, 
Un pievērš tuvajai pasaules dienai 
Dvēseles cerības starus. 

 
„Kas tad īstenībā ir šī fiziskā pasaule? To jau nevar iepazīt, ja pazīst to tikai kā fizisko pasauli. To var 
iepazīt tikai tad, ja izziņas procesā var patiesi aptvert arī tās garu, ko tā vienmēr nes sevī. Pie tā 
cilvēcei atkal jātiek. Tāda ir lielā pavērsiena jēga, kas notiek mūsu laikā, proti, ka pasaule rāda mums 
milzu posta un haosa ainu, taču tam, kurš redz dziļāk, šajā haosā, šajā šausmīgajā cilvēcisko kaislību 
plosīšanās, kas visu aptumšo un beigu beigās grib iedzīt visu pilnīgā pagrimumā, atklājas aiz tā visa 
stāvošo garīgo varu griba palīdzēt cilvēcei satvert jauno garīgumu. Un īstenībā nosliece ieklausīties 
šajā gara balsī, kas skan mūsu materiālistiskajā esamībā, norāda uz cilvēka spēju uztvert 
antroposofisko garazinātni.” 
 
Rūdolfs Šteiners „Cilvēka vecums kā sapratnes orgāns”.  
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Tagad vēršas pie cilvēka Es, 
Sevi varenā atklāsmē paužot 
Un viņa būtnes spēkus raisot, 
Pasaules esmes tapšanas prieks: 
Tevī ienesot dzīvību savu, 
To atbrīvojot no burvju valgiem, 
Sasniegšu es savu patieso mērķi. 

 

Kādā lekcijā Rūdolfs Šteiners izsaka visai pārsteidzošu atziņu, ka pašlaik ārējā dabā nav nekā dievišķa. 
Visi dievišķie spēki, kas tajā jebkad esot jēgpilni darbojušies, pieder pagātnei vai, citiem vārdiem, 
tapušai pasaulei. Tas, ka katru pavasari daba atkal sarosās jaunai dzīvībai, ir tikai atskaņas no kādreiz 
veiktā dievišķā radīšanas darba. Pašreizējā dabas pasaule visā savā arvien vēl burvīgajā skaistumā ir 
līdzīga apburtai princesei, kas ir nolemta nāvei, ja neatrodas cēlais princis, kas ar mīlestības skūpstu 
atbrīvos to no „burvju valgiem” un atmodinās jaunai dzīvībai.  

Kopš Golgātas mistērijas dievišķais elements ir atrodams vienīgi cilvēkā. Rūdolfs Šteiners pat izsaka šo 
domu pavisam radikāli: „cilvēka ādas ietvaros”. Tur mīt, lai arī pagaidām vēl dziļā miegā guļ, cilvēka 
Es, kura misija ir dāvāt dievišķai radībai jaunu dzīvību. Tikai tas no dabas, ko cilvēks uzņems sava 
apziņā un pārdzīvos savā sirdī, varēs eksistēt nākotnē, veidojot jauno, gluži garīgo pasauli, kad fiziskā 
Zeme pāries. Tādēļ katru pavasari arvien no jauna mostošais vecās „pasaules tapšanas prieks” vēršas 
pie cilvēka Es cerībā rast tajā savas atdzimšanas vietu. 

Turpmāk viens piemērs tam, kā cilvēka Es var uzņemt dabas norises savā dvēselē, atskāršot tajās un 
izjūtot viedās likumsakarības, kas tajās valda un kas nav tveramas ar fiziskām maņām, bet gan 



apjaušamas tikai garā. Teodors Švenks, vācu dabaszinātnieks un antroposofs iztirzā savā grāmatā 
„Das sensible Chaos” brīnumaino ūdens fenomenu. Tas, ko mēs redzam tajā ar acīm, dzirdam ar 
ausīm, sataustām ar ādu, kādreiz pāries, izzudīs no pasaules kopā ar visu pārējo matēriju, bet mūsu 
domas par šo dabas brīnumu un ar to saistītās jūtas turpinās dzīvot arī pēc tam veidojot mūsu garīgo 
vidi nākamajā Zemes planetārajā attīstības posmā. 

„Nepārtraukti kā pati laika straume tek un plūst ūdens uz Zemes. Tā ir pamatmelodija, kas nemitīgi 
pavada dzīvību uz Zemes visās tās daudzveidīgās izpausmēs. Ūdens pastāvīgi apstrādā cieto zemi 
slīpējot, sasmalcinot, noārdot un vienlaicīgi citās vietās atkal būvējot, no jauna veidojot, sakārtojot 
dzīvei. Lielajā āderu tīklā šīs Zemes dzīvību nesošās asinis pārbīda neiedomājamas vielu masas, tās 
visur pavada pašas Zemes un uz tās mītošas radības dzīvības procesus. Nemitīgā kustībā tās pārveido 
viscietākos akmeņus un visaugstākos kalnājus plūstošo, smalki samalto vielu straumē un izjauc 
tapušās formas, lai sagatavotu atbrīvotās vielas jaunu formu radīšanai. Tādēļ ūdens ir lielais vielu 
apmaiņas un pārveidošanas meistars. Izšķīdinot un saistot, noārdot vecās un radot jaunās formas, 
ūdens pastāvīgi pārrada Zemes organismu. Vai tā nav pati laika straume, kas, pateicoties nemitīgai 
ūdens rosībai kļūst redzama arī fiziskām acīm? Iepretī visam pārāk cietajam telpā ūdens izrādās 
visstiprākais, un tas arvien no jauna atgriež cieto matēriju dzīvas attīstības plūsmā.”  

Theodor Schwenk, „Das sensible Chaos” 
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51 
Cilvēka būtnes iekšienē ieplūst 
Maņu iespaidu bagātība, 
Pasaules gars sevi atrod 
Cilvēka acs spoguļtēlā, 
Kuram savs spēks no viņa  
Jārada ir no jauna.  

 

Nav noslēpums, ka pastāv liela atšķirība starp skatīties un redzēt. Skatāmies mēs būtībā uz visu, kas 
nokļūst mūsu redzeslokā, bet redzam tikai to, kam pievēršam uzmanību un par ko izveidojam kādu 
priekšstatu, ko vēlāk varam atsaukt atmiņā, pārdomāt, apsvērt, iekļaut lielākās kopsakarībās, atskārst 
tā jēgu un lomu mūsu vai vispārējās dzīves kontekstā. Tas nozīmē, ka skatās gan mūsu acis, bet redz 
mūsu gars, kas caur maņām nodibina saikni ar pasaulē valdošās gudrības garu. Un, jo vairāk mēs 
piepūlamies vingrinot savu uzmanības spēju un padziļinot zināšanas par pasauli, kurā dzīvojam, jo 
vairāk mūsos pieaug šādas, saprotošas redzes spēks. Rezultātā pasaule atklāj mums vienu savu 
noslēpumu pēc otra, un mūsu dzīve kļūst arvien bagātāka un jēdzīgāka. 

Sakarā ar iepriekšējo vārsmu jau citētais Teodors Švenks runā minētajā grāmatā, starp citu, par 
cilvēciskas domāšanas līdzību ūdenim. 

„Domāšanas darbība izpaužas vispirmām kārtām spējā plūst. Tikai tad, kad domāšana kavējas pie 
noteikta satura vai pie kādas formas, tā veido atbilstošu priekšstatu. Ikviens priekšstats – kā arī 
jebkura organiska forma – piedzimst no kādas plūsmas, top par sastingušu kustību. Mēs runājam par 
plūstošu domāšanu, ja cilvēks spēj veikli veidot šīs formas un atsevišķus priekšstatus skaisti saistīt 



domu plūsmā un pārvērst tos citu citā nenoklīstot un neveidojot, tā teikt, domu „virpuļus”. Savukārt, 
ja tas izdodas mazāk, mēs runājam par stīgru, inertu domāšanu. Domu formu veidošana un 
pārveidošana līdzīgi mākoņu veidojumiem ir viens no Rūdolfa Šteinera ieteicamajiem vingrinājumiem 
ar mērķi padarīt domāšanu plūstošu, kustīgu. Ar šo spēju visam pievērsties, visā iedziļināties un visas 
lietas atveidot noformētajos priekšstatos domāšana sasniedz pasaules veidošanas likumsakarības, un 
tās ir tās pašas likumsakarības, kurām seko plūstošais elements, kas atsakās no paša formas un ir 
gatavs ieplūst visā, visu saistīt un visu uzņemt sevī. 

Domāšana, kas pārāk maz spēj iedziļināties atsevišķos fenomenos, kļūst par bēgli no idejām. Tā tiek it 
kā izrauta no neredzamas straumes un nevar izdabūt no tās nekādu paliekošu veidolu. No otras 
puses, domāšana, kas sacietē līdz konkrētām idejām, paliek pie formas nespējīga izveidot saistošu 
plūsmu pie citām iespējām. Kā ūdens var radīt formas un saistīt tās savā starpā, tā domāšana var 
veidot priekšstatus un to savstarpējas attiecības; tā var saistīt, bet arī atraisīt un analizēt. Tā vieliskas 
ūdens īpašības parādās domāšanā kā garīgas kvalitātes.  

Šī kopsakarība starp ūdeni un cilvēka domāšanu rāda, ka šī garīgā cilvēka darbība un ūdens ir 
radniecīgi fenomeni, ka viena būtība vienlaikus ir otra tēls. Abi var saistīties ar Zemi un vienlaicīgi 
uzņemt un savstarpēji saistīt idejas no Visuma. Domāšanā valda ēteriskā ūdens dzīvība, ūdenī plūst 
Visuma Gudrība. Vai tā nav pati šī Gudrība, kas ir radījusi ūdens elementu kā savu instrumentu?” 

Theodor Schwenk, „Das sensible Chaos” 
 

-Z 4. marta nedēļa      
 
52 
Kad no dvēseles dzīlēm 
Gars pievēršas pasaules esmei 
Un skaistums strāvo no kosmosa plašā, 
Tad plūst no debesu tālēm 
Dzīvības spēki cilvēku miesās 
Un vieno ar milzīgu varu  
Gara būtni ar cilvēka esmi. 

 

 Rūdolfs Šteiners daudz runāja par mūsu laikmeta ēnas pusēm, gan ārējā, gan iekšējā cilvēku dzīvē. 
Konkrēti, lietišķi, bez jebkādas izskaistināšanas viņš raksturoja reālo situāciju, no visdažādākajām 
pusēm un visdažādākajos rakursos izgaismojot tās cēloņus un norādot uz iespējamām traģiskām 
sekām, ja netiks atrastas „sākotnējās domas”, kas slēpj sevī īstos cilvēces mērķus un līdzekļus to 
sasniegšanai, un viņš redzēja vienīgo iespēju sasniegt šos mērķus absolūti konsekventā kalpošanā 
patiesībai.  

Daudziem tas nepatika, viņam bieži tika pārmesta pārāk kritiska attieksme pret cilvēkiem, taču viņš 
drīkstēja runāt par ēnām, jo visa viņa dzīve tika veltīta tam, lai palīdzētu cilvēcei pārvarēt laika gaitā 
tās ceļā samilzušos šķēršļus un izcīnīties līdz īstajam cilvēciskumam. Viņš drīkstēja runāt par ēnām, jo 
viņš nesa gaismu, kas meta šīs ēnas. 

„...Evaņģēlijā mums taču netiek stāstīts, ka Kristus Jēzus ir iegājis templī un paglaudījis tirgotājus; 
mums tiek stāstīts pavisam kas cits, proti, ka viņš ir apgāzis viņu krēslus un tamlīdzīgi! Lai patiesi 
pievērstu uzmanību tam, kam tā jāpievērš, ir nepieciešams atbilstoši īstenībai norādīt uz to, kas ir 



peļams, lai attīstība varētu iet uz priekšu. Te cilvēka dvēseli nedrīkst pārņemt aplamā 
sentimentalitāte, tieksme izskaistināt realitāti un pasniegt to kā vispārcilvēcisku mīlestību. 

Ja to pietiekami novērtē, tad, no vienas puses, var teikt, ka mēs nu reiz dzīvojam šajā materiālistiskajā 
laikmetā, kas neizbēgami ved pie abstraktas domāšanas tai ziņā, kādā mēs to esam iepazinuši, proti, 
ka tā ir sveša īstenībai un, ka visas mūsu laika katastrofas ir šīs īstenībai svešās domāšanas sekas. Bet, 
no otras puses, drīkst teikt arī to, ka, salīdzinot ar citiem pēcatlantiskās attīstības periodiem, mūsu 
piektā kultūra noteiktā ziņā, no noteiktiem redzespunktiem ir visdižākais laiks, laiks, kas dod cilvēkiem 
visvairāk, laiks, kas slēpj sevī ārkārtīgi lielas cilvēka attīstības un esamības iespējas. Un tieši pateicoties 
tam, ko cilvēks šajā laikmetā, es teiktu, pavisam īpaši izdzīvo kā spirituālās esamības ēnas pusi, viņš 
var, ja vien izturas pareizi, atrast ceļu spirituālajā pasaulē. Viņš var atrast ceļu pie sava patiesā, 
visaugstākā cilvēciskā mērķa. Attīstības iespējas mūsu laikā ir tik lielas, kādu no noteikta 
redzespunkta nav bijis nevienā no iztecējušām pēcatlantiskās attīstības fāzēm.” 

Rūdolfs Šteiners, no lekcijas 1918. gada 8. janvārī. 

______________________________________________ 

Vārsmas trijās valodās (vācu, latviešu un krievu) ar Rūdolfa Šteinera ievadu un Mihaela Dēbusa 
komentāru var atrast šeit. 


