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Ievadvārdi

Laiks  rit,  bet  nemainīga  ir  Dieva  iedibinātā  kārtība.  Ik  mirkli  ir  spēkā  Dieva 
Derība. Cilvēks dzimst šajā pasaulē un tieši dzimšanas mirklī miesā ienāk debesu 
ķermenis. Mazais cilvēciņš par savu dvēseli un garu neko nezina. Tikai ticībā Dievs 
cilvēkam pakāpeniski atklāj viņa gara mūžīgo esamību.

Dievs  ir  dzīvo Dievs.  Pēc  nodzīvotās  zemes dzīves  debesu ķermenis  atgriežas 
Debesu pasaulē.  Trešajā dienā cilvēks tur  pamostas kā no miega un ierauga visu 
reālu esam ar debesu ķermeņa iespējām. Gara pasaule ir patiesāka un skaistāka.

Ir  dažādi  veidi,  kā  uzzināt  patiesību  par  debesu  ķermeņa  esamību.  Patiesību 
cilvēkam  ticībā  atklāj  Dievs.  Cilvēks  par  dzīvošanu  Debesīs  var  uzzināt  arī  no 
cilvēku atklāsmēm un stāstījumiem. Grāmatā “Tilts pāri straumei” ir atklāta patiesa 
liecība par karā krituša jauna mākslinieka vēstījumu par dzīvi pēc nāves.

Uzzinot patiesību par mūžīgo dzīvošanu cilvēkā ienāk miers un pateicība Dievam. 
Cilvēks var sākt pareizāk veidot dzīvi, uzkrājot gara augļus, un dziļāk izprast savu 
likteni.

Cilvēkam ir jātic, ka viņš pēc Dieva līdzības ir radīts, garā liels un ikvienam ir 
dotas unikālas iespējas.

Materiālā pasaule un Debesu pasaule atšķiras ar matēriju veidiem. Debesu pasaule 
ir veidota no ļoti smalkas matērijas un uz zemes ar acīm to nevar ieraudzīt. To redz 
cilvēka gars. Starp cilvēkiem saglabājas garīgas saites arī pēc cilvēku aiziešanas no 
šīs pasaules. Ta ir skaista Dieva dāvana - ticībā zināt un ar sirdīm sajust mūsu mīļos 
aizgājējus.

Debesu pasaulēs cilvēks dara daudzus darbus. Tie ir skaisti un radoši. Grāmatā 
parādīta tikai maza daļa no kāda cilvēka darbiem un iespējām, bet patiesībā ikviena 
iespējas Debesīs ir bezgalīgas, tās atšķiras tikai no gara lieluma. Sakrāto gara augļu 
daudzums nosaka cilvēka iespēju robežas.

Jēzus Kristus mīlestība uz Zemes un Debesu pasaulēs ir visaugstākā laime. No 
Dieva uz katru cilvēku spīd gaismas stars,  kas mums dāvā dzīvību, lai ir mūžīga 
pateicība Radītājam. Iepazīsim cilvēku dažādās iespējas un augsim ticībā!

                                                                                             
                                                                                                Ar cieņu Ēriks Delpers
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Ievadvārdi vēstījumu pirmajam izdevumam *

Šie Pirmajā Pasaules karā kritušā jaunā mākslinieka vēstījumi pirmo reizi nāca 
klajā  1950.  gadā ap Vasarsvētkiem neliela  privātā  izdevuma veidā.  Tie,  kuri  bija 
saņēmuši un pierakstījuši šos vēstījumus, ievadīja izdevumu ar šādiem vārdiem:

Zigvarts! - Ilgus gadus mēs esam glabājuši viņa novēlējumus, raizēdamies par to, 
ka  cilvēku  nocietinātās  domāšanas  izraisītā  neizpratne  varētu  saraut  smalkos 
pavedienus, kuri saistīja mūs ar viņu, mūsu brāli. Taču tagad, kad tik daudzas rokas 
izmisumā sniedzas pretī tai pasaulei, kurā viņš atrodas, viņa vārdiem jāsasniedz arī 
citi, lai dāvātu tiem mierinājumu un cerību.

Arī  mēs toreiz,  kad karš  izrāva viņu,  tik  muzikāli  apdāvinātu,  no mūsu vidus, 
domājām, ka nekad vairs nevarēsim izjust prieku. Pārāk dziļa plaisa atvērās mūsu 
intīmajā  kopā.  Taču  viņa  dvēseles  stiprums  un  mūsu  ciešanās  attīrītā  mīlestība 
pārvarēja  visas  šķiršanās  sāpes.  No Visuma tālēm,  pāri  telpai  un  laikam sākumā 
nedroši, tad arvien skaidrāk mūs sasniedza viņa vārdi, vispirms ieskanēdamies tās 
māsas sirdī, kura viņam dzīvē bija īpaši tuva. Viņš uzrunāja dvēseles, kuras spēja ar 
skaidru garu un gaišu apziņu uztvert viņa balsi.

Tā mēs piedalījāmies viņa gara dzīvē. Viņa mīlestība pāri mūžības upei pārmeta 
gaismas tiltu, pa kuru mēs priecīgi devāmies viņam pretī. Lai viņa vārdi aizsniedz arī 
citas  dvēseles  un  dāvā  tām  pārliecību,  ka  intīma  saikne  savieno  mūs  ar  mūsu 
aizgājējiem un viņu pasauli. Kas meklē ar tīru sirdi, godbijībā noliekdams galvu šīs 
patiesības priekšā, tas varēs arī pats reiz uztvert kluso, mīlestības pilno saucienu, kas 
skan viņam pretī no viņas puses.

Vasarsvētkos, 1950. gadā M. un L.

 *  E  Herbert  Hillringhaus  (Hrsg.),  “Brücke  über  den  Strom”,  Oratio  Verlag,  
Schaffhausen, 1998.
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Izdevēja priekšvārds

Pirmais  šo  I  Pasaules  karā  kritušā  mākslinieka  vēstījumu  izdevums,  publicēts 
četrās grāmatās, tika uzņemts ar pārsteidzošu izpratni. Acīm redzot daudzi cilvēki 
izjuta  nepieciešamību  nodibināt  ciešāku  saikni  ar  tuviem draugiem,  kuri  izgājuši 
cauri  nāves  vārtiem,  -  un,  jāsaka,  virkne  cilvēku  mūsdienās  jau  praktizē  šādu 
saskarsmi.  Tas  viss  iedrošināja  mūs  vēlreiz  izdot  minētos  vēstījumus,  šoreiz 
apkopotus  vienā  sējumā.  Par  šo  vēstījumu  aizkulisēm  ievadā  stāsta  un  sniedz 
biogrāfiskus norādījumus Freds Pepigs.

Grāmatā iekļauti tikai tie vēstījumi, kuri sniedzas pāri personiskiem motīviem un 
kuriem piemīt vispārcilvēcisks raksturs, kas ļauj tiem sniegt palīdzību visiem, kuri 
meklē dvēselisku saikni ar mirušajiem un kuri to, kas šeit tiek ziņots, var aptvert ar 
savas  sirds  spēku.  Ziņojumi,  kuri  attiecas  uz  pavisam  personīgiem,  no  ģimenes 
attiecībām izrietošiem karmiskiem apstākļiem,  netiek  publicēti.  Pateicoties  īpašai 
karmai, vēstis no pēcnāves pasaules tiek sniegtas caur vienu no māsām un vēlāk arī 
caur  vienu  māsīcu  Dagmāru  un  atklāj  Zigvarta  individualitātes  karstāko  vēlmi: 
palīdzēt celt tiltu starp mūsu laicīgo pasauli un garīgo pasauli.

Tā kā daudzās lasītāju vēstulēs man tika jautāts, vai Zigvarts ir pazinis Rūdolfu 
Šteineru, jāatstāsta kāda biogrāfiska piezīme, kuru sniedz viena no viņa māsām.

“Bez  savas  mūzikas  Zigvarts  stipri  interesējās  par  visu  garīgo,  par  budismu, 
teozofiju, antropozofiju. Viņš pazina dr. Šteineru personīgi un ap 1906. gadu bija to 
vidū, kas pulcējās ap viņu.” Tātad Rūdolfam Šteineram bija konkrēts priekšstats par 
Zigvartu, kad viņam tika parādīta daļa no šiem ziņojumiem, kurus viņš nosauca par 
“absolūti autentiskiem ziņojumiem no garīgās pasaules”.

Jāsecina,  ka  Zigvarts  pēc  savas nāves spējis  diezgan īsā  laikā  sasniegt  krietnu 
apziņas paplašināšanos, kas ļāva viņam gūt svarīgas atziņas par garīgo pasauli. Viņš 
pats norāda uz šiem panākumiem ziņojumā, kurā stāsta,  ka esot no Astrālā plāna 
iegājis  Devahāna  plānā.  Ap māsām pamazām veidojās  neliels  cilvēku loks,  kuri, 
orientējoties  uz  Zigvartu,  bija  atraduši  sevi  kopīgā  garīgā  darbā.  Savā  pēcnāves 
attīstībā Zigvarts jutās īpaši saistīts ar šiem cilvēkiem. Viņš atkārtoti runāja par to, ka 
tā  mīlestība  un  pašaizliedzība,  kas  strāvoja  viņam no  šīs  kopas,  nozīmē  būtisku 
palīdzību viņa virzībā uz augstākiem apziņas līmeņiem.

Lai  šis  izdevums  uzrunā  tos  lasītājus,  kuri  meklē  iespēju  padziļināt  saikni  ar 
saviem mīļajiem mirušajiem. Gribētos nobeigt ievadu ar vārdiem, kurus uzskatījām 
par nepieciešamu iekļaut jau pirmajā izdevumā. Tas ir lūgums lasītājiem aptvert šīs 
lapas,  kas  slēpj  sevī  daudzus  gaismas  graudus,  ar  sargājošu  iejūtīgumu,  lai  tās 
neskartu ciniska intelekta dzēlīgums.  Tieši  tādēļ  šo vēstījumu lasīšanai  -  tāpat  kā 
visam,  kas  mums  tiek  dots  no  garīgās  pasaules  -  ir  nepieciešams  intīms  lasītāja 
dvēseles noskaņojums.

F. Herberts Hilringhauss
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Ievads

Ar šiem vēstījumiem, kas pirmo reizi tiek nodoti plašākam sabiedrības lokam, mēs 
gribētu palīdzēt uzcelt tiltu pāri upei, pie kuras stāv tik daudzi cilvēki un vērš savus 
ilgu pilnos skatienus uz pelēkā miglā tīto viņu krastu. Tas ir tas pats tilts, kuru Gēte 
apraksta savā pasakā par “Skaisto Liliju un zaļo čūsku”,  tilts,  kurš savieno divas 
pasaules.  Rūdolfa  Šteinera  gara  pētījumi  ir  padarījuši  šo  tiltu  atkal  pieejamu 
mūsdienu cilvēces apziņai. Viņa bagātīgajos ziņojumos par šiem pētījumiem skaidru 
jēdzienu formā ir izklāstītas pārjuteklisko pasauļu objektīvās likumsakarības, tā ka 
domāšana,  kas  ir  brīva  no  aizspriedumiem,  var  tās  aptvert  un  iejusties  garīgajai 
uztverei vēl aizslēgtajās pasaules sfērās.

Tas,  ka  mūsu laiks arvien vēl  iet  garām šim tiltam,  pamatojas  faktā,  ka  mūsu 
civilizācija  balstās  pārsvarā  uz  dzīves  redzamo  jeb  "dienas”  pusi.  K.  G.  Junga 
pētījumi atklāja daudzus fenomenus, kuri norāda uz to, ka dzīvei ir arī “nakts” puse. 
Tā sevišķi atklājas senajās kultūrās. Tikai abas puses kopā veido veselumu, kas ir 
cilvēka patības tēls visā tā pilnībā. Abas puses nosaka un papildina viena otru. Jo 
lielāka  ir  “dienas”  puse,  jo  mazāk  vietas  paliek  “nakts”  pusei,  un  otrādi.  Senās 
kultūras mita krēslainās neapzinātības jūrā, no kuras reliģiozajos rituālos, sapņos un 
nojausmās uzbangoja gaišredzīgās apziņas viļņi, bet mūsdienu cilvēks ir "sasniedzis 
sauszemi” un pazaudējis pēdējo saikni ar “lielo Māti”. Pagātnes gaišredzības dāvanu 
viņš apmainījis pret intelekta “dienas” apziņu, kurā balstās visa šīspuses kultūra. Par 
visiem saviem tehnikas sasniegumiem tai bija jāsamaksā ar seno gaišredzību. Taču, 
ja mēs nespēsim apzināties arī esamības “nakts” pusi, tad mūsu dzīve paliks tikai 
fragments, tikai torss!

Mūsu gadsimta likteņi ir nostādījuši cilvēku aci pret aci ar šo aizklāto, apslēpto 
dzīves pusi.  Lai mūsu kultūrai  nebūtu jāpazaudē sava progresa lepnie augļi  un tā 
nekļūtu par iznīcības spēku guvumu, atliek tikai viens ceļš: atkal bezbailīgi tuvoties 
tam slieksnim,  aiz  kura  atklājas  mūsu  dzīves  apslēptie  pamati.  Kultūras  ētoss  ir  
atkarīgs no tās attieksmes pret nāves mīklu.

Senajās mistērijās šo ceļu sauca - “Ceļš pie nāves sliekšņa”. Mūsu senči zināja, 
kādas pārvērtības notika ar tiem, kuri  nostājās uz iesvētīšanas ceļa.  Tādējādi  viņi 
vēlējās pārvērst nāves dzeloni izziņas spēkos.

To,  kas  senākajām  kultūrām  vēl  bija  dots  kā  instinktīvas  spējas,  mūsdienu 
cilvēkam atkal jāsasniedz apzināti. Viņš var to panākt skološanās ceļā, kuru atklāj 
modernā iniciācijas zinātne. Šis skološanās ceļš nevēršas pie neapzinātajiem dvēseles 
spēkiem,  bet  gan  pie  cilvēka  garīgās  apziņas,  lai  paplašinātu  to  un  padarītu 
caurlaidīgu maigajiem Augstākās pasaules iespaidiem. Šī ceļa pamatiezīmes ir dotas 
Rūdolfa  Šteinera  grāmatā  “Kā  sasniedz  Augstāko  pasauļu  atziņas?" 
(Nodaļa“Iniciācija”.)  Tas  principiāli  atšķiras  no  meditācijas,  spiritisma  un  citām 
metodēm, kuras izslēdz cilvēka modro apziņu. Attīrot un stiprinot savus dvēseles 
spēkus ar garīgo Es-apziņu, cilvēks spēj pamosties tajās sfērās, kuras paliek slēgtas 
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parastai apziņai un kurās dzīvo un darbojas mūsu aizgājēji.
Pastāv  nepieciešamība  brīdināt  par  svarīgajiem  garīgā  sliekšņa  pārkāpšanas 

noteikumiem, lai izvairītos no pārpratumiem, kas var rasties tieši sakarā ar Zigvarta 
vēstījumiem.  Mums ir  darīšana  nevis  caur  mediju  saņemtām vēstīm,  nedz  arī  ar 
garīgajiem pētījumiem,  bet  gan  ar  kādas  individualitātes  garīgajiem ziņojumiem, 
individualitātes, kura jau ir nometusi fizisko, laicīgo ietērpu. Tādēļ pirmām kārtām 
jānoskaidro jautājums par šo ziņojumu rašanos.

Vispirms dažas biogrāfiskas detaļas no Zigvarta dzīves - mēs sauksim viņu vārdā, 
jo  tas  atbilst  viņa  garīgajai  būtībai.  Zigvarts  piedzima  1884.  gadā  Minhenē.  Jau 
agrīnā bērnībā izpaudās viņa muzikālās dotības. Astoņu gadu vecumā viņš sacerēja 
dziesmas, kuras pats arī atskaņoja, kā arī nelielas kompozīcijas klavierēm. Vēlāk viņš 
studēja mūziku un sakomponēja, starp citu, vienu operu, kura gan pirmo uzvedumu 
pieredzēja  tikai  pusgadu  pēc  viņa  šķiršanās  no  dzīves.  Opera  guva  ļoti  labus 
panākumus.

Kad sākās Pirmais Pasaules karš, Zigvarts tūlīt pieteicās par brīvprātīgo un - pēc 
apmācības kavalērijas pulkā - tika nosūtīts vispirms uz rietumiem, kur viņš, pašam 
par nožēlu, palika frontes aizmugurē. Pēc pusgada viņam izdevās panākt, ka viņu 
nosūta uz austrumu fronti.  1915. gada 9. maijā kādā uzbrukumā Galīcijā Zigvarts 
tika  ievainots.  Lode  izgāja  caur  viņa  plaušām,  un pēc  trijām slimnīcā  pavadītām 
nedēļām, 2. jūnijā plkst. 3.30 no rīta, viņš aizgāja tai saulē.

Viņa  māsas  bija  dvēseliski  sevišķi  tuvas  Zigvartam.  Pēc  savus  nāves  viņš 
mēģināja caur īpaša veida dvēseliskiem pārdzīvojumiem ļaut tām sevi manīt. Viena 
no māsām apraksta savas izjūtas kā iekšēju nemieru, kas sasniedza kāpinājumu, radot 
pārliecību, ka Zigvarts no viņas kaut ko gaida. Taču viņai nebija pieņemama doma, 
ka atmiņas par Zigvartu varētu saistīt  ar ko tādu kā mediums vai spiritisms. Bija 
jāpaiet laikam, kamēr viņa, pateicoties iekšējai atmodai, guva iespēju pilnīgi apzinātā 
stāvoklī nodibināt sakarus ar Zigvartu. Citai māsai viņa teica šādus vārdus: "Sajās 
dienās - vientulībā un klusumā - es sapratu, ko Zigvarts no manis gaida. Viņš negrib 
vadīt manu roku un iespaidot mani no malas.  Man pašai jāatver savās smadzenēs 
kādas durvis, un tad es dzirdu viņa vārdus, kuri man jāpieraksta.”

Pirmie  vēstījumi šai  māsai  izraisīja  stipru iekšēju satricinājumu,  kas  lika  viņai 
svārstīties  starp  ticību  un  šaubām,  pieņemšanu  un  noraidīšanu.  Šīs  noskaņas  vēl 
pastiprināja tas,  ka Zigvarts vienmēr lūgtin lūdza  ticēt, ka tieši  viņš runā ar savu 
māsu. Viņam vēl tik daudz esot jāsaka, taču māsas šaubu dēļ viņa identitātē daudz 
kas tiekot izjaukts un daudz ko viņam neļaujot ziņot, jo viņa Meistars sakot: “Tu 
kaisi dārgumus vējā!”

Saprotams, ka pēc kāda laika māsas vēlējās parādīt šos ziņojumus kādai autoritātei 
gara zinātnes jomā, proti, doktoram Rūdolfam Šteineram un lūgt viņu novērtēt tos un 
sniegt  savu  padomu.  Viena  no  māsām  atstāsta  notikušo  sarunu  šādi:  “Man  tika 
uzticēta šī misija, un tā kādā pelēkā decembra pēcpusdienā es, pasitusi padusē mūsu 
pierakstus, kuri bija jau sasnieguši krietnu apjomu, aizgāju uz Motcštrāsi Berlīnē. L. 
jau vēstulē bija informējusi dr. Šteineru, par ko būs runa. Dr. Šteiners sagaidīja mani 
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ļoti laipni un lūdza uz kādu laiku atstāt viņam šīs vēstules. Man vajadzēja pēc divām 
vai trijām nedēļām atnākt atkal, tad viņš gribēja ar mani aprunāties.

Kad devos turp vēlreiz, jāatzīst, ka man bija bail. Ko viņš teiks? Šis jautājums 
nedeva man mieru, jo pa šo laiku mana ticība Zigvarta identitātei bija stipri augusi.

Pagāja  gandrīz  divas stundas,  kamēr dr.  Šteiners  kopā ar  mani  lapu pēc lapas 
izskatīja visus vēstījumus. Neizprotamās vietas viņš palaboja un paskaidroja, ko īsti 
Zigvarts  ar  teikto  esot  domājis,  un  šo  to  man  pajautāja.  Viņš  lasīdams  brīžiem 
piekrītoši  pamāja  ar  galvu  un  teica:  “Ļoti  labi  attēlots...  Labi  pateikts...  Trāpīgs 
apzīmējums ... Jā, šie muzikālie uzvedumi ir realitāte!” Veltīgi es gaidīju, ka viņš 
noliegs vai apšaubīs kaut vai vienu ziņojumu. Nē! Atvadoties viņš teica: “Jā, tie ir 
neparasti skaidri, absolūti autentiski ziņojumi no garīgajām pasaulēm. Es neredzu ne 
mazākā iemesla šo sakaru pārtraukšanai.” Vēl viņš piemetināja,  ka šādi vēstījumi 
esot  liels  retums.  Es apjautu,  ka viņš izjuta patiesu prieku;  viņš priecājās  līdz ar 
mums.”

Zigvarta  ziņojumi  satur  tēlojumus  par  garīgo  pasauli,  par  procesiem,  kas  tur 
norisinās,  sniedz  padomus  dzīves  sakārtošanai,  garīgas  skološanās  programmu ar 
meditācijām  un  lūgšanām,  kā  arī  atklāj  viņa  pārdzīvojumus  dažādās  sfērās. 
Visiespaidīgākais ir viņa atskats uz pirmo gadu, kas pavadīts citā pasaulē, un apraksts 
par ieiešanu Devahānā.

Dažiem Zigvarta valoda sākumā var likties pārāk piezemēta: “Paliek iespaids, it 
kā garīgajā pasaulē viss notiktu tāpat kā zemes dzīvē!” Šāds iebildums varētu būt 
vietā attiecībā uz pirmajiem vēstījumiem, jo vēlāk tēlojumi kļūst arvien kosmiskāki 
un gūst  arvien tēlaināku raksturu.  Taču jāņem vērā,  ka  šeit  runa ir  par  intīmiem 
ziņojumiem pirmajā personā; turklāt tam, kurš savus garīgos pārdzīvojumus cenšas 
attēlot šeit palikušajiem, savi izteicieni, vārdi un jēdzieni ir jāsaskaņo ar to cilvēku 
apziņu, kuri šos ziņojumus saņem. Zigvarta cīņu par atbilstošu izteiksmi sevišķi var 
sajust sākumā. Viņa vēstījumus var salīdzināt ar vēstulēm, kuras no svešas zemes 
kāds ceļinieks sūta saviem tuviniekiem dzimtenē. Taču mūsu gadījumā šis ceļinieks 
nav vis gara pētnieks, bet gan cilvēks, kuram, noliekot savu zemes ķermeni un ieejot 
nepazīstamajā pasaulē, tajā ir jāiedzīvojas, jo, izgājis cauri nāves vārtiem, cilvēks vēl 
nepavisam nekļūst viszinošs, kā to bieži vien nepareizi pieņem, - viņš ieiet garīgajā 
pasaulē ar apziņu un zināšanām, ko ir guvis uz Zemes.

Gara zinātnei  ir  tieši  tāda nozīme, ka tā sagatavo cilvēkus,  kuri  ar to nopietni 
nodarbojas, dzīvei pēc nāves, tā ka viņi var labāk orientēties garīgajās pasaulēs. Un 
tas  no  Zigvarta  vēstījumiem ir  visai  pārliecinoši  redzams.  Gribētu  teikt,  ka  viņa 
pacelšanās garīgajās pasaulēs, viņa ieaugšana kosmiskajās sfērās ir liecība tam, ka 
viņš īsajā zemes dzīvē ir interesējies par visu garīgo, ka pasaules, kurās viņš iegāja, 
nebija viņam svešas un ka viņš varēja tajās iedzīvoties ātrāk nekā citi. Klāt nāk arī 
viņa upurnāve, ko viņš akceptēja ar visu savu būtību. Tas ļāva viņam jau viena gada 
laikā pacelties Devahānā (Gara sfērā).

Mums jābūt pateicīgiem vienīgajai, vēl dzīvajai šo ziņojumu glabātājai par to, ka 
viņa ir izšķīrusies tos publicēt. Vienīgais, kas varētu izraisīt pārdomas šajā sakarā, ir 
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šo  vēstījumu  intīmais  raksturs,  jo  tie  tomēr  vēršas  pirmām  kārtām  pie  ģimenes 
locekļiem. Taču tieši intimitāte ļauj uztvert šīs “vēstules” kā uzticības pilnu dialogu 
ar garu. Cauri visam it kā mirdz un spīd apslēptā saule, kas spīd arvien spožāk, - šī 
mākslinieka  -  ģēnija  zelta  sirds,  kura  dāvina  sevi  neierobežotā  mīlestībā  pret 
tuviniekiem, dzimteni un visu pasauli, kamēr savā dziļākajā būtībā saplūst ar Kristus 
upuri.

Gribētos apņemt šīs lapas, kas slēpj sevī tik daudz gaismas graudu, ar sargājošu 
apmetni, lai tās pasargātu no zinīgā un aukstā intelekta dzēlīguma. Tieši tādēļ, ka šīm 
vēstulēm  trūkst  aizsarga,  kuru  varētu  nodrošināt  gara  pētnieks  ar  kristālskaidru 
jēdzienu  starpniecību,  ir  nepieciešams,  lai  lasītājs  pats  ar  savu  noskaņojumu 
palīdzētu tām starot  savu gaismu. Un tomēr visām pārdomām ir  jāatkāpjas mūsu 
laika posta un vajadzību priekšā. Sauciens, kurš skan Gētes pasakā: “Laiks ir klāt!”, 
izlaužas ne vien no visiem notikumiem uz Zemes, tas atlido arī no garīgās pasaules. 
Tas  atskanēja  jau  1932.  gadā,  kad  laikmeta  likteņvētra  brāzās  pāri  Vācijai,  un 
Meistari, kas ir Zigvarta vadītāji, sūtīja caur viņu mūsu pasaulei vēsti: “Ir pienācis 
brīdis, kad Dieva dāvanas, kuras mēs ļāvām mūsu brālim jums dāvāt, drīkst sasniegt 
plašākas aprindas.  Tas,  ko viņš drīkstēja  teikt  jums,  tagad jādod tālāk,  lai  dāvātu 
svētību, remdinātu sāpes, paceltu cilvēkus un parādītu viņiem ceļu pie gaismas. Tas 
brīdis ir klāt!”

1932. gada 25. aprīlī                                                                                   Freds Pepigs
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Pirmā daļa
1915. gada 28. jūlijs - 1915. gada 31. decembris

1915. gada 28. jūlijs
Tas esmu es, kas runā ar tevi, es, tavs brālis Zigvarts, kurš tevi mīl, kurš ar tevi un 

ar jums visiem tik cieši saaudzis.
Jūs vairs nedrīkstat sērot, jūsu sēras - tās man ir tik mokošas. Jums jāatbrīvojas no 

sāpīgām domām. Jūs taču joprojām esat manas māsas un brāļi, un tādi mēs paliksim 
vienmēr.  Es redzu, ka nu jūs esat  visu sapratuši  un pieņēmuši,  tagad nekas vairs 
nevar mūs šķirt. Pasaki to māsām un brāļiem, pasaki to vecākiem, kuriem es pateicos 
par visu. Tev jākļūst par starpnieci, es esmu to panācis pēc ilgām cīņām. Es vēlējos to 
jau pašā sākumā, bet tu nereaģēji.

Pateicoties jūsu lielajai mīlestībai un prātīgumam, es arvien vairāk tuvojos jums. 
Jūs būsiet laimīgi, jo caur mani jūs varat tikt uz priekšu un ļoti daudz ko iemācīties, 
jo es nomiru arī jūsu dēļ, lai sniegtu jums gara mācības.

1915. gada 29. jūlijs
Tagad es esmu ļoti  apmierināts ar jums. Sākumā jūsu sirdssāpes sagādāja man 

mokas. Tad ļoti centos panākt to, lai jūs mani sajustu. Tagad ir labāk.
Cik viegli ir mirt! Es vēl nedrīkstu teikt jums visu, taču man klājas ļoti, ļoti labi, 

un jums jādomā par mani kā par gaismas tēlu, kuram vairs nav jācieš.
Es tiku pats piesaucis savu nāvi, jo man te ir daudz lielāki darbi darāmi. Par šiem 

darbiem jūs nevarat ne iedomāties, pat nojaust nespējat, cik tie ir skaisti, cik vareni, 
cik pilnīgi.

Svētīts tas, kurš drīkst tos izpildīt!
Tavs  ķermenis  grib  iet  pie  miera.  Guli  tik  daudz,  cik  tu  vari.  Miegā  mēs 

satiekamies un palīdzam cits citam. Drīz tu apjautīsi to arī nomodā. Tas ir tikai pats 
sākums. Ja jūs zinātu, cik skaistas lietas es šeit jau esmu piedzīvojis! Bet to visu es 
jums reiz pats parādīšu.

Nemaināmi likumi ir ap jums, tie piespiež jūs dzīvot tādu dzīvi, kādu paši esat 
izraisījuši. Pāri visam esošā vara vada visu, taču savu likteni jūs veidojat paši.

1915. gada 30. jūlijs
Tagad jūs vairs nedrīkstat šaubīties. Man jums vēl tik daudz kas sakāms. Kādēļ jūs 

neticat tam, ka es esmu jums tuvu? Diez vai es varēšu ilgi palikt saistīts ar jums šādā 
veidā, tādēļ izmantojiet to, kamēr es, jūsu brālis Zigvarts, runāju caur tevi.
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Nedomājiet, ka es tagad kā jūsu garīgais brālis varētu mazāk priecāties ar jums 
nekā agrāk, cilvēks būdams. Es taču neesmu mainījies. Man tikai vairs nav fiziskā 
ķermeņa, un es tagad zinu daudz vairāk un esmu ļoti laimīgs, ka drīkstu izpildīt lielu 
misiju. Citādi es esmu palicis gluži tāds pats, kādu jūs mani pazīstat. Tagad jūs vairs 
nešaubāties, vai ne?

Un nu vēl nedaudz par “citu pasauli”, kā jūs to saucat. Te viss ir daudz tīrāks un 
skaidrāks. Es negaidīju, ka jau pašā sākumā to tā redzēšu. Pateicoties savai interesei 
par pārjutek-liskām lietām, es nepiedzīvoju nekādu vilšanos. Tieši otrādi, es nevarēju 
iedomāties neko skaistāku par šo pamošanos. Visa iespaidā es uzreiz apzinājos, kas 
ar mani noticis, proti, ka esmu izgājis cauri “nāves vārtiem”, kā tur pie jums pilnīgi 
pareizi saka.

Pēdējā laikā uz Zemes es tomēr pamatīgi cietu. Bet matērijas nomešana notiek 
miegā. Tikai pamazām atgriežas apziņa, un tad nāk brīvības baudīšana, ja tev tā jau ir 
pazīstama.  Cik  tas  ir  jauki,  kad  nav  vairs  fiziskā  ķermeņa!  Taču  pēc  tam atkal 
atgriežas ilgas pēc mīļajiem cilvēkiem, kurus esi atstājis. Tu redzi viņu sēras, un tas 
ir briesmīgi! Tās man bija vienīgās patiesās mokas un noteiktā mērā ir vēl arī tagad. 
Bet nu jau jūs zināt, kā man klājas, un jums nav vairs pamata sērām.

Tikko atkal bija tāds mirklis, kas man sagādāja mokas. Tu skaties uz manu attēlu 
un domā, ka es dzīvoju, jo tu redzi mani laicīgā miesā. Pēkšņi tu aptver realitāti un 
atkal uzvilnī sāpes. Tādējādi tu kāpsies atpakaļ. Tos, kuri ir savienoti ar mīlestības 
saitēm, kura nekad nebeidzas, tos nekas nevar šķirt nedz dzīvē, nedz nāvē!

1915. gada 31. jūlijs
Jūsu priekšstati par mani nav pareizi. Es vēl neesmu pilnīgi nometis materiālās 

pasaules apvalku, tādēļ man ir viegli ar jums sazināties. Vēlāk tas būs citādi, daudz 
skaistāk, dzidrāk, jo tad es arvien vairāk atbrīvošos no matērijas. Un tāpēc es varbūt 
nevarēšu tik viegli  nokļūt  līdz jums,  taču jums nav jādomā, ka es esmu pavisam 
prom. Esmu kopā ar jums, pateicoties mīlestības saiknei, kas mūs saista un kas ir 
daudz spraigāka nekā dzīves laikā, jo tagad es varu būt jūsos. Tādēļ šis kontakts ir tik 
intīms. Bet vēlāk es vairs nevarēšu ļaut sevi sajust tik skaidri kā tagad, kad starp 
mums nav nekādu, itin nekādu šķēršļu.

Ja vien jūs spētu ieraudzīt, kā šeit viss izskatās! Šī pasaule, salīdzinot ar jūsējo, ir 
pareizāka, patiesāka, jo pie jums viss ir šķietamība un cilvēki neredz cits citu tādus, 
kādi viņi ir patiesībā. Šeit nevar izlikties, jo šeit var redzēt cilvēkam cauri.

Viss ir tik liels un cēls, tikko tu nokļūsti šaipusē.
Tagad es pārredzu daudz ko, bet tā ir tikai neliela daļa no visa. Jaunā vide tik stipri 

iedarbojas uz mani, ka es bieži vien vēl neaptveru, cik tālu mans gars jau var nokļūt.
(Neliels traucējums.)
... Tev jātic saviem spēkiem, citādi rakstīšana neveicas visu to spēcīgo iespaidu 

dēļ, kuri tevi pārņem. Tev precīzi jāatšķir, kad kaut kas svešs ielaužas starp mums. Ja 
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vien jūs būtu vēl  drosmīgāki  un mierīgāki,  tad man nebūtu vairs  gandrīz nekādu 
šķēršļu.

1915. gada 2. augusts
Tagad es zinu vairāk un redzu tālāk nekā agrāk, taču pēc matērijas nomešanas es 

tomēr vēl neesmu viszinošs!
Milzīgs spēks slēpjas ikvienā cilvēkā, bet pavisam nedaudzi to zina. Es pats tikai 

tagad aptveru, cik daudz es būtu varējis veikt uz Zemes. Kā būtu varējis attīstīties, ja 
vairāk ieklausītos savā iekšējā pasaulē!

Es ņēmu no ārpasaules, cik vien spēju, un uzsūcu to visu sevī kā bite, taču es reti  
smēlos tieši  no savas  dvēseles.  Tā  bija  mana kļūda,  kuras dēļ  man daudz kas  ir 
aizgājis secen.

Taču es negribu žēloties, es esmu pateicīgs savam liktenim, ka man tik bezgala 
daudz tika dots manā īsajā zemes dzīvē. Laimīgs es varu būt tikai tad, ja arī jūs tādi  
esat. Es ļoti cenšos, lai palīdzētu jums tikt tālāk, tādēļ jums jāizjūt mana tuvība kā 
mudinājums tiekties  augšup.  Dienā  es  varu  labāk sazināties  ar  jums.  Tad viss  ir 
skaidrāks, arī tevī. Es varu būt pie jums tikai tad, kad jūs neesat svešu fluīdu ietekmē 
un esat pilnīgi iegrimuši pārjutekliskajā sfērā. Tā kā man vairs nav ķermeņa, mēs 
varam “runāt” tikai caur garu. Kad jūs domājat par mani, jums jādomā par manu 
garīgo Es. Domas par manu ar ķermeni saistīto Es allaž velk mani atpakaļ matērijā, 
un tas nav patīkami.

Lai Dievs ir ar jums visiem, kurus es tik ļoti mīlu!
Es esmu karmiski cieši saistīts ar tevi, mīļā māsa. Tu to esi jutusi dzīvē vairāk 

nekā es. Man uz Zemes dažreiz bija skumji tāpēc, ka daži no jums kļuva atturīgi, kad 
mēs runājām par garīgām lietām, kurām es tik cieši ticēju. Tikai tad, kad es no jums 
biju aizgājis, jūs izjutāt vēlmi zināt, kas notiek pēc nāves, kas notiek ar mani. Tas ir  
tik saprotami, taču ļoti žēl,  ka mēs, vēl kopā būdami, neesam vairāk runājuši par 
garīgām lietām! Tad tas, ko es jums tagad stāstu, dažam labam no jums neliktos tik 
svešs un tāls.

Es jūtu, ka mēs esam tuvu cits citam, un šī saistība kļūst jo stiprāka, jo vairāk jūs 
iedziļināties šajās lietās. Jums priekšā vēl ilga dzīve. Jums ir vairāk laika attīstīties, 
nekā bija lemts man.

Es  tikai  divus  gadus  pirms  savas  nāves  tā  īsti  iedziļinājos  studijās  par  garīgo 
pasauli, un tagad tas nāk man par labu. Es esmu tik pateicīgs par to, ka man jau 
toreiz bija šī interese. Ko līdz visa pasaules gudrība, ja cilvēks nezina, kas ar viņu 
notiks pēc nāves! Ja es vēl tagad būtu uz Zemes, es ar mīļu prātu atteiktos no visām 
pasaulīgajām zināšanām, ja tā varētu saglabāt vienu: ticību nākotnei pēc nāves! Tā ir 
vienīgi patiesā doma, viss pārējais salīdzinājumā ar to ir viens vienīgs Nekas.

Tagad es vērīgi sekoju jūsu visu attīstībai, lai vēlāk, kad reiz pienāks jūsu stunda, 
zinātu, kā jūs vadīt.
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1915. gada 6. augusts
Cīņas garīgajā pasaulē ir daudz spraigākas nekā jūsu kari, jo šeit cīnās par gara 

(individualitātes) iznīcināšanu, kamēr pie jums tiek iznīcināts tikai ķermenis. Naktī 
pie jums iestājas klusums, bet pie mums sākas rosība. Tad mums visiem ir vairāk 
laika palīdzēt mirušajiem, kuri tagad šeit ierodas tūkstošiem.

Cik laimīgs es jutos šopēcpusdien, pie jums bija tik skaisti! Es dzīvoju gandrīz kā 
uz Zemes, tikai man ir vairāk spēju,  nekā bija,  mītot fiziskajā ķermenī. Es redzu 
cauri  daudzām lietām,  bet  es  vēl  ne  tuvu  nezinu  visu,  taču  man  ir  liela  vēlme 
pilnveidoties.  Šī  vēlēšanās  palīdz  šeit,  protams,  vairāk  nekā  uz  Zemes,  fiziskajā 
ķermenī, jo šeit cilvēks spēj uztvert daudz vairāk. Bet citādi es vēl esmu tieši tāds 
pats  kā  uz  Zemes.  Kad  jūs  ar  garīgi  augstu  attīstītiem  cilvēkiem  apspriežat 
jautājumus, kas skar pārjuteklisko pasauli, tad arī es no tā kaut ko gūstu un mācos no 
jums to, ko neuzzinu šeit. Es pats vēl nevaru par šo tēmu daudz pateikt, jo līdz šim 
vēl neesmu visu izpratis.  Jums to ir  grūti  aptvert,  tādēļ es to atkārtoju arvien no 
jauna. Lielākie maldi ir domāt, ka cilvēks, tikko atbrīvojies no sava zemes ķermeņa, 
ir jau kļuvis pilnīgs. Piemēram, jūsu saruna šodien ir palīdzējusi man tikpat daudz, 
cik jums, pat varbūt vēl vairāk, jo es ar savām tagadējām maņām uztveru un saprotu 
daudz ātrāk, kamēr fiziskās smadzenes tomēr bieži funkcionē gaužām lēni.

Tādēļ jums jāsaprot, ka es esmu laimīgs, kad jūs sanākat kopā ar tādiem cilvēkiem 
kā šodien, jo tad arī es varu daudz ko iemācīties un atrodos šajā laikā daudz tuvāk 
jums nekā ikdienas dzīvē, kad jūs nodarbojaties ar ikdienas lietām.

Cik ilgi es palikšu tai garīgajā pakāpē, kurā esmu pašlaik, es vēl nezinu; domāju, 
ka vairs ne pārāk ilgi. Tad es atkal atbrīvošos no sava tagadējā ķermeņa, līdzīgi tam, 
kā atbrīvojas no fiziskā ķermeņa.

Jūs  noteikti  gribat  zināt  kaut  ko  par  manu  dzīvi  šeit.  Es  dzīvoju  tikai  savam 
lielajam darbam, par kuru es jau esmu jums bieži stāstījis; tā ir svētā mūzika, kas ļoti 
palīdzēs cilvēcei. Mans veikums uz Zemes ir viena maza daļiņa no tās. Šī mūzika 
būs  neizmērojami  skaista,  spējīga  strāvot  cauri  visām  sfērām  un  uzlidot  līdz 
visaugstākajiem apgabaliem. Šai lietā jāieliek daudz spēka un vajadzīgi daudzi lieli 
talanti.

Es esmu to izjutis, proti, ka man jārada kaut kas varens. Tāpēc biju tik mierīgs, 
aiziedams karā. Es zināju: viss ir Dieva rokās. Nevienu mirkli es šo soli nenožēloju. 
Tā tam bija jābūt, tas bija mans liktenis! Es vienmēr apjautu, ka nekļūšu vecs. Tāpēc 
es nepavisam nebiju mazāk jautrs un priecīgs,  bet gan baudīju dzīvi aumaļām, jo 
zināju: viss ir jau noteikts un es pats neko nevaru tajā mainīt.

Kad pienāca nāves stunda, es tomēr biju pārsteigts, jo tobrīd tam neticēju. Ilgās 
slimošanas laikā es taču arvien kalu nākotnes plānus un cerība uz atgriešanos mājās 
uzturēja manī drosmi, kaut arī iekšējā balss dažreiz brīdināja: “Gatavojies, tev jātiek 
pāri viņā pusē!” Es tam īsti neticēju, bet tad pēkšņi redzēju savā priekšā aizzibam 
visu savu dzīvi un zināju: tagad iet uz beigām! Pēdējais brīdis bija šausmīgs, taču 
drīz arī tas bija garām; un nāca nāves miegs, kas izglāba mani no visām mokām, 
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kuras bija jāpanes ķermenim.
Neapzināti es biju sagatavojies nāvei. To deva mana labā karma, ka es drīkstēju 

pēc ievainojuma trīs nedēļas gulēt un pamazām “atbrīvoties” no zemes apvalka. Cik 
daudz sliktāk ir tiem cilvēkiem, kuri mirst pēkšņi, jo viņi nevar aptvert, ka ir miruši. 
Man jau arī dažbrīd šķita, ka vēl dzīvoju, jo sākumā stāvoklis ir pavisam līdzīgs. Bet, 
paldies Dievam, es visai drīz apzinājos, ka man vairs nav fiziskā ķermeņa. Tad nāca 
šķiršanās no ēteriskā ķermeņa un tad jau es zināju, kas ar mani noticis.

Pēc tam nācās izpildīt grūtu uzdevumu - jūs nomierināt un paskaidrot jums, ka es 
joprojām dzīvoju.  Tas prasīja  daudz laika  un spēka,  taču jūs mani  saklausījāt  un 
tādējādi ļoti atvieglojāt manu darbu, par ko es jums dziļi jo dziļi pateicos! Es nekad 
neaizmirsīšu,  kā  jūs  aiz  mīlestības pret  mani  pārvarējāt  sevi.  Kādreiz  es  jums to 
atlīdzināšu!  Kad  jūs  būsiet  nometuši  savus  zemes  ķermeņus,  es  nākšu,  lai  jums 
palīdzētu. Tā būs skaista satikšanās! Atcerieties to labi! Lai šī doma dod jums arvien 
jaunu spēku, kas palīdzēs tikt  pāri visām skumjām. Lūdzu, nešaubieties, bet cieši 
ticiet tam, ka es joprojām dzīvoju, tāpat kā dzīvoju uz jūsu Zemes, tikai mani nevar 
redzēt un man klājas daudz labāk, jo man nav vairs jānēsā pasaulīgais ķermenis.

Es gribu dot jums dažas vārsmas:

Dievs radīja Sauli
Par svētību cilvēcei.
Mūsos mīt lielā dievišķā Saule.
Visi tās stari tiecas Debesīs,
No kurienes tie nākuši.
Tevī mīt Dievs,
Viņu meklēt ir tavs pienākums.

Tagad mēs esam ilgi runājuši bez traucējumiem. Ar katru reizi būs arvien labāk, 
tomēr tev jākļūst  mierīgākai un nav jānoņemas ar pārāk atšķirīgām lietām, jo tās 
ienes lielu nemieru tavā dzīvē, un tad es nevaru tevi sasniegt.

1915. gada 7. augusts
Mani  dziļi  aizkustināja,  kādā  noskaņā  jūs  tagad  pārlasījāt  manus  līdzšinējos 

ziņojumus, jo es jutu, ka jūs beidzot esat pārliecinājušies, ka tas tiešām esmu es, kas 
ar jums runā. Mani pārņem neizsakāma laime, apzinoties, ka jūs sajūtat, kad esmu 
jūsu tuvumā

M., mana māsa, es jau sen gribēju tev kaut ko pateikt, šodien es to varu, jo tu esi 
klāt. Tu palīdzēji man manas nāves stundā. Tavs tuvums bija man ļoti labvēlīgs. Bez 
tavas  palīdzības  aiziešana  man būtu  kļuvusi  daudz  grūtāka.  Es  nezināju,  ka  mēs 
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garīgi  esam  tik  tuvi.  Kāpēc  agrāk  mēs  neesam  to  apjautuši?  Tu  biji  par  daudz 
pievērsusies savai iekšējai dzīvei, bet tagad mēs esam cieši saistīti un varam palīdzēt 
viens otram.

Brāli, es skaidri saskatu tavu progresu. Kad tu pie sevis strādā, liekas, it kā no 
vienas mazas kolonnas izaugtu liels, nesatricināms templis.

Tas ir tavs garīgais Es!
Saite, kas mūs vieno, ir daudz spraigāka nekā manas dzīves laikā, jo tagad es varu 

būt tevī. Es apņemu tevi ar savu palīdzību un mīlestību un drīkstu sargāt tevi no 
pretīgām lietām, kuras dzīve uz Zemes allaž nes sev līdzi. Sauc mani, kad esmu tev 
vajadzīgs. Tavs uzdevums ir ne vien liels, bet arī skaists un cēls. Tavu ceļu izgaismo 
gaišā Kristus mācības mīlestība.

Mana  pateicība  jums  arvien  pieaug,  jo  es  redzu,  ka  jūs  attīstāties  manis  dēļ. 
Kādreiz es jums to visu atlīdzināšu!

1915. gada 8. augusts
Šodien man bija liela diena! Es esmu daudz ko pārdzīvojis, esmu pacēlies par 

vienu pakāpi, un tiku uzņemts kādā augstā sabiedrībā, kurai es piederēju jau agrāk, 
bet no kuras, pateicoties savai zemes dzīvei, biju atsvešinājies. Te es jūtu savu misiju, 
par kuru jums bieži stāstīju jau zemes dzīvē. Runa ir par mūziku! Man jārada kaut 
kas tāds, kas ir augstāks par visu, ko jūs saprotat ar mūziku.

Šeit strādā pavisam citādi, daudz spraigāk. Tehniskas grūtības atkrīt, taču citā ziņā 
ir  daudz grūtāk,  jo  jāattēlo visaugstākais,  kaut  kas  neizmērojami liels,  skaists  un 
pilnīgs! Vēlāk tas nonāk arī līdz Zemei, bet tikai pēc ilgāka laika. Tagad pie jums 
viss jāceļ no jauna un visam jāuzņem jauns virziens.

Es gribu pastāstīt jums par savu darbu. Man ir jāsacer vesela virkne ļoti sarežģītu 
simfoniju. Viena ir gandrīz pabeigta. Jūs brīnītos, ja to dzirdētu, jo šī mūzika taču ir 
pavisam savādāka nekā tā, ko es sacerēju uz Zemes, tikai noskaņa ir līdzīga. Man 
kopumā  jāsacer  septiņas  simfonijas,  tad  mazākā  daļa  no  lielās  simfoniskās 
kompozīcijas būs pabeigta.

Protams, pie tās strādā arī daudzi citi, tomēr man tika kāds īpašs uzdevums. Tas 
gaidīja mani. Un tas bija arī manas agrās nāves iemesls.

Vai jūs saprotat, cik es esmu laimīgs, ka drīkstu to izpildīt? Galvenais mērķis ir 
ievirzīt domāšanu uz Zemes citās sliedēs. Šī mūzika izplatās visdažādākajās sfērās, 
kas apņem jūsu pasauli, un tās ietekme ir varena. Varbūt jums ir grūti aptvert, ka 
cilvēcei caur mūziku jātiek apgarotai, tomēr tā tas ir. Mūzika ir visaugstākā māksla, 
vienīgi tā var iedarboties uz cilvēkiem netieši. Viņi neko nezina par to un nedzird to, 
jo viņu pasaulīgā apkārtne ir pārpilna ar iespaidiem, un tomēr viņiem ir jāieklausās 
šajā balsī. Tie esam mēs, mūsu darbs!

Jūs to jutīsiet, kad tiksiet par dažām pakāpēm augstāk. Dzirdēt jūs to vēl nevarat, 
bet tas būs iespējams pēc jūsu nāves. Es esmu saņēmis atļauju tad nospēlēt jums savu 
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darbu. Tas jau būtībā ir izņēmums, jo šie lielie sacerējumi drīkst tikt izmantoti vienīgi 
kā līdzeklis noteikta mērķa sasniegšanai.

Ik dienas es varu runāt ar jums par jaunām tēmām, un pamazām top darbs, kurš ir 
“mana dāvana” no šīs pasaules jūsējai.

Šodien bija svētki, kuros arī es piedalījos. Brīnišķīgi, neizsakāmi lieliski svētki! 
Šie īpašie krāsu un toņu savienojumi, saplūdumi - tie rada dziļi aizraujošu iespaidu. 
Viss ir tik skaists un pilnīgs, ka tu pats jūties pašā iedvesmas virsotnē, spēlējot un 
darbojoties līdzi. Tas skan neticami, bet ir tā patiesi!

Ikviena doma, kas attiecas uz mani, steidzas pie manis. Tas ir brīnišķīgi! Arī tad, 
kad es esmu tālu prom no jums,  pēkšņi  atlido šāda doma kā maigs sveiciens no 
fiziskās pasaules.

Cik tomēr viss ir dižs un lielisks, ja cilvēkam tiek atļauts ielūkoties augstākajās 
sfērās! Tas tik ļoti iedvesmo, ka vēlēšanās tikt tālāk kļūst liela un stipra.

Mums visiem ir jānoiet noteikts ceļš; tikai vai mēs zinām, kāds ceļš mums jāiet -  
šis vai tas. Mums pašiem jāizšķiras, kurš mums ir pareizais. Ja mēs ejam nepareizo, 
kas gadās visai bieži, tad viņsaulē mūs sagaida nevis sods vai atalgojums atkarībā no 
tā,  kā  mēs dzīvojām,  bet  gan mums ir  jāiet  atsacīšanās ceļš,  tāpēc ka  mēs esam 
novirzījušies  no  sava  ceļa  uz  Zemes.  Lielākā  daļa  cilvēku  iet  šo  ceļu.  Es  esmu 
laimīgs, ka jūs zināt, kāds ceļš jums ir jāiet.

Vakar es biju klāt, kad jūs muzicējāt, un jutos pilnīgi jūsu mūzikā iekšā. Jums tas 
pareizi jāsaprot: es esmu tur un neapzināti ar savu tuvību darbojos līdzi, lai arī jūs to 
neapzināties.  Man ir  cieša saikne ar  jebkādu mūziku,  tā ka es tai  gandrīz pilnīgi 
strāvoju  cauri.  Ko tas  nozīmē,  jums tagad jau  ir  jāzina,  tādēļ  ka  es  jums arvien 
atkārtoju: “Es esmu pie jums; tāpat es esmu arī mūzikā, kuru jūs dzirdat.”

Šodien man nav grūti rakstīt, jo man vienlaikus jādara kāds cits darbs, tā kā es 
jūtos it kā sadalīts. Tagad man vajadzīgs daudz mazāk spēka nekā sākumā; agrāk tas 
nekad nebūtu varējis notikt.

Nedomā, ka es vadu tavu roku; es to turu, bet es to nestumju. Es saku tev priekšā 
katru teikumu, kas tev tad ir jāraksta - tā mani vēstījumi nokļūst pie jums.

Nu man pilnīgi jānododas darbam - Dievs ar jums!

1915. gada 9. augusts
Kalni, kurus jūs esat apbrīnojuši, kādreiz arī man sagādāja milzīgu prieku, taču 

tagad tie neliekas vairs tik tuvi, jo es tos vairs neredzu katru atsevišķi un skaidri. 
Tagad es raugos tiem pāri un tajos iekšā, un tas neļauj uztvert viengabalainu tēlu.

Vispār nemiers šeit bieži vien ir šausmīgs, te ir daudz visa kā, un tas viss ir pārāk 
dažāds, viss savstarpēji cīnās un caurstrāvojas. Ir nepieciešams liels gribasspēks, lai 
paliktu gluži mierīgs. Tas, kurš zaudē pacietību, netiek nekur uz priekšu. Mierīgi es 
varu raudzīties tikai tālumā, vienmēr paturot acu priekšā vienu mērķi. Tas palīdz. 
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Nedomājiet, ka es no visām šīm lietām patiesi ciešu, un tomēr brīžiem ir neomulīgi 
un satraucoši.

Saule arī šeit spēlē lielu lomu. Tā dāvā spēkus visās garīgajās lietās. Arī tad, kad 
es vēl biju uz Zemes, tā man deva spēku radošai darbībai. Tās ietekme pasaulē ir 
varena. Tā strāvo cauri Zemei daudz dziļāk, nekā cilvēks spēj iedomāties. Bieži vien 
Sauli nevar redzēt, taču tās iedarbība nezūd. Tai līdzās pastāv daudzas planētas, un 
katrai  no  tām ir  sava  īpaša  ietekme.  Tas  viss  ir  tik  neizsakāmi  dziļi  un  cēli,  ka 
apbrīnam nav  gala.  Cik  ļoti  es  nožēloju,  ka  neesmu  tik  tālu,  lai  iegūtu  skaidru 
priekšstatu par visu! Cilvēciskas smadzenes jau nevar aptvert, ka eksistē tik daudz 
dažādu lietu, kuras apņem mūs un Zemi.

Ik dienas mana vēlme pēc zināšanām pieaug, un ik dienas es uzzinu kaut ko jaunu.
Ir sācies laiks, kad jūs uz visu raugāties ar citām acīm. Tas ir tikai pirmais solis. To 

jūs jau esat spēruši - ātrāk, nekā es biju cerējis. Tagad viss, kas ir nepieciešams jūsu 
tālākajai  attīstībai,  tiks  jums  sniegts  pats  par  sevi.  Es  nevaru  un  nedrīkstu  tajā 
iejaukties, jo tā būtu iejaukšanās jūsu karmā (liktenī); es drīkstu tikai būt pie jums, 
klausīties, uztvert kopā ar jums, dot jums spēku, jūs mierināt: “Es dzīvoju!” Taču es 
nedrīkstu neko  mainīt  jūsu  dzīves  ceļā.  To jūs  tagad  darāt  paši  caur  savu domu 
pasauli, kurā jūs radāt kaut ko tādu, kas nāk jums par labu.

Es runāju pārsvarā par laiku kopš manas aiziešanas no jums, jo tikai tad sākās jūsu 
īstā dzīve,  Tātad es drīkstu pastāvīgi būt ap jums, kā jau teicu, taču es nedrīkstu 
iejaukties. Tādēļ nelūdziet man to, ko es jums nevaru dot.

Vēl vienu lietu es gribēju jums pateikt: kad jūs domājat par mani, mēģiniet laicīgā 
Zigvarta vietā iztēloties garigo. Tas jums nemaz nav grūti, un ar to jūs sagādājat man 
lielu prieku.

No mūsu paziņām es vēl neesmu redzējis nevienu. Liekas ari, ka man būs grūti 
kādu  atrast,  jo  es  ne  ar  vienu  no  šiem  mirušajiem  neesmu  saistīts  ar  patiesās 
mīlestības  saitēm,  un  tikai  tādā  gadījumā  cilvēki  šeit  satiekas!  Telpa,  kurā  mēs 
atrodamies, ir tik neizmērojami plaša, ka nav iespejams sastapt kādu nejauši. Cik 
maza ir visa jūsu Zeme salīdzinājumā ar šo pasauli!

Es gribu jums iedot vārdus, kuros ir patiesība. Es dzirdēju tos šeit un esmu daudz 
no tiem mācījies. Es lūdzu jūs, lasiet tos bieži un pilnīgi iegremdējieties tajos.

Svētība mūžīgajam Dievam,
Svētība mūžīgi neuzvaramajam spēkam,
Kas visu caurstrāvo,
Kas visu caurtek.
Gadu eoni iet,
Gadu eoni nāk,
Viss bija,
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Viss ir, -
Un mūžīgās dzīvības jūras bangas,
Kas sašķīst pret zemūdens klintīm,
Tas norimsies
Caur Saules svēto, neuzvaramo spēku.
Ticība ir viss,
Bez ticības tu neesi nekas.
Katram augam ir sava ticība,
Katram zvēram ir sava bijība.
Un tu, kurš nes sevī Dievu,
Gribi noliegt un pats labāk zināt:
Kas tu esi?
Lielais Dievs, Tu, kurš visu pasauli pārrauga,
Kurš visu vada un visu radīja,
Apžēlojies par mani, kurš Tevi mina kājām,
Jo pats domājās pārvaldām pasauli.
Liela ir Tava žēlsirdība un Tava piedošana,
Jo Tu esi Mīlestība!
Tādēļ es nāku pie Tevis un izlūdzos žēlastību -Vēl vienu reizi man 
                                                                                                    piedod!
 Nu esmu atradis Tevi,
 Es biju vājš - tagad esmu Stiprs,
 Jo man esi Tu, kopš šā brīža uz mūžiem.

Tā ir lūgšana, kas tika man dota manas nāves stundā. Es apjautu, cik maz biju 
pazinis Dievu. Jums visā jāsajūt Dievs, tikai tad jūs pamazām varēsiet sajust Dievu 
arī sevī. Pirms jūs neesat atraduši Viņu sevī pilnīgi, tā, lai nekas jūs nešķirtu no Viņa 
ne dienu, ne nakti, jūs neesat spējīgi uztvert tās vēstis, kuras man ir uzticēts nodot 
jums.

Lūdzu  papūlieties,  lai  jūsu  sapratne  nenāktu  mums  par  vēlu.  Mani  padara 
neizsakāmi laimīgu, ka es esmu tas, kurš drīkst jūs svinīgi ievadīt visā šīs pasaules 
krāšņumā.  Manas  pateicības  jūtas  pret  jums  augtin  aug.  Šo  mīlestību  es  nemaz 
neesmu pelnījis, es kādreiz jums to atlīdzināšu! Mana pateicība ir darbs, kurš lēnām 
rodas caur  tevi,  tas  ir  priekš jums un jums jāizpēta līdz pašiem dziļumiem. Tam 
vajadzīgs ilgs laiks, jo ne visu drīkst skaidri teikt, bet gan tikai norādīt ar simboliem.
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Šodien es gribētu pastāstīt jums kādu nelielu stāstu:
“Reiz dzīvoja kāds mazs, pretīgs cilvēks, kurš nekam neticēja un gribēja pievērst 

šai savai mācībai visu Zemi. Tad pie viņa atnāca kāds skaists, liels cilvēks un teica:
“Cik tālu tu gribi izplatīt savu mācību?”
“Līdz pašiem Zemes dziļumiem,” atbildēja mazais, pretīgais.
“Ak tā,” teica lielais, skaistais, “tad tas nav nekas briesmīgs; es domāju, ka tu 

gribi tikt arī ārpus Zemes.”
“Nē”, teica pretīgais, “tur man ir par gaišu.”
“Bet ko tad tu gribi iesākt ar savu mācību zem Zemes?” jautāja lielais, skaistais.
“Ko es gribu, tas ir ļoti vienkārši - es gribu ar savu mācību uzspridzināt visu Zemi, 

lai cilvēce reiz atzītu, ka man ir taisnība.”
“Tas nemaz nav bīstami, mans mīļais,” teica lielais. “Viss, ko tu uzspridzināsi, ir 

taču  caurstrāvots  ar  vienu Dievu!  Tā-tad,  ja  tu  iznīcināsi  Zemi,  tad  Dievs  tomēr 
paliks.”

Tā  ir  arī  ar  visu  Dieva  mācību  -  to  allaž  kāds  grib  iznīcināt  ar  varu.  Taču, 
gribēdams iznīcināt, tikai stiprina to.

1915. gada 11. augusts
Skumjas par mani jūs esat pārveidojuši lielā spēkā, un, pateicoties šim spēkam, es 

nāku pie jums. Es jūtos tik laimīgs. Pašlaik jūs esat ceļa sākumā - jums jāsasniedz 
noteikts mērķis, un tas ir briedums.

Pēdējo divu gadu laikā uz Zemes es biju pavisam cits cilvēks nekā līdz tam, jo 
biju guvis svarīgas atziņas. Tāpēc es biju mierīgs, laimīgs un pilnīgi paļāvīgs visam, 
kas nāca pār mani, un tikai tāpēc, ka es zināju un ticēju. Miršana, atkalpiedzim-šana - 
tas viss man kļuva skaidrs. Manī bija ienākusi patiesība; un tagad es redzu, ka arī jūs 
esat tik tālu, lai apjaustu, par ko ir runa, kādēļ viss pastāv. Tad nāk dievišķs miers.

Ir lietas, kuras es jums labprāt gribētu pateikt, bet kuras es pats vēl lāgā neizprotu. 
Tad es lūdzu savus palīgus, tie man diktē, un es saku to tālāk jums. Šajā ziņā man ir  
ļoti labi, jo visapkārt ir šādi palīgi, kuri mani pamāca, cik vien bieži var. Tā arī ir  
manas karmas labā pusē, jo šādi gadās visai reti. Tādējādi es varu piedzīvot vairāk 
nekā citi mirušie tik īsā laikā. Cik laimīgs es biju par jūsu izpratni attiecībā uz manu 
pašreizējo dzīvi, lai gan es jūtu - ir brīži, kad jūs vēl šaubāties, vai tas, kas ar jums 
runā, tiešām esmu es. Saprotu, ir nepieciešams laiks, līdz cilvēkiem būs tik stipra 
ticība, ka ar tās spēku varēs pārbīdīt kalnus. Taču arī tas reiz nāks.

Šodien es biju kādā ložā, daudz ko dzirdēju un piedzīvoju. Ta ir uz jūsu Zemes un 
pieder pie visaugstākajām, bet es nedrīkstu izpaust tās nosaukumu. Bija ļoti skaisti. 
Es tiku uz turieni aizvests, lai kaut ko veiktu. Tā ir ļoti dziļa un nopietna kopiena; 
visi tās locekļi ir augsti attīstīti cilvēki. Tur bija klāt arī daudzas garīgas būtnes. Šī 
loža  neatrodas  Eiropā,  bet  gan  Mauritānijā,  vairāk  es  nedrīkstu  teikt.  Tas  ir 
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vēsturiskais vietas apzīmējums. Diez vai jūs atradīsiet šo nosaukumu kādā parastā 
atlantā. Ikviens izglītots cilvēks gan zina, kas tas ir.

Šodien es gribētu dot jums mazu lūgšanu. Es to uzzināju,  kad biju piedzīvojis 
vilšanos un lūdzu pēc apskaidrības.

Klusi traucas mana lūgšana 
Uz mīlestības spārniem 
Augšup pie gaismas,
Tu liegi ietini manu miesu 
Ētera gaišajā tērpā,
Vienu pašu reizi parādi man, visaugstais Dievs,
Vienu pašu reizi - Tava Debesu skatiena varu.
Palīdzi man pacelties spārnos,
Lai raudzītu Tevi,
Tikai reizi, mans Dievs!
Zem Tava skatiena gremdējos -
Dziļi jo dziļi - dižumā Tavā,
Dziļi jo dziļi - pats savā Es.

Varbūt šī lūgšana skanēja nedaudz citādi, kad es to dzirdēju. Man ir grūti atkal 
ietvert to vārdos, - jums jāsaprot, ka es šeit uztveru tikai būtību, man pašam vairs nav 
vajadzīgi nekādi vārdi. Jūsu dēļ man lūgšanas jāpārstrādā vārdos, lai jūs tās varētu 
saprast.

1915. gada 12. augusts

Vārsmas, kuras es gribu dot jums tagad, domātas tiem, kuri attīstās pārāk ātri:

Gaidi - gaidi - gaidi!
Domā, vingrinies, vadi.
Pienāks laiks,
Esi gatavs.
Ne par agru, -
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Bez pūlēm,
Visam jāmainās,
Viss Dieva rokās.

Mīļotā māte!
Tavs dēls Zigvarts runā ar tevi. Es esmu redzējis jūsu ciešanas un jūsu skumjas un 

neizsakāmi cietis, taču jūs esat paši sevi pārvarējuši. Jūs kļuvāt lieli manis dēļ. Par to 
paldies tev, labo, mīļo māt.

Es zinu, par ko man tev japateicas - par dzīvi, pilnu saules un mīlestības. Nesavtīgi 
rūpējoties par citiem, tu aizmirsi pati sevi. Pašaizliedzīgā mīlestība, kas strāvo cauri 
tavai dzīvei, ir nesusi bagātīgus augļus.

Tu esi  tik  liela,  tik  stipra,  tik  nobriedusi.  Jā,  mana mīļā  māte,  tas  nav nekāds 
brīnums - es drīkstu palikt saistīts ar jums, kamēr sasniegšu nākamo garīgo pakāpi. 
Tad man tas būs grūtāk, bet vēl ir laiks.

Un tagad sveiciens no garīgās pasaules:

Mīlestības straumes plūst uz Debesu jūrām.
Ikviena lūgšana, kas nāk no sirds,
Izplaucē kādu ziedu Debesu Tēva pļavās.
Tu esi mīlestība,
Tu biji gaisma.
Tevī ir dievišķais,
Pāri tev - mūžīgs laika ritums.
Tici un lūdzies,
Pateicies un pārkāp Zemes slieksnim,
Dodies pie Gaismas altāra. -
Dižens un visspēcīgs Tu esi,
Debešķīgs, pazemības pilns miers 
Plūsmo Tevī -
Ieskauj Tevi 
Mūžīgi mūžos,
Vienmēr!
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Gribu  jums  pateikt,  kādēļ  es  nekad  nerunāju  par  kapu.  Redzat,  es  negribu 
pievērsties  šīm pamestajām miesām.  Ikviena  mana  doma  par  jums  ir  spēks,  kas 
palīdz uzturēt jūsos dzīvību. Jums būtu jāiznīkst,  ja jums netiktu piegādāti arvien 
jauni spēki. Kapā guldīta tikai veca čaula, kura man tagad ir pilnīgi sveša. Es to vairs 
nepazīstu, un tādēļ negribu piesaistīt tai savas domas.

Es bieži kavējos tajā skaistajā vietā zem ozola, jo vienmēr esmu to mīlējis, taču es 
nedomāju  par  to,  kas  notiek  zem zemes.  Es  jūtos  laimīgs,  jo  mani  apņem jūsu 
mīlestība.

Nevis manām mirstīgajām atliekām ir kāda vērtība, bet gan domām, kuras jūs šai 
vietā domājat. Neviena doma nedrīkst kavēties zem zemes, pie ķermeņa, kas atdots 
tai! Palīdziet man uzcelt iesvētīšanai templi, tad mēs varēsim vienmēr tur satikties, 
tikai tā es varu kavēties šajā vietā. Vienīgi jūsu augstās domas velk mani turp, nevis 
sāpes, jo tās es nevaru panest.

1915. gada 15. augusts
Mīļo tēv!
Tavs dēls runā ar tevi!
Es  zinu,  ka  tu  tici  manai  pašreizējai  eksistencei,  tāpēc  man  nav  vispirms 

jāpārliecina tevi par to. Bet man tevi jāpārliecina, ka tiešām tavs dēls Zigvarts runā ar 
tevi!

Man tika atļauts sazināties ar  jums šādā veidā,  un es tādēļ  esmu neaprakstāmi 
laimīgs.

Es zinu, kas mēs bijām viens otram dzīvē, kas mēs esam viens otram pašlaik, un 
esmu pieķēries tev ar visdziļāko mīlestību.

Es aizgāju no jums, jo šeit man jāveic kaut kas lielāks. Viss bija sagatavots tam, 
tāpēc  jūs  nedrīkstat  sērot,  jo  es  esmu izredzēts  kādam svētam darbam.  Es  esmu 
aicināts  veikt  vienu  daļu  no  tā.  Runa  ir  par  mūziku.  Top  septiņas  debešķīgas 
simfonijas! Vienu es esmu pabeidzis. Šo dižo darbu mērķis ir ievadīt Zemes cilvēku 
prātus tīrākā gultnē. To var mūzika. Mūzika iedarbojas uz cilvēkiem netieši. Un ir 
mūsu stiprākais līdzeklis cilvēku ietekmēšanai.

Es esmu redzējis tavu tik ļoti mīļoto māti; viņa ir cietusi līdzi tavās ciešanās, ir 
tevi aptvērusi ar savu bezgalīgo, nebeidzamo mīlestību, un viņa ir tik atdevīgi pie 
tevis, kā var būt tikai māte pie sava bērna. Viņa lūdz tevi nekad vairs nedomāt par 
viņu sērīgi. Tu ar savām sērām esi sagādājis viņai sāpes. Mēs nedrīkstam skumt, ja 
kāds no mūsu mīļajiem atstāj laicīgo čaulu. Cilvēki taču paliek savienoti - tieši tāpat 
kā uz Zemes, tikai vienai daļai vēl nav spēju to saskatīt. Jūs nezināt, ko tas nozīmē 
mums, kuriem vairs nav ķermeņa, ko nozīmē, kad uz Zemes kāds cilvēks, kurš mums 
ir mīļš, raud pēc mums. Tas ir smagākais, kas vien var būt, jo mēs taču jūtam tieši  
tāpat kā agrāk. Kā tava māte būtu cietusi uz Zemes, redzot tevi tik skumīgu! Viņa to 
nevarētu panest, un tagad viņai tas jāpanes! Visas sirdssāpes mēs izjūtam tieši tāpat, 
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kā zemes dzīvē, jo mēs taču esam palikuši tie paši, ko jūs pazināt un mīlējāt. Un šo 
sēru dēļ starp mums un jums rodas plaisa, vēlāk paliek tikai mīlestība, tā ir augstākā, 
svētākā un intīmākā saikne. Tas man bija tev jāsaka par tavu māti.  Reiz, kad būs 
situsi tava stunda, viņa tevi sagaidīs.

Cik es esmu laimīgs, ka tu pamazām notici tam, ka es ar jums runāju. Ja tu vakar 
būtu redzējis, kā es strādāju tev blakus, klausoties, kā tu sniedzi paskaidrojumu par 
maniem vēstījumiem, tu starotu aiz laimes. Tev mani nav noteikti jāredz, mans dziļi 
mīļotais tēv! Pietiek ar to, ka pār tevi ir nācis miers. Tas paliks līdz tam brīdim, kad 
mēs atkal redzēsimies.

Zemes dzīve ir tik īsa, un mūžība - tik skaista! Tev ir ticība, ticība, kas var pārbīdīt 
kalnus. Tas ir tik skaisti priekš manis, tik skaisti priekš tavējiem un tik skaisti priekš 
tevis!

Sveicienu no garīgās pasaules sūta tev tavs vienmēr uzticīgais dēls Zigvarts.

Mīlestības plūsmas caurstrāvo tevi, cilvēk,
Dievišķo cilvēk!
Gaismas un mīlestības Tēvs, 
valdnieks pār nāvi tu esi 
un miers.
Neizmērojams ir Tavs spēks - Tu devi no tā arī man, 
un tagad es izprotu Tavu varu līdz galam -
tā ir modrība.
Tagad es spētu pastāvēt, 
kaut visa pasaule sabruktu.
Jo dzīva ir doma:
Es esmu - Tu esi !

1915. gada 18. augusts
Dažreiz es nokļūstu tik tuvu jums, ka varu jums pieskarties. Es varu pasniegt jums 

roku, bet jūs to nemanāt.
Jūs  nekad  nedrīkstiet  aizmirst,  ka  dziļā  mīlestības  saikne,  kas  vieno  cilvēkus, 

paliek mūžīgi. Te gadiem nav nekādas nozīmes, nekas nevar mīlošos šķirt. Jo jūsu 
dzīve pret mūžību ir ļoti īss laika sprīdis! Jums ir pavisam citi jēdzieni par laiku, 
tādēļ nedomājiet par to. Cilvēkiem, kurus dzīvē saistījusi dziļa mīlestība, šķiršanās 
nepastāv.
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1915. gada 21. augusts
Šodien ir brīnumaina diena. Es klausījos mūziku, augstākās, debešķīgākās skaņas, 

kādas jebkad esmu dzirdējis. Es piedalījos tajā, manās rokās bija nodota vadība, es 
uztvēru  pat  vissmalkākās  nianses.  Es  tik  ļoti  vēlējos  reiz  pilnībā  uzņemt  sevī  šo 
mūziku, un man tas tika atļauts. Un tā man bija visaugstākā svētība. Tas, ko es izjutu,  
nav  aprakstāms.  Vēl  tagad  svētā  harmonija  kvēlo  manī,  un  es  pateicos 
Visaugstākajam, ka Viņš lika man nomirt, lai to uztvertu!

Es zinu, ka jūs to nevarat saprast, bet tā tas ir.
Arī šeit man dažreiz gadās tumši brīži, bet tad man blakus allaž ir labi draugi, kuri 

jau tikuši tālāk un visas šīs fāzes reiz izgājuši. Viņi atbalsta mani, sniedzot vārsmas, 
kurās man pilnīgi jāiegremdējas. Šeit palīdz tikai šādas lūgšanas. Dažas vārsmas es 
dodu jums tālāk, lai palīdzētu arī jums.

1915. gada 22. augusts
Mīļotā māsa!
Šodien es nāku pie tevis, lai tev pateiktos.
Tava nebeidzamā mīlestība, kas plūst uz mani, piepilda mani caur un cauri. Es 

jūtu ikvienu domu, ko tu man sūti, un es dzirdu ikvienu toni, ko tu man spēlē. Es 
esmu tik laimīgs, ka jūs esat sevi pārvarējuši. Kopš tā laika es uzturos jūsu vidū. Kad 
jūs esat laimīgi, es esmu pie jums. Es nevaru panest jūsu sāpes, es esmu pārāk stipri 
cietis no tām sākumā, jo ļoti mīlēju jūs visus. Pateicoties tam, ka tu apvaldīji savas 
skumjas, spēlējot man priekšā, es tiku ievadīts tavas mūzikas klusajā plūdumā. Tas 
bija bezgala patīkami. Šīs maigās, mīļās dāvanas ienesa manī mieru; tas pamazām 
atkal atgriezās manī, kad pirmais šausmīgais haoss bija aprimies.

Skaņdarbi, kurus es radīju uz Zemes, tika uzvesti arī šeit. Tie ir kāda vērienīga 
darba fragmenti, darba, kas ir tik svēts, tik milzīgs, ka trūkst vārdu, lai to aprakstītu.

Kad es to iepazinu, tad arī sapratu, kādēļ man no jums bija jāaiziet. Mans darbs 
gaidīja mani: tā ir tā lielā misija, par kuru es jau bieži rakstīju. Ja arī es varētu pateikt 
jums par to vairāk, jūs to nespētu aptvert. Kādreiz jūs paši to sapratīsiet - šī doma 
dara mani ļoti laimīgu.

Es mīlu tevi kā vienmēr, tavs Zigvarts.
Ikvienā  cilvēkā slēpjas  liels  spēks,  bet  tikai  nedaudzi  lieto to  pareizi.  Cilvēku 

lielākā kļūda ir tāda, ka viņi ir par daudz ārišķīgi un iedomīgi; tas jāatmet, tikai tad 
var nonākt līdz patiesajam mērķim. Es zinu, ka jums tas ir ļoti grūti, un tomēr jums 
jāpārvar šīs vājības, ja gribat sasniegt visaugstāko.

Sāciet ar pašu sīkāko, pārvariet sevī ik dienas kaut vienu vājību, tad - ik dienas 
divas, kamēr iemanīsieties dienas gaitā sevi vērot un jau būsiet radījuši sevī noteiktu 
iekšēju  spēku.  Ar  laiku  ik  reizes,  kad  jūsos  atkal  sakustēsies  kāda  uzpūtīga  vai 
pavirša doma, jūs to laikus pamanīsiet.
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Es esmu dzirdējis jūsu sarunas. Arī man ir tieši tādas pašas izjūtas kā jums, un arī 
es bieži ilgojos pēc tā, lai atkal fiziski būtu ar jums kopā. Tie ir vienīgie brīži, kad 
man noteikti ir vajadzīga palīdzība, un tad man tiek dotas vārsmas un lūgšanas, kas 
palīdz tikt tam pāri. Pamazām mums visiem šīs ilgas rimsies, taču tam vajadzīgs savs 
laiks.

Es bieži ciešu līdz ar jums, lai arī to nesaku, tomēr manas ciešanas šeit ir citādas, 
ne tik asas kā jūsējās. Tā arī ir zemes dzīves grūtība: būt spiestam dzīvot tik ļoti 
ieslēgtam matērijā.  Es  domāju,  ka  cerība  mani  patiešām atkal  redzēt  padara  jūs 
mierīgākus.

Mums visiem, kuri tik ļoti mīlam cits citu, ir brīnišķīgi laimējies būt radniecīgi tik 
cieši saistītiem šajā dzīvē. Tā bija pirmā reize, kad mēs bijām visi kopā, un jādomā, 
ka nākotnē tas atkārtosies, ja nu vien kāds no mums nesagrēkosies, bet tam es gan 
neticu!

Es esmu pārrāvis ķermenisko saikni, un tas bija ļoti smagi, taču, no otras puses, 
kādam bija jāuzsāk. Tagad fiziskā saikne vairs nepastāv, taču jau tiek veidota jauna, 
kas ir vēl skaistāka un vēl intīmāka nekā tā, kas vienoja mūs uz Zemes. Šī saikne ar 
katru nāvi  un ar katru jaunu dzīvi kļūs arvien intīmāka,  līdz mēs būsim tik cieši 
vienoti,  ka  ne  nāve,  ne  dzīve  mūs  nevarēs  šķirt.  Tajā  ir  visu  nemitīgo  attīstību 
diženums, kuru centrs ir  mīlestība. Vai jūs tagad aptverat, ka viss pārējais ir nieks, 
salīdzinot ar šo mīlestību, kas pastāvēs vienmēr?

Es dzirdēju jūsu jautājumu un atbildu:
Es neatrodos ne tā sauktajā Astrālajā plānā, arī ne Devahāna plānā, bet gan esmu 

kādā  starppakāpē!  Pateicoties  manai  interesei  zemes  dzīves  laikā  par  augstākām 
lietām, es esmu ticis tālāk nekā daudzi citi tik īsā laika sprīdī.

1915. gada 23. augusts
Jūs brīnāties, ka es nekad tieši neesmu runājis par karu, taču ar to saistās tik daudz 

nemiera, izmisuma un baiļu, ka es tagad nelabprāt šai tēmai pieskaros. Šeit pietrūkst 
tās iedvesmojošās sajūsmas, kas palīdz visu pārciest.  Tur cilvēki negribēja redzēt 
pretīgo un skumjo, bet šeit viņi ir spiesti pārdzīvot visu līdzi, tāpēc šeit ir briesmīgs 
haoss, sāpes un posts, dažādu izjūtu mudžeklis.

Es vairs necīnos, kā to vēl ļoti daudzi dara. Man ir pavisam citi darbi, to jau jūs 
zināt.

Karš pats par sevi ir kaut kas tik baismīgs, ka katra doma par to ir mokoša. Jūs 
nedrīkstat  aizmirst,  ka  es  tagad  saskatu  daudz  vairāk  nekā  jūs.  Cietsirdība  un 
šausmas šeit tiek pārdzīvotas pilnīgāk. Te redz ne vien pasaulīgā ķermeņa, bet arī 
nomocītā gara ciešanas. Tas ir par daudz, un tādēļ es nodarbojos ar to tikai tālab, lai 
mazinātu  citu  ciešanas.  Ar  to  gan negribu teikt,  ka  arī  mana  nāve  bija  kaut  kas 
baismīgs.

Mana nāve bija skaista, viss bija pieklusis un mierīgs kā jūra pēc vētras brāzmām. 
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Vētraini bija mani pēdējie pasaulīgie pārdzīvojumi, pēc tam šis miers - atbrīvošanās. 
Es tik un tā būtu no jums aizgājis, tam jūs varat ticēt. Man nebija lemts piedzīvot 
sirmu vecumu. Un bija labi - tikt atbrīvotam bez slimības, bez ilgas nīkšanas. Jums 
jabūt par to pateicīgiem tāpat kā man, jo tas bija skaistākais veids, kā aiziet. Mana 
nāve bija savā ziņā ideāla.

1915. gada 30. augusts
Caur  to,  ka  jūs  pārvarējāt  bēdas,  uz  mana  kapa  ir  likts  pamatakmens  - 

pamatakmens lielam iesvētīšanas templim. Tagad es varu būt ar jums pilnīgi. Sēklas 
ir iekritušas auglīgā augsnē, un tas vēl vairāk atvieglo man saskarsmi ar jums. Drīz 
es  varēšu  jums  uzticēt  īpašas  lietas.  Tāpēc  ka  jūs  tagad  strādājat  kopā,  ar  savu 
pārliecību jūs radāt tādu spēku, kas ļauj man pastāstīt jums to, ko es citādi nebūtu 
varējis darīt.

Šo lūgšanu runājiet iesvētīšanas vietā:

Liels ir pasauļu Kungs, kas tevi radīja un
tevi atkal ņēma.
Šeit es stāvu svētītā vietā un lūdzos Tevi.
Visa matērija zūd, debešķīgais paliek -
Un Tu izpleti spārnus, lai saņemtu savu bērnu.
Svētā tapšanas gaita, viss ir atbrīvošana,
Nāve - tikai pāreja, visa piepildījums!
Tādēļ ļauj man raudzīties Tevī, mans Tēvs,
Viss ir Tava griba.
Ņem mani pie sevis augšā, atver savas Debesis!
Beidzot ir pienācis laiks, un Tu, mans Dievs, esi tuvu.
Cik skaista ir nāve, ja vien Tu esi ar mani.

1915. gada 5. septembris
Es gribētu pastāstīt jums kaut ko par savu tagadējo dzīvi.
Pašlaik  es  esmu  sasniedzis  tādu  sfēru,  kur  daudzas  lietas,  kas  sākumā  mani 

mulsināja, vairs netraucē. Visam ir vienmērīgs plūdums.
Arī mani darbi šeit ir daudz skaistāki, jo esmu brīvāks no jūsu pasaules ietekmes. 

Atšķirība ir tik liela kā starp darbu dienā un naktī. Dienā ir gaišs, naktī tumšs, un 
tagad es strādāju - dienā.

Es esmu nedaudz vairāk attālinājies no jums, tādēļ vairs neiedziļinos visās jūsu 
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sīkajās rūpēs, kas sākumā man bija ļoti mokoši. Protams, katra spēcīga izjūta, kas 
jums saistās ar mani,  tūlīt  pat mani sasniedz, bet mani vairs neskar simtiem sīko 
rūpju un domu. Tagad es varu darīt jūsu labā vēl vairāk nekā agrāk, jo manā rīcībā ir 
lielāki spēki. Arī vēstījumi man tagad padodas vieglāk nekā sākumā, kad tas viss vēl 
bija jāapgūst.

Es vairs nevaru būt pilnīgs noteicējs pār sevi kā agrāk. Pārejas starp atsevišķām 
pakāpēm ir gandrīz nemanāmas, katrā ziņā ne tik krasas, kā cilvēki domā. Mēs diez 
vai sajūtam starpību.

Ticiet man, lūdzu, jūs taču esat man palīdzība un balsts. Tādēļ ticiet, ka tas esmu 
es,  jūs  mīlošais  Zigvarts.  Es saprotu,  ka  jums joprojām uzmācas  šaubas.  Redzat, 
mana nāve atnāca pārāk negaidīti. Ja es iepriekš būtu apjautis, ka miršu, es noteikti 
būtu norunājis ar jums izmēģināt visu, lai atrastu iespēju pēc tam kaut kā saprasties. 
Tagad es zinu, cik nelaimīgs ir cilvēks, kurš vēlas runāt ar saviem mīļotajiem, bet tie 
viņu nesadzird.  Tas ir  tik mokoši!  Ta kā es to saprotu,  tad katram no jums cieši 
piekodinu: iepriekš pārrunājiet visu ar tiem, kuri jums uz Zemes ir vistuvākie, lai 
tam,  kurš  tiks  aizsaukts  vispirms,  nebūtu  jācieš  šīs  mokas:  gribēt  saprasties,  bet 
nerast palikušajos pietiekamu uzticēšanos. Cik daudz vieglāk man būtu, ja es pats 
pirms tam būtu pateicis, ka mēģināšu nodibināt ar jums kontaktu. Tad tas jums liktos 
dabiskāk, un jūsu ticība man pašā sākumā būtu bijusi stiprāka.

Pašlaik es gandrīz esmu pabeidzis septīto simfoniju. Tas bija grūts, bet vienlaikus 
lielisks darbs. Tagad viss ir gatavs un gaida lielo uzveduma brīdi.

Un  man  sākas  jauna  dzīve,  dzīve,  kuru  var  raksturot  kā  “esamību  sevī”.  Es 
meditēju, un man pilnīgi jāiegrimst savā Es. Nekāds ārējs nemiers nedrīkst iekļūt 
manī. Šai apcerei ir nepieciešama pilnīga vienatne. Tāpēc arī mūsu saskarsme tagad 
ir citāda, es esmu saņēmis atļauju turpināt “rakstīt”, bet tikai par garīgām lietām.

Man atveras jauni vārti, es drīkstu aplūkot lieliskas lietas. Vai man nav pamata būt 
laimīgam? Tad, kad mēs vairs nevaram redzēt cits citu fiziski, ir taču jaukāk, ja var 
pēc iespējas ātrāk pacelties augstāk un skatīt visu turienes krāšņumu.

Kaut jūs spētu to redzēt! Ja vien jūsu acis nebūtu piesaistītas matērijai! Kas ir viss 
Zemes krāšņums, salīdzinot ar šejienes pilnību! Jūsu pasaulīgie prieki mums liekas 
kā mazu bērnu draiskošanās - tie sniedzas pēc bezformīgas masas, nesaprotot, kas tas 
īsti ir. Viņi nespēj domāt, nespēj saprast; un, ja viņiem rādītu visbrīnišķīgāko ainavu, 
viņi to tomēr neredzētu.

Tagad es saprotu to visu, un doma, ka gars uz Zemes ir gūsteknis, tā pa īstam 
nonāk manā apziņā.

1915. gada 6. septembris
Es, Zigvarts, nomiru arī jūsu dēļ - lai parādītu jums ceļu, kas ved pie gara.
Šeit atkal dažas vārsmas, kas var jums palīdzēt. Iedziļinieties tajās.
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Jā, Tēvs, es pilnībā nododu Tev savu garu.
Jā, Tēvs, es pilnībā izpildu to, ko Tu vēlies.
Ņem mani pie sevis un padari stipru,
Lai varu pildīt svēto darbu, ko Tu man devi.

1915. gada 7. septembris
Šodien es esmu daudz ko iemācījies. Cik grūti ir pavadīt laiku pilnīgi iegrimušam 

sevī, bet tā bija mana griba. Es esmu atteicies no turpmākas tiešas tuvības ar jums, jo 
redzēju savā priekšā bezdibeni, no kura man būtu visai grūti atkal tikt ārā.

Tagad  jums jāseko man, citādi attālums starp mums kļūs pārāk liels.  Tas ir  tas 
brīnišķīgākais mūsu mīlestībā, ka jūs visi nākat man pretī, nevis es jums. Jūs palīdzat 
man tikt tālāk, un par to es esmu jums pateicīgs, mani mīļie. Parasti tas ir otrādi: 
aizgājējs palīdz saviem palikušajiem tuviniekiem un līdz ar to tiek aizkavēts savā 
tālākajā attīstībā. Es jums pašā sākumā centos palīdzēt, cik tas bija manos spēkos; 
tagad jau sen jūs palīdzat man. Tas mūs visus tuvina mērķim, jo mēs virzāmies uz to 
kopā.

Jūsos tik daudz kas mainās, un jūs paši to īsti neapjaušat; jūs to nemanāt, bet es to 
redzu! Katrā no jums tas noris citādi. Ak, mani mīļie, kaut mēs atkal visi būtu kopā!

Diži ir Visuvarenā likumi. Mums ir jāpielāgojas. Tie ir dzelzs likumi. Bet, ja mēs 
tiem spēkā un padevībā sekojam, tad tie ir jauki un brīnišķīgi. Ķēde, kas tur visu 
kopā, ir izkalta zem mūsu Tēva mīlošā skatiena. Lai tas jūs nomierina un jūs varētu 
padevīgi gaidīt, kad sitīs mūsu atkalredzēšanās stunda.

Mīlestībā un pateicībā, jūsu brālis.

1915. gada 8. septembris
Es esmu sajutis jūsu izjūtas, domājot par mani. Tagad jums vairs nav jābaidās, ka 

jūsu sēras var mani nelabvēlīgi iespaidot.  Kamēr mēs esam cilvēki,  pats par sevi 
saprotams, ka mums nāk prātā šādas domas. Tagad es vairs neesmu pret to tik jūtīgs 
kā sākumā. Tas ir tas brīnišķīgais attīstības procesā. Pamazām mēs sasniedzam tādu 
stāvokli,  ka  mūs skar  vairs  tikai  tīri  garīgas  lietas,  un tad  mūsu attīstība  mierīgi 
turpina savu gaitu, neiespaidojoties ne no kādiem traucējumiem.

Tagad arī  jums jāizjūt  mani savādāk,  jo es jau esmu kļuvis pavisam cits.  Bet, 
neskatoties uz to, visas mīlestības domas sasniedz mani. Atceroties mani, jums jāņem 
vērā arī jūsu pašu attīstība. Jums ir jāiet arvien tālāk, vienmēr paturot acu priekšā 
augsto mērķi. Tagad viss ir atkarīgs no jums, jo no savas puses es esmu izdarījis visu 
iespējamo. Bez jūsu pašu līdzdalības vairs neiztikt. Bet jūs jau visi sekosiet man, vai 
ne, kaut arī ceļš būs grūts; jūsu mīlestība taču ir liela un stipra.

Dod to izlasīt pārējiem, lai viņi zina, ka tagad arī viņiem jāsāk strādāt. Līdz šim es 
drīkstēju dot jums spēku, tagad tas jums katram jārod pašam sevī. Esiet pateicīgi, ka 
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es drīkstu jums to teikt. Ja jūs to nezinātu, varētu gadīties, ka man nāktos noskatīties,  
kā jūs atkal  nogāžaties no augstā kalna,  kurā es ar  visu savu spēku un mīlestību 
drīkstēju jūs uzvest. Tagad jūs zināt, kas ar mani notiek, un atbilstoši tam, jums arī  
jārīkojas.

Šeit es dodu jums dažas vārsmas, kurās jums bieži jāiedziļinās:
Es esmu - un Tu manī.
Es biju - un Tu pie manis.
Es gribu - un Tu esi mans.

1915. gada 9. septembris
Cik ilgi turpinās šī miršana! Es arvien vēl mirstu, arvien vēl nometu kādu apvalku, 

un  ar  katru  reizi  es  redzu un jūtu  citādi.  Tikai  mīlestība  uz  jums paliek  tā  pati,  
mīlestība vijas visam cauri, jo ir nemainīga un mūžīga.

Tagad ir sākusies mana patiesā dzīve, sapņu dzīve ir beigusies, un šī sapņu dzīve, 
salīdzinot ar jūsējo,  jau bija pozitīvāka. Īstenībā tas ir  bezgala skumji,  ka cilvēks 
dzīvo uz Zemes, it kā pastāvīgā miglā tīts. Cilvēks vispār nekā neredz, vēl mazāk jūt, 
un piedevām nāk visas tās sīkās rūpes, kas aizpilda viņa ikdienu. Un tomēr arvien no 
jauna uznāk ilgas pēc zemes dzīves mīļoto cilvēku lokā;  tas  pieder  pie  attīstības 
gaitas. Citādi gari diez vai jebkad izšķirtos no jauna nolaisties uz Zemes un iespundēt 
sevi miesas sprostā, ja viņu sirdīs netiktu ielikts prieks par šādu esamību.

1915. gada 12. septembris
Pašlaik  es  esmu  visas  grūtības  daudzmaz  pārvarējis,  es  esmu  izturējis  kādu 

pārbaudījumu. Tas nebija viegli, taču būt uzvarētājam - tas ir brīnišķīgi.
   Neaptverama ir  mūsu  Tēva  labestība  un taisnīgums!  Tagad es  zinu,  kāpēc  es 
nomiru. Man ir jāveic tik daudz lielu darbu. Man jārada spēcīga mūzika, un vēl mans 
uzdevums ir caur jums izplatīt Debesu mācības, vispirms šaurākā lokā, bet vēlāk - arī 
plašāk. Man arīdzan jāpalīdz jums panest un izprast katram savu likteni, lai tas jums 
vairs neizraisītu nekādas skumjas. Jo, kad cilvēks to izprot, viņš cieš mazāk. Galu 
galā mana aiziešana bija mūsu mīlestības jauna piedzimšana. Vai tas nav lieliski? Vai 
tas jūs pilnīgi nenomierina?

Mans sevī iegremdēšanās laiks ir garām, viena mana Es daļa ir ar to vēl saistīta,  
taču es atkal drīkstu uz īsu laiku izjust arī augstākās dzīves svētlaimi.

Zemes važas ir nomestas. Jūs brīnāties, ka viss gāja tik ātri. Taču tās nav nekādas 
pasakas,  ka nāve,  kuru jūs saucat  par “varoņa nāvi”,  noteiktā mērā ietekmē visu 
tālāko. Kareivjiem, kuri pašaizliedzīgā iedvesmā atdod savu dzīvību, pēc tam klājas 
labi.  Bet  tad viņiem,  aizejot  karā,  jābūt  piestrāvotiem ar  domu: “Es izpildu savu 
pienākumu!” Tad tas tiešām ir kaut kas liels un brīnišķīgi sagatavo dzīvei Debesīs.

Lai Dievs sargā jūs visus!
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1915. gada 13. septembris
Kaut arī es eju arvien tālāk un tālāk, tomēr arvien vēl esmu līdzās un zinu, kā jums 

klājas.  Mēs  atrodam cits  citu  visā,  kas  ir  augsts  un  cēls,  -  mākslā,  lūgšanā  vai 
skaistajā dabas ainavā. Katru lielo domu es jūtu vēl tagad. Jums jāsaprot, ka es no 
jebkuras sfēras varu palikt ar jums saistīts,  jo mūs vieno tikai viscēlākā, vistīrākā 
mīlestība, un tā pastāv mūžīgi. Tam jums ir jātic!

Priecājieties līdz ar mani, kad es jums stāstu, ka atkal esmu pavirzījies kādu soli 
tālāk, jo katras nākamās čaulas nomešana ir svētki!

Šonakt es biju pie jums un redzēju, cik radniecīga nāvei ir iemigšana. Garu pie 
matērijas saista vēl tikai viens pavediens, un gars būtu tik laimīgs atbrīvoties Tad 
mūsu attiecības ir tādas pašas kā zemes dzīvē, un es daudz ko jums stāstu. Bet jūs 
nedrīkstat palaist garām to mirkli, kad jums jāatgriežas fiziskajā ķermenī. Tas viss 
norisinās pēc stingriem likumiem, kurus cilvēki izpilda neapzināti. Kad pamostaties, 
jūsu  gars  ir  atkal  pilnīgi  saistīts  ar  ķermeni  un  jūs  vairs  neatceraties  par  mūsu 
tikšanos, kaut arī katru reizi apņematies paturēt to atmiņā. To jūs varēsiet tad, kad 
būsiet tik tālu, lai satiktos ar mani apzināti. Es domāju, ka daži no jums šo mērķi  
sasniegs vēl uz zemes.

Šonakt es jums daudz stāstīju par savu dzīvi un nāvi. Jūs bijāt sanākuši aplī ap 
mani, un mēs priecājāmies, ka varējām ilgi palikt kopā. Varbūt, ja es katru reizi par 
to  stāstīšu,  tas  jums tomēr  kādreiz  pēkšņi  atausīs  atmiņā.  Sākumā tas  liksies  kā 
sapnis, tomēr tas vienmēr esmu es pats, kas miegā ir ar jums.

1915. gada 15. septembris
Gars seko jūsu attīstībai, dievišķais spēks piepilda jūsu dvēseles. Siltie gaismas 

stari ieplūst jūsos. Jūsu Es stāv svēt-kalna virsotnē un raugās uz gaišajiem austošās 
saules stariem. Tie ielīst jūsos kā šķidrs zelts, jo jūsu dvēseļu acis padevīgi skatīs 
Debesu šķīstumu.

1915. gada 18. septembris
Šodien es biju ļoti  tālu no jums, lai  veiktu kādu skaistu darbu. Man vajadzēja 

mācīt nepieredzējušus skolniekus, un es varēju sniegt viņiem lieliskus pierādījumus 
par dvēseļu attīstības gaitu ceļā uz nemirstību. Tie bija nesen mirušie kareivji, kuru 
ticība  dzīvē  ir  bijusi  ne pārāk stipra.  Viņi  bija  ļoti  atvērti  un labi  uztvēra manas 
mācības.  Tātad man bieži vien ir  daudz darba, bet es to daru labprāt, jo man žēl 
nabadziņu viņu neziņas dēļ. Pavisam citādi ir ar tiem, kuri visu noliedz un nekam 
negrib ticēt. Ar viņiem strādāt nav nekāda prieka, jo neviļus manī rodas īgnums, taču 
šādas sajūtas tiem, kas māca, ir stingri aizliegtas. Es priecājos, ka esmu iemanījies šīs 
emocijas apspiest.

Kad es redzu,  cik noslēgta un no tūkstoš lietām atkarīga ir  jūsu dzīve,  tad es 
tiešām jūtos laimīgs, ka esmu to visu pārvarējis, jo vairāk tāpēc, ka jūs mani vairs 
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nemaz nemokāt ar savām sāpju un šaubu pilnajām domām. Mīlestības pavedieni, kas 
mūs savieno, tagad kļūs arvien ciešāki un skaistāki. Mēs patiešām esam saistīti ar 
neredzamiem pavedieniem, tāpēc varam tik smalki atsaukties cits citam. Protams, 
man tas ir vieglāk, jo man vairs nav fiziskā ķermeņa un tāpēc es uzreiz jūtu katru 
vibrāciju. Jūs visus vēl kavē daudzi cietie apvalki, tāpēc jūs neuztverat katru manu 
izjūtu un katru manu jūtu izpausmi.

Maz  ir  to  cilvēku,  kuri  zina,  ka  liela  mīlestība  patiešām  veido  saikni  starp 
dzīvajiem un mirušajiem.

1915. gada 20. septembris
Šodien es došu jums vienu dzejoli, kas var jums ļoti palīdzēt:

Es vēlos tikt līdz Visaugstākajam.
Es gribu to sasniegt.
Tev jāpiedod mans vājums.
Bet tagad es zinu, ka Tu nāc pie manis,
Un tādēļ mans vājums gaist.
Palīdzi man, Tu, cēlākais, Visuvarenākais!
Tava griba ir mana griba,
Es noliecos Tavā priekšā.

Liktenis ir iegrozījis tā, ka es pirmais aizgāju no jums, jo varēju būt jums kaut kas 
vairāk savā garīgajā veidolā.

Es domāju, ka neviens no jums nebūtu saņēmis atļauju pasniegt Debesu mācības. 
Par  to  man jāpateicas savai  priekšpēdējai  zemes dzīvei,  kad es  ļoti  tiecos  izpētīt 
garīgās pasaules, bet tajā dzīvē man bija maz iespēju to darīt.

Bet pēdējā zemes dzīvē to es varēju, tas nozīmē, ka, pateicoties šai vēlmei, mana 
ticība  ir  kļuvusi  tik  stipra,  ka  man nemaz nebija  daudz jāpēta.  Šīs  zemes dzīves 
beigās man bieži  bija  kādas svētas  ietekmes izjūta.  Es neskaidri  nojautu kaut  ko 
dievišķu, kas strāvoja manī, un tad es pilnīgi ļāvos tam.

Tādos brīžos es ilgojos pēc atsvabināšanās, pēc brīvības, jo nojautu, cik tas būtu 
skaisti, un man vairs nebija jāpārvar daudzas kaislības. Es nekad neesmu baidījies no 
nāves.

Tā kā tagad ir nomestas pēdējās matērijas atliekas, es jums mierīgi varu pateikt, ka 
pēc nāves tomēr ir visai nepatīkami mirkļi. Man laimējās, ka es pa starpām varēju 
pilnīgā mierā atjēgties, jo izkļūt no haosa ir ārkārtīgi grūti. Man blakus allaž bija labi  
draugi ar saviem padomiem. Tas man palīdzēja atgūt iekšējo mieru.
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1915. gada 21. septembris
Pie  skaistās  jūras es  tev šodien varu pateikt  tik  daudz.  Gaiss  ir  tik  dzidrs.  Es 

ieskatos jūras dzelmē, redzu visu, ko tā glabā. Neaptverami vareni un lieliski ir visi 
šie brīnumi virs zemes un zem tās.

Katrs no mums var redzēt šīs lietas atbilstoši simtiem attīstības pakāpju, jo šeit 
visiem ir liela vēlme “zināt”, tieši tāpat kā uz Zemes, jo katrs no mums jūt, ka pastāv 
kaut kas daudz augstāks un vēl neizpētīts.

Jūs varat gūt vāju apjausmu par jēdzienu “mūžība”, ja iztēlosieties, ka es, kurš tik 
tiešām jau  daudz  ko  zina,  liekos  sev  salīdzinājumā  ar  augstākām un  zinošākām 
būtnēm kā mazs, bailīgs bērns, kurš tikai nojauš kaut ko lielu un nesasniedzamu.

Vai jūs saprotat, ar kādām izjūtām es domāju par jums, kuri ir saistīti pie Zemes? 
Kad es salīdzinu un pārdomāju visu to, ko esmu uzzinājis, ko jau esmu aptvēris, tad 
pats par sevi saprotams, ka es ilgojos redzēt arī jūs atbrīvotus no visbiezākās čaulas.

Es esmu ap jums, ne mazākā mērā nealkdams sajust  kaut ko materiālu.  Tagad 
mūsu saistība ir  tikai garīga.  Sākumā bija pavisam savādāk,  tad man vēl  bija tās 
pašas izjūtas, kas dzīves laikā. Katra saskarsme ar jums atmodināja manī noteiktas 
ilgas pēc zemes dzīves, es taču biju vēl gados jauns, kad man nācās pamest savu 
ķermeni, un gadi ir ļoti no svara. Kad cilvēks mirst bērnībā vai vecumdienās, tad šīs 
izjūtas lielākoties nav.

Tagad es uztveru jūs citādi. Ikviena jūtu kustība rada vibrāciju, kas jūs aptver, un 
caur to es izjūtu jūs un jūsu mīlestību. Tā tas ir arī ar krāsām, kuras jūs tagad diemžēl  
apģērbā  neatzīstat.  Baltas  drānas  ir  labas  un  skaistas,  taču  krāsainas  man  būtu 
mīļākas.  Melna krāsa ir  pretīga! Pie jūsu tagadējās garīgās nostājas nēsāt  melnas 
drēbes nav jūsu cienīgi.

Iesvētīšanas vietā, kur es tagad bieži uzturos, ir krāsas, un tas sagādā man lielu 
prieku, jo es jūs tik ļoti mīlu.

Šeit es bieži vien sagādāju sev arī lieliskus pārdzīvojumus saistībā ar krāsu spēli. 
Kaut jūs to varētu redzēt kopā ar mani! Es domāju, ka jūs to neaizmirstu visu savu 
mūžu.

1915. gada 23. septembris
Jumts, kas sargā tavu māju, ir svētīts.
Rozes vijas augšup gar mūriem ...
Un pa logiem raugās
Ilgu acis.
Pagaidi vēl mirkli!
Atver pilnībā sevi
Dievišķās svētības viļņiem.
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Un tev tiks aizdegta gaisma,
Kas nemūžam nedziest.
Dienā apgaismo tavus darbus, naktī - tavus pārdzīvojumus.
Tevi apņem dievišķā mīlestība,
Un tu dusi tās aizsardzībā.
Svētot Kungs tur savu roku pār tevi.

Kā viss ir izgaismojies, jūsu dzīves upes ir izgājušas no vecajām gultnēm un plūst 
citus ceļus.

Cik  labi,  ka  es  no  jums  aizgāju.  Ja  es  būtu  atgriezies  no  kara,  jūs  nebūtu 
mainījušies. Šīs ciešanas jums bija jāpārdzīvo. Jūsu dzīve vēl ir gara, taču izpratnes 
laiks ir īss. Sākumā es baiļojos par jums, vai jūs šīs sāpes varēsiet, kā nākas, panest:  
ja jūs nebūtu pārvarējuši paši sevi, mūsu mīlestības saikne tiktu pārrauta. Bet tagad 
mums vairs nav jābaidās. Viss iet pareizo ceļu, un mums ir pārliecība par skaisto 
atkalsatikšanos.

Jūs redzēsiet, ka tagad ap jums tiek austs sava veida audums, audums no vistīrākā, 
viscēlākā garīguma. Jūs valdāt šajā smalkajā tīklā, un ārpasaule sajūt jūsu tuvumu kā 
labdarību.

Cilvēki nenojauš, kas viņus iespaido un ko iespaido viņi. Tā sauktais starojums ir 
izcīnīto garīgo īpašību iedarbība. Tas sasniedz pārējos cilvēkus kā simpātijas vai kā 
mīlestība - bezgala patīkami, labojoši vai rosinoši. Jūs paši to manīsiet, un ar laiku, 
pateicoties īpašajam starojumam, jums būs stipra ietekme uz saviem līdzcilvēkiem.

1915. gada 25. septembris
    Nāve nav iznīkšana, bet gan augšāmcelšanās, dzīve nav tapšana, bet gan iznīkšana. 
Matērijas ēkai jāsašķīst, lai atbrī-votu gara sasniegto spēku. Kamēr pastāv matērija,  
tas paliek iesprostots tajā. Bet, kad matērija atgriežas dabā, paliek spēks, un tas ir cits 
spēks  nekā  dabai  piemītošais,  un  tas  nevar  izšķīst  dabas  spēkos,  nevar  ar  tiem 
sajaukties. Tad gars meklē to, ko viņam atstājusi fiziskā dzīve, - un atrod spēku !

Tādējādi  stiprināts,  viņš  uzsāk savu augšupeju.  Šis  spēks  ir  daudzveidīgs.  Tas 
paliek kā kristālisks nosēdums no visa, ko cilvēks uz Zemes ir paveicis un radījis. 
Cauri  katram,  pat  vismateriālākajam darbam plūst  garīgas  straumes,  un  cilvēkam 
vaiga sviedros jāpūlas veidot šīs straumes par to, ko viņš sauc par savu darbu. Un 
dvēsele, kas šo viņa darbu iedzīvina, ir spēks, ko viņš ir radījis, kas pārdzīvo viņa 
laicīgo  miesu  un  pārtop  par  kāpnēm,  pa  kurām  atbrīvotais  gars  pakāpienu  pēc 
pakāpiena virzās augšup pie pilnības.

Iesvētīšanas vietā!
Cik šeit ir skaisti! Miers un cēlā domu pasaule, kas pastāv šeit kā templis, darināts 

no  vissmalkākajām  šķiedrām.  Kaut  jūs  varētu  biežāk  lasīt  šeit  kādu  no  manām 
lūgšanām, kaut jūs tikai spētu saskatīt, kā šādos brīžos visas dižās, tīrās un lieliskās 
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garīgās būtnes nāk pie jums un ielenc jūs. Tad tās visas jūtas tik labi jūsu tuvumā un 
rada ap jums šo mieru. Liels spēks jau izplatās tālāk. Tā viduspunktā koncentrētās 
domas veido tempļa fundamentu. Jūs esat pie tā strādājuši gluži pēc manas izpratnes, 
un es jums par to arvien no jauna pateicos.

Šodien jūs pārņēmis nemiers, kas traucē man atklāti ar jums runāt. Es to varu tikai 
tad, kad jūsos un ap jums ir pilnīgs miers. Ja trūkstošās harmonijas dēļ es nesagaidu 
nekādu atsaucību, tad man tiek atļauts stāstīt jums tikai pusi no tā, ko esmu iecerējis, 
jo mani Meistari man saka: “Tu kaisi svētumu vējā.”

Darbs pieder jums visiem, katram no jums, un vēlāk tam būs jākalpo vēl citiem 
mērķiem.

Es dzirdēju jūsu  sarunas  vakar  vakarā.  Cik  tas  ir  jauki,  kad jūs  esat  kopā  un 
iztirzājat garīgus jautājumus! Tad es jums atbildu. Bieži jūs to uztverat, bet diemžēl 
dažreiz arī ne. Es varu redzēt, cik ārkārtīgi vērtīga katram no jums ir šī stunda, jo es 
jūtu tās iedarbību ikvienā. Tādās reizēs sanāk kopā ne tikai mūsu kopa, bet mums 
pievienojas arī daudzi citi, kuri arīdzan apmainās viedokļiem, gūstot mācību sev un 
sniedzot to jums un man.

Ja  jūs  turpināsiet  vienmēr vienā un tai  pašā  laikā  lasīt  par  garīgām lietām un 
nodarboties  ar  pārjutekliskiem  jautājumiem,  no  tā  nākotnē  var  attīstīties  varens 
spēks, jo tādās sanāksmēs allaž piedalās augstākas būtnes, kuras jūs ietekmē un tā 
palīdz risināt grūtākos jautājumus.

Šajā stundā es esmu jums vistuvāk un ar laiku es varēšu kļūt vēl jūtamāks; tas ir  
atkarīgs no manā rīcībā esošā spēka. Pat tad, kad jūs jūtat mani ķermeniski, jums nav 
jāraizējas, ka tādējādi es tieku novilkts lejā; tagad vairs ne, jo tagad es esmu pāri tam.

1915. gada 27. septembris
Es gribu piedāvāt tev dažas domas, izteiktas prozā.
“Tu jautā par mūsu dzīvi šeit, cilvēk! Viss tevī un ap tevi ir tik cieši noslēgts, ka tu 

to nevari aptvert. Un tomēr ir viens ceļš, kuru ejot var ieraudzīt krāšņumu un atrast 
noslēpumu pasauli; tātad klausies:

Ikviena doma par Dievu iziet no cieši noslēgtā apļa un kļūst brīva.
Ikviena  doma  par  mūžīgi  pastāvošo  izraujas  no  Zemi  pārņēmušās  matērijas 

cietuma.
Ikviena mīlestības pilna doma gūst spārnus un traucas augšup, augstu jo augstu! 

Tur augšā, gaismas sfērā, mīlošas dvēseles atkal satiekas, cieši savienojas un ceļas 
kopā.

Tās vēl nav brīvas, jo lejā no cilvēka sirds, no mazās sirds, stīgo trīs no zelta 
savērpti, saules apspīdēti pavedieni. Ar pārliecības spēku, kas gādīgi tos uzņem, tie 
tiek  vērpti  arvien garāki.  Tie  nepārtrūkst,  tie  ir  stipri,  tik  stipri.  Tie  izvijas  cauri 
visam, kamēr beidzot cilvēka sirds vairs nevar palikt lejā. Tā vēl cīnās ar sevi, ar 
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laicīgo dzīvības spēku, taču pietiek vienas iekšējas vēlmes - un tā jau ir brīva. Un 
pašradītās domas aiz zelta diegiem velk to augšup pie mūžīgās Saules!”

Lūk, tā ir ar ticību. Ikviena patiešām augsta doma, kurai ir dievišķa izcelsme, ar 
laiku izvelk cilvēku no miesīgā apvalka un dod viņam spēku un vēlmi darīt  sevi 
brīvu. Pašas domu spēkiem cilvēka dvēsele tiek pacelta augšup. Tāpēc tieši domām ir 
vislielākā nozīme,  nevis  darbiem. Domas spēlē lielāku lomu, ar  tām var sasniegt 
visu,  toties  ar  darbiem -  tikai  nedaudz.  Iegaumējiet  to,  tad jūs  varēsiet  paši  sevi 
vieglāk virzīt uz priekšu.

Tagad jūs esat atvēruši savas durvis. Augot jūsu ticībai, mēs tuvināmies, tomēr 
jums vēl daudz jāmācās, bet tas nekad nedrīkst laupīt jums drosmi. Jums jāvirzās uz 
savu mērķi un jāsasniedz tas, kam jūs esat aicināti.

1915. gada 29. septembris
T., mīļotā māsa, es esmu tevi svētījis ar visu savas sirds spēku. Cik tuvu mēs esam 

viens otram! Kad tu nāksi pie manis, es sagaidīšu tevi šeit ar atplestām rokām.Tu esi 
mana maigā saule,  kuras  stari  sniedzas tik  tālu.  Pavedieni,  kas  mūs saista,  ir  tik 
smalki un tik mūžīgi.

Tu uzkāpi augstajos kalnos, lai meklētu mani, un atradi iegrimušu mēmās apcerēs, 
pilnīgi vienu svētajās virsotnēs. Es pamodos, jo tu pavisam klusi pieskāries manai 
rokai. Tu atnāci, lai aizvestu mani atpakaļ dzīvē, jo es biju jums vajadzīgs. Tas bija 
pirms pēdējās zemes dzīves.

Tevī mita tik stipra vēlēšanās atkal piedzimt reizē ar mani, kopā ar mani pavadīt 
jaunu dzīvi, ka tu to panāci - tu atsauci mani atpakaļ priekšlaicīgi. Tā tu esi radījusi  
šīs tuvās attiecības - ar kvēlu vēlēšanos un lūgšanām.

1915. gada 2. oktobris
Jūsu dzīve tagad ir kļuvusi tik bagāta, un tas mums šeit sagādā lielu prieku. Cik 

nomācoši turpretī ir redzēt vidusmēra cilvēkus, kuri pārpilda garīgo pasauli. Un cik 
svētīga sajūta ir tad, kad pēkšņi kāds viņu starpā iespīdas dievišķības atblāzmā, taču 
diemžēl tas gadās visai reti.

Vistuvāk jūsu Zemei ir miljardi vidusmēra dvēseļu. Pievilkšanas spēks, ar kādu 
Zeme iedarbojas uz dvēselēm, ir apbrīnojams un salīdzināms tikai ar magnētu. Cik 
bezgalīgi  ilgam  laikam  vēl  jāpaiet,  pirms  šī  iedarbība  izbeigsies!  Ta  ir  Zemes 
neattīstītākā  daļa,  kas  vēl  iespaido  dvēseļu  pasauli,  kas  to  aptver  ar  tik  stipru 
magnētisko spēku. Zeme drīkst pievilkt tikai tās dvēseles, kuras savas attīstības gaitā 
ir spiestas atkal nolaisties matērijā, citas tai jāatgrūž.

Es tagad varu to visu pārskatīt, jo par laimi vairs neesmu ierauts šajā magnētiskajā 
virpulī.

Pateicoties Dieva žēlastībai, es drīz vien varēju pacelties tam pāri - kopš brīža, kad 
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sākās mana augstākā, īstā dzīve.  Te var daudz ko mācīties,  vienmēr un visur! Es 
esmu aicināts būt jums par patiesu palīgu, un par to pateicieties Dievam.

1915. gada 3. oktobris
Svētības stunda! Es svētīju jūs un esmu jūsos - jūs palīdzat mums, jūs palīdzat sev, 

jūs palīdzat Dievam, kas jūs sargā.
Šurpu, šajā iesvētīšanas vietā sanāk pulkiem gaismas tēlu. Vai jūs viņus nejutāt? 

Jūs jūtat to visu jau diezgan skaidri! Vispirms sajust, vēlāk redzēt.
Es esmu dzirdējis jūs dziedam, es esmu saklausījis mīļās vecās melodijas. Katra 

nots izsaka man kaut ko, tie ir čuksti no jaukajiem laikiem, kad mēs bijām kopā. Tur 
ir ilgas, dziļākas nekā atmiņas.

Nāciet bieži un nesiet man augstas domas! Jūsu uzdevums ir uzcelt krāšņu templi. 
Ikviena augsta doma ir viens būvak-mens tajā, un to vajadzēs tik bezgala daudz.

Dāviniet man - dāviniet man būvakmeņus!

1915. gada 4. oktobris
Šodien  es  pārdzīvoju  kaut  ko  neaprakstāmi  skaistu.  Lieli,  grūti  izskaidrojami 

iespaidi tika pārnesti krāsu toņos. Mēs uzreiz esam sapratuši to jēgu, kas daudziem 
šeit bija mīkla. Tā ir bauda un reizē pārbaudījums, cik tālu cilvēks tver iespaidus, 
kuri  prasa  ļoti  lielu  koncentrēšanos.  Es  nevaru  jums  precīzi  izskaidrot,  cik  tālu 
iespaidi iemiesojas, jo jūsu jēdzieni ne tuvu nedod kaut cik pareizu izpratni. Mūsu 
pasaulē viss tik krasi atšķiras no tā, ko jūs saucat par loģiku, un no tās teorijas, kuru 
cilvēki ir uzkrājuši savās smadzenēs ar tā sauktā asā prāta palīdzību; šeit pastāv tikai 
izpratne caur jūtām un izjūtām.

Jūs redzat, tas ir pilnīgi citādi - par visu spriest vienīgi pēc augstāko jūtu uztveres 
spējām. Jo augstāk kāds gars ir attīstīts, jo vieglāk viņa dvēsele reaģē uz katru ārējo 
iespaidu. Tie ir tik bagāti un tik daudzveidīgi. Kas par svētlaimi, jo tu pēkšņi jūti kaut 
ko tādu, kam vēl pirms brīža neesi pievērsis uzmanību, un nu tu vari pareizi uz to 
reaģēt.

Šobrīd tas ir mans darbs. Man jāpadara sevi jūtīgāku, lai tad ar šā sava sasnieguma 
palīdzību un savu pieredzi varētu pārliecināt citus. Arī šeit vidusmēra cilvēki ļauj 
sevi pārliecināt tikai ar faktiskiem pierādījumiem. Arī viņi neieklausās iekšējā balsī, 
kas tos uzrunā.

Svētīts tas, kurš tic bez pierādījumiem!

1915. gada 5. oktobris
Es varu, ja gribu, būt reizē pie jums visiem. Tēlaini sakot, es turu rokā garīgus 

pavedienus, kas vienoti ar katru no jums, un tādēļ vienlaikus esmu ar jums visiem 
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vienādi dziļi saistīts. Protams, priekš manis ir daudz jaukāk, ja jūs esat visi kopā, tad 
man saskarsme nesagādā itin nekādas grūtības.

Strādājiet  visi  pie  jūsu  dzīves  dārziem,  lai  visur  plaukst  jauni  gaiši  ziedi. 
Rūpējieties  par  tiem  arī  turpmāk,  jo,  tikai  pateicoties  mīlestībai  un  uzticīgai 
pacietībai, pamazām uzziedēs krāšņs puķu dārzs.

Jums jādzīvo sava dzīve it kā lidojot - maigo spārnu vēzienu nestiem. Domājiet 
par to ik reizes, kad jūs nomāc kādas rūpes, un tās atkāpsies jūsu priekšā.

Pienāks laiks, kad dievišķais miers paņems jūs visus savās skavās un vairs neatdos 
Zemes nemieram.

1915. gada 7. oktobris
Tagad priekš tevis nāk citi  laiki.  Tagad tev īpaši jāstrādā pie sevis, lai mēs arī 

turpmāk varētu palikt tik ciešā saistībā. Man vienīgam ir atļauts palikt ar jums tiešā 
kontaktā, tāpēc ka mēs esam cits citam bezgala tuvi, bet pirmām kārtām tāpēc, ka jūs 
panākaties man pretī.

Tikai  tev arī  turpmāk jādzīvo pēc mana prāta.  Ieturi  meditācijas stundu,  labāk 
iedali  tai  veselu  dienu,  tad  tu  vieglāk  nonāksi  pie  mērķa.  Neaizmirstiet,  ka  es 
patlaban vēl vairāk ciešu no disharmonijas mūsu kopā nekā agrāk. Es cīnos ar jums 
par mieru - lielajās un mazajās lietās. Tikai saskaņa un mīlestība notur mani jūsu 
vidū. Ja jums to pietrūkst, es atkāpjos.

Kad  nāks  laiks,  kad  es  vairs  nedrīkstēšu  ziņot  par  sevi,  tad  tas  būs  jums 
pārbaudījums - nesākt šaubīties un spēt tikpat cēli domāt par mani. No tā daudz kas 
ir atkarīgs, arī tas, kā izveidosies mūsu turpmākās attiecības.

1915. gada 10. oktobris
Es drīkstēju uz jums iedarboties tikai tādējādi, ka stāvēju jums blakus un arvien no 

jauna pārliecināju: “Jūs nedrīkstat sērot, es esmu jums līdzās, es visu dzirdu, ko jūs 
sakāt,  -  es  dzīvoju!”  Un  tas  bija  jūsu  ziņā,  ticēt  tam  vai  neticēt.  Neviens  cits 
pierādījums man netika ļauts. Bet pārliecināt es drīkstēju, un to es esmu darījis, cik 
vien tas bija manos spēkos. Jūs esat mani sapratuši, jūs jūtat un dzirdat mani, tādēļ 
tagad mēs varam strādāt citādi. Vai jūs domājat, ka man būtu atļauts tik daudz stāstīt 
par  šejieni,  ja  jūs  visi  arī  nebūtu  pietiekami  attīstīti?  Nē,  pat  ne  pusi  no  tā  es 
nedrīkstētu jums teikt.

Tāda saikne starp dzīvajiem un aizgājējiem kā mūsējā gadās tikai ļoti reti. Jūs pat 
nenojaušat, kāda tā ir priekšrocība, kuru mēs izpelnījāmies ar mūsu ciešo saistību un 
ar manām un jūsu ilgām pēc visa augstā. Tomēr, lūdzu, jautājiet man ik reizi, kad jūs 
gribat  ar  kādu  runāt  par  mūsu  tuvajām attiecībām.  Lai  negadītos,  ka  kādas  jūsu 
neuzmanības dēļ man tiktu atņemta atļauja jebkad vēl sniegt jums ziņojumus. Vēlāk 
tas būs citādi.
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1915. gada 14. oktobris
Caur mani Meistari sūta jums patiesību, man jārāda jums ceļš un jāsagatavo jūsu 

dvēseles viņu vērtējumam.
Pakļauties augstākajam - tas ir neapturamās attīstības gai-tas lielais noslēpums.
Lielākā  daļa  cilvēku  neizlieto  savas  spējas  kalpošanai  augstākajam;  viņi  grib 

izlauzties pie tā ar spēku, kuru sevī sajūt, bet nezina ceļu. Jebkurš spēks kļūst par 
varu tikai tad, ja tas pats vēlas būt nevarīgs un atzīst augstāko, kas pastāv tam pāri. 
Ikviens darbojas, kalpojot augstākajam, un, kalpojot tam, kas ir par viņu zemāks. Tā 
tas ir ar jums un jūsos. Jūsu Es, jūsu Dieva caurstrāvotā patība izgaismo jūsu būtnes 
biezākās kārtas kopējas augšupejas vārdā.

Dievs,  kas  jūs  sūtīja,  ar  savu  netveramo  varu  ir  ielicis  jūsu  sirdīs  domu  par 
mūžību. Tāpēc jūs esat dievišķi, svēti, un svēta ir nekad nemainīgā, pastāvīgā, nekad 
nepārejošā mūžība, kas pati padevīgi kalpo Dievam - Radītājam. Mūžīgs esi arī tu, 
noglabā šo visaugstāko domu dziļi savā dvēselē, jo no Dieva radās mūžība, kuru tu 
apjaut sevī.

1915. gada 17. oktobris
...Es  esmu jūs  svētījis  un  noslēdzis  apli,  kuram bija  jānoslēdzas  uz  mūžīgiem 

laikiem.  Tam ir  liela  nozīme!  Nekas  mūs tagad vairs  nevar  šķirt.  Tā bija  pēdējā 
dzelžainā saikne, kas tika izkalta šajā stundā. Tagad mēs esam radījuši pirmo vienību, 
citas sekos tai.

Pateicieties Dievam par dāvanu, kas ir daudz lielāka nekā visi citi labumi. Esiet 
padevīgi savā ticībā, jo Viņš deva jums kaut ko varenu.

Dievs ar jums mūžīgi mūžos.

1915. gada 18. oktobris
Tagad es gribu pastāstīt jums kādu stāstu:
“Kad Dievs radīja pasauli, Viņš padomāja arī par mani. Viņš man teica:
“Mazo cilvēk,  tu  esi  lielākais  uz  šīs  Zemes,  viss  pieder  tev,  taču tev jāsaprot, 

kādēļ. Tavā ķermenī dusu Es, - Es, tavs Dievs. Tev ir tik daudzveidīgi tērpi, ka Es 
gribu  tajos  ietērpties.  Tev  ir  Saule,  kas  tevi  silda.  Tavi  spārni  ir  tik  lieli,  ka  tie 
sniedzas līdz pat manām Debesīm, un to vēzienu šalkas ir tik klusas, ka jūra un Zeme 
pierimst, lai tās saklausītu. Un tevi apņem kāds mākonis, kas ir smalkāks un gaišāks 
nekā gaišākā debesu zilgme. Tā dusu Es tevī!”

Bet kā tad tas noticis, - pēc ilga, ilga laika, kas jau ir aizritējis, kamēr tavi spārni 
arvien vēl šalc un tavs mākonis arvien vēl spīd, - kā noticis, ka tu pats guli? Kas deva 
tev dzert no Letas ūdeņiem? Iemigušais cilvēkbērns, ietīts lielajos dzīvības lokos, 
kuri griežas ap mūžīgo pasaules ratu, tu esi aizmirsis pats sevi un tāpēc - arī mani. Jo 
redzi, tu neturējies stipri pie manas varas, kas ir lielāka par Zemi. Taču tevī vēl ir 
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dzīvība, vēl pastāv saikne starp tevi un mani.
Neatraujies nost, neiekrīti miegains mūžīgajā nebūtības aizā.”
Es jūtu jūsu domas kā viļņus, kas nāk no jums. Cēlākās no lielajām domām ir tās 

gaismotākās un vismaigāk skanošās. Turpretī vienaldzīgas domas izraisa duļķainus 
un netīkamus viļņus. Sliktākās - ne vissliktākās, jo tādu jums nav, - ir nemierīgas, jo 
tās es jūtu kā sabangotu jūru, kur viļņi cīnās savā starpā un brāžas cits citam pāri. Ja 
šādas domas nokļūst garīgajās sfērās, tad nemiers izplatās tālāk. Kad pie manis plūst 
skanošie gaismotie viļņi, tie mani pievelk. Sliktas domas rada garīgu spēku, kas pēc 
tam apņem cilvēku kā īpaša būtne.

Jūs ar savām fiziskajām acīm un savu pieredzi redzat un piedzīvojat tikai jūsu 
pasauli, kura pati ir tikai patiesās pasaules atblāzma. Vai tādēļ jūs var apmierināt tas, 
kas caur materiālās dzīves plīvuru piedāvājas kā pierādījums?

Atdariet savas dvēseles acis un ticības vārtus. Aiz tiem ir patiesība. Meklējiet tur, 
un  jūs  tapsiet  zinoši.  Jūs  taču  paši  saprotat,  cik  ļoti  tas,  ko  jūs  pieņemtu  kā 
pierādījumu, var maldināt.

Cik tomēr nabags būtu tas, kurš izdibinātu visus jūsu pasaules pierādījumus un 
nezinātu nekā par to, kas stāv tiem pāri! Tas būtu skumji un tālu jo tālu no tā, lai 
nestu sevī patiesību.

Tad pieņemiet taču un ticiet, kā koks tic saules gaismai, kuru tas neredz, tikai sajūt 
- un tomēr ilgās tiecas pretī debesīm un izpleš savu zaru tīklu, kurā alkst tvert sava 
Radītāja svētību. Vispirms ticēt - tad redzēt! Vispirms just - tad kļūt par atklāsmes 
trauku, kura skaidrajā ūdenī Radītājs var atspoguļoties.

Arī  mēs maldāmies par daudz ko,  kas attiecas uz mūsu tagadējo pasauli,  taču 
mums ir spēja visu tūlīt pareizi pazīt, ja mēs meklējam padevībā. Jūs esat vīlušies, ka 
es pirmīt ne uzreiz sapratu vienu jautājumu. Es vienmēr klausos jūsos ar pilnu atdevi 
un palīdzu jums ar visu savas mīlestības spēku, lai mēs varētu pareizi saprast cits 
citu.

Sapratnes nepilnības, kuras ik pa laikam parādās, ir jūsu izraisītas, kad jūsu domu 
jautājumi nav pietiekami spēcīgi, lai sasniegtu mani kā skaidra valoda.

Vai  jums nav saprotams,  ka mēs dažreiz  arī  varam maldīties,  ja  mums pēkšņi 
jāienāk jūsu pasaulē? Tikai pateicoties mīlestībai, pateicoties ārkārtīgam visu spēku 
sasprindzinājumam, mēs sasniedzam spēju uztvert to, ko jūs mums gribat pateikt.

Mēs neesam nedz viszinoši, nedz pilnīgi, - mēs esam atbrīvojušies gari, kas uzņem 
jūsu  pasaules  atziņas  un jo  vairāk  pielāgojas  tai  valstībai,  kurai  tagad pieder,  jo 
vairāk tiek atrauti no jūsu pasaules.

Jūs sakāt: “Maldīties ir cilvēcīgi,” - bet es jums saku: maldiem, pārpratumiem ir 
pakļauts viss, kas vēl sauc sevi par “būtni”, nevis par Dievu.
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1915. gada 19. oktobris
Klusējiet, jo jūsu klusēšana ir kā izplesti spārni, kuru aizsardzībā es ielieku jūsu 

rokās krāšņus ziedus. Tie nedrīkst novīst, nekāda krusa nedrīkst nesaudzīgi iznīcināt 
to greznību.

To putekšņi jūsu ticībā tiek nesti augšup uz svētnīcu, kuru ikviens glabā sevī kā 
savas būtnes kodolu.

Un tur, jūsu puķu dārzos, atplauks viskrāšņākie ziedi.
Un šo puķu sēklas jūs drīkstat, kad būs pienācis laiks, uzticēt viegliem pavasara 

bērniem.
Cīnieties par savu mieru, par mieru sevī, lai nekādas vētras, nekāds sals nenoposta 

jūsu dārzus.

1915. gada 23. oktobris
(1914. gada martā Zigvarts rakstīja kādam senam draugam: “Es esmu attīstījies 

nevis no Parsifala prom, bet gan pie viņa. Es sajūtu viņu kā savu dzimteni, kā savas 
ticības apliecinājumu.”)

Es biju klāt  pie  “Parsifala” izskaidrošanas,  man ir  šis  tas  iebilstams,  kaut  gan 
mūsu draugs ir pareizi izskaidrojis šā darba dziļumu.

Pamatdoma  ir  par  Kristus  asinīm,  kas  patiešām  ir  mainījušas  Zemes  astrālo 
substanci. Tieši pēc šā procesa kaut kas notika dažādās kārtās, kas aptver Zemi. Tā 
bija fizisko masu pārveidošana.

Kristus nomira mūsu dēļ, un arī mēs - Viņa dēļ.
Brīdī, kad Viņa asins lāses nokrita zemē, cilvēku apziņa ienāca viņu “ēteriskajos” 

ķermeņos,  lai  uz  īsu  brīdi  ieraudzītu  vislielāko,  ko  Zeme jebkad  ir  piedzīvojusi. 
Atgriezušies fiziskajos ķermeņos, visi bija kļuvuši līdz pat diezgan augstai pakāpei 
zinošāki. Vispirms viņi to apjauta kā spēcīgu iekšēju pārdzīvojumu, vēlāk tas pārgāja 
neapzinātā  godbijības  un  diženuma  izjūtā.  Lēnām,  gadsimtu  gaitā  šī  izjūta  atkal 
pavājinājās,  taču  ir  palicis  tās  kodols  -  kā  iekšējās  balss  spēks,  kas  dus  ikvienā 
cilvēkā  un īpaši  ļauj  sevi  manīt  ļoti  nopietnās  dzīves  situācijās.  Šis  kodols  kopš 
Kristus parādīšanās ir katrā cilvēkā daudz stiprāks nekā gadu tūkstošos līdz tam.

1915. gada 24. oktobris
Nebaidieties, ka saistība ar jums varētu man kaitēt. Pats par sevi saprotams, ka es 

ātrāk tiktu uz priekšu, ja nepaliktu tik tiešā kontaktā ar jums. Taču es to gribu, un 
mana griba ir man likums.

Es  jau  teicu,  ka  man  ar  jums  jāizpilda  liela  misija.  Es  saņēmu atļauju  palikt 
kontaktā ar jums tik ilgi, kamēr jūs man sekojat. Nāks laiks, kad es vairs nevarēšu 
palikt ar jums šādi saistīts. Es ceru, ka tad jūs būsiet tikuši tik tālu, ka mana palīdzība 
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jums vairs nebūs vajadzīga.
Kristus  parādīšanās  bija  vislielākais  upuris,  jo,  kamēr  vien  pastāv  Zeme,  nav 

noticis  nekas  tamlīdzīgs.  Visa  cilvēce  vēl  tagad  dzīvo  šā  visuvarenā  notikuma 
ietekmē.

Dieva Dēls bija savienojies ar cilvēci un tiks atbrīvots no šīs saistības tikai tad, 
kad Viņš cilvēcei vairs nebūs vajadzīgs un tā Viņu atlaidīs. Tikai tad Viņa darbs būs 
tik tiešām paveikts un arī uz Zemes valdīs taisnīguma Dievs, jo tad ikviens sapratīs 
Kristus upuri un labprāt dosies svētības pilnajā piepildīšanās ceļā.

Es gribēju tev šodien kaut ko pateikt, kas tev kārtīgi jāiegaumē: ieturi lūgšanas 
stundas! Uzsākot jaunu dienu, tavai dvēselei jāpaceļas lūgšanā pie Gaismas Tēva. 
Tas piešķirs gan tavam ķermenim, gan garam spēku visai dienai. Laikiem, kad tiek 
veikts  garīgs  darbs,  jābūt  stingri  noteiktiem,  lai  starplaikos  gars  varētu  pilnīgi 
pievērsties  šīszemes  pienākumiem un  kārtīgi  tos  izpildīt.  Ir  nepieciešams  plānot 
fizisko un garīgo darbu un darīt to metodiski.

1915. gada 25. oktobris
Ar mīlestības svētību un pateicību sargājot jūs, es turēju pār jums savus spārnus.
Jūs bijāt iesvētīšanas templī laikā, kad lielais dabas klusums un miers godbijīgi 

stāv pie tā vārtiem un raugās brīnumdarbā, ko radījusi jūsu mīlestības domu pasaule. 
Maz ir tādu vietu, kuras izplata ap sevi svētības spēku. Tā ir jūsu mīlošo roku uzcelta 
- skaista un svētīga - un, starojot aiz laimes, es gaidu, kad jūs iznāksiet uz takas, - un 
atkal ik dienas vedu jūs, lai ieraudzītu to jauno, ko sniedz katra austoša diena. Un, 
kad jūs ejat,  es pavadu jūs no savām svētajām hallēm un izlūdzos Dieva svētību 
jums, mani mīļie! Ar šo mīlestības zīmi jūs tad staigājat starp cilvēkiem un veicat 
savus  pienākumus  godbijības  garā  un  paļāvībā  Dieva  gribai,  kurš  jūs  radījis  un 
nosūtījis lejup.

Un tā jūs ejat stiprināti,  jūsos - manas mīlestības strāvojums, ap jums - augsto 
domu pasaule un gaišo tēlu pulki, kas nāk no apgabaliem, kuros jūs paceļaties pie 
manis.

Lai miers ar jums!
Kad jums vakarā,  pirms aizmigšanas,  rodas dziļa  vēlme satikties  ar  mani,  tad 

tikšanās arī notiek. Tikai tad jums pirms laišanās miegā cieši jādomā par to un jālūdz 
par to.

Pamostoties jums tas būs atmiņā, un, astrālajai miesai atgriežoties fiziskajā, jums 
būs  pareizi  jāienes  atmiņu tēli  modrajā  apziņā.  Šis  process  ir  atskats  no  astrālās 
pasaules, kurā miega laikā atrodas astrālais ķermenis (dvēsele).

Es ļoti lūdzu tevi turpmāk iekārtot tā, lai tu vismaz vienu vai divas stundas dienā 
varētu strādāt netraucēti, jo arī mums ir traucējoši ik pa brīdim pilnīgi negaidīti būt 
spiestiem atkāpties tieši tad, kad strāvojums sāk plūst. Es saprotu, ka tev tas nāksies 
grūti, bet ar labu gribu tu to sasniegsi.
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Vingrini spārnus svētam lidojumam,
Norūdi sirdi mūžīgai drosmei.
Stājies cīņā un cīnies par labo -
Paliec uzvarētājs par spīti nāvei un asinīm!

1915. gada 26. oktobris
Es atrodos starp jums ar Sauli sirdī, siltie stari tiecas pie jums un nes jums mieru. 

Jūs esat uzvarētāji pār savu dzīvību, pār savu nāvi, jo laicīgā aizmirstībā slēpjas svēts 
spēks, kas paceļ jūs gaismas spārnos garīgā izzināšanai.

Pēdējā lielā izšķiršanās bija šodien, kad mans brālis sasniedza dzimteni un manas 
pēdējās atdusas vietu.  Viņš bija  stiprs,  es varēju viņam tuvoties  tā,  lai  viņa  sirdi 
netrāpītu  skaudra  sāpe  par  manu aiziešanu.  Mans  augstākais  Es  -  mana  Patība  - 
apņēma viņu kā mīlestības un miera mākonis. Turpmāk nebūs vairs neviena mirkļa, 
kura priekšā būtu jātrīc, nav vairs nekā, kas varētu mūs šķirt. Ta bija pēdējā pārbaude 
man, jūs to izturējāt, un tāpēc es esmu atbrīvots; padevīgā godbijībā es aizveru acis 
savu vēlmju piepildījuma priekšā, vēlmju, kuras bija arī jūsējās.

Jūs visi meklējat mani arvien vēl tikai tur, gaišajās augstienēs - tur, plašajās miera 
hallēs, kurām jūs ejat cauri ar neskaidru sapratni, atcerēdamies mani šai iesvētīšanas 
vietā.

“Esi  slavēts,  visaugstais  Dievs,  mēs  pateicamies  Tev,  Visuvarenais,  kas  caur 
mūžīgo mīlestību esi devis mums mieru.

Žēlastība!  Svētā  piepildīšanās  ausma!  Svētums,  kas  Tevi  aptver,  met  savu 
atblāzmu līdz pat mūsu galvām. Tavs starojošais Gars valda visur - un mūsu sirdis 
noliecas Tavā priekšā dziļā padevībā. Āmen!”

Kopš šā brīža es esmu jūsu, mūžīgi mūžos, Zigvarts.

1915. gada 31. oktobris
Jo tālāk cilvēks tiek garīgajā ziņā, jo plašāks kļūst to būtņu loks, kurām viņš dāvā 

savu mīlestību. Mēs taču nemīlam tikai vienu cilvēku visā pasaulē! Tas tieši ir tas 
brīnumskaistais, jo tad varenā harmonija izpaužas kā lieliska kompozīcija. Katra nots 
dzied pati par sevi, taču kopskaņā rodas pilnība.

Tu Dievs, kas grib mani atbrīvot,
Tavas mīlestības dēļ man jāseko Tev.
Rādi man ceļu,
Un es eju Tev pa pēdām.
Jo Jēzus Kristus, Tavs Dēls,
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Pacietīgi veda mani uz atbrīvošanos.
Viņš izcieta par mani nāvi,
Un mums uzplauka gaiša rītaausma!

1915. gada 1. novembris
Stīgas  skan  tik  dzidri,  bet  tu  neko  nedzirdi,  jo  tu  vēl  nereaģē  uz  šīm  skaņu 

vibrācijām. Mēs visi, kas pašlaik esam ap tevi, klausāmies šo gaišo mūziku. Bet tu 
vēl  esi  kurla  pret  visu,  kas  tevi  apņem,  un  neatsaucies.  Esi  tomēr  pacietīga  un 
pastāvīgi  vingrini  savas  garīgās  maņas,  kamēr  kādā  jaukā  dienā  tev  kā  plīvurs 
nokritīs no acīm.

Cilvēkam viss  ir  jāizlūdzas,  arī  mēs  gribam par  to  lūgt.  Tikai  caur  lūgšanām 
cilvēks sasniedz to, ko grib. Jūs arvien vēl domājat, ka viss nāk pats no sevis. Nekas 
nenāk pats no sevis, ne pie jums, ne pie mums.

Spārnotas  un  bezspārnu  dvēseles  šķērso  telpu.  Spārnoti  esam  mēs,  kuri 
atbrīvojušies no pelēko masu haosa un saredz Svētā kalna Saules apstaroto virsotni.

Viss  ir  viens liels  tapšanas process  -  nekur  nekas  nestāv uz  vietas.  Tomēr,  lai 
pieliktu savu roku pie tapšanas virzības, mūsos jāiekvēlojas dievišķības dzirkstītei, 
kas ir apslēpta ikvienā. Šī dzirkstīte ir dzinulis augšupejai, jo tajā uzjunda ilgas pēc 
patiesās dzimtenes, kuru tā reiz atstājusi,  tajā slēpjas spēcīga griba reiz atgriezties 
mājās,  kopienā, no kuras tā ir  izslīdējusi,  kā vēlme noslīd no mūsu lūpām un kā 
paveikts darbs atgriežas mājās, lai mūs aplaimotu.

Šai  dzirkstītei  ir  spēks,  kas  nācis  no  Dieva  dvašas.  Pateicoties  Visaugstākā 
tuvumam, rodas jauna būtne, kas, arvien vairāk atbrīvojoties, kļūst par to, ko sauc 
par pašesamību jeb individualitāti.

Gribas spēkā uzcelta augšup, lai atkal ieplūstu Debesu pļavās, un gaismas staru un 
siltuma nesta, dzirkstīte, kuru Pirm-gars reiz izsūtīja kā mīlestības pavedienus, arvien 
vairāk caur-gaismo ar savu dievišķo spēku apvalkus, kuros tā tinusies, lai pabeigtu 
savas attīstības gājumu.

Tā arī mēs klejojam un arvien vairāk atdalāmies no Zemes nomāktajiem, kuriem 
viņu ceļš  atklātos,  ja  vien  viņi  to  meklētu  padevīgām acīm un  izlūgtos  lūgšanai 
sakļautām plaukstām.

Trīs virsotnes iesniedzas vainagiem ētera zilgmē,
Trīs ceļi ved Saules apspīdētajos augstumos.
Mīlestības jeb pašaizliedzības ceļš.
Ticības jeb padevības ceļš.
Ciešanu jeb atsacīšanās ceļš.
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Jūs drīkstat brīvi izvēlēties un nostāties uz tā ceļa, kura virzību uztverat kā sev 
radniecīgu.

Mīlestības ērkšķaino taku, kas ved augšup un lejup, to izvēlas daudzi.
Ticības - plašo, pretrunu pilno ielu - daži.
Taču trešo, ciešanu un atsacīšanās ceļu iet tikai nedaudzi. Tas ir neparasti stāvs un 

šaurs  kāpums.  Neievērojot  kraujas,  kas  paveras  un  aizas  pa  labi  un  kreisi,  kāpj 
vientuļnieki kā pa kāpnēm virzās aši augšup kā vēja nesti. Viņi pāraug paši sevi, un 
laicīgais apvalks tiem kļuvis par pakāpienu ceļā uz uzvaru.

Arī jūs neejat pa vienu un to pašu ceļu, tomēr visi kāpjat augšup. Augšā gaida 
apsolījums! Skatieties augšup uz pašu virsotnes smaili!

Mākoņos tīts, gaismas caurstrāvots majestātiskajā diženumā slejas - Iesvētīšanas 
Templis.

Ejiet iekšā - un jūsu dvēseles nodrebēs dievišķā Gara izziņas spēka priekšā.

1915. gada 2. novembris
(Visu dvēseļu diena.)

Šodien uz Zemes visi zvani skanēja un cilvēki gāja apciemot savus mirušos. Jūs to 
nedarāt, jo es jau jums neesmu miris.

Cik šausmīgi  skan šis vārds! Ko nozīmē “mirt”,  ko -  “beigties”?  Vai  es esmu 
beidzies, miris? Par laimi jums šo vārdu nākas lietot visai reti, jo tas arī iznīcina jūsu 
spēku. Vai jūs paši neesat sajutuši, cik nepatiess ir šis vārds, kad jūsu lūpas to izrunā? 
jūs runājat par miršanu un tad dzirdat un sajūtat mani! Cik labi mums ir šajā ziņā, jo  
mēs esam pārvarējuši to, ko cilvēki sauc par nāvi.

Tas, protams, ir pareizi, ka kaut kas, kas man piederējis agrāk, ir atmiris, taču kas 
tas  ir,  salīdzinot  ar  manu  īsto  Es!  Mana  fiziskā  dzīve  taču  bija  ārkārtīgi  īss 
pārdzīvojums attiecībā pret  mūžību.  Cik ātri  -  man par svētību -  beidza pastāvēt 
fiziskās atliekas, pateicoties jūsu sevis pārvarēšanai un iekšējam spēkam.

Kamēr  cilvēks  dzīvo  uz  Zemes,  viņam ir  jādomā  par  savu  ķermeni.  Lielākie 
Meistari savas zemes dzīves laikā arī ir mīlējuši un kopuši savu fizisko ķermeni, jo 
tas  bija  viņu  augstākās  būtības  nesējs,  cienīgs  iekļaut  sevī  garu.  Tādēļ  cilvēka 
pienākums ir rūpēties par fizisko ķermeni, jo, ja tas ir slims, neglīts un vārgs, gars 
jūtas tajā nelaimīgs, un laiks, kas cilvēkam jānodzīvo uz Zemes, kļūst viņam par ilgu 
un par mokošu. Lai gars varētu justies labi, cilvēkam atbilstoši jārūpējas par sevi. 
Tomēr nav jātīksminās par savu ķermeni aiz mīlestības uz pašu šo ķermeni, izbaudot 
tā  materialitāti.  Jāsakopj  sevi  tikai  tālab,  lai  gars  varētu  būt  apmierināts  ar  savu 
laicīgo ietērpu.

Cilvēkā dvēsele ir tik smalka un tik maiga. Tā reaģē uz katru ikvienu domu un 
atbilstoši tai maina savu krāsu. Cik viegli var ievainot kādu dvēseli! Jau doma vien 
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par kaut ko nepatīkamu sagādā sāpes tās smalkajiem audiem. Un ir saprotams, kāpēc 
tik  labu  iespaidu  rada  cilvēki,  kuri  allaž  nes  sevī  tikai  sauli,  prieku,  cerību  un 
mīlestību.

1915. gada 4. novembris
Sākumā es esmu cietis jūsu dēļ.  Pārāk daudzas saites turēja mani pie jums un 

negribēja atlaist - mīlestības saites! Tam bija jāpārvēršas citās izjūtās, un tā kā tas 
notika ar jums visiem, tagad mēs esam vienoti uz mūžiem. Nekas vairs nevar mūs 
šķirt, nedz dzīvība, nedz nāve. Mūsu mīlestība ir mūžīga.

Mās, šonakt tu apjauti manas sākotnējās mokas. Toreiz es jutos bezgalīgi vientuļš 
bez jums. Jūs visi, kas bijāt man tuvi, palikāt uz Zemes. Tad es atradu šeit jaunus 
draugus, pie kuriem es tagad jūtos labi un esmu apmierināts.

Bet sākumā es biju viens, jo es taču ar visu savu dzīvības spēku biju pievērsies 
jums, un tāpēc aiziešana sagādāja man tādas sāpes. Toties tagad es no tā nemaz vairs 
neciešu, tam tu vari droši ticēt.

Tagad es diez vai spētu iedomāties dzīvi kopā ar jums, esot savā fiziskajā ietērpā, 
es vairs negribētu mainīt savu tagadējo dzīvi. Ja visuvarenais Dievs man teiktu: “Tu 
drīksti atkal nokāpt lejā pie savējiem savā pamestajā zemes veidolā,” es atbildētu: 
“Nē, mans Tēvs, es esmu atbrīvojies, man ir viss, ko sirds vēlas, manējie atkal ir 
mani - vairāk nekā līdz šim, un es pārdzīvoju šeit mūžīgo un lielisko!”

Es nododu jums mierinājuma vārdus:
Cilvēkbērns, es gribētu palīdzēt tev tavā dziļajā vientulībā -mūžīgajās ciešanās, 

neizsakāmajās ilgās pēc visaugstākā - un mīlestībā uz Mani.
Nāc,  jel  nāc!  Cik  labprāt  Es  sniedzu  pretī  tev  savas  rokas,  manu  vientuļo 

cilvēkbērn. Tavām ilgām pietrūkst spārnu, bet gan jau laiks remdinās tavas ciešanas.
Es  nedrīkstu  pacelt  tevi  pie  sevis  augšup,  svētajās  mūžības  augstienēs.  Tev 

jāpaliek vienam, vienam pašam jāizcīna sev svētlaime. Tad tev izaugs spārni, un, 
visu aizmirsis, tu lidosi augšup pie manis.

Uz mūžības sliekšņa atskaties vēlreiz atpakaļ uz pastāvīgo ciešanu ieleju. Nekad 
tu  vairs  nebūsi  vientuļš,  jo  esi  ar  paša  spēkiem  pacēlies  pie  manis  -  Mūžības 
Valdnieka.

Redzat, jums pašiem jāpaceļas, tad jūs būsiet paveikuši pašu svarīgāko uz Zemes - 
pārvarējuši nāvi.

1915. gada 8. novembris
Ciešanas, skumjas un sēras ir kā neērti ģērbi, kas gulstas uz jums, jūs smacē un 

apspiež ar savu smagnējo tvērienu. Tās pārņem jūs, tās ņem dzīvību no jūsu dzīvības 
un  spēku  no  jūsu  spēka.  Un  aizsedz  jūsu  acu  mirdzumu  ar  saviem  blāvajiem 
plīvuriem.
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Jūs vairs neredzat nedz Saules spožumu, nedz arī zvaigžņu zaigu. Jūsu pasaule 
kļuvusi  par  moku kambari,  aizvērtu  svētību nesošajai  dievišķajai  dabai.  Saraujiet 
važas! Pacelieties līdz gribas brīvībail

Pie jūsu kājām nokrīt raupjais apvalks, un jūs svētlaimē ieelpojat - brīvību.
Tagad man sākas lielās dienas.
Tiks uzvests  simfoniskais sacerējums cilvēces svētībai  un augstākai  mūsu visu 

svētlaimei.
G. (viens kara biedrs) arī tajā piedalās, viņš ir labs zēns. Tagad beidzot viņš nāk 

pie manis. Visai ilgi viņš nespēja atjēgties un saprast, ka viņam vairs nav fiziskās 
miesas. Tur nelīdzēja nekāda pārliecināšana - un es atstāju viņu vienu. Bet šodien 
viņš atnāca pie manis, starodams svētlaimē. Es patiešām priecājos par to, tagad gan 
viņš būs bieži kopā ar mani.

Es esmu pasaucis arī visus citus, kuri man ir tuvi, lai arīdzan viņi varētu pacelties 
augstāk, baudot šo dižo darbu. Manas domas būs pirmām kārtām pie jums, jo man 
jau tas būtu tikai pusprieks, ja jūsu, manu tik ļoti mīļoto, trūktu.

Uzveduma iedalījums principiāli atšķiras no tā, kā ierasts uz jūsu Zemes. Vispirms 
nāk skaņas pēc kārtas, tad tiek konstruēta kopskaņa, un nu jau tūkstoš garīgo būtņu 
skan unisonā, kas, pateicoties katras īpašajam spēkam, pieņem dažādas dimensijas.

Pēc  tam nāk  lielie  dziedājumi,  no  kuriem daudzus  radīju  es.  Dziedājumi  bez 
vārdiem, bez balss, tomēr izpildāmi, sasniedzot visaugstāko pārdzīvojumu.

Ko tas nozīmē, man grūti jums izskaidrot. Iedomājieties, piemēram, ka tūkstotis 
lielisku  tenoru  dzied  vienu  un  to  pašu  dziesmu  un  šis  dziedājums  plūst  no 
visaugstākajiem kalniem daudzveidīgās variācijās lejup klusajās ielejās, - varbūt tas 
palīdzēs jums gūt kādu priekšstatu par šo notikumu.

Beigās  darbojas  viss  kopā:  domas,  izjūtas,  skaņas  un  krāsas,  un  tās  atkal  ir 
iedalītas lielās grupās, kuras vienlaikus ļauj savai mākslai plūst ar milzīgu spēku, kas 
liek iedrebēties Debesu sfērām un arī Zemes daļām.

Pēc  jūsu  priekšstatiem,  šie  uzvedumi  ilgst  dienām.  Es  jūtos  laimīgs,  ka  esmu 
radījis kādu daļu no tiem. Tikai tie, kuriem ir dotības un talants, var tos radīt. Tas ir 
tieši tāpat kā uz Zemes. Man un vēl diviem citiem bija uzticēts liels darbs, un arī 
pašlaik man vēl daudz jāstrādā pie šiem uzvedumiem.

Gatavošanās notiek šodien, taču tas vēl ne tuvu nav sākums. Tikko mēs sāksim, es 
jums pateikšu.

Redzi, mana mīļā māsa, tavas stiprās jūtas attiecībā uz visu, kas skar mani, nes 
tevi kā uz spārniem augšup mūžīgās patiesības gaišajās augstienēs.

Visa pamatā ir Patiesība. Uz Zemes tā diemžēl ir aizkrāsota ar biezo nepatiesības 
un  melīguma  kārtu.  Taču  tev  ir  stipri  spārni,  apslēpts  spēks,  lai  tiktu  līdz 
visaugstākajam.
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Tēvs, mūžīgais Dievs!
Mūsu dvēseles kvēlo mīlestībā uz Tevi!
Un mēs nometamies ceļos 
Ar nožēlu miesā, ar ilgām sirdī,
Ar dvēseli, pilnu uguns,
Garu - pilnu godbijības,
Trīsreiz mīlestība,
Trīsreiz svētība,
Trīsreiz Trīsvienība,
Dzīvība un svētlaime!
Āmen - āmen un āmen.

Tā lūdziet Trīsvienību, kas slēpj sevī dziļumu dziļumus. Ar šīs lūgšanas jēgu un 
skanējumu jūsu apkārtne tiks satricināta, un tam, kas nav vistīrākais, būs jāpaliek tālu 
aiz jums.

Tātad sakiet šīs vārsmas bieži un skaļi - pa vienam un arī kopā.

1915. gada 10. novembris
Beidziet šaubīties un prātot - tas kavē jūsu lidojumu. Tikai pacēlušies pāri Zemes 

spiedīgajai dvingai, jūs varētu saprast un aptvert to, ko es šodien velti mēģinātu jums 
paskaidrot.

Uzticieties  -  es,  jūsu  brālis,  esmu  tas,  kas  jūs  vada.  Meklējiet  nevis 
izskaidrojumus,  bet  gan  tikai  atbalstu  sevī,  kas  ļauj  jūsos  ieskanēties  visam 
patiesajam un  cēlajam.  Atraduši  to,  padevīgi  nolieciet  savas  galvas  neaptveramā 
priekšā.

Es gāju jums pa priekšu un nogludināju jūsu ceļus.
Es turu pāri jums svētībā rokas jūsu rūpju stundās.
Es lūdzu par jums jūsu šaubu stundās.
Es palīdzu jums ar savu mīlestību, kad jūs grasāties paklupt, un vedu jūs aiz rokas 

uz mūžību - pretī mieram.

Mūsu Tēvs gaida! No jūsu lūgšanu un jūsu mīlestības ziediem tiek pīts vainags, 
kuram jārotā mūžības vārti, kad jums tiks atdarīts ceļš uz Debesu godību.
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1915. gada 11. novembris
Jūs esat manas lautas stīgas, uz katras es spēlēju citu toni, un skaņas plūst skaistās, 

mierīgās straumēs augšup, sfērās, kas virs jums. Tās piepilda mūsu halles ar savām 
skaidrajām, tīrajām melodijām un savienojas ar mūsu dziedājumiem vienā lieliskā 
spēkpilnā skanējumā.

Es spēlēju  uz  jūsu  skanīgajām stīgām ar  savas  mīlestības  spēku,  un  jūsu  toņi 
paceļas augšup uz mūžīgās mīlestības un ilgu viļņiem! Es esmu spēlmanis, caur jums 
es varu radīt lielus darbus. Jūs man esat vajadzīgi, ikviens no jums, mani mīļie, jo 
jūsu dvēseļu gaišās balsis ir spēki, kuri veido manu darbu. Jūs kļūsiet par lielisku 
melodiju, un jūsu dziedājuma viļņi apskalos Debesu sfēru pakāpienus.

Jūs man esat vajadzīgi, jūsu garīgās izaugsmes skanošais tonis. Ļaujiet vest sevi 
caur mānīgām harmonijām un akordiem, caur disonansēm, kuras prasa atraisīšanos - 
gaidiet!

Lielais skanējums, kurā visi toņi atrod cits citu debešķīgā vienotībā, iedziedāsies 
un piepildīs jūs ar dziļu svētlaimi. Vēl laiks nav pienācis.
    Vingrinieties!

Lai  katram būtu  spēks  uzlidot  dziedājumā.  Tad es  aiznesīšu  jūs,  manas  lautas 
burvīgie toņi, pateicībā Visaugstākajam pretī:  dziedātājs, kurš dzied VIŅAM savu 
labāko  dziesmu.  Novēliet  man  savu  dvēseļu  skaņas,  lai  es  varētu  piešķirt  tām 
debešķīgu skanējumu, kas dāvā spārnus lidojumam mūžībā.

Muzikālie uzvedumi ir tikko sākušies. Es esmu pilnīgi pārņemts ar pārdzīvoto. To 
nav  iespējams  aprakstīt.  Es  nekad  nedomāju,  ka  varēšu  gandrīz  visu  aptvert  un 
pareizi saprast tā jēgu. Klausīties var gandrīz ikviens, bet saprast - tikai nedaudzi.

Es drīkstēju atvest uz šo izrādi arī jūs. Protams, tas bija katra augstākais Es - tas 
Es, kuru jūs diez vai pazīstat, bet kas veido visas jūsu būtnes kodolu.

Mana nojausma uz Zemes attiecās droši vien uz šo augsti garīgo pārdzīvojumu. Šī 
nojausma nu ir piepildījusies. Tas, kas no šīm skaņām sasniedz Zemi, ir vistīrākā 
esence no visa, kas turpmāk iedarbosies uz cilvēkiem.

Ar to daudz kas tiks dziedināts, dvēseliskas sāpes tiks remdinātas, un labie iedīgļi 
uzziedināti.

Laiks  steidzas,  man  jāatgriežas,  es  tieku  gaidīts,  tiek  aicināts  triju  sfēru 
dziedājumu radītājs. To, kā mani šeit sauc, ir grūti izteikt vārdos; tas nozīmē kaut ko 
līdzīgu kā “Saules at-lobiņa” — jā, tā mani sauc un tā mani redz daudzas garīgās 
būtnes. Ne visas, jo arī šeit mazattīstītie nekad neredz augstākos.

Uzvedumi  turpinās,  es  esmu  bezgala  daudz  iemācījies.  Rīt  viss  jau  pamazām 
pieklusīs, taču arī šis paisums ilgst kādu laiku; tad mūzika pavisam lēni izskan, līdz 
ar to pierimst arī izjūtas.

Lai Dievs ar jums - es esmu jo ciešāk saistīts ar jums, jo vairāk jūs strādājat.
Es esmu jūsos, jūsu brālis.
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1915. gada 15. novembris
Uzvedumi nu ir garām. Pēdējā bija kāda deja, kurā apvienojās visstarojošākie gari. 

Viņiem grupās bija jāizlido cauri telpai, lai vainagotu lielāko pārdzīvojumu. Tagad 
visi atkal ir izklīduši un es nāku pie jums atstāstīt savus iespaidus ...

Vai ir kaut kas, mani mīļie, kas būtu ar to salīdzināms? Nē, mēs visi vēl tomēr 
esam  nabaga  cilvēkbērni,  es  tieši  tāpat  kā  jūs.  To  es  tikai  tagad  atkal  tā  īsti 
piedzīvoju,  jo  šajā  notikumā  bija  klāt  visaugstākās  būtnes.  Protams,  pavisam 
nedaudzi viņas redzēja, jo šeit mazāk attīstītie neredz augstākos. Es drīkstēju viņas 
skatīt kā caur miglu, un tā bija šo brīnišķīgo stundu kulminācija. Tad es apjautu, kas 
īsti ir tas dievišķī-gums, par kuru mēs šeit tik daudz dzirdam un uz kuru tiecas mūsu 
ilgas un mūsu lūgšanas. Šajā pārdzīvojumā ir arī jūsu nopelns, jo jūs esat atvieglojuši 
un veicinājuši manu garīgo attīstību. Bez jūsu palīdzības man šie brīži acīmredzot 
tiktu liegti. Tātad jūs redzat, ka viss ap jums zied un nes augļus.

Kā izgaismojas tagad jūsu dažādie dzīves ceļi! Kas agrāk bija miglains un bieži 
saistīts ar lieliem šķēršļiem, ir kļuvis gaišs, skaidrs un atklāts. Jūs esat tikuši galā ar 
savu sākotnējo karmu; jūs ar savas mīlestības spēku esat radījuši sev jaunu karmu. 
Ap jums kļūs vēl gaišāks, ticiet man, savam brālim, kurš par jums, par dzimteni, par 
cilvēci un arī par sevi ir nolicis savu galvu.

Tagad man jāatgriežas pie maniem draugiem, es viņus atstāju, lai pastāstītu jums 
par mūsu darba nobeigumu. Viņi gaida mani, lai apmainītos domām par lieliskajiem 
pārdzīvojumiem. Arī tas notiek tieši tāpat kā uz Zemes. Ja jūs esat dzirdējuši kaut ko 
skaistu, jūs taču arī pēc tam pārrunājat to ar saviem draugiem.

1915. gada 16. novembris
... Neko nenožēlot - tikai vēlēties izdarīt labāk un šo vēlmi īstenot. Ja cilvēks katru 

dienu precīzi vienā un tai pašā laikā koncentrē savas domas uz noteiktu mērķi, viņš 
rada  ne  tikai  garīgos  spēkus,  bet  arī  audzina raksturu.  Ja  cilvēks  aizmirst  -kā  tu 
šodien - par godbijīgās koncentrācijas stundu, viņš kaitē sev, jo nepārtrauktajā virknē 
rodas pārrāvums, tukša vieta.  Taču,  ja šādai aizmāršībai seko stingra apņemšanās 
nākotnē laboties un cilvēks patiešām arī labojas, tad tā viņam vairs nekaitē, bet gan 
kļūst lietderīga. Mācieties gribēt un pakārtojiet gribai visu savu būtni, tad jūs būsiet 
noteicēji pār sevi. Vingrināties un arvien no jauna vingrināties!

Sapnis, -
Klejojošā dvēsele,
Kas lēni slīdi cauri naktij!
Ļauj man reiz ieskatīties 
Līdz visas esības pirmavotam.
Klusajās naktīs es lūgšanā vērsos pie Tevis -
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Dod man saprātu, kas izgaismotu nakti.
Ne tikai taustīt, meklēt, ilgoties -
Ļauj man pamosties izpratnes laimē!
Visu es atdotu - Tev, mans Dievs,
Lai kaut vienu nakti nodzīvotu 
Dziļi patiesi un zinoši.
Pāri koku galotnēm spīd Mēness,
Pāri jūras klaidam viz zvaigznes.
Viss ir pirmspēks un mūžība.
Tādēļ ļauj man vienu nakti zinošam būt -
Es lūdzu Tevi!

1915. gada 18. novembris
(Iesvētīšanas vietā.)

Visām domām, kuras šeit  saplūst,  piemīt  spēks,  kas nes jūs pie manis.  Tajā ir 
visdziļākā gudrība, un tas sevī glabā mūžību.

Jūs visi nācāt ar augstām domām, jūs visi esat man devuši no šā spēka. Ak, to 
stundu dižums, kuras jūs pavadījāt šeit! Tālu jo tālu aizsniedzas miers, izplatoties no 
šīs svētās vietas, kas zaigo kā Saule.

1915. gada 19. novembris
Kāda svētlaime! Nu ir noticis, kam vajadzēja notikt.
Laicīgās čaulas svētīšana ir paveikta! Es jutu caur tevi kādu mirkli atvadīšanās 

sāpes.  Šīs  laicīgās atliekas vēl  arvien kaut  ko prasīja  no manis.  Bet  nu es  esmu 
atvadījies no sava vecā ietērpa uz visiem laikiem. Asa sāpe uz īsu brīdi lika manam 
garam notrīcēt. Un tad tas bija galā. Tagad es esmu atbrīvots, un arī mana laicīgā 
čaula ir sākusi savu iznīcību, kas beidzas ar pilnīgu sairšanu.

Jūs  esat  man palīdzējuši, ļaujot  manam ķermenim mierīgi  atdusēties,  jūs  esat 
atņēmuši  tam saglabāšanās spēku,  iznīcinājuši  tā  pašuzturēšanās instinktu.  Šodien 
man tas bija jāpārbauda, jo bija pienācis laiks no tā šķirties uz mūžiem; tad es arī  
redzēju jūsu darbu. Man šķiet, jūs nemaz nenojaušat, cik daudz esat izdarījuši.

Es drīkstēju svētīt savu ķermeni, jo tas bija gatavs sairšanai.
Lai jums tas būtu saprotams, es gribu pateikt, lūk, ko: mēs visi reiz šķiramies no 

sava laicīgā ietērpa; tas kļūst svešs, un mums vairs nav nekādas saistības ar to. Bet 
pienāk  mirklis,  kad  mums vēl  vienu  reizi  pirms  tā  pilnīgas  sairšanas  jāielūkojas 
materiālajā pasaulē un šajās atliekās.
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Un tad katrs dodas pie ietērpa, ko viņš kādreiz nēsājis, un nu redz, vai bezgala 
daudzās palikušo tuvinieku domas ir pastrādājušas ar to kaut ko labu vai sliktu.

Domas saglabā ķermeni!
Pats par sevi saprotams, ka šī ciemošanās pie vecā, sen aizmirstā ietērpa izsauc 

atmiņu atblāzmu par  zemes dzīvi,  taču tikai  uz  īsu brīdi.  Dažas dienas pēc  sava 
apvalka atstāšanas es jau biju pilnīgi atšķirts no tā. Es to vairs nepazinu. Tomēr tas, 
ko es pārdzīvoju šeit, vienreiz jāpārdzīvo katram no mums.

Tā ir kā tāda pavirša atkalsatikšanās ar kādu, kurš jau kopš pašas bērnības nav 
redzēts un tāpēc gandrīz aizmirsts.

Vēlāk: Es esmu uztvēris visu, kas tev, brāli, bija peļams manā pēdējā vēstījumā. 
Redzat, es esmu jums pateicis kaut ko tādu, kas mana gara uztverē ir pozitīvs, bet 
jūsu izjūtās - kaut kas negatīvs.

Tās ir  problēmas, kuras diez vai  var izprast  ar  loģikas palīdzību.  Tās sniedzas 
daudz dziļāk par jūsu izpratni. Ta nav fiziskā saikne, tie nav arī garīgie pavedieni, 
kuri  saglabājas.  Tie  ir  viļņi,  kuri  kādreiz  nāca  no  turienes  un  kuri  atkal  jāuzķer 
-pārdzīvojumu esence, kas vēl kādu laiku pastāvēja, bet tagad ir iznīcināta.

Kad kāds ķermenis tiek sadedzināts vai citādi iznīcināts, tad šī esence - tā to var 
nosaukt - paliek. Un tā ir  vietā, kur notika pēkšņa pārveidošanās,  un gars vēlreiz 
atnāk uz turieni, lai šo palikušo kaut ko kontrolētu, jo kādreiz tas nāca no viņa. Tas 
nav nekas fizisks, tas arī nav tieši saistīts ar ķermeni, tomēr ar daudzām sāpju pilnām 
domām tas var tikt iedzīvināts.

Es nu esmu pirmo reizi redzējis jeb, drīzāk, izjutis savu laicīgo apvalku, - tagad šī 
vieta zem ozola man ir atkal tikpat tukša kā agrāk. Augšā plešas lieliskā miera tempļa 
kupols, jūsu, mani mīļie, uzcelts.

Zigvarts

1915. gada 20. novembris
Zemes dzīve nav nekāda priecīgā dzīve, tā ir smaga un grūta. Ikviens to jūt, un 

tomēr - cik daudzi cieši turas pie šīs dzīves.
Es  jau  esmu  drīkstējis  pateikt  jums  tik  daudz,  ka  fiziskā  ķermeņa  atstāšanai 

nevajadzētu jūsos izraisīt nevienu vienīgu šausmu vai nožēlas domu. Laicīgā dzīve ir 
paciešama tikai tad, ja to uzskata par īsu pārejas posmu. Nevienai rūpei, kas mūs 
nomāc, nav nozīmes, un mēs nedrīkstam tai piedēvēt kādu nozīmi.

Jūs  varat  salīdzināt  inkarnāciju  ar  nepatīkamu ceļojumu,  kuru  jūs  esat  spiesti 
veikt. Sasnieguši mērķi - tātad Zemi jūs tiekat iespundēti kādā pagalmā, kuru apņem 
augsti mūri. Jūs redzat augšā virs sevis debesis, taču esat stingri pārliecināti, ka tās 
nav sasniedzamas. Jūs paliekat tur, kamēr jums atkal atnāk pakaļ.

Tomēr  daži  no  jums,  pateicoties  savai  garīgajai  attīstībai,  var  tikt  pāri  šiem 
mūriem. Tiem sagūstīšana vairs neko nenozīmē, jo viņi ir brīvi garā. Jums jānonāk 
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tik tālu, tad ciešanas un raizes pārvērtīsies par svētlaimi.
Cik man jūsu dažreiz žēl, redzot jūsu sīkās rūpītes, jo tās patiešām nav nekādas 

rūpes. Lielas rūpes ir tikai tās, kuras attiecas uz dvēseli, dvēselei vai garam tiek darīts 
pāri, kad cilvēki šaubās un dusmojas uz savu Dievu par to, ka viņu zemes dzīve nav 
tikai rozēm kaisīta, - jā, tās mums ir lielas rūpes!

Iegaumējiet to, jūs, kas domājaties esam ieslēgti rūpju cietumā. Iegaumējiet to un 
palieciet stipri, jums jāstāv pāri šīm rūpēm. Dievs taču ir ar jums un dāvā tikai to, kas 
jums un jūsu attīstībai ir tas labākais.

1915. gada 21. novembris
(Mirušo piemiņas svētdiena.)

Es biju pie jums baznīcā. Caur jums es tur atkal izjutu to pašu, ko kādreiz. Kristus 
ciešanu ceļš, par kuru tika lasīts priekšā, izraisa dīvainas vibrācijas. Mani pārņēma 
dziļa godbijība - ne jau tāpēc, ka mani būtu aizkustinājis mācītāja sprediķis, - bet gan 
tāpēc, ka tai laikā ap jums norisinājās otrs, daudz augstāks un cēlāks dievkalpojums. 
Es ieklausījos augstākajās vēstīs.  Dziedājumu, kuru jūs dzirdējāt,  mēs turpinājām 
tālāk.  Cik  brīnišķīga  gaisotne  valdīja.  No  gaišajām  augstienēm  plūstošā  svētība 
vainagoja šo stundu. Es padevīgi to uzņēmu, un arī jūs skāra šis spēks.

Tas, kas jums ir izjūtas un jūtas, ko izraisa noteikti ārējie pārdzīvojumi, kurus tikai 
neskaidri nojaušat, - tas mums ir pārdzīvojums.

Cik bagāts es esmu, ka varu izjust daudz vairāk, nekā parasti izjūt kāds no mums 
šeit, jo tikai šīs izjūtas ir no svara.

Jūsu garīgie pārdzīvojumi, kurus var salīdzināt tikai ar neskaidrām, nenoteiktām 
izjūtām, vēlāk kļūs spēcīgi un apzināti.

Es  varu  jūs  visus  sajust,  arī  tad,  kad  jūs  esat  šķirti;  tad  es  sadalos  un  esmu 
vienlaikus dažādās vietās. Šī spēja man piemīt tikai kopš noteikta laika.

Es nācu pie jums godbijībā.
Milzīga ir mūsu Tēva žēlastība, jo Viņš paņēma mani savās rokās. Kritis par savu 

tēvzemi, es atnācu pie Viņa.
Viņš teica man: “Tu esi mans dēls Zigvarts, nāc pie manis, atpūties no sāpēm, 

kuras tu vēlējies paciest par godu savai tēvzemei.”
Tad es maigi iegūlos Viņa rokās. “Tēvs, mans mīļais Tēvs, vai tā ir labi?” es teicu 

Viņam.
“Mans dēls, tu nomiri upurnāvē, visskaistākajā no visām nāvēm. Vai tagad tava 

vēlme ir piepildīta, tava karstā vēlme, mans dēls?”
“Jā, mans mīļais Tēvs! Mana vēlme bija karstāka par mīlestību uz dzīvi.”
Tā es nonācu citā pasaulē, vēl kvēlojot mīlestībā uz šo savu sen ilgoto vēlmi. Jau 

pirms es  uzvilku savu zemes tērpu,  es zināju,  ka mūsu Tēvs ir  sadzirdējis  manu 
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lūgšanu: mirt par savu dzimteni. Man tā bija žēlastības dāvana. Tā bija mana vēlme, 
man jums tas jāpasaka, lai jūs to izjustu dziļi savās sirdīs.

Tagad aizveriet acis un lūdziet par kareivi Zigvartu, kurš nu ir apmainījis bruņas 
pret balto miera apmetni.

Manas cīņas ir garām, bet manas dziesmas skan un vibrē cauri telpai, kas apņem 
jūs.

Es jūtu, kā mans dziedājums jūs aizrāvis. Visas manas attīstības mērķis uz Zemes 
bija šī upurnāve. Kristus bija mans varonis. Cik bieži es apdziedāju viņu! Kā jaunietī 
manī  dzīvoja  priekšnojauta  par  to,  ka  es  kļūšu  par  varoni.  Vēlāk  mani  aizrāva 
māksla,  kas  mani  pilnīgi  sagūstīja,  taču  arī  tai  cauri  gandrīz  vienmēr  vīdēja 
varoņdarbi. Par kādu spožu paraugu man bija Īlijas dziesma.* Kā es iedvesmojos no 
šiem  varoņiem.  Tad  aizdegās  postošā  uguns  uz  Zemes:  karš,  visur  karš!  Manai 
tēvzemei draudēja briesmas. Un tad manī uzliesmoja doma: tagad arī es varu kļūt par 
varoni, beidzot veikt kādu varoņdarbu.

“Zigvart, Zigvart, kur ir tavs zobens?”
Es dzirdēju šos vārdus un man bija jādodas prom. Vai tas nebija senais sauciens 

“Zīg, Zīg!” Tā es tiku saukts, tā es dzirdēju sevī skaņām.
“Jā, es, Zigvarts, gaidu uzvaru.” **
Tad es nokritu, sašauts, ar svētlaimes izjūtu sirdī. Tatad -es atdevu savu dzīvību 

par tevi, mana tēvzeme! Un augšā saules spožumā zaigoja vārdi: “Nāc, nāc, Zigvart, 
tu paliki uzticīgs savam vārdam!” Redzat, tāda bija mana nāve, tādas - manas zemes 
dzīves pēdējās dienas.

Vienreiz man jums bija jāpasaka, cik dziļi mani toreiz viss ir piepildījis.

1915. gada 22. novembris
Svētība - svētība - svētība!
Vai jūtat šīs stundas diženumu?
Ap jums gaišā lokā
Stāv gari
Un lūdzas
Pēc visaugstākās svētības -
Pēc Debesu žēlastības,
Kas mazgātu jūsu dvēseles Dievišķā spēkā.

     * Homēra “Iliāda”.
     ** Sieg, vācu vai. - uzvara; warten, vācu val. - gaidīt.
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Paklanieties jo zemu,
Lai matērija pamirst,
Un līdz ar to grēks - tās smagais mantojums.
Nu tumša velēna ir jūsu kaps.
Taču augšā ir dzīvība 
Un mūžīga svētība.
Atbrīvotības spožumā iekvēlas jūsu dvēsele,
Izstaipās, pamodusies lidojumam,
Un lēni paceļas gaisā.
Izpletiet - atraisiet - vēzējiet 
Savus baltos spārnus!
Lidojiet - dziediet - skaniet!
Ilgas gavilēdamas nes jūs augšup 
Uz gaišo dzimteni!

1915. gada 24. novembris
Šodien bija  mācību  stunda,  mēs  drīkstējām izmēģināt,  cik  tālu  sniedzas  mūsu 

spēks.  Citās reizēs šādi mēģinājumi tiek stingri  kontrolēti.  Es sajutu gaišu prieku 
tāpēc,  ka  reiz  varēju  tā  pilnīgi  brīvi  pastrādāt.  Īstenībā  mēs  vēl  nedrīkstam 
eksperimentēt ar pašiegūtajiem spēkiem. Tie joprojām saucas par vingrinājumiem, 
līdz mēs - bet tas būs daudz vēlāk - tiksim atstāti pilnīgi savā ziņā.

Tātad šodien bija sava veida priekšnesums Meistariem. Mēs ļoti priecājāmies, ka 
varam pirmo reizi parādīt savus sasniegumus. Runa bija par domu spēku, un, proti, 
mums vajadzēja domas iznīcināt un atkal veidot, arī radīt jaunas dzīvas būtnes ar 
savu gribas spēku un atbrīvoties no jebkādas ietekmes, kā arī no plūsmām, kas mūs 
apņem.  Pēc  tam  mums  vajadzēja  ar  izjūtām  izraisīt  krāsas,  kuras  mainīja  toni 
atkarībā no to smalkuma. Tā bija īsta mācību stunda augstāko Meistaru priekšā.

Šie darbi tika veikti roku rokā ar mūziku un ar manu garīgo saikni ar jums, kas 
taču arī prasa laiku un telpu. Es nekad nevienu minūti neesmu pavadījis dīkā.

Mani vēl gaida kalni, kuros man jāuzkāpj, gaiši un skaidri dzidrajā Saules gaismā, 
bez jebkādiem draudiem, bez traucējumiem. Tas ir brīnišķīgi, kad cilvēks redz sev 
priekšā  skaidru  mērķi!  Tādēļ  arī  jums  jāstrādā  pie  sevis  ar  visu  savu  spēku  un 
enerģiju.

1915. gada 26. novembris
Mēs varam uz Zemes pētīt, cik vien gribam, tik un tā mēs nespēsim pilnīgi aptvert 
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garīgo,  kamēr  būsim  saistīti  ar  fizisko  ķermeni.  Uzticēšanās  bez  jebkādiem 
noteikumiem  un  tas,  ka  jūs  pieņemat  visu,  ko  es  jums  saku,  kā  pašu  par  sevi 
saprotamu, tas ir tas lielais, kas strāvo cauri mūsu pašreizējām attiecībām. Pateicoties 
tam, mana attīstība ir neparasta, tā ir izņēmums, tāpēc dažas lietas jums ir grūti sev 
izskaidrot.

Jūs esat spēlējuši lielu lomu tajā procesā, kad es atbrīvojos no savām iekārēm - tā 
to sauc -, jo, pateicoties jūsu garīgajai izpratnei un tam, ka jūs gājāt man līdzi, tās 
vairs  netika  kādu  fizisko  sajūtu  pievilktas.  Man  pašam,  paldies  Dievam,  zemes 
dzīves laikā nav bijis nekādu īpašu materiālo kaislību, taču jūsu sāpes (attiecībā uz 
mani) varētu saglabāt man noteiktas fiziskas spējas un tādējādi manī tiktu modinātas 
vai saglabātas arī vēlmes. Taču ar savu tagadējo garīgo noslieci jūs atvieglojāt manu 
pašreizējo stāvokli tik ļoti, ka jūs paši tam neticētu.

Tas ir tas, ko es jums arvien atkārtoju: es varēju mierīgi atbrīvoties no saviem 
dažādajiem apvalkiem tāpēc, ka jūs neturējāt mani, un tāpēc mēs esam palikuši kopā. 
Lai cik strauji es attīstītos, es palikšu kopā ar jums, līdz jūs būsiet tik tālu, lai atstātu 
savus ķermeņus. Protams, tad es gaidīšu no jums, lai jūs arī turpmāk tiektos uz to 
pašu kā līdz šim, jo tad arīdzan turpmāk mums būs kopīgs darbs.

Es esmu ar jums saaudzis kā efeja ar balta marmora kolonnu.
Mūsu grupiņu nedrīkst novērtēt par zemu. Esiet mierīgāki sava garīgā darba laikā, 

rāmi  apmainieties  viedokļiem,  kontrolējiet  savas  domas  šajās  stundās  jo  īpaši, 
runājiet tikai par pacilājošām lietām vai par garīgiem jautājumiem. Ja jūs to spēsiet, 
tad augstas būtnes vienmēr varēs būt tur klāt.  Allaž domājiet: “Mēs esam šķīstīti, 
pateicoties Dieva žēlastībai, un, lai būtu tās cienīgi, mēs nesam upuri, apņemoties 
šajā stundā dzīvot tikai garam.”

1915. gada 27. novembris
Es gribu jums šodien pavēstīt par mūsu Pestītāja Jēzus Kristus cildeno būtni, kurš 

pēc paša gribas atnāca pie jums uz nelaimīgo, grēka pilno Zemi. Viņš dzīvo vēl tagad 
visaugstākās svētības spožumā,  taču Viņš  ir  skumīgs,  jo  Viņam ir  jūsu žēl,  jūsu, 
cilvēku uz “Šausmu Zemes”, kā tā tagad šeit tiek saukta. Viņš ir uztvēris no savām 
gaišajām augstienēm mūzikas un dziedniecības darbu. Mēs nezinājām, ka arī Viņš 
bija klāt, bet tagad es to jūtu, jo Viņa vara ir pārāk spēcīga, lai nejustu no tās plūstošo 
svētību. Šodien es drīkstēju to piedzīvot, un tas piepilda mani ar neizsakāmu laimi un 
visdziļāko pateicību.

Metieties  ceļos  kopā  ar  mani,  pateicieties  līdz  ar  mani  no  visas  sirds  par  šo 
svētību. Cēlie toņi ieskanas manī, domājot par šo svēto notikumu. Es pārdzīvoju to 
arvien no jauna, un mani ieskauj mīlestības plūsma, kas nāca no Viņa, Pestītāja. Viņš 
bija klāt, mani darbi ir aizkustinājuši Viņa dievišķo Garu.

Šodien  es  vairs  nevaru  rakstīt,  satricinājums  bija  pārāk  spēcīgs.  Ļaujiet  man 
pakavēties klusās pateicības jūtās un vēlreiz pārdzīvot laimi.
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Mēs pateicamies Tev, gaismas Tēvs,
Mēs lūdzamies Tavu dievišķo būtni.
Mēs padevīgi noliecamies Tavā priekšā,
Jo nevaram izmērīt Tavu svētību.
Mīlestībā mēs aptveram staru,
Kas no Tevis iznāk un pie Tevis plūst.
Mūsu domas lido pie Tevis 
Tik klusi kā rasas pērļu trīsas 
Uz rozes lapas.
Spārni nes mūs - mūsu garu -
Augšup pie Tevis, Tēvs.
Godina Tevi nabaga cilvēki,
Kas ir bagāti ticībā,
Taču nabagi zināšanās.
Dziedināšana,
Svētīšana,
Debešķīga savienošanās,
Pateicība!
Palīdzi mums visiem, Svētākais Spēks!
Tavs,
Mans,
Mūžīgs.

1915. gada 29. novembris
Cilvēkus,  kuri  ir  dvēseliski  tuvi  viens  otram,  saista  smalks  pavediens.  Šis 

pavediens laika gaitā kļūst tik stiprs, ka to neviens nevar pārraut, un tāda pat saistība 
vēlāk saglabājas arī starp šeit palicējiem un tiem, kuri devušies pāri nāves slieksnim. 
Šādai saiknei vienmēr ir liela nozīme un spēks, ja tā savieno cilvēku loku, kuriem ir 
kopējas domas un jūtas un kuri vēlas vienu un to pašu.

Cik  viegli  jums būs  mirt,  ja  jūs  arī  turpmāk tieksieties  uz  garīgumu tāpat  kā 
pēdējo  mēnešu  gaitā.  Tas  viss  ir  vienkārši.  Mani  pārņem  šausmas,  domājot  par 
cilvēkiem, kuri tiek atsaukti no Zemes bez ticības. Tas ir tas sliktākais, kas vien var 
būt.

Kad es šodien atrados sajūtu apgabalos, es sastapu kādu vecu vīru, kurš man likās 
pazīstams. Es biju izbrīnījies par šo tikšanos. Kas viņam tur bija darāms? Viņš teica: 
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“Redzi,  mans  brāli,  es  esmu  vecs  vīrs  un  būtībā  man  vairs  nav  jākavējas  šajos 
apgabalos,  bet  es  esmu  kaut  ko  aizmirsis  uz  Zemes.  Tās  ir  atliekas,  kuras  man 
jāuzmeklē  un jāsavāc.  Šis  darbs  nav viegls  un nav arī  patīkams.  Tas jāveic,  kad 
cilvēks  tiek  atsaukts  no  Zemes,  pirms  viņš  sakārtojis  savus  garīgos  augļus  un 
apkopojis savu pieredzi. Tam visam ir jābūt tā sakārtotam un sagatavotam, lai mēs 
jebkurā  brīdī  varētu  aiziet  no  šīs  dzīves  -  bez  nepieciešamības  pēc  ilgāka  laika 
atgriezties šajos sen pārvarētajos apgabalos.”

Viņš bija man ļoti pateicīgs, jo es palīdzēju veikt viņa darbu, un es domāju, ka 
tagad viņš drīz vien tiks ar to galā.

Šis stāsts jums droši vien ir grūti saprotams, taču es nevaru ietērpt to citos vārdos. 
Varbūt  jūs  tomēr  jūtat  jēgu,  kas  aiz  tā  slēpjas.  Tas  bija  pārdzīvojums,  kuru  es 
drīkstēju  jums  atstāstīt,  lai  palīdzētu  jūsu  dzīves  ceļā.  Jums  katram  pēc  savas 
izpratnes jāsajūt, ko tas nozīmē.

1915. gada 4. decembris
Cik grūtu jūs, cilvēki, padarāt savu dzīvi! Vai tiešām jūsu garam nav iespējams 

kaut nedaudz vairāk atbrīvoties no laicīgām nastām un rūpēm. Mums, kuri  dzīvo 
garīgajā  pasaulē,  nav  viegli  atrasties  tik  mokošā  nemiera  gaisotnē.  Tad  visi  šie 
trauksmainie strāvojumi, kas ir līdzīgi trakojošas jūras bangām, brāžas pie mums. Tas 
ir briesmīgi, jo tie jūs pilnīgi aprij, un tad es nevaru jūs atrast. Mēs varam palikt pie 
jums un jūs ietekmēt tikai tad, ja jūsu dvēselēs valda harmonija un miers.

1915. gada 6. decembris
...Cilvēks var attīstīties, arī pildot savus ikdienas pienākumus, tāpēc nezaudējiet 

cerības, viss būs tā, kā tam jābūt!
Uzticieties Dievam un ticiet manai uzticībai jums.

1915. gada 7. decembris
(Mēs  esam  šos  ziņojumus  parādījuši  mūsdienu  nozīmīgākajam  iesvētītajam, 

Rūdolfam Šteineram, kurš tos paturēja vairākas nedēļas un visā nopietnībā un ar 
pilnu atbildības sajūtu pārbaudīja. Viņš teica, ka tie ir absolūti autentiski un ka to 
līmenis ir visai neparasts. Viņš tik ļoti ieinteresējās par tiem, ka palūdza turēt viņu 
lietas kursā.)

Kā  es  priecājos!  Vai  tad  jūs  gaidījāt  kaut  ko  citu?  Cerams,  ka  tagad  mūsu 
attiecības arī citiem ir, tā teikt, apzīmogotas. Es sapratu to tā, ka jūs gribējāt ķerties 
arī  pie pēdējiem pierādījumiem. Es jūsu vietā noteikti  būtu to izdarījis.  Un tagad 
sāksim strādāt, lai jūsos pašos briestu pārliecība.

Jūs redzēsit, ka no mūsu darba vēl daudz kas izaugs. Es tik labi jūtu jūsu laimi, un 
tas arī mani dara laimīgu.

61



Kad cilvēki  būs  vairāk  attīstījuši  savas  garīgās  maņas,  pienāks  laiks,  kad viņi 
varēs savienoties ar saviem aizgājušajiem mīļajiem tāpat kā dzīvē; bet viņi vēl nav 
tik tālu.

Sākumā tas notiek kā pa sapņiem, kaut arī tā nav nekāda sapņu aina, jo visi šādi 
skaidrie sapņi balstās patiesībā.
   Viss nāks, kad būs īstais laiks. Dieva pulkstenis neapstājas, un tā mehānisms nekad 
nenolietojas. Tādēļ gaidīsim pacietībā, kamēr ieskanēsies zvans, kas iezvanīs lielo 
nāves pārvēršanas stundu, un pateiksimies par to, ka mūsu Tēvs līdz šim gādājis par 
mūsu vēlmju piepildīšanos.

(Atbilde uz kādu jautājumu.)
Arī pēc nāves nevar augstākās būtnes redzēt uzreiz, bet tikai tad, kad visas čaulas 

ir nomestas.

1915. gada 9. decembris
Visas jūsu domas, kas tagad tiecas pie manis, atrodas zem augstākas kontroles, jo 

pēc tām tiek izšķirts, vai es arī turpmāk drīkstu saprasties ar jums tik neparastā veidā 
vai ne. Es to neizlemju. Tuvākajās dienās es varu jums to paziņot. Šodien tas viss 
tika apspriests. Divi Meistari pārrunāja to savā starpā un tad atnāca pie manis.

Mana dzīve pašlaik ir vienkāršāka, bez lieliem notikumiem. Es daudz strādāju, 
tikai  diemžēl  nedrīkstu tagad domāt par  mūziku,  jo  tas mani novirzītu  no citiem 
darbiem. Es pavadu daudz laika vienatnē un meditēju. Es esmu izstrādājis precīzu 
plānu, kā mūsu kopējam darbam tagad jāattīstās tālāk. Es domāju, būtu labāk, ja mēs 
sāktu  no  paša  sākuma,  ar  pašiem pirmajiem  vingrinājumiem  pārjuteklisko  spēju 
attīstīšanai. Nav nekādas jēgas apmierināties šajā ziņā ar kaut ko nepilnīgu. Es taču 
gribu novest  jūs  tik  tālu,  lai  vairs  nebūtu lielas  atšķirības  starp mūsu dažādajām 
eksistences  formām,  lai,  attīstoties  jūsu  spējām,  mēs  justu  un  redzētu  cits  citu 
netraucēti.

Jums ir jāgādā par savu domu precīzu secību dienas gaitā.  Nekontrolēto domu 
šaudīšanās šurpu turpu jāizbeidz.

Šeit  man arī  ir  skolnieki,  taču pats par sevi saprotams, ka jūs interesējat  mani 
daudz vairāk. Sākumā es baidījos, ka šis jaukais darbs tiks man liegts. Kontrolējiet 
šinīs dienās ļoti savas domas, lai Meistari atstātu man šo laimi.

1915. gada 11. decembris
Meistari ir izšķīrušies - es drīkstu arī turpmāk ar jums runāt. Es tomēr baidījos, ka 

būs jāpiedzīvo vēl viena vilšanās, jo jūs visi tieši pēdējo dienu gaitā bijāt ne visai 
brīvi savu domu pasaulē attiecībā pret mani. Taču Meistari ir pārbaudījuši visu, ne 
tikai, kā es bažījos, pēdējās, diemžēl ne visai veiksmīgās dienas. Un tā viņi redzēja to 
vareno spēku, kuru jūs esat radījuši, jo viss, ko jūs darījāt līdz šim, ir saglabājies. 
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Tātad nedrošība ir pārvarēta, un mēs varam sākt darbu.
(Neko nenojaušot par iepriekšējo ziņojumu, dažas stundas vēlāk kādā citā valstī 

dzīvojošā māsa arī saņēma apstiprinošu vēsti.)
M., mana māsa!
Es drīkstu arī turpmāk ar jums runāt! Jūs esat uzvarējuši, un mēs varam sākt mūsu 

kopējo darbu. Cik es esmu laimīgs par šo brīnišķīgo lēmumu. Es zināju, cik ļoti tu 
priecātos, tādēļ steidzos arī tev to paziņot.

Jums jākoncentrējas uz šīm lūgšanām:

No rīta:
Es gribu veltīt šo dienu Tev, mans Pestītāj! 
Nekas nedrīkst mani skart, kas nenāk no Tevis. 
Liela ir mana griba, Dievs, bet vēl lielāka mana mīlestība pret Tevi.

Priekšpusdienā:
Es esmu un Tu - manī.
Es biju un Tu - pie manis.
Es gribu, un Tu esi mans.

Dienas vidū:
Man ir griba sasniegt visaugstāko.
Es gribu to sasniegt.
Tev man jāpiedod,
Es esmu grēkojis Un arvien vēl grēkoju.
Tagad es zinu, ka Tu nāc pie manis,
Un tādēļ grēks mani atstāj.
Palīdzi man, Visuvarenais!
Tava griba ir mana griba,
Es noliecos Tavā priekšā.

Pēcpusdienā:
Pasaules Dievs,
Tu esi spēks, mīlestība un mūžība,
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Mums jādzīvo Tevī mierā.
Viss atkārtojas,
Mūžīgā virzība evolūcijas ratā,
Kamēr mūsu rūpju ceļš Gaismas jūrā rod galu.
Tikai tad pēc piepildītās dienas
Drīkstu es rimties -
Tevī.

Kādai mātei.
Tavs bērns ir ietīts tavu baiļu un rūpju pilno domu biezajā plīvurā. Tas daudzkārt 

apņem viņu, un sākumā es nekādi nevarēju pie viņa tikt. Šis traucēklis jāmet prom, jo 
tas mūsu acīs ir netīrs un smags kā bieza masa. Bērns tajā var attīstīties ar lielām 
grūtībām, nabaga bērns! Tev viņš jātur daudz tīrākā vidē.  No tevis  jānāk gaišām 
strāvām,  kas  ieskauj  viņu.  Tu vari  viņam palīdzēt  tikai  tādā  gadījumā,  ja  pilnīgi 
pārvari savas bailes un apejies ar viņu kā ar veselu, dzīvespriecīgu, stipru bērnu.

Lielās  mīlestības  pavadīta,  ikviena  doma,  kuru  raida  vecāki,  iegravējas  bērnā, 
tādēļ neaizmirsti, ka tu vari viņam palīdzēt tikai caur pašas attīstību. Vēlāk būs citādi, 
taču svarīgākais laiks ir līdz septītajam gadam.
1915. gada 14. decembris

Es esmu uztvēris to, ko jūs teicāt, un gribu jums atbildēt. Mani ziņojumi priekš 
jums ir atklāsmes, vissvētākais, ko jūs drīkstējāt saņemt, pateicoties savai mīlestībai, 
kas pacēla jūs augšup, sfērās, kur mūsu sazināšanās ir iespējama. Un tagad es gribu 
jūs  vest,  izvilkt  jūs  no  Zemes  smagās  dvingas.  Jums  jāiemācās  brīvi  elpot  un 
raudzīties, cik vien tālu jūs drīkstat.

Mana vēlme ir pacelt jūs, atraisīt jūsos snaudošos iedīgļus un jums parādīt, kā jūs 
šos savus iekšējos dārgumus varat novest līdz pilnbriedam.

Zemes dzīves važas vēl nav kļuvušas man svešas, jo es vēl varu justies kā cilvēks, 
taču  tieši  tāpēc,  ka  es  to  varu,  man  jūsu  žēl,  un  es  gribu  parādīt  jums ceļu,  kā 
atsvabināties no šiem žņaugiem.

No jūsu brīvās gribas ir atkarīgs, sekot manam saucienam vai ne. Jums nekad nav 
jābīstas,  ka  es  atraušu  jūs  no  jūsu  pienākumiem,  nē  -  jums  jākļūst  stiprākiem, 
ražīgākiem, lai jūs spētu būt savu attiecību kungi, nevis kalpi. Jums jāsajūt, kā jūs 
varat augt, kā viss jums apkārt var zaļot un ziedēt, ja vien jūs nemitīgi paceļat savu 
garu un mācāties pavēlēt ķermenim.

Mēs zinām, cik tālu katrs no jums varētu aiziet, un skumstam, kad redzam, ka 
auglīgie lauki neapstrādāti gaida vasaru. Es gribu jums palīdzēt, lai dalītos ar jums 
laimē, kas piepilda mani brīvībā, kuru es baudu un kuru jūs līdz noteiktai pakāpei arī 
varat sasniegt vēl uz Zemes. Ja jūs attīstāties, tad arī jūsu darbi tiks piestrāvoti un 
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izgaismoti  ar  jūsu  iekšējo  dzīvību,  un  tas  stiprinās  jūsu  spēku,  lai  jūs  iemācītos 
pilnībā izpildīt savus pienākumus, kuri arī man ir svēti.

Jūs taču nedzīvojat zemes dzīvi tālab, lai paliktu iestiguši matērijā un tur meklētu 
savu pienākumu loku.  Tas ceļas  tikpat,  cik  jūs  paši  tiecaties  augšup un mācāties 
pārredzēt  to,  kas  jums  jāveic,  kam  jūs  esat  aicināti,  kam  jūs  dzīvojat.  Spēks 
pienākumu  izpildīšanai  vienmēr  nāk  no  augšas,  un,  iedziļinoties  augstākajā,  jūs 
mācāties veikt tos atbilstoši Radītāja gribai:

Stāvot pāri tiem, spriest, rīkoties un piepildīt.
Jums tas jāuztver kā liela žēlastība, ka es jums drīkstu teikt tādas lietas, jo tas 

nozīmē  jūsu  laicīgās  esamības  atvieglojumu,  kurai  jums  citādi  būtu  jāiet  cauri, 
pašiem cīnoties par atbrīvošanos. Bet apsoliet vienīgi tad sekot maniem padomiem, 
ja jūs jūtaties tam pietiekami stipri, citādi tas jums tikai kaitētu.

Nekad neaizmirstiet, ka nepārdomātā nepatiesība satricinās Dieva templi, kas esat 
jūs, tā ka tam kā no zemestrīces radīsies dziļas plaisas. Kontrolējiet ne vien savas 
domas, bet arī vārdus. No jūsu noskaņojuma un no jūsu patiesīguma ir atkarīgs jūsu 
izaugsmes spēks, to stingri ievērojiet.

1915. gada 16. decembris
Šodien ir lieli svētki, bet mēs drīkstam būt tajos klāt vienīgi ar savām domām un 

tikai pēc tam uzzinām par svētajām norisēm. Tur bija klāt visaugstākie Meistari. Tiek 
pārdzīvotas  visas  mistērijas  no  pirmslaikiem  līdz  mūsdienām,  aptverot  gadu 
simteņus. Tā visa šodien ir vispatiesāko un vistīrāko faktu kopdarbība, kurus atainoja 
mistērijas.

Visus svētos rituālus, kuri jebkad - kopš sākās Zemes attīstība - tika svinēti, šodien 
svin Meistari kā pašu svētāko. Protams, ikvienā mistiskā vai reliģiskā rituālā tikai 
viena  daļa  ir  patiešām patiesa,  un,  tikai  apkopojot  visas  šīs  atsevišķās  daļas,  to 
iedarbība tiek izmantota jūsu un Zemes labā. Šajos rituālos ir dzīva augsta svētuma 
izjūta un pašsavaldīšanās un mīt milzīgs spēks, ko nav iespējams attēlot vārdos.

Es domāju, ka drīz vien izšķirsies, vai cilvēce drīkstēs kādu laiku dzīvot mierā vai 
arī no ieslodzījuma izkļuvušo elementu plosīšanās turpināsies tālāk. Vai cēlākās un 
svētākās jūtas ir pietiekami stipras, lai savaldītu ieročus un mežonīgās stihijas? Es to 
nezinu. Es dzirdēju to visu no kāda augsta starpnieka, kurš pats arī nav bijis tur klāt. 
Es neuzzināju visu, tikai šo to, taču tik daudz man tika atļauts pateikt jums tālāk. 
Liekas, tas ir visaugstākais, ko es jums līdz šim drīkstēju ziņot, tādēļ uztveriet to kā 
loti lielu dāvanu.

Māsa M., es gribu tev pateikties par to, ka tu manī esi klausījusies. Tu esi man arī 
iekārtojusi sevī vietu, kas ir gaiša un tīra. Tava mīlestība, kas nes tevi pie manis uz 
saviem spārniem, ir bijusi spēks, pateicoties kuram es varēju nākt pie tevis.

Ar šo spārnu vēzieniem, kas pilnīgi atbilst manējiem, tu devi man iespēju pilnīgi 
savienoties  ar  tavu  dvēseli  un  uzrunāt  tevi.  Nevis  man,  bet  gan  Visaugstākajam 
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gaišajās augstienēs tev jāpateicas, jo Viņš rādīja tev ceļu, kā kļūt par manu domu 
mājokli.

Tavs Zigvarts

1915. gada 17. decembris
Lielais uzdevums, kas man šeit bija jāizpilda, ir pabeigts. Tagad es esmu  brīvs. 

Tagad drīkstu izvēlēties, vai es gribu turpināt strādāt šajā virzienā, tas ir, vai es gribu 
gūt arvien vairāk spēka un iespējami ātri attīstīties tālāk, vai arī man atkal jāuzņemas 
lielie, brīnišķīgie uzdevumi mūzikas jomā. Es izvēlēšos to, kas mani tuvinās jums. 
Jūsu dēļ es labprāt atteiktos no pārāk ātras attīstības. Šodien tas izšķiras. Līdz šim 
viss  gājis  pēc  pavisam  stingriem noteikumiem  un  likumiem,  bet  tagad  es  esmu 
sasniedzis punktu, kur drīkstu patstāvīgi izvēlēties savu tālāko ceļu. Parasti tas kļūst 
iespējams tikai pēc daudziem gadiem - pēc jūsu uztveres. Tas parāda, cik centīgi es 
esmu pēdējā laikā strādājis. Jūs nenojaušat, cik bezgala laimīgs un pateicīgs es esmu 
par to, ka man tika atļauts būt par jūsu skolotāju un ievadīt jūs garīgajās patiesībās, 
kuras galu galā vienīgās ir kaut ko vērtas.

(Opera, kuru Zigvarts īsi pirms kara sacerēja, tagad, pēc viņa šķiršanās no dzīves, 
piedzīvoja pirmizrādi.)

1915. gada 19. decembris
M., mana māsa,  tu esi  man bieži  jautājusi,  ko tu varētu manā labā izdarīt,  un 

šodien es nāku pie tevis ar priecīgu vēsti. Es gribu tev pateikt, ko tu no savas brīvas 
gribas vari man dot.

Es  esmu saņēmis  atļauju  šodien  būt  klāt  manas  operas  uzvedumā -  redzēt  un 
dzirdēt,  kā mans darbs tiek uzņemts laicīgajā pasaulē.  Bet man ir  vajadzīgs kāds 
starpnieks, kurš pilnīgi ļautos man. Vai tu gribi to izdarīt? Vai tu gribi pilnīgi nodot 
manā rīcībā savas maņas, lai es caur tām varētu redzēt un dzirdēt tāpat kā jūs? ...

Vēlāk:
... Es pateicos tev! Tā jau es arī domāju, ka tu būsi priecīga par to, ka nācu pie 

tevis ar savu lūgumu. Es to izjūtu kā svēto dāvanu, kā labāko, ko tu varēji man dot, - 
izpildīt manu lielo vēlmi. Es pateicos tev, kā vien var pateikties no mūsu valstības.

Tavs Zigvarts

Klausieties tā patiesā un augstā, ko esmu ielicis savā muzikālajā darbā uz Zemes, 
atblāzmu  un  iedziļinieties  tajā.  Taču  kādreiz,  kad  jūsu  gars  tiks  izgaismots,  tur 
ieausto izjūtu svētais spēks parādīsies jums daudz brīnišķīgāks.

Mana tempļa vārti stāv plaši atvērti, gaismas jūra plūst no tiem un savieno jūsu 
būtnes ar mani. Garā mēs esam vienoti,  un, atšķirts no Zemes skaņām, jūsu gars 
uztvers to augsto, kas ir kā piepildījums tam, ko es biju aicināts radīt.
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Es dzīvoju  spraigāk  nekā  līdz  šim un  ievēroju  visu.  Kad  jums atkal  uzmācas 
skumjas domas par manu aiziešanu, jūs nevarat tās no manis noslēpt. Šādos mirkļos 
manas izjūtas ir daudz asākas nekā jūsējās, jo es jūtu tikai ar augstāko Es, turpretī 
jums viss ir apslāpēts ar matēriju. Arī mūs vēl pārņem raudu izjūta, bet tikai brīža 
dižuma priekšā.

Es gribētu jūs vēlreiz lūgt, lai jūs meklētu manu garu, manu būtību, nevis manu 
ietērpu, jo es to vairs nevalkāju. Domājiet par gaismas veidolu, kas izskatās līdzīgs 
manam Zemes ķermenim.

Tagad  es  esmu  brīvs  savā  gribā  un  varu  radīt  to,  kas  man  tīk.  Jūs  nespējat 
iztēloties,  ko  tas  šeit  nozīmē:  brīvs  no  Zemes  važām,  brīvs  no  jebkādām 
materiālajām rūpēm, brīvs no ilgām pēc Zemes ietērpa un brīvs no pakaļpalicēju 
sērām. Tā ir neaprakstāma laime. Tagad es varēšu pārstrādāt visas tās domas, kuras 
es nesu sevī.

Šeit ir nepieciešama vislielākā pacietība. Arī palīdzēt citiem ar pašradīto mākslu, 
lai cik svēts darbs tas būtu, sākumā ir aizliegts un atļauts tikai tad, kad ir izturēti visi 
pārbaudījumi un sasniegta noteikta pakāpe. To es gribēju jums pateikt, lai jūs zinātu, 
ka arī darbs, kas sagādā vislielāko prieku, tiek atļauts tikai daudz vēlāk. Es esmu 
izšķīries  palikt  pie  mūzikas,  pie  manas  ļoti  mīļotās  mūzikas.  Pateicoties  šim 
lēmumam, es palieku īpaši tuvu jums.

Pašlaik es strādāju pie kādas kompozīcijas. Es gribu ielikt tajā visu to cēlo, svēto, 
ko  pēdējā  laikā  esmu  pārdzīvojis,  un  veltīt  to  kā  pateicības  dāvanu  maniem 
Meistariem, kuri ar savu labestību - kā Dieva starpnieki - dāvāja man dzīvi, pilnu 
gaismas un diženuma. Šis darbs tiks dziedāts un spēlēts kā varena himna neskaitāmo 
būtņu izpildījumā, kuras tad tiks nosūtītas manā rīcībā. Jūs varat iedomāties, kā mani 
šis darbs aplaimo. Šodien es vēl negribu stāstīt jums par to neko tuvāk, jo es vēl pats 
nezinu, kā visu izstrādāšu. Tikai pamatmotīvs, skaņu nokrāsa un aptuvenas aprises ir 
man skaidras. Tas ir brīnišķīgi - atkal pavisam vienam radīt kaut ko lielu!

Citādi man iet  labi.  Es esmu atradis daudzas mīļas cilvēkdvēseles,  kuras mani 
mierina manā telpiskajā atšķirtībā no jums. Viņas visas brīnās par to, ka es tik stipri 
un dziļi esmu saaudzis ar jums visiem, jo ļoti reti gadoties, ka cilvēks uz Zemes ir tik 
tuvu  saistīts  ar  visiem  saviem  mūžīgajiem  draugiem  -  ar  visiem.  Šeit  man  nav 
neviena, kurš stāvētu man tik tuvu kā kāds no jums.

Kā es priecājos par kopējo laiku ar jums šeit, garīgajā pasaulē! Tad mēs gūsim cits 
no cita tūkstošreiz vairāk nekā uz Zemes, jo šeit vairs nav nekādu šķiršanos.

1915. gada 24. decembris
Svētvakars!
Es drīkstēju ieraudzīt neaptveramo. Es jau stāstīju par brīnišķīgajām skaņām, kas 

plūst lejup līdz pat dziļākajām Zemes kārtām. Bet tagad es esmu ieraudzījis vēl kaut 
ko, kas ir daudz augstāks un dziļāks nekā visi dziedājumi. Es drīkstēju sajust manu 
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Pestītāju! Manu Pestītāju Jēzu Kristu. Viļņi, kas nāca no Viņa, strāvoja man cauri, un 
es saņēmu tos kopā ar vissvētāko atziņu: Viļņi no Viņa, no Viņa.
  Es  paliku  pilnīgā  mierā  -  līdz  tam man nekas  netika  skaidrots.  Tad mīlestības 
plūsma mani skāra, un es uzreiz zināju: tā nāca no DIEVA, tā nāca no Viņa! Taču aiz 
svētlaimes es zaudēju apziņu. Kādēļ tas ar mani notika? Kāpēc man bija tik dīvaina 
sajūta? Vai man pietrūka spēka uzņemt sevī šo svēto straumi? Viņš aizgāja garām, lai 
nestu savu dvesmu tālāk, aplaimotu citus, svētītu citus.

Es  nebiju  nobriedis,  nespēju  pārstrādāt  mīlestību,  un  tāpēc  tas  mani  satrieca. 
Straume aizplūda tālāk man garām, manī uzplauka tikai kāda maza sirdsdoma par to 
vareno, kas caurdvesa telpu, lai garāmejot skartu arī mani. Šo sirdsdomu es gribu 
kopt  un  lolot  kā  ļoti  retu  augu,  kurš  ir  dzimis  tikai  no  mīlestības  un  tikai  caur 
mīlestību var dzīvot tālāk.

Tā es izjūtu šo sirdsmieru.
Tas bija lielākais, ko es drīkstēju pārdzīvot.
Cik daudz skaistu un mīļu domu no jums sasniedza mani šodien. Tās lidoja pie 

manis ik brīdi kā mīļi, balti baloži. Es esmu katru no šīm domām saņēmis kā dāvanu. 
Tik brīnišķīgu svētvakaru es vēl nekad neesmu pieredzējis.

Tas ir pārpilns visdziļāko izjūtu un tāpēc mums - vadošiem un mācošiem - sagādā 
neizsakāmu prieku. Tad mēs varam reiz brīvi nodoties Zemei bez bailēm un bažām 
par to baismīgo, kas tai piemīt. Parasti tuvoties cilvēcei nav nekāda prieka, jo gandrīz 
nekad nevar gūt kaut cik patiesus panākumus. Tas ir ļoti nepateicīgs darbs. Tāpēc jūs 
varat  saprast,  kā  mani  iepriecina  jūsu  uzticīgā  mīlestība,  jūsu  tieksme  un  jūsu 
izpratne.

1915. gada 24. decembris
Ziemassvētki ir vissvētākais laiks, jo tad Jēzus pirmo reizi ieraudzīja Zemi. Tā 

bija gatavošanās visam tam dižajam, kam bija jānāk.
Kristus bija klāt.
Viņš  pats  pieņēma  bērniņu,  lai  pārbaudītu,  vai  viņš  ir  pietiekami  šķīsts  savai 

grūtajai nākotnes misijai - būt iespundētam matērijā nepilnīgās cilvēces vidū. Viņš 
svētīja bērniņu, juzdams, ka vēlāk tas kļūs par Viņa paša miesu un asinīm.

Visas parādības, kas norisinājās, Jēzum piedzimstot, tika augstā Gara, Kristus - 
Jēzus, izsauktas, kurš tuvojās bērniņam un skāra to. Nevis piedzimšana bija brīnums, 
nē, piedzimšana notika kā jebkura cita, tikai māte bija jaunava, šķīsta miesā un garā. 
Neparastas dabas parādības izsauca Dieva Dēla, šīs visaugstākās būtnes tuvums.

Un šo notikumu mēs arī svinam: Kristus tuvošanos.
Jūs  visi,  kas  tik  bieži  svinējāt  kopā  ar  mani  šo  notikumu,  tagad zināt,  ko  tas 

nozīmē. Jā, ir pareizi, ka jūs svinat šo dienu. Mēs šeit arī to svinam, kaut arī pēc 
datuma citā dienā.
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Ak, šīs brīnišķīgās svinības, šis neaprakstāmais svētums! Mēs garā nometamies 
ceļos un lūdzam, kamēr no augšas skan debešķīgi dziedājumi - no apgabaliem, kurus 
mēs  nepazīstam,  bet  šajā  dienā  Visums  tiek  piestrāvots  ar  šīm  skaņām  līdz  pat 
zemākajām sfērām. Arī tie, kuri atrodas pasaules dzīlēs, drīkst izņēmuma kārtā sajust 
kaut ko no tā un uzņemt savās šaubīgajās sirdīs. Un daudzi beidzot sāk ticēt, tādējādi 
arī katram no tiem šie ir piedzimšanas svētki, viņu ticības piedzimšanas svētki.

Tad liela Zemes daļa ir jūtīga pret DIEVU.

1915. gada 25. decembris
Kristus zvanu skaņas plūst augšup pie mums, un lūgšanā savienojas mūsu domas. 

Zemeslode ir apņemta ar valni, un ciešanu viļņi, kas pašlaik ir tik lieli uz Zemes, 
triecas vienmuļā taktī pret šo masīvo celtni un sašķīst. Kā milzīgs, baiss briesmonis 
liekas  šis  bangojošais  klaids,  ko  satracinājis  milzīgs  spēks.  Neredz  nevienu 
gaišumiņu,  tikai  tumši  viļņi  ceļas  viens  pēc  otra  un  atkal  sabrūk  ar  bezspēcīgu 
dunoņu. Ko var paveikt cilvēku nespēks, ja pietrūkst drosmes, kas vienīgais varētu 
atbrīvot no šīs baismīgās masas?

Uzklausiet  visi  -  jūs,  nabaga  cilvēkbērni,  kuriem  draud  aizrīšanās  ar  vaļā 
pasprukušo elementu straumēm!

Lai atbrīvotu jūs no šā gūsta, jums tika sūtītas ciešanas. Satrakotie viļņi brāžas 
arvien stiprāk pret valni, kas apņem Zemi, un tam jāietrīcas no varenajām bangām.

Jūs,  svētlaimīgie,  kuri  redzēs pirmo vilni,  kas izsitīs robu jūsu Zemes mūrī un 
ieplūdīs gaismas valstībā, - esiet svētīti!

Dižs būs tas mirklis, kuru piedzīvos nabaga Zeme, jo tās ūdeņiem būs jāsavienojas 
ar plūsmām, kas apskalo mūsu Debesu sfēras.

Kā pamodusies no ilga miega, māte Zeme atvērs acis un pirmo reizi ieraudzīs pati 
sevi, savu būtību, kas no tās tika slēpta aiz skaudra plīvura.

Ataustot klusi aplaimojošai atziņai, tās Dieva svētītā būtība dziļās ilgās nometīsies 
ceļos  Radītāja  troņa  priekšā  un  lūgsies,  lai  Viņš  izsaka  visuvarenos  atpestīšanas 
vārdus.

1915. gada 31. decembris
(Vecgada vakars.)

Pie jums skan atvadu zvani  aizejošajam gadam, un nobažījušās sirdis jautājoši 
ieklausās nākamā gada tumsā - diez ko tas viņām nesīs.

Šis laika posms, kuru cilvēki sauc par gadu, ir atnesis jums tik daudz ko. Jūs esat 
saliekušies zem nospiedošo skumju nastas, un jūsu sirdis bija sāpju saplosītas, bet tad 
mīlošais Tēvs sniedza jums žēlastības dāvanu un ievirzīja caur mani domas jūsu īstās 
dzimtenes virzienā. Tā jums no asarām izauga jūsu patiesās, īstās dzīvības koks - un 
jūs sapratāt.
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Vai jūs tagad aptverat, ka jums ir jāpateicas, nevis jāsēro? Kas ir šķiršanās, ja tā 
abām pusēm nozīmē iekšēju laimi un ja priekšā ir  brīnišķīga satikšanās kā Dieva 
gribētā patiesība? Jūs esat man tik daudz devuši, ar tādu spēku pierādījuši man savu 
mīlestību! Cik daudz es esmu jums parādā!

Šis vecais gads, kuru es gan iesāku tālu no jums, ienaidnieka zemē, tomēr ar jums, 
uz Zemes, par cik lielu svētlaimi tas ir pārtapis man! Es jums pa priekšu gāju to ceļu, 
kurš mums visiem jāiet, un drīkstēju pierādīt jums savas mīlestības spēku ar īstiem 
darbiem.

Tēva rokas sniedz jums svētību. Ejiet droši un ar priecīgu uzticēšanos pāri jaunā 
laika posma slieksnim! Izmantojiet to labi, apņemieties visi strādāt savai attīstībai, 
dvēseles atraisīšanai un gara apgaismošanai!

Lai šis solījums uz viegliem spārniem ienes jūs nākotnes stundā! Sniedziet man 
savas rokas! Tie nav gadi, kas aptver mūsu loku, ne laika posmi, kurus jūs mēģināt 
aptvert  skaitot:  “Ticiet  un  lūdziet,  pateicieties  un  ejiet  pāri  Zemes  slieksnim pie 
Gaismas altāra!” - Tur ir mūžība, kas piestrāvo mūsu svēto kopu ar savu dievišķo 
spēku.

Es lūdzos kopā ar jums, jo arī man arvien vēl jātiek augstāk, tāpat kā jums.
Arī mums šeit ir nepieciešama liela palīdzība, un mēs nedrīkstam izmist, zaudēt 

cerību.
Es pateicos jums par visu to mīlestību, ko jūs man esat šajā gadā devuši.  Cik 

bagātu jūs mani esat padarījuši, kā jūs man esat palīdzējuši!
Pateicība, pateicība un vēlreiz pateicība!
Mēs kopā ieejam jaunajā dzīvē un gribam būt Kristus cienīgi, jo Viņš ir mūsu 

palīgs!
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2. daļa
1916. gada 1. janvāris -1916. gada 31. decembris

1916. gada 1. janvāris
Es, Zigvarts, gribu jums stāstīt tālāk no savas pasaules: tagad es esmu uzzinājis,  

kas tika nolemts visaugstākajās sfērās. Tagad visam pamazām jānorimst.  Misteriālo 
svinību un reliģisko svētku augstie spēki spēja visu savaldīt. Šausmīga cīkstēšanās 
šeit  augšā ir  galā.  Tomēr vēl  pastāv baismīgais jūtu un spēku haoss,  kāds rodas, 
veidojot kalnus. Tas, protams, ir domāts tēlaini. Šo haosu uz pasaules likvidēt ir ļoti 
mokošs darbs. Lai Dievs dod, ka arī es netiktu aicināts to veikt, lai gan arī to es 
padevīgi izturētu, ja Viņš man liktu. Un tagad tas viss tiks apklusināts un augstu pāri  
tam stāv Baltais, Mirdzošais. Vēl nepieciešams zināms laiks, kamēr viss izskanēs un 
norims,  bet  tam tā jānotiek.  Jūs nemaz nevarat  iedomāties,  kā  viss  mainīsies.  Es 
priecāšos un būšu laimīgs, zinot, ka asinsizliešana uz jūsu Zemes beigusies. Karš no 
šejienes izskatās pavisam citādi. Ikviens, par kuru jūs sērojat un vaimanājat, šeit tiek 
uzņemts ar atplestām rokām un ar gavilēm. Garīgās ciešanas, kuras mēs šeit izjūtam, 
ir tomēr visgrūtākās, un tās ir mokas, par kurām jau reiz runāju.

Neko precīzāk es neesmu dzirdējis no dižās, skaistās Visaugstāko apvienības. Tā 
jau pati par sevi ir liela laime, ka es vispār drīkstēju kaut ko no visa tā pateikt. Tikai 
par nedaudz lietām es nedrīkstu ar jums runāt, un tagad jūs, paldies Dievam, protat to 
novērtēt pilnā mērā un sargiet šo uzticēšanos kā svētumu.

Muzikālais  darbs,  par  kuru  es  pirms  kāda  laika  runāju,  ir  gatavs.  Es  esmu to 
sadalījis  četrās  daļās.  Pirmajās  divās  daļās  skanēs  topošais,  abās  citās  -  mūžīgi 
pastāvošais. Tas ir attīstības darbs. Pirmās daļas jums vēl varētu būt saprotamas, jo 
topošais vēl var būt saistīts ar matēriju. Toties pēdējās jums nav iespējams saprast,  
tādēļ  ka  tajās  jāieskanas  mūžībai.  Izteiksmīgums  neizriet  no  spēka,  bet  gan  no 
mīlestības kā mūžības simbola, no mīlestības ar visu tās mūžīgo, nekad nepārejošo 
spēku.  Tagad  man  vēl  jārada  saikne  (starp  abām  daļām),  un  tas  ir  varbūt  pats 
grūtākais,  jo  te  nav nekādas  pamatdomas,  nekādas  izteiktas  izjūtas,  tātad  saiknei 
jārodas bez kaut kā tverama, pilnīgi no manas fantāzijas, tomēr tai jābūt skaidrai, 
nomanāmai saiknei. Es vēl nogaidu, kamēr mani pārņems kāda pavisam jauna ideja; 
tikai tad tas izdosies, izspiest to no sevis es nevaru, citādi viss darbs būs nepilnīgs.

1916. gada 2. janvāris
...Tas, ko es jums saku, nav atkarīgs no manis. Katrs vārds, kuram ir kāda nozīme, 

man vispirms jāsaskaņo ar Garīgajiem vadoņiem, un viņi vai nu man atļauj to teikt, 
vai arī neļauj. Man tas vienmēr ir neliels satraukums. Protams, vēlāk, kad mēs būsim 
pavirzījušies tālāk, man tas vairs nebūs jādara, tad es pats precīzi jutīšu, kas man 
jāsaka un kas ne. Taču arī jums jātiek tālāk.

Šonakt es atkal tā īsti sajutu, cik pārvērtušies jūs esat, un tas mani ļoti aplaimoja. 
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Lūdzu,  izpildiet  jaunās  meditācijas  pēc  labākās  sirdsapziņas,  lai  jūs  varētu  ātrāk 
virzīties uz priekšu. Es pats jau esmu svētajās gaidās, kad varēšu sniegt jums tālāko 
palīdzību.

Vēlāk vairāk.
     Ar lielu mīlestību

mūžam jūsu brālis Zigvarts

1916. gada 5. janvāris
(Šis vēstījums attiecas uz pirmo Zigvarta brāļa ciemošanos viņa mājās, pie viņa 

sievas un mazā dēla.)
Es zinu, mīļais brāli, ka tagad tev nāk grūtās dienas. Es varu tev palīdzēt, ja tu 

man atkal pilnīgi atvērsies kā toreiz, kad mēs kopā ieradāmies dzimtenē. Ieskaties 
mana bērna gaišajās acīs. Es gribu sniegt tev roku, kad tu ieej manā mājiņā. Tev ļoti 
cieši jādomā par manu roku, kas guļ tavējā. Tu sajutīsi siltumu, kas no tās plūst. Arī 
tad, kad tu pirmo reizi paņemsi manu mīļoto bērnu uz rokām, es būšu blakus un 
priecāšos. Cik ļoti mani nomierina doma, ka tu aizstāsi viņam tēvu. Nav vairs pamata 
nemieram.  Es  zinu,  ka  tu  dosi  viņam visu,  ko es  pats  viņam būtu devis.  Viņam 
nepietrūks tēva, tā jums nav jādomā. Tagad es varu būt viņam kaut kas vairāk, nekā 
varētu savā pasaulīgajā veidolā.  Kaut arī  viņam tas paliek noslēpums, tomēr viņš 
dzīvo pilnīgi manā aizsardzībā. Cik labi zēnam šajā ziņā! Es varu redzēt, kad viņam 
tuvojas kaut kas nelāgs. Jūs to neredzat. Tātad turies stingri pie tā, ko es tev tikko 
teicu,  mans  brāli,  un  mēs  pavadīsim  kopā  skaistas,  miera  pilnas  stundas.  Esi 
mierinājums arī  manai mīļajai  L. (viņa sieva);  viņai vajadzīgs tavs spēks un tava 
palīdzība, jo pašlaik viņai bieži nepieciešams atbalsts. Viņas sāpes varētu remdināt 
ticība maniem vēstījumiem. Saki viņai, cik sirsnīgi es viņu pastāvīgi apskauju un ka 
es daru visu, kas man ir atļauts, lai atvieglotu viņai dzīvi, taču lai viņa neprasa no 
manis neiespējamo. Manas spēju robežas ir stingras un ierādītas no visaugstākajiem 
augstumiem. Es nedrīkstu, es  nedrīkstu tās pārkāpt. Saki viņai to, ja uzskati, ka tā 
jādara.

Zigvarts

1916. gada janvāra sākums
Es priecājos, ka jūs ar tādu mīlestību domājat par vietas iekārtošanu, kurā dus 

mana pasaulīgā čaula un kura ir kļuvusi jums par godbijīgu pārdomu vietu.
Taču vienmēr domājiet par mērķi. Nevis tam, kā tas izskatās no ārpuses, bet gan 

iekšējam iespaidam jābūt jūsu radošo plānu virzošajam spēkam, kas noved jūs pie 
rīcības.  Es biju  šeit,  jo  mani  interesēja,  ko jūs esat  iecerējuši,  un tagad es  esmu 
sapratis.

Lūdzu jautājiet man! Ir noteiktas formas un līnijas, kuras vēl vairāk kāpina un 
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stiprina  garīgo  spēku.  Mūsu  apkārtnei,  kad  tā  vairs  nav  neskarta  daba,  jāpauž 
noteikta, dziļi izjusta vienotība, kas pielāgojas mūsu atziņām par formām un līnijām 
un tādējādi dod spēku.

Un tagad vēl viens sveiciens jums, mīļotie!
Zigvarts

1916. gada 10. janvāris
(Pirmā Zigvarta dzimšanas diena pēc viņa nāves.)

Šodien atkal man bija smaga diena. Es esmu cietis kopā ar jums, man pietrūka 
spēka neļauties jūsu stiprajām jūtām, un tā es esmu jutis jums visiem līdzi, un šīs 
jūtas  šodien bija  vairāk sāpīgas nekā dižas.  Jums ir  īpaši  grūti  tieši  šādās dienās 
pacelties pāri savām sāpēm, kā jūs to tagad parasti darāt. Es nevaru ņemt jums to 
ļaunā; vai tad es pats būtu bijis citāds? Bet nu šīs dienas iet uz beigām un rīt mēs 
atkal kopā gavilēsim par uzvarām, kuras mēs svinam, par uzvarām jums apkārt un 
uzvarām  jūsos.  Jo  tās  ir  uzvaras,  visdižākās  uzvaras;  mēs  šeit  saucam  tās  par 
uzvarām pār rupjo miesas masu, pār sašķelšanos divās daļās.

Jums jātop par veselumu, tāpat kā vēlāk cilvēce atkal būs viena dzimta. Tas tad 
būs fiziskās attīstības augstākais sasniegums un pēdējais, kam uz šīs Zemes jātop 
sasniegtam.

Un tagad par sevi: es atkal esmu pavirzījies par vienu pakāpi augstāk, un mani 
skolotāji bija ar mani ļoti apmierināti. Es iemācījos arī savaldīt daudzus spēkus, kuru 
izpausmes  kā  fenomeni  jums liktos  pavisam brīnišķīgi.  Ko tik  es  nevarētu  jums 
pastāstīt un arī ar paša spēku parādīt. Taču es to drīkstēšu tikai tad, kad jūs būsiet 
sasnieguši noteiktu pakāpi. Tikai tad un ne agrāk. Ticiet man! Neiedomājami, kā šāda 
likumu pārkāpšana tiek sodīta.  Bet es gribēju jums to reiz  skaidri  pateikt,  lai  jūs 
zinātu, cik viegli es to varētu un cik grūti tas būtu priekš jums. Tas, kas to nepieļauj, 
ir: no manas puses - stingrs aizliegums, no jūsu puses - liels attīstības darbs, kas jums 
vēl jāveic. Pieprasīt no jums to tagad nozīmētu pieprasīt neiespējamo.

Es gribu pastāstīt jums vēl ko citu: es šodien piedalījos lielās svinībās. Tajās bija 
klāt arī daži no aizgājušajiem, kuri kādreiz bija tuvās attiecībās ar vecākiem. Man 
bija daudz jāstāsta par jums, viņi gandrīz visi ir jau iegājuši augstākajās sfērās, tā ka 
pavisam zaudējuši saikni ar pasauli. Un tomēr viņi arvien vēl ir pieķērušies jums, 
mīļie vecāki, ar tādu pašu mīlestību. Viņi izlīdzina jums ceļus un ir laimīgi par garīgo 
apvērsumu jūsu dzīvē. Viņiem tas, protams, nozīmē daudz stiprāku saikni ar jums, un 
tādēļ viņi visi ļoti pateicās man.

Es biju ārkārtīgi  laimīgs,  ka varēju sagādāt viņiem tik lielu prieku. Tagad viņi 
atkal būs pavisam cieši ar jums saistīti, tāpēc ka, pateicoties mīlestībai uz mani, jūs 
saņēmāt spēkus, lai paceltos vēl augstāk pār matēriju. Tas ir progress, kuru mēs šeit 
protam novērtēt.

Es esmu viņiem darījis zināmus dažādus panākumus jūsu attīstībā, un viņu prieks 
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par to bija liels.
Jūs bieži brīnāties, ka es dažkārt ilgi klusēju par kaut kādu iesāktu tēmu, taču tam 

vienmēr ir savs noteikts pamatojums. Es nekad nesaku neko tādu, kas ir jāpasaka vai 
kas drīkst tikt pateikts, vadoties no dziļas iekšējas nepieciešamības. Viss notiek tad, 
kad pienāk īstais laiks.

Šodien es drīkstēju arī atskatīties uz pagātni.
Jums  ir  jāzina,  ka  garam,  kurš  grib  inkarnēties,  dzimšana  ir  bezgala  mokošs 

process. Turpretī fiziskā apvalka novilkšana sagādā neaprakstāmu atvieglojumu. To 
es gribēju jums pateikt, lai jūs arī dzimšanas dienu varētu pareizi izvērtēt.

To nevajadzētu tikai svinēt ar gavilēm un dziedāšanu.
Dievs ar jums un ar mani!

Vienmēr jūsu Zigvarts

1916. gada janvara vidus
Tagad tu vari mierīgi rakstīt. Ar savu lūgšanu tu esi padzinusi visu, kas mums var 

traucēt. Ta tev vienmēr jādara, tad es varu mierīgi ar tevi runāt un tev sacīt to, kas 
man ir uz sirds.

Jūs pašlaik pārdzīvojat  grūtas dienas.  Tomēr savā mīlestībā pret  mani jūs  esat 
kļuvuši stipri, un tagad man nav bažu par to, ka arī šim pārbaudījumam jūs esat labi  
sagatavoti.

Ar savu mīlestību jūs esat pārvarējuši nāves šausmas, un jūsu domas meklē mani 
tur, kur es, vienmēr mīlošs un gatavs jums palīdzēt, esmu jums klāt.

Jūsu gara pacilāšanā slēpjas spēks, kas jums ir vajadzīgs, lai sajustu, cik tuvu es 
jums  esmu  un  ka  es  mīlot  apskauju  jūs.  Tagad  jūsu  dvēseles  ir  atvērtas  manas 
pasaules tēliem; no tās jūs smeļaties mūžīgo spēku un svētlaimi. Atveriet arī turpmāk 
savas  sirdis,  lai  es  varētu  jūs  aplaimot  ar  savu tuvības  spēku,  bet  neatveriet  tās  
sāpēm, kuras sažņaudz jūsu būtību un liedz man ieeju, kad es gribu jums tuvoties un 
nest jums mierinājumu un atvieglojumu. Sāpes ir kā vārti, kas aizveras un atstāj jūsu 
būtību vientulībā, nepieejamu mūsu ietekmei, mūsu svētībai.

Sauciet mani! Ar kādām ilgām es centīšos sadzirdēt šo jūsu dvēseles saucienu un 
ar kādu laimes sajūtu nākšu pie jums ar visu savu mīlestību, kas ir tik stipra un to 
vien gaida, lai varētu pilnīgi jums nodoties!

Vai jūs vēl skumtu, ja jūs sapnī būtu manā mājiņā un redzētu mani blakus, ar visu 
iespējamo mīlestību pieķērušos jums? Ticiet  man, dzīve ir  sapnis,  jo sapņojot jūs 
staigājat pa zemi un nezināt, kas jūs patiesībā aptver.

Dzīve ir tas, ko jūs neredzat, un sapnis ir tas, ko jūs saucat par dzīvi! Toties es 
esmu pamodies un sargāju jūs patiesās dienas spožumā.
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Esiet  laimīgi,  un  jūs  dāvināsiet  man  no  savas  laimes,  kā  es  jums  dāvinu  no 
savējās. Es gribētu jūs svētīt, mīļie vecāki, un jūs, visi mani mīļie! Paldies par jūsu 
mīļajiem sveicieniem šodien - mīļo un dārgo dāvanu!

Šodien  man  garām  aizzibēja  atmiņas  par  saulainajām  dienām,  pilnām  jūsu 
mīlestības laimes, kas bija kādreiz un ir pašlaik. Pateicoties šai mīlestībai, es esmu 
kļuvis bagāts. Cik daudz vairāk jūs tagad varat man dot!

Dzīvojiet veseli - es sūtu jums sveicienus no savas pasaules!
Jūsu Zigvarts

1916. gada 16. janvāris
Ak, cik tas ir skaisti - būt šodien kopā ar vairākiem no jums! Es sajūtu tādu mieru, 

un spēcīgās straumes, kuras plūst  pretī  pie manis,  piestrāvo mani ar mīlestību un 
ticību. Jūs redzat, tie ir mirkļi, kad es esmu jums tik tuvu un varu pilnīgi iejusties 
jūsos. Jo jums pietiek spēka aizdzīt prom visu citu, kas arvien tiecas jums piekļūt.

Bet nu jūs esat brīvi, un es varu kustēties ap jums kā toreiz. Es lieku savu roku uz 
jūsu mīļajām galvām. Esiet jautri, es lūdzu jūs, es tik labprāt gribētu būt jautrs kopā 
ar jums, jo šeit jautrība ir dižums. Tas jums ir jāzina.

Svētīti ir tie, kuri ar jautru prātu brien cauri Zemes dziļajiem purviem, jo šeit viņi 
saņems savu jautrību kā lielu dāvanu atpakaļ, izaugušu un visu aptverošu.

Dievs ar jums!

1916. gada 19. janvāris
Šodien es atkal drīkstu būt pilnīgi pie jums. Es tik ļoti priecājos par šo vakaru ar 

jums, mīļie, kad mums netraucēs nekādas ietekmes no ārpuses.
Nu esiet priecīgi, es esmu pie jums, es dzirdu, ko jūs sakāt, un gribu priecāties 

kopā ar jums.
Vēlāk:
Šeit ir spēcīgas straumes, kas plūst no viena pie otra, un šī saikne atvieglo man 

tuvošanos jums, jo es arī varu ienirt tajās un tādējādi pavisam skaidri jūs sajust. Tieši 
tāpat kā garīgs darbs, kā meditācijas jūs saista, tā šīm straumēm jāsavieno jūs arī 
fiziskajā plānā. Ja kāds no jums tās arī nejūt, tās tomēr iet viņam cauri. Jums jāņem 
vērā, ka mēs šeit meklējam garīgo cilvēku apvienības, jo tās veicina gan mūsu, gan 
jūsu attīstību. Tas jums liksies dīvaini, bet, ticiet man, jūsu lokam bieži pievienojas 
daudzas  garīgas  būtnes,  lielākoties  labas  un  augstas.  Bet  arī  citas  cīnās  par  šīm 
vietām, un mums ne vienmēr pietiek spēka padzīt netīrās būtnes. Cik ļoti es agrāk 
biju par to norūpējies, bet tagad es esmu pilnīgi nomierinājies attiecībā uz to. Jūs jau 
paši to jūtat, un tā ir viena garīgās attīstības pakāpe, kuru nedrīkst nenovērtēt.

Tagad man jāiet prom pie sava neiepriecinošā darba. Man tā bija laba atpūta - 
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pavadīt ar jums, mīļajiem, dažas stundas. Dodiet visi man rokas, es labprāt gribu jūs 
vēlreiz sajust.

Jūsu Zigvarts

1916. gada 21. janvāris
Cik ilgs laiks ir pagājis, kamēr tu beidzot atkal esi nomierinājusies.
Tuvojas laiks, kad viss izgaismosies. Jūs redzēsiet, sākums tam ir ielikts tagad arī 

pie jums.
Šodien  es  esmu  laimīgs,  jo  tiku  atbrīvots  no  neiepriecinošā  darba.  Slava  un 

pateicība Dievam, jo šīs dienas bija priekš manis patiešām drausmīgas. Jūs noteikti 
zinājāt,  par  ko  ir  runa.  Es  piedalījos  ļauno  spēku  iznīcināšanā.  Bet  nu  es  esmu 
paveicis savu daļu darba un varu atkal darīt, ko gribu.

1916. gada 22. janvāris
Jā, es esmu klāt un priecājos, ka jūs kopīgi strādājat pie mana skaņdarba. Jūs esat 

mani pievilkuši ar šo darbību.
Pašlaik es nevaru bieži būt pie jums, man ir daudz darāmā. Es jūtos laimīgs, kad 

jūs iedziļināties visā, ko es drīkstēju dot jūsu izsalkušajām dvēselēm, kuras tik ļoti 
tiecas pēc garīgās barības, no skaidrā, atspirdzinošā avota ūdens. Ticiet man, ar laiku 
arī no vārdiem, kurus es diktēju, apjautīsiet arvien vairāk dziļu patiesību, un no tā jūs 
uzzināsiet,  kādu garīgu progresu esat  sasnieguši,  jo augs jūsu spējas  aptvert  visu 
manu vēstījumu jēgu.

Jums jāattīstās arī tādēļ, lai es jums varētu teikt vēl daudz ko no tā, kas citādi tiktu 
jums dots  tikai  aplinkus un varbūt  ne  tik  viegli  tveramā formā,  kādā es  to  jums 
ietērpju, jo es taču rakstu visu tikai jums, piemēroti tikai jūsu sapratnei.

Dzīvojiet veseli!
Ap jums ir tīrs - un tas mani aplaimo!

1916. gada 23. janvāris
Es  gribu  aizsūtīt  jums  sveicienu  pulksten  septiņos,  stundā,  kuru  mēs  vienmēr 

pavadām kopīgās domās.
Jūsu  gari  paceļas  augšā  manā  reģionā,  un  mēs  varam  ciešāk  sazināties  un 

apmainīties domām nekā citā laikā.
Tas ir tik jauki - pēc sava darba sameklēt jūs un atspirdzināties ar jūsu mīlestību 

un jūsu garīgo izturēšanos.  Pašlaik jūs man esat vajadzīgi  vairāk nekā jebkad, jo 
mana  pašreizējā  nodarbošanās  aiznes  mani  reģionos,  kas  atrodas  tālu  no  jūsu 
strāvojuma. Tad jūsu mīlošās domas sagādā man mierinājumu un piešķir spēku.
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To es gribēju jums pateikt. Pašreiz jūs varat man ļoti palīdzēt ar domām, kuras 
mani iepriecina un stiprina.

Tagad pie jūsu darba! Es klausos un esmu ar jums mīlestībā.
(Savai jaunākajai māsai.)
Mīļotā māsa!
Es zinu visu, kas satrauc tavu sirdi, tu, daudzējādi cietušais cilvēkbērns.
Bet esi pacietīga, pacietībā slēpjas uzvara. Tu man esi tik tuvu, ka es ciešu visu 

kopā ar tevi, tikai es tam nepiešķiru lielu nozīmi; tev vienmēr jādomā par to, ko es 
jums reiz teicu: tikai tad, kad garam tiek nodarīts pāri, tad arī jums nav labi, citādi  
ne. Jo vairāk rūpju jums uzgulstas, jo ātrāk jūs attīstā-ies. Un kāds ir jūsu mērķis uz 
Zemes? Nobriest  tam, kas jūs  gaida  šeit.  Kas gan ir  visa  jūsu pasaule ar  visiem 
saviem māņiem, meliem, ilūzijām un sāpēm?

Jā, es arī kādreiz esmu mīlējis Zemi visā tās skaistumā, taču tagad es pazīstu ko 
labāku,  un tādēļ  es  nāku jūs  mierināt.  Es lūdzu jūs,  nepiešķiriet  tik  lielu nozīmi 
visam, kas ar jums notiek, tie patiešām ir nieki.

Bet  jūs  to  vēl  nevarat,  vēl  jūs  trīcat  un svārstāties  katra  sīkuma dēļ,  kas  jūsu 
ķermenim vai dvēselei sagādā neērtības. Taču jūsu gars ļoti labprāt pieņem visus šos 
traucējumus, jo gars vienīgais zina, ka tas viss nāk viņam par labu. Tatad mēģināsim, 
mīļotā māsa, būt drosmīgi un stipri, ieejot jaunajā, manis aprakstītajā dzīvē. Domā 
par to, ka es vienmēr esmu tev blakus, ja tev nākas ciest; es nevaru remdināt tavas 
ciešanas, bet es varu iedvest tev drosmi, lai tu tās spētu priecīgi panest.

Tad es uzpūtīšu vieglu, vēsu dvašu tavām mīļajām rokām, un tā būs zīme, ka es 
piedalos tavās mokās un tavā slogā. Tev jātop jo stiprākai, jo vairāk tev jācieš, un tad 
ir  atlīdzība -  iekšējs miers!  Pašlaik ir  jāiztur,  jo tagad nāks daudzi  pārbaudījumi. 
Vienmēr domā par to un saki sev: viss, kas nāk, piešķir man spēku, piešķir man to 
spēku, kas man ir vajadzīgs, tikai caur ciešanām es mācos pārvarēt, un, kad es esmu 
pārvarējusi, tad nav vairs nekādu ciešanu. Es cīnos kopā ar tevi, kad tu cīnies, es 
redzu visu, es zinu visu. Pavedieni, kas mūs saista, ir pārāk intīmi, lai kaut kādas 
rūpes, kas met ēnu uz tevi, neskartu arī mani. Bet cik atšķirīgi es to izjūtu!

Kādreiz  mūsu  kopīgā  dzīve  šeit  būs  bezgala  skaista.  Priecājies  par  to!  Kāda 
saulaina nākotne ir mums vēl priekšā! Tomēr vispirms jāizpilda pienākumi uz jūsu 
Zemes un tad -atlīdzība ...

Bieži vien es uzdodu jums jūsu sapņos mīklas, bet jūs netverat to dziļumu un jēgu. 
Es daru to arvien no jauna, jo es tomēr ceru, ka kādreiz jūs tās paši sapratīsiet.

Es sveicu tevi kā tavs visuzticamākais mūžīgais brālis.
Zigvarts
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1916. gada janvāra otrā puse
Klausies, ko es tev šodien gribu paziņot.
Pašlaik notiek drausmīgas kaujas Astrālajā pasaulē. Te cīnās mirušie kareivji, kuri 

tagad grib saņemt savu tiesu. To var saprast: iedomājies jaunu cilvēku pulku, kuri ir 
atdevuši visu savu naudu par kādu lielu lietu. Bet nu šī lieta sabrukusi, un viņi tāpēc 
zaudējuši savu naudu. Tagad viņi grib saņemt kompensāciju. Un viņu cēlās jūtas, 
kuras viņus sākumā iedvesmoja atdot visu savu mantību, ir pārvērtušās par aklām 
dusmām, Tā tas tagad ir arī šeit. Tie, kuri gāja karā, lai cīnītos par ideāliem, tagad 
saprot, ka šī cīņa ir kļuvusi par finansiālu cīņu, kāda tā sākumā nebija.

Toreiz  tā  bija  augstāko  vērtību,  tēvzemes  aizstāvēšana.  Bet  tagad  viņi  jūtas 
piekrāpti  un  tādēļ  izmisīgi  cīnās  par  atlīdzinājumu.  Es  runāju  par  vidusmēra 
karotājiem;  protams,  ne  visi  ir  tādi,  tomēr  liela  daļa.  Lūk,  tagad  viņi  gaida 
taisnīgumu, bet no kurienes? Vai karš beigās izskatīsies atkal tāpat kā sākumā vai 
varbūt klāt nāks kas jauns, kaut kas daudz cēlāks?

Es to nezinu, bet mani tas ļoti interesē. Es taču zinu vislabāk, kādas svētas jūtas 
iedvesmoja mani un manus biedrus sākumā, kad mēs redzējām, ka mūsu tēvzeme ir 
apdraudēta. Tagad viss ir citādi, tagad dzīvos dzen dzelzs pienākums, bez iedvesmas, 
bez pamatcēloņa izpratnes.  Karš turpinās kā rūpniecisks pasākums. Tas ir skumji, 
ļoti, ļoti skumji!

Cik es jūtos priecīgs un laimīgs, ka neesmu piedzīvojis šo izskaņu. Kā zaldāts, kā 
godīgs  karotājs  es  būtu  nobeidzies  aiz  vilšanās.  Ticiet  man,  mans  zaldāta  laiks 
nevarēja būt skaistāks. Toreiz tā vēl bija tīra un godīga cīņa.

Vēlāk,  kad  būšu  pārskatījis  visu  lielo  laika  posmu,  es  ziņošu  jums  kaut  ko 
precīzāk, jo tikai tad es varēšu pats par to spriest.

1916. gada 24. janvāris
Es, Zigvarts, varu šodien paziņot jums kaut ko lielu: dievišķās būtnes ir bijušas 

labvēlīgas, viņas ļāva mums, ilgu pilniem mācekļiem, ieskatīties savā pasaulē, šajā 
brīnumu pasaulē. Es tiku apbalvots par savu pēdējo, neiepriecinošo darbu. Tik bagātu 
atalgojumu es nekad nebūtu gaidījis, tas bija skaisti, es varētu stundām ilgi par to 
stāstīt. Kā skolniekam man tika par visu iespējamo jautāts, un es varēju lepni stāstīt  
par jūsu attīstību un progresu un par visu, kas aplaimo manu sirdi. No šīm būtnēm es 
saņemu visu, arī lūgšanas un meditācijas, kuras es dodu jums tālāk. Viņas iesvētīja 
mani  skolotājam rakstītajos likumos,  un no tiem es vienmēr smeļos sev gudrību. 
Pirmo  reizi  es  drīkstēju  ieskatīties  viņu  pasaulē,  un  tas  man  sagādāja  bezgalīgu 
prieku. Šīs būtnes sastāda meditācijas un tad izplata pa visu pasauli. Viņas bija arī 
tās,  kas atļāva man palikt  kontaktā ar jums. Viņas ir  lielas organizatores,  bezgala 
daudzu garīgo skolu augstākā vadība, skolu, kas ir visās Zemes daļās. Viņas nosaka 
precīzu meditāciju secību gara skološanai. Es viņām esmu par daudz ko pateicīgs.

Kad viņas mani tagad aicināja pie sevis, man likās, ka esmu bērns, kurš pirmo 
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reizi drīkst redzēt īsto pasaku princi. Taču, sajūtot labestību un maigumu, kas viņas 
apņēma,  es  tūlīt  zaudēju  savu  biklumu.  Visa  organizācija  ir  pasakaina.  Nav 
saprotams, kā tas ir iespējams, ka nedaudzas lielas un augstas būtnes tur visu savās 
rokās un ir lietas kursā par ikviena cilvēka garīgo attīstību.

Es guvu skaidru priekšstatu par to, ka pēdējā laikā virzība uz garīgo ir slepeni 
izplatīta daudz vairāk, nekā jūs nojaušat,  un daudz vairāk, nekā es nojautu.  Tikai 
vēlāk, kad beigsies karš, tas skaidri izpaudīsies. Vēlme izprast garīgas kopsakarības 
ir palielinājusies un tāpat arī karstas ilgas pēc tā, lai gūtu priekšstatu par pašreizējo 
visu kritušo dzimteni. Tad viss sasniegs pilnu briedumu, un mūsu loks vairs nebūs tik 
noslēgts,  jo daudzi nāks klāt.  Jau tagad es izjūtu kā kaut ko brīnišķīgu, kad jūsu 
lūgšanas vienā un tai pašā laikā paceļas kā lieliska kolonna, kas tiecas augšup uz 
debesīm.  Jau  tagad tas  ir  milzīgs  spēks,  un  ikviens  atsevišķs  cilvēks,  kas  mums 
pievienojas, ir man kā dāvana, par kuru es no visas sirds pateicos.

1916. gada 29. janvāris
Beidzot tu esi mani pasaukusi! Es vairs nevaru kā agrāk būt pastāvīgi pie jums un 

nogaidīt, kamēr jums rodas kāds mierīgs brīdis, lai manī ieklausītos. Tāpēc ir labi, ja 
jūs mani saucat, lai man nebūtu ilgi jāgaida.

Es gribēju turpināt stāstu par kara norisēm šeit, mūsu pasaulē. Tatad klausies!
Liela vilšanās turpinās, taču kritušie ir uzzinājuši no tiem, kuri pašlaik nosaka viņu 

rīcību, ka viņu attīstībai tiek palīdzēts. Diemžēl daži no viņiem to nemaz nevēlas, 
tiem tad arī nemaz nevar palīdzēt. Toties citiem tiek parādīti ceļi, pa kuriem viņi var  
daudz ātrāk tikt uz priekšu.

Es  ticu,  ka  tā  mēs  vairāk  nomierināsimies,  un  es  atviegloti  uzelpošu,  kad  šis 
nemiers un neapmierinātība reiz beigsies.

Bet līdz tam jānotiek kaut kam, proti, pilnīgai labā un ļaunā izlīdzināšanai starp 
šiem  neapmierinātajiem  kareivjiem,  kuri  uzmācas  cits  citam  ar  strīdiem  un 
nenovīdību.  Kaut  arī  tas  nav  mans  pienākums,  tomēr  es  sajūtu  spēcīgu  iekšēju 
nepieciešamību palīdzēt tieši viņiem. Lielākoties tas arī izdodas.

Arī jūs varat izdarīt daudz laba, pirms iemigšanas apņemoties: šonakt es gribu, cik 
vien labi varu, palīdzēt neapmierinātiem kareivjiem - un jūsu gars jau steidzas šajās 
sfērās, lai sniegtu palīdzību. Vai mēs tur tieši satiksimies, ir apšaubāmi, jo telpa ir 
neizmērojami liela. Bet, ja jūs man to pirms aizmigšanas teiktu, es, protams, atnāktu 
un  sniegtu  dažādus  norādījumus.  Bet  jūs  to  varat  izdarīt  arī  paši,  jo,  tikko  jūs 
atnāksiet, jums tiks pateikts, kas jums jādara.

Tev nav jāuztraucas, ja tu kādreiz neizpildi savas meditācijas visai labi. Ir brīži,  
kad cilvēks nevar tik labi koncentrēties. Bet tad atkal pienāk laiks, kad viss iet viegli 
un no sirds. Tikai nevajag pārāk bieži domāt par neveiksmēm. Tieši otrādi, vienmēr 
ar priecīgu sirdi jādomā, ka ar laiku veiksies daudz labāk. Tas atvieglo meditēšanu un 
piešķir  jums spēku.  Jums man jāapsola  ķerties  pie  lietas  ar  priecīgu prātu  un ar 
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mīlestību, jo es izjūtu gluži kā spiedienu, kad jūs ar negatīvām domām vai aiz bailēm 
nokavēt noteikto laiku ar nepatiku domājat par meditācijām.

Es mīlu jūs - kā Saule mīl asnus dzenošu zemi.
Jūsu Zigvarts

1916. gada 30. janvaris
Es bieži pilnīgi aizmirstu, ka mana miršana, t.i., matērijas novilkšana, ir notikusi 

tik sen, jo es tagad jums visiem, katram atsevišķi, esmu kļuvis kaut kas vairāk, kopš 
vairs neesmu starp jums. Cik es esmu laimīgs, kad ik pa laikam iztēlojos, kā tas būs, 
kad arī jūs tiksiet atbrīvoti un mēs stāvēsim cits citam pretī. Es varu, kad vien vēlos, 
sagādāt  sev šo prieku jūs redzēt ik dienu,  ik stundu,  bet jums, mani mīļie,  tādas 
iespējas nav, un tāpēc arī mans prieks nav pilnīgs.

Man ir sajūta, ka es jums vairs neesmu tik ļoti vajadzīgs kā sākumā, un šī sajūta 
piepilda mani ar gandarījumu, jo es taču no tā redzu, ka mūsu darbs nav bijis veltīgs, 
bet  jau tagad nes bagātus augļus.  Cik tas dara laimīgu mani,  jūsu Zigvartu,  kurš 
paliek jums vienmēr tieši tāds pats kā dzīves laikā, un tādu jūs pēc gadiem atkal mani 
atradīsiet; tāpēc ka es esmu tas Es,  kuru jūs mīlat,  un palieku šis Es vienmēr un 
mūžīgi par spīti mainīgajai ārienei. Tas, ko Dievs savieno, nekad netiks šķirts; tā arī 
mēs nebijām šķirti  kopš neiedomājamiem laikiem.  Cerams,  ka jūs  nesauksiet  par 
šķiršanos manas nāves radīto stāvokli! Nē, tad jau mēs dzīvē bieži vien bijām vairāk 
šķirti  nekā  pašlaik.  Pašlaik  šķiršanās  būtu  iedomājama  vienīgi  tad,  ja  jūs  būtu 
apstājušies savā garīgajā attīstībā un es tāpēc vairs nevarētu kavēties pie jums. Citādi 
mēs paliekam kopā, kamēr visa attīstība būs galā, kamēr mēs atvērsimies augstākajās 
sfērās un kļūsim vienoti ar Dievu. Tad cilvēce būs pārstājusi ilgoties.

Tātad mūsu mūžīgā tālākvirzība evolūcijas ratā turpināsies tik ilgi, kamēr mūsu 
rūpju ceļš, kuru mēs ejam kopā, izbeigsies gaismas jūrā, tikai tad mēs drīkstēsim 
atdusēties pēc visa paveiktā - Tevī.

1916. gada 31. janvaris
Es esmu klāt, jūsu Zigvarts, kurš apņem jūs ar mīlestību un kurš redz, cik bagāta ir 

kļuvusi jūsu dzīve, kopš mēs varam apmainīties domām kā agrāk un pat vēl daudz 
intensīvāk.  Bet,  jo augstāk es ceļos,  jo vairāk vajag spēka un pašaizliedzības,  lai 
precīzi uztvertu un iztulkotu saprotamā valodā savus vēstījumus. Tādēļ jums labāk 
jāiekārto savs laiks. Man ir nepieciešama spēcīga un tīra vide, lai nodibinātu ar jums 
saikni.  Tas  jums iespējams  jebkur,  ja  vien  vēlaties.  Man vajag  vairāk  miera.  Tu 
nemaz nenojaut, cik ļoti es ciešu, ja gribu kaut ko pateikt caur kādu no jums un 
nevaru, jo viņš ir pārāk izklaidīgs. Ta tas nevar turpināties. Es negribu jums uzspiest 
nekādus priekšrakstus, bet esmu stingri pārliecināts, ka jūs varat labāk izkārtot savu 
dienu.  Visur  un  vienmēr  jābūt  pareizam  laika  iedalījumam,  tāpat  jāvingrinās 
kontrolēt  savas  domas.  Es  esmu  visu  savu  attīstību  un  visu  savu  darbošanos 
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pielāgojis saiknei ar jums. Bet no jums ir atkarīgs, vai es to vēl ilgi varēšu izturēt. Te 
ir svarīga ne tikai jūsu attīstība, bet arī jūsu veselība, kas nedrīkst tikt izšķērdēta kam 
citam, un visa atmosfēra, kas jūs apņem un ap jums virmo. Kad mans kontakts ar 
Zemes pasauli  tiek  pārtraukts,  tad  to  ir  grūti  nodibināt  no  jauna.  Tad es  nonāku 
plūsmās, kuras man vairs neļauj tik viegli saglabāt spēju ar jums runāt. Tomēr arī tad 
es neesmu prom no jums, tas jums jāzina. Es vienmēr palikšu pie jums, bet nevarēšu 
ar jums vairs runāt, kā es to daru tagad. Rakstniecība, mās, ar kuru tu nodarbojies, 
ienes tavā apkārtnē neizsakāmu nemieru.

Tas visas ir dzīvas būtnes, ko tu radi, un tad man ir gandrīz neiespējami runāt tev. 
Bet arī tas varētu netraucēt, ja tu ļautu šīm domām brīvi dzīvot tevī tikai pavisam 
noteiktā dienas laikā. Šeit tāds domu jampadracis vispār nebūtu iespējams. Pie mums 
katrai stundai pieder sava domu pasaule, tikai tā var sasniegt mērķi, tikai tā viss var 
tikt  pamatīgi  padarīts.  Tad  domu  pasaulē  neparādās  traucējumi,  ar  kuriem  jums 
nepārtraukti jācīnās.

Ļauj man atkal nākt pie tevis bez šādiem traucējumiem. Man vēl tik daudz kas 
sakāms, liels un cēls, taču tev pārāk bieži pietrūkst svētīga noskaņojuma. Man tev tas 
reiz bija jāpasaka, lai tu zinātu, kas mums jādara, tev un man.

Pozitīvie spēki, kas ir radušies kara dēļ, ārkārtīgi stipri iedarbojas uz cilvēkiem, 
sevišķi garīgi augstāk attīstītajiem daudz kas no tā nāk par labu. Ta ir kā stipra esence 
no  kaut  kā  liela,  visuvarena,  un  no  tās  tagad  katram tiek  nedaudz  iedots,  proti, 
vistīrākajiem.

Es to varu salīdzināt ar zāļu pilieniem, kas tiek iepilināti acīs un aizmiglo tās uz 
īsu brīdi,  bet  tad piešķir  acīm jaunu spēku.  Jūs visi  esat  saņēmuši  šo spēku,  kas 
maina jūsu redzi. Tas, kas ar jums notiek, pēkšņi iegūst citu vērtību, jūsu izjūtas ir tās 
pašas, tomēr pavisam citas. Tas ir kara spēks, šī drausmīgā kara spēks. Arī tam ir 
savas labās puses. Mums visiem vajadzīgi spēki, un šie spēki var tikt radīti, tikai 
pateicoties šiem upuriem. Tas ir tas lielais un vienīgi pacilājošais šajā necilvēciskajā 
cīņā, proti, ka tā rada impulsu, kas ir stiprāks par visu citu.

Es domāju, ka tagad arī jūs raudzīsieties uz karu ar citām acīm. Dariet to, lūdzu. 
Neredziet pretīgo, bet gan vienmēr saskatiet lielo, tīro gandrīz svēto spēku, kas aug 
jūsu acu priekšā, kas visu pārklāj ar mūžīgās mīlestības balzamu. Turpmāk jums šādi 
jādomā par karu,  nav jāzaudē cerības un nav jāgau-žas.  Uztveriet  šādā skatījumā 
visu, kas jums atgadās kara dēļ. Lūdzu, ierakstiet manus vārdus savās sirdīs!

Jūsu Zigvarts

1916. gada 1. februāris
Šodien es gribu stāstīt tev tālāk par lielo spēku, ko nes sev līdzi karš.

   Tik ilgi, kamēr pastāv Zeme, tik ilgi, kamēr uz tās attīstās cilvēki, tik ilgi bijuši  
kari. Tie arī turpmāk nāks vai tiks uzkurināti, to var saukt tā vai šitā, pēc noteiktiem 
laika periodiem, lai pēc tam no šiem notikumiem rastos noteikts spēks. Kā tas tad 
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izpaudīsies, to man ir grūti jums izskaidrot, tas būs visur, ikvienā darbībā, gandrīz 
katrā domā, tapšanā un iznīkšanā, tā būs jauna piedzimšana.

Noteiktos laikos parādās tādi pārjutekliskie palīgi kā Kristus, Buda, Krišna un citi. 
Citos laikos atkal izraisās lielie kari, un viens tāds bija jāpārdzīvo mums: nevis gaišs 
Pestītāja veidols, bet gan kara dzelzs rokas tvēriens. Tā dažādi laiki nomaina cits 
citu. Kas zina, ko mēs esam pārdzīvojuši mūsu iepriekšējā Zemes dzīvē! Tam vai 
kam citam ir jānāk ar noteiktām laika atstarpēm, tas ir likumsakarīgi, tāpat kā pie 
jums ziemā ir auksts, bet vasarā silts. Bet cik tomēr cilvēki ir mazdūšīgi, cik viegli  
viņi  izsamist  savas  nezināšanas  dēļ.  Es  tieši  priecājos  par  šīs  vislielākās  cīņas 
iznākumu, ko Zeme šajā laikā piedzīvoja. Atbilstoši tam arī sekām jābūt lielām un 
varenām. Svētīts tas, kurš tās visas var pārredzēt, jo es to vēl nepavisam nevaru.

Es esmu Tev, mans Dievs, 
pārāk daudz parādā,
Tu esi padarījis mani tik bagātu.
Kā lai spēju priecīgi 
pateikties Tev, mans Dievs?
No dzīvības urnas, kas ir pilna ar Tevi?
Visu Tu prasi atpakaļ, ko Tu man devi.
Bet bagātāks, arvien bagātāks kļūstu es, 
tukšojot dzīvības kausu.
Tu piepildīji to ar debesu balzamu, 
lai es stiprinātu sevi, kā Tu man 
mīlot apsolīji.
Nu tas ir iztukšots līdz pēdējam pilienam.
Es klusēju...
Taču no Tavu saules apgaismoto kalnu augstumiem 
jau uzaust jaunais.
Šoreiz man nav dots baudīt
no dzīvības balzama,
bet gan mūžības Saules ierāmēto ainu.
Šoreiz Tu devi man sevis izpratni, 
un tūlīt, izprotot Tevi, es uzsāku lidojumu!

82



Es ceru, ka ar laiku jūs sapratīsiet šīs vārsmas pilnīgi, tajās pateikts daudz, un tās 
man ir dotas no ļoti augstas puses. 

Turiet tās cieņā!

1916. gada 3. februāris
Šodien bija svinību diena. Mēs visi drīkstējām būt klāt. Diemžēl es nevaru jums 

teikt, kādi bija šie svētki, kādēļ un kā tie ir radušies. Bet tas bija vareni, gandrīz par 
daudz vareni priekš manis, kurš taču vēl pietiekami neorientējas visos šajos pavisam 
augstajos un grūtajos procesos. Tāpēc es nevarēju tos izbaudīt tik pilnīgi kā citus 
uzvedumus,  piemēram,  mūzikas  uzvedumu.  Tas  man  tomēr  sagādāja  vislielāko 
svētlaimi. Toties šis bija drīzāk kā grūta studija, no kuras nācās aiziet gandrīz vai 
neapmierinātam ar  apjausmu:  “Tu to tomēr nesaprati.”  Bet  arī  tas  jāiemācās.  No 
garīgo vadoņu puses bija ļoti laipni, ka viņi ļāva man piedalīties, bet es to tomēr 
nevarēju saprast. Tik daudz es drīkstu jums teikt, vairāk ne.

Es jau vienmēr esmu gribējis pateikt jums kaut ko par mammas mīļo māti (mirusi 
1897. gadā). Man vajadzēja daudz laika, lai nodibinātu ar viņu tiešu saikni. Es taču 
esmu viņu ļoti mīlējis un nevarēju saprast, kāpēc pie viņas nevarēju tikt. Tagad es 
redzu  iemeslu.  Viņas  attīstība  gāja  pavisam  citus  ceļus,  tāpēc  mēs  nevarējām 
satikties.

Viņai vēl vajadzēja sasniegt kaut ko noteiktu, turpretī man vajadzēja vairāk spēka, 
kas man vispirms bija  jāattīsta.  Beidzot  mēs esam satikušies,  un tā  bija  priecīga, 
skaista atkalredzēšanās. Ta bija pirmā reize, kad mēs varējām piekļūt viens otram 
pavisam tuvu. Es biju redzējis viņu jau līdz šim, bet vienmēr kaut kas bija starpā, kas 
traucēja mums nodibināt pavisam ciešu saikni. Viņai sagādāja lielu prieku tas, ko es 
varēju  pastāstīt  par  saviem  pēdējiem  pārdzīvojumiem.  Sevišķi  viņu  nomāc  tava 
dzīve, māmiņ. Viņa arvien vēl rūpējas par tevi, kā māte rūpējas par savu bērnu, un 
viņa uzskata, ka tev jānes pārāk liela nasta. Viņa domā, ka tik daudz Zemes ciešanu 
būtu labāk sadalīt uz divām dzīvēm. Viņa pateicas par spēku, ar kuru tu pieņem visu, 
kas nāk tavā ceļā.  Tagad viņa  zina,  cik brīnišķīgas sekas būs šeit  tam,  ka  tu  tik 
pacietīgi panes sāpes, jo tu esi izturējusi visu līdz galam. Ta tam jābūt, bet tas gadās 
reti.  Viņa gaida tevi un ir atteikusies no dažām lietām, lai varētu palikt pie tevis, 
viņas mīlestība pret tevi ir liela un patiesa.

Tas  tevi  iepriecinās,  mīļo  māmiņ,  un  ir  gandrīz  kā  mazs  atalgojums  pēc  tām 
daudzajām grūtajām stundām,  kuras  tev  atkal  manis  dēļ  vajadzēja  pavadīt  manā 
mazajā mājiņā. Es biju tur ar jums kopā un varēju dot jums no sava spēka. Bet tas 
tomēr bija grūti mums visiem. Tādos brīžos arī man nepavisam nav viegli, kaut gan 
es jūs skaidri redzu. Bet es jūtu, kā jūs mani visur meklējat un kā jūs ilgojaties pēc tā,  
lai es būtu ar jums. Un tomēr es varu teikt, ka jūsu sāpes vairs nemoka mani. Jaunajā 
gultnē, kurā es jūs drīkstēju ievadīt, viss ir skaidri un gaiši.

Jūsu mūžīgais brālis, draugs un dēls 
Zigvarts
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1916. gada 5. februāris
Stāstot  par  dažām  sevišķi  nozīmīgām  lietām,  es  bieži  vien  nespēju  pareizi 

izteikties. Tas sagādā man pamatīgu vilšanos.
Man ir novilktas robežas, kas jums liekas neizskaidrojamas, taču jums tik daudzas 
lietas no garīgās pasaules ir nesaprotamas - par šejienes dzīvi, tieksmēm un darbu -, 
ka es bieži vien nemaz nezinu, kā to izskaidrot.

Man vienmēr sagādā lielu prieku, kad jūs abas, manas mīļās māsas, esat kopā. 
Mūsu mīlestība saista mūs tik cieši, ka vieno mūs arī ārpus dzīves un attīstības. Reiz 
Zemes  dzīves  rietošās  saules  sārtumā  un  austošās  mūžības  Saules  spožumā  mēs 
iziesim cauri svētlaimes vārtiem.

Ak,  cik  brīnišķīga  nākotne  mums  priekšā,  caurvīta  un  sasildīta  ar  mūsu  Ieva 
mīlestību, kurš svētījot  izpletīs pāri  mums savas maigās rokas un aicinās mūs uz 
savas valstības sliekšņa.

Visas lūgšanas un vārsmas vienmēr prasa no manis lielu piepūli, jo ir ļoti grūti to, 
ko man šeit ļauj izjust, pārlikt pilnīgā valodas ritmā. Tādēļ es bieži lūdzu citus man 
palīdzēt ietērpt vārdos bezgala grūtās domas. Un tad pirmām kārtām rodas problēma: 
aiznest līdz jums pareizo jēgu un panākt saskaņu, kas dažreiz spēlē vēl lielāku lomu. 
Atskaņas  ir  blakus  lieta.  Varbūt  tieši  tās  lūgšanas,  kuras  pēc  formas jums liekas 
vissliktākās, ir visdziļākās.

1916. gada 8. februāris
Mācības, kuras es jums dodu, nāk no Meistariem, nevis no manis. Vingrinājumu 

secība un kombinācija ir tā pārdomāta un izstudēta, ka to mums var dot tikai kāds 
pavisam  augstas  gudrības  gars.  Es  atkal  esmu  viņu  skolnieks  un  arī  izpildu 
meditācijas,  ne  gluži  tās  pašas,  ko  jūs,  tomēr  dažām  ir  tā  pati  jēga.  Pāri  šiem 
Meistariem savukārt stāv vēl citas dievišķas būtnes, no kuru avota viņi smeļas visu 
savu gudrību. Bet tas viss ir tālu no mums! Tomēr mēs visi - arī jūs - nojaušam šīs 
visaugstākās varas spēku. Arī man, kurš tam visam taču ir jau daudz tuvāk, ir tikai 
pirmā neskaidrā nojausma par arvien augstākām un augstākām dievišķības pakāpēm, 
pār kurām tomēr valda Viens, kurš zina par mums visu un kuram mēs visi piederam! 
Viņš ir Viss.

1916. gada 11. februāris
Tagad es drīkstēju pats ielūkoties jūsu dažādajās attīstības pakāpēs. Rezultāts bija 

iepriecinošs, tomēr katrs no jums varētu būt daudz tālāk. Pēc šīm mācībām, kuras 
prasa  ārkārtīgu  uzmanību,  cilvēks  psihiski  var  attīstīties  ļoti  ātri.  Kad  jūs  esat 
sasnieguši  noteiktu  pakāpi,  pienāk kārta  citu  jūsu  aspektu  attīstīšanai,  proti,  jūsu 
pārjuteklisko orgānu un spēju attīstīšanai. Tad atklājas, kurš ir licis tam pamatu jau 
kādā  no  iepriekšējām  dzīvēm.  Tam  tad  iet  daudz  vieglāk.  Bet  tāpēc  jūs,  citi,  
nedrīkstat zaudēt cerību, ja vien jūs darāt visu, ko vien varat. Ir ļoti grūti tikt pie 
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visām šīm spējām vienā dzīvē, bet mēs visi to mēģināsim.
Tagad es  atkal  esmu ļoti  bieži  viens  pats,  bet  man tas  tīk,  jo  taču tikai  klusā 

pašvērošanā var patiešām tikt uz priekšu. Tomēr lielākoties visi no tā atsakās, kaut arī 
viņiem tiek teikts, ka tas ir vienīgais līdzeklis ātrai attīstībai. Kurš tad mīl vientulību? 
Tikai pavisam niecīga daļa no visas cilvēces uz Zemes un šajā pasaulē. Es vienmēr 
labprāt esmu palicis viens un tāpēc arī šeit bieži izjūtu stipru nepieciešamību pēc 
vientulības. Tikai šādi, dziļi jo dziļi iegremdējoties sevī, var nojaust vissvētāko Dieva 
mūžīgumu.  Šī  ir  mūžības  atziņa,  lai  cik  vāji  izjusta,  tā  tomēr  nāk  no  patiesības 
pirmavota. Vai tā nav mīlestība, kas plūst mums pretī? Ta ir visa mana laime, kad es 
šādi,  iegrimis  vistīrākās  gaismas  pilnībā,  pārdomāju  dižo,  mūžīgo  laika  attīstības 
gaitu, jo nevienā attīstības pakāpē nav nekādas palikšanas, nekādas kavēšanās, jo ir 
jāvirzās līdzi, jātiek aizrautam no dižās mūžības straumes!

Un tomēr ir kāds izņēmums, un tā ir  griba. Ar gribu var šo to aizkavēt, kā arī 
izsaukt  šo  to  no  tā,  kas  atrodas  ārpus  lielās  pasaules  griešanās.  Cilvēkam ir  tik 
bezgala stipra griba, ka viņš pat var pārradīt to, ko Dievs viņam un viņš pats sev 
likumsakarīgi  noteicis.  Redziet,  šo  gribu  es  vēlos  jūsos  attīstīt.  Jums jāiegūst  un 
jāpielieto šis gribasspēks.  Kad kādreiz Dievs deva jums gribu pilnveidošanai,  jūs 
nepratāt to izmantot, un tad nāca lielā matērija, kas to arvien vairāk ieslodzīja sevī,  
kamēr nabaga panīkusī griba zaudēja un aizmirsa pati sevi. Bet nu ir atkal pienācis 
laiks to atdzīvināt, un tādēļ es jūs, kurus drīkstu vest uz pareizā ceļa, tagad lūdzu -  
sekojiet  šim gribas  saucienam.  Tai  jātiek  laukā  brīvībā!  Bet  jums  ir  jāpalīdz  tai 
atraisīties. Tagad jūs esat tās radītāji. Rīkojieties atbilstoši tam! Gribā ir spēks, un 
spēkā ir dižums, kas jums jāsasniedz. Ticiet man, jūsu Zigvartam, jūsu skolotājam un 
draugam garīgajās lietās!

1916. gada 12. februāris
Es šodien piedzīvoju kaut ko dīvainu. Es nodarbojos ar to, ka palīdzēju kādam, 

kas atradās ļoti nepatīkamā situācijā. Man tika pateikts, ka tādējādi es izdarītu labu 
darbu, un tādēļ ļoti ātri izšķīros to uzņemties. Runa ir par kādu nabaga cilvēku, kurš 
pats sagādāja sev mokas, kurš dzīvē bija pazinis tikai ciešanas un kura attīstība tāpēc 
ir  ņēmusi  taisni  apbrīnojamu virzienu.  Viņš  nomira  savas  pašnomocītās  dvēseles 
neprātā: viņš atnāca pie mums nepieredzējis, nesabojāts - kā bērns, neko nenojaušot, 
tomēr apņemts ar paša radīto ciešanu domu pasauli.  Cik grūti  bija izskaidrot šim 
cilvēkam, ka nu ir pienācis laiks padomāt par sevi un savu attīstību. Viņš to nemaz 
nesaprata.  Ar bezgalīgu pacietību es esmu beidzot sasniedzis to,  ka viņš man tic, 
pilnīgā paļāvībā klausa mani un pieņem visu, ko es viņam saku. Jau par to es esmu 
priecīgs, jo tagad viņš neapzināti atveras garīgām straumēm, un pārējais tad jau nāks 
pats par sevi. Te bieži gadās dīvaini, mīklaini gadījumi. Parasti šīs anormālības rodas 
vai nu no cilvēku bezgalīgas dumjības vai no viņu iesīkstējušās erudīcijas; starp citu, 
pēdējos ir daudz grūtāk vest pie prāta. Ar muļķību gandrīz vienmēr var tikt galā, 
sevišķi,  ja  izvēlas  mīlestības  ceļu.  Toties  augstas  pakāpes  iesīkstējušas  erudīcijas 
gadījumā visas pūles ir veltas.
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Diezgan ilgā laikā kopš manas šķiršanās no fiziskā ķermeņa man ir izdevies gūt 
panākumus tikai ļoti  nedaudzos līdzīgos gadījumos. Tas ir bēdīgi. Es to izjūtu kā 
dievišķās dzirksts trūkumu. Tādēļ es arvien no jauna sprediķoju: ko līdz erudīcija, ja 
mūsos  pietrūkst  galvenā  -  Dieva  balss!  Jebkurš  primitīvas  dabas  cilvēks  man  ir 
tūkstošreiz mīļāks. Jūs to sapratīsiet,  jūs, kuriem es varu teikt visu, arī nebūtisko, 
kopš zinu, ka jūs ar vislielāko mīlestību un interesi uzņemat visu, kas nāk no manis.  
Tas ir tik skaisti, jo tad es varu mierīgi ar jums runāt, gluži kā dzīvē, arī par mazāk 
interesantām un nesvarīgākām lietām. Tieši tas dara mani laimīgu, ka es varu runāt ar 
jums  pavisam  dabiski  un  jūs  negaidāt  no  manis  vienmēr  tikai  augstvērtīgus 
ziņojumus.  Šī  nepiespiestība,  kuru es  allaž  esmu mīlējis  un arvien  vēl  mīlu,  ļoti 
atvieglo mūsu attiecības. Tādēļ manas sarunas vienmēr mainās.

1916. gada 14. februāris
Es šodien esmu daudz ko piedzīvojis - skaistu, bet arī ne tik skaistu, dižu un arī  

smagu.  Es  varu  attēlot  to  tikai  ļoti  aptuveni.  To  pārdzīvojot,  manī  atraisījās  tik 
daudzas izjūtas, ka beidzot iestājās tāds garīgs vājums, kas pie jums tiktu apzīmēts kā 
atslābums. Diemžēl es arvien vēl ļauju dziļajām izjūtām par daudz aizraut sevi. Tas ir 
pašaudzināšanas trūkums, kas man vēl jāpārvar. Jo, redziet, bezspēcīga līdzciešana 
moka ne tikai mūs pašus, bet pirmām kārtām ar to tiek kāpinātas tā ciešanas, kuram 
jūtam  līdzi.  Šādas  bezcerīgas  līdzcietības  domas,  kurās  nav  nekā  no  aktīvas 
palīdzības, izraisa netīksmes viļņus, un tie ir kaitīgi. Tas ir kaut kas tāds, ko arī jūs 
varat ņemt vērā, kaut arī pie jums tas nekaitē tik ļoti kā pie mums. Man šodien nācās 
redzēt tik daudz satriecoša, ka es savās izjūtās esmu pilnīgi pieveikts. Tagad es nāku, 
lai  saņemtu  no  jums  spēku,  kas  jūs  aptver,  kopš  jūs  tik  daudz  nodarbojaties  ar 
garīgām lietām. Es taču zinu, cik labprāt jūs visi man dodat. Cik brīnišķīga ir šāda 
saskaņa, kas nes līdzi tik daudz laba un nezūd. Ja arī laiki mainīsies un liktenis mūs 
izšķirs,  tad  tas  būs  tikai  uz  īsu  brīdi,  ilga  mūžība  tur  mūs  kopā.  Tikai  pastāvīgi 
domājiet par to, un tad jūs zināsiet, ko nozīmē saglabāt pacietību, kamēr mēs atkal 
saredzēsimies.  Jūs  ievērosiet,  ka  es  šodien  esmu  sevišķi  maigi  noskaņots,  to  ir 
paveikuši stiprie iespaidi. Es atkal jūtos tik labi jūsu vidū, kur taču ir un būs manas 
otrās mājas.

Jūsu ilgu spārni nes jūs pie manis, 
ar vieglu spārnu vēzienu es nāku pie jums.
Cits citam dodot, ko mīla ir spējīga dot.
Es atnestu jums zvaigžņu apslēpto spožumu,
ja vien jūs pēc tās ilgotos,
lai rādītu jums manas mīlas pilnību.
Tā mūžīgi ceļo bagātas pilnības dāvanas: 
reiz nākot no manis pie jums, 
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citkārt mani ar jūsu dāvanām svētot.
Mūžīgi dot un saņemt no mīlestības kausa, 
kura saturs ir labums no manis un jums.
Arvien bagātākas kļūst dienas un gadi, 
arvien ciešāk saplūstot, dzerot no viena kausa.
Un tā mēs kāpjam pa baltajām kāpnēm 
kopā un roku rokā.
Un lēni no garīgām augstienēm laižas 
mums pāri dievišķais miers!
Tā nu mēs ejam.
Mūsu soļi vēl apslēpti ēnā, 
taču mēs visi jau redzam 
augstāko pakāpju 
svētīto purpura kvēli.

Tas man bija jums jāpasaka, tāpēc ka es jūtos cieši jo cieši saistīts ar jums. 
Es pateicos jums par visu, ko jūs man devāt.

Jūsu Zigvarts

1916. gada 16. februāris
Diemžēl šodien es nevaru palikt pie jums, jo esmu ļoti aizņemts. Man jāmāca daži 

jauni cilvēki, un, proti, šoreiz man jāpasniedz viņiem mūzika. Viņi mani gaida.

1916. gada 17. februāris
Tagad jūs visi esat devuši man daudz spēka. Jums tas pareizi jāsaprot. Tas nav 

spēks tai ziņā, ka es kļūstu stiprāks, bet gan spēks, kas paceļ mani pāri visam, kas 
dvašo man apkārt kā plīvurs, spēks, ar kuru es varu ieiet visā un visu caurvīt. Tādēļ 
es tik bieži vēlos, lai jūs veidojat šo loku, jo tad jūs esat man tik tuvu un es stiprāk 
izjūtu visu, ko jūs tai brīdī jūtat, runājat un domājat. Cik labi man ir arī tad, kad jūs 
esat jautri un varat vaļsirdīgi smieties!

1916. gada 21. februāris
Kad es vakar no tevis aizgāju, es varēju vēl daudz ko pārdzīvot, dižas garīgas 

norises līdzīgas Pitagora mistēriju spēlēm. Tas ir mācības topošajiem šīs zinātnes un 
vienotības mācekļiem. Es pirmo reizi biju klāt tādā mistiskā procesā, un tas mani 
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vareni pārņēmis. Diemžēl es sapratu no tā tikai nelielu daļu, bet, arī visu nesaprotot, 
šādas svinības atstāj dziļu, neaizmirstamu iespaidu. Acīmredzot daudzi skolnieki vēl 
nebija tam nobrieduši, jo drīz pēc sākuma viņi tika izslēgti. Es drīkstēju palikt kā 
skatītājs, jo viņi juta manu nopietnību un manu dziļo interesi par garīgām lietām, 
citādi  man tas  droši  vien nekad netiktu atļauts,  jo  man nav nodoma kļūt  tur  par 
skolnieku. Pašreizējos apstākļos es to nevarētu,  jo tādā gadījumā, pirmkārt,  mūsu 
attiecības būtu jāpārtrauc un, otrkārt, tad es vairs nemaz nedrīkstētu domāt par savu 
mūziku, bet man vajadzētu veltīt sevi tikai vienam virzienam. Šobrīd es to nevaru.

Šīs svinības ir līdzīgas mūsu kādreizējām, tikai šeit tās vieglāk noris - pēc tam, 
kad tās ir notikušas garīgajā pasaulē un kādreiz tomēr uz Zemes, kur visgrūtākais 
darbs ir pilnīga matērijas pārvarēšana. Kad tas šeit atkrīt, tas vairs nav tik grūti.

Visvairāk mani tur interesēja dziedājumi, jo skaņām bija smalka mistiska nokrāsa 
un  svārstības,  kas  ceļas  no  vissvētākajiem noslēpumiem.  Tā  bija  laime  -  pilnīgi 
nodoties izjūtām. Es nevarēju sajust, kā un no kurienes ir radušās toņu saskaņas. Vēl 
tagad tas skan manī, un tomēr es arvien vēl neatrodu šī neaprakstāmā iespaida cēloni. 
Par iemeslu tam, ka man tika atļauts piedalīties šajos svētkos, ir acīmredzot manas 
mūzikas studijas un uztveres spējas. Šādi svētki ilgst septiņas stundas, bet liekas, ka 
tie notiktu daudz ilgāk, it kā aizritētu vairākas dienas. Tur bija arī citi klausītāji, visi 
lielas, apdāvinātas cilvēk-būtnes. Agrāk es viņas nepazinu, arī citādi neesmu viņām 
tuvu. Viņām šī mūzika arī palika mīkla. Es to gribu vēl izdibināt un darīšu to, lai cik 
daudz laika tas prasītu. Tie ir pārdzīvojumi, kurus nedrīkst palaist garām, neizdibinot 
to pamatus. Es zinu, ka tas mani ļoti nodarbinās tuvākajā laikā, toties man par to ir 
lieliska  balva:  šī  noslēpumaini  skanošā  spēka  izpratne,  kas  man  vēlāk  var  ļoti 
noderēt.  Kad  es  sapratīšu  tā  struktūru  un  uzzināšu,  ar  kādiem  līdzekļiem  tas  ir 
izsaucams, tad es varēšu izmantot šos neaprakstāmos skaņu viļņus manu draugu un 
citu mūziku mīlošu būtņu iepriecināšanai. Te es domāju arī par mūziku mīlošajiem 
no jūsu vidus. Cik varens būs tās savdabīgās mūzikas iespaids, kuru es jums kādreiz, 
kad apgūšu to, nodemonstrēšu.

Es sveicu jūs no gaišās dzimtenes,  kas ir  arī  jūsējā,  jūsu patiesā dzimtene jau 
tagad, jo jūs tik daudz uzturaties tajā, ka mierīgi var teikt - Zeme vairs nav jūsu īstā  
dzimtene. Cik laimīgs es esmu, ka varu sacīt: “Mūsu dzimtene!”

Aizritējušo  gadu  gaitā  to  arvien  stiprāk  sajutīsim,  kamēr  mēs,  laimīgie,  atkal 
sniegsim cits citam rokas.

Tu būsi izbrīnījusies par to, ka es bieži kaut ko noteiktu nevaru caur tevi sacīt, un 
arī par to, ka es tad par to nerunāju. Tam ir dažādi pamatojumi. Pirmais ir tas, ka tava 
uztveres spēja nav tik pasīva, ka man būtu viegli pārnest tavās smadzenēs noteiktas 
lietas  kā,  piemēram,  vārdus  un nosaukumus,  kas  tev ir  sveši.  Tas neiet  cauri;  to 
varētu  tikai  ar  pavisam pasīvu mediju,  kam trūktu  jebkādas  gribas,  un  tāda  tu  - 
paldies Dievam! - neesi.

Mūsu process ir, lūk, šāds.
Es gribu jums kaut ko pateikt, ietērpju to domas formā, pēc iespējas tā, kā es dzīvē 
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esmu  domājis  un  sevi  paudis.  Jūs  atverat  savu  garīgo  Es,  un  tas  atkal  mēģina 
uztvertās, iemiesotās domas pārnest jūsu fiziskajās smadzenēs. Bet jūsu smadzenes, 
tā kā tās šai laikā ir pavisam modras un rosīgas, nesaprot grūtos vārdus, kurus jūs 
nekad līdz šim neesat dzirdējuši, tieši tāpat kā jūs nesaprotat nepazīstamus vārdus 
kādā  sarežģītā  grāmatā.  Jums  nesaprotamais  nav  pārnesams.  Šos  smadzeņu 
neuzņemtos vēstījumus jūsu augstākais Es patur sev ...

Otrs kavēklis ir robeža, kas ir novilkta man, un, proti, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka 
visas šīs lietas atbilst eksperimentu jomai. Teiksim, atrast lietas, noteikt datus, izzināt 
nākotni utt. Tas viss manā saistībā ar jums ir visstingrāk aizliegts. Kad es to sākumā 
mēģināju un man tas neizdevās, es tikai pēc tam sajutu, ka esmu rīkojies nepareizi. 
Bet  es  esmu  to  darījis  aiz  neziņas,  tagad  es  vairs  nepieļautu  pat  vissīkāko 
mēģinājumu ar šīm lietām. Mūsu attiecības ir ļoti augstā mērā izņēmums, tāpēc ar to 
saistītajiem noteikumiem jātiek izpildītiem visstingrāk.

Jūsu augstākais Es uztver mācības un vingrinājumus, kas man tiek doti jums, un 
pārveido tos varenā spēkā. Tas savukārt  plūst  dažādajos jūsu miesas apvalkos un 
caurvij tos tādā mērā, kādā tie ir ietekmējami. Vai tagad jūs saprotat, cik es esmu 
laimīgs,  ka  drīkstēju  būt  par  starpnieku  un ka  man ir  ļauts  jūs  atbrīvot,  jo  tā  ir 
atbrīvošana. Un netieši tas ir arī manas nāves veikums, mana dāvana. Bet jūs to arī 
esat  nopelnījuši  ar  savu  mīlestību,  savu  gribasspēku,  savu  atdevi  manas  garīgās 
dzīves izpratnē drīz pēc manas atbrīvošanās.

Vienmēr un mūžam Zigvarts

Jums nav jāzaudē drosme, ja jūs laiku pa laikam jūtat, ka garīgas lietas pievelk jūs 
mazāk.  Tie  taču  neesat  jūs,  tie  neesat  jūs  paši!  Tie  ir  matērijas  traucējumi  un 
nogurums, tātad materiālās izcelsmes traucējumi. Tas liksies jums grūti saprotams, ka 
es  fizisko un garīgo vienmēr  minu atšķirti  vienu no otra,  lai  jūs  uzreiz  nejustos 
nomākti, kad jums pietrūkst drosmes vai interese kļūst mazāka. Jūsu augstākās Es - 
būtnes vienmēr ir tās pašas, vienmēr pilnīgi atvērtas garīgām lietām, tās vienmēr ir 
laimīgas, jūtoties augam, un vienmēr gatavas uzņemt mani ar mīlestību. Tikai tie esat 
jūs, jūs, ar kuriem es biju saistīts kopš gadu tūkstošiem. Nepiešķiriet turpmāk nekādu 
vērību pārejošiem nelabvēlīgiem noskaņojumiem, ja tādi kādreiz atkal uznāks.

1916. gada 24. februāris
Es gribu atbildēt uz jūsu pārdomām: protams, ja vēlas, var šeit palikt malā no 

vispārējā nemiera,  bet  tas ir  grūti  un prasa laiku, lai  to iemācītos.  Toreiz,  kad es 
satiku zinātnieku, kurš demonstrēja man savus eksperimentus, es arī to vēl nevarēju, 
taču es esmu to iemācījies.

Jums nav jāiztēlojas  pastāvīga  viļņošanās,  kad  es  runāju  par  nemieru,  lai  gan 
gadās laiki un brīži, kad šis nemiers ir visai mulsinošs. Viss ir jāmācās, un tad vēlāk 
var, tāpat kā uz Zemes, ar kādu kopā nostāties nomaļus no pārējām viduvējī-bām, ja 
vien, attīstoties tālāk, cilvēks izaug tik tālu, ka spēj turēties pretī plūsmai, kas grasās 
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aizraut viņu sev līdzi. Te griba jāievirza pareizajā gultnē.
Man ir patiess prieks, kad no jūsu sarunām izriet, ka manu mācību un ziņojumu 

dēļ mana pasaule liekas jums arvien plastiskāka. Atšķirība starp mūsu pasaulēm mūs 
vairs nešķir, jo jūsu gars jau nokļūst manas tagadējās dzimtenes sfērās; tā vairs nav 
atšķirtība;  tā  ir  tikai  nespēja  no  jūsu  puses  uztvert  vieglāku  substanci  un  tās 
izpausmes ...

Es priecājos, ka jūs esat kopā; es bieži esmu pie jums, lai arī jūs mani nejūtat.
Jūsu Zigvarts

1916. gada 26. februāris
Tagad man nāk skaisti lieli laiki, kad atkal uzrodas mani senie spēki, kas snauda 

pārdzīvojumu dūksnājā. Es nedrīkstēju tos atkal uzņemt, tiem bija jāguļ tālāk, kamēr 
es nebiju kļuvis savu fizisko īpašību kungs - kā ieaudzināto,  tā arī  iedzimto. Tās 
garīgajā  pasaulē  ilgā  laika  posmā  spēlē  lielu  lomu,  kamēr  cilvēks  no  tām  nav 
atbrīvojies. Tajā sfērā, kurā es pašlaik atrodos, tā ir pēdējā lielā miesas nomešana jeb 
pāriešana no vienas miesas citā.

Tagad man nāk kaut kas pilnīgi jauns: proti, priekšattīstī-šanās laiks, kuram tad 
lēni un pamazām sekos vislielākās svētlaimes laiks. Un tam sekos gatavošanās jaunai 
nokāpšanai.  Es  nevaru  pārnest  to  jūsu  laika  rēķinos,  tomēr  tā  ir  liela  un  skaista 
pakāpe,  kurā es tagad esmu pacēlies.  Tur mani sagaida daudz jaunu lietu.  Es arī 
turpmāk  varēšu  saglabāt  ar  jums  ciešu  saikni,  bet  varbūt  retāk.  Taču  tas,  ko  es 
drīkstēšu jums paziņot, būs galvenokārt kaut kas liels un bagātīgs.

Manas zemes dzīves laikā es noteikti vēlētos ļaut savam bērnam izaugt normāli kā 
jebkuram citam un turētu viņu tālu no visa pārjutekliskā, pārāk spirituālā. Taču tagad 
es  redzu,  cik  ļoti  var  sāpināt  tādu  mazu,  smalku,  apgarotu  dvēseli,  ja  neļauj  tai 
vienmēr un visur sajust dievišķo - katrā ziedā, katrā dzīvniekā; allaž mazo dvēseli 
derētu stiprināt ar domu par Dievu. Arī katra mūsu pašu doma ir dāvana, ko mēs 
sniedzam bērnam. Ticiet man, es pastāvīgi domāju par jums un apdvešu jūs ar mieru 
no gaismotām virsotnēm, kas plešas mūsu priekšā, kas savieno jūs ar mani mūžīgā 
mīlestības kopienā.

Jūsu Zigvarts

1916. gada 27. februāris
Savam ziņojumam par līdzcietību, kas jūs tik ļoti nodarbinājis, es gribētu kaut ko 

piebilst.  Ne  vien  mums  šeit  ir  svarīgi  apkarot  līdzcietību  jeb,  pareizāk  sakot, 
vaimanāšanu gadījumos, kad vairs ne ar ko nevar palīdzēt. Arī jums tas jāmācās un 
jāpārdomā, ka tas ir vājums, ja cilvēks par daudz iedziļinās šādās izjūtās.

Turpretī cik bieži mēs varam palīdzēt otram ar uzmundrinošu skatienu! Viņš lasa 
mūsu acīs, ka mums ir spēks, nevis vājums, un saņem to kā dāvanu. Protams, jūs 
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nekad nedrīkstat aizvērt savu sirdi citu ciešanām, tomēr bultas, kuras ciešanas sūta 
jūsu virzienā, nedrīkst jums trāpīt un ievainot, nē, jums tās jānoķer ar stipru roku, 
jāatbrīvo nelaimīgais no šīm mokām un jāpiedāvā viņam jūsu spēka atspirdzinošais 
malks.  Arī  tad,  ja  jūs  nevarat  mazināt  viņa  fiziskās  ciešanas,  tā  ir  dāvana,  kas 
vienmēr palīdz. Esiet šai ziņā allaž gatavi palīdzēt! Vai uz fiziskā vai uz garīgā ceļa - 
palīdzēt var ikviens -ikviens samērā ar saviem spēkiem!

Sveiciens no manas pasaules!
Zigvarts

1916. gada 29. februāris
Es vēlos teikt jums kaut ko jauku, kamēr jūs esat kopā šeit, kalnos. Jūs kopā radāt 

ar savu ticību lielu spēku, un droši vien man tiks atļauts atkal pateikt jums kaut ko 
lielu un skaistu.

Mana dzīve pašlaik ir tik brīnišķīga! Mani šeit piepilda neierobežota laimes sajūta, 
kuru nomāc vienīgi ziņa,  ka jūs, nabagi,  vēl ciešat un nevarat izjust līdz ar mani 
manu  svētlaimi.  Bet  jūsu  pasaulīgās  sāpes  manis  dēļ  vēl  var  mani  sasniegt. 
Neaizmirstiet  to!  Cik  liela  ir  mana  vēlme  zināt,  ka  arī  jūs  esat  apdvesti  ar  šo 
dievišķību! Bet tas vēl nedrīkst būt - citādi jūs pārņemtu pārāk spēcīgas ilgas, tā ka 
jūs vairs nevarētu nest tālāk dzīves nastu! Bet reiz arī jūs piepildīs šī godība, un tikai 
kopā ar jums mana svētlaime būs pilnīga.

Tagad vēl viena skaista dāvana:

Es esmu pilnīgi nodevies Tev, mans Dievs.
Ticība, kas ir manī, tā ir dzīvības kauss
manai sirdij un sirdsapziņai.
Skaidrs ir ūdens, kas, plūstot no tās, veldzē mani.
Ik stundu, ik brīdi jūtu es Tavu labestību,
Tavu diženumu un Tevi pašu.
No stundas stundā kāds augšanu veicinošs spēks 
plūst no Tevis caur mani, 
mans Tēvs.
Svētījot es izplešu rokas pār sevi, jo Tu esi manī.

1916. gada 15. marts
Šī saikne starp jums un mani ir kaut kas brīnišķīgs. Bet tieši tāpat kā es līdz ar 

jums dzīvoju un jūtu, arī jums jājūt līdz ar mani un jāpieskaņojas manai pašreizējai 
dzīvei. Es neesmu miris. Es atkārtoju to šodien vēlreiz. Vai dažiem no jums atkal nav 
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nākusi prātā doma par nāvi?
Nē, mani mīļie, es lūdzu jūs no sirds, iznīciniet šo šausmīgo domu par nāvi pilnīgi 

un uz visiem laikiem. Vai tad jūs nejūtat dedzinošas sāpes, kas mani pārņem no tās?
Padomājiet  tikai,  pēc  septiņiem  garīgas  saskarsmes  mēnešiem,  pēc  šiem 

daudzajiem ziņojumiem jums atkal uzmācas sēras. Es negribu saukt vārdos tos, kurus 
es domāju, bet es nožēloju šo faktu un lūdzu jūs ņemt vērā manu šīsdienas vēstuli un 
atbilstoši rīkoties. Es balstos uz jūsu mīlestību, un es ticu jūsu spēkam, kas palīdzēs 
jums pārvarēt pašiem sevi.

Vai tad ir tik grūti miesīgo Zigvartu pārvērst garīgajā? Protams, jūsu atmiņās man 
arvien ir tā pati seja, rokas, figūra kā toreiz, kad es uzturējos jūsu vidū. Tātad skatiet  
mani domās tādu, kāds es biju, tikai bez matērijas, tomēr ar tiem pašiem vaibstiem, 
jo tie man arvien vēl piemīt. Tas ir kā astrālais du-bulttēls, kas precīzi attēlo fizisko, 
tomēr tajā nav nekā fiziska. Tam vajadzētu jūs nomierināt.

Reiz  es  dzirdēju,  ka  jūs  nezinot,  kā  jums  mani  tagad  būtu  jāiztēlojas.  Te  jūs 
nedrīkstat maldīties un ļaut sevi maldināt. Es esmu tieši tas pats Zigvarts, kuru jūs 
esat pazinuši, un es tāds palikšu, kamēr mēs atkal būsim savienojušies - uz Zemes 
vai Debesīs - pilnīgi vienalga kur.

Es sveicu jūs ar sirsnīgu lūgumu - ņemiet manu šīsdienas ziņojumu tā īsti  pie 
sirds!

Jūsu Zigvarts

1916. gada 17. marts
Šodien es atkal varu kaut ko pastāstīt par savu dzīvi. Pēdējā laikā es esmu daudz 

nodarbojies ar to, ka palīdzēju nesen mirušajiem cilvēkiem, un man tas vienmēr ir 
bijis interesants uzdevums. Liekas neiespējami,  ka gandrīz visa pašlaik uz Zemes 
dzīvojošā cilvēce atrodas tik zemā, materiālistiskā līmenī. Katrā ziņā tagad, atšķirībā 
no agrākiem pirmskara laikiem, bezgala daudzi cilvēki, kuri ik dienas raugās nāvei 
acīs,  vairāk  domā  par  to,  kas  ar  viņiem  notiks  pēc  tam.  Agrāk  tas  bija  patiesi 
bezcerīgi. Lai cik slikti jūs domātu par karu, vienu patiesi var apgalvot, proti, ka liela 
daļa cilvēku ir kļuvuši atvērtāki. Viņi vērsuši savus skatienus uz iekšu, viņi meklē 
savu  Dievu  un  tveras  pie  domas  par  dzīvi  mūžībā.  Neskatoties  uz  to,  es  esmu 
lielākajā daļā no tiem, kuri pie mums atnāk, ļoti vīlies. Viņi nevis izrāda interesi par 
mūsu dzīvi un iedziļinās tajā, bet arvien vēl grib, lai viss būtu kā uz Zemes, un lieto 
salīdzinājumus un veido spriedumus par savu dzīvi šeit pēc zemes dzīves mērauklas. 
Taču mani vairs tik ļoti nesatrauc pastāvīgā vilšanās, kas jāpārdzīvo, veicot šo darbu.

Reiz  es  gribētu  jums  pavisam  precīzi  izskaidrot  iziešanas  procesu  no  laicīgā 
apvalka jeb čaulas, bet šodien gan vairs ne.
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1916. gada 24. marts
Es esmu dzirdējis, ko jūs sacījāt par karu, un gribu vēl šo to piebilst. Toreiz es 

runāju par spēku, kas ietekmē visus augstāk stāvošus cilvēkus, bet šodien es gribu 
runāt par to cilvēku jūtām, kuri gāja nāvē patiesi gatavi nest upurus un gavilēdami. 
Visi šie vienkāršie cilvēki pārejas laikā - stundās, minūtēs - atdeva to labāko, kas 
viņiem bija.  Viņiem pat  nācās piedzīvot  tik spēcīgu izjūtu kāpinājumu, kādu viņi 
citādi  nebūtu  pārdzīvojuši  visā  savā  Zemes  dzīvē.  Šīs  pēkšņi  radušās  un  līdz 
augstākajai pakāpei saasinātās izjūtas dzīvo tālāk un ietekmē visus, kur griba garīgi 
tikt uz priekšu.

Es varu teikt, ka šo priecīgi sevi upurējošo cilvēku izjūtas līdzinājās tik augstiem 
dievišķīgu straumju uzplūdiem, kādi viņus citādi varētu pārņemt tikai visu Zemes 
gaitu  beigās.  Viņi  pēkšņi  pārleca  pāri  veselai  virknei  inkarnāciju.  Tas  brīnišķīgi 
iedarbojās arī uz viņiem pašiem, jo tiem, kuri ir vēl par jauniem, lai sajustu dievišķo, 
un nav nobrieduši garīgo jautājumu risināšanai, šis pārdzīvojums ir tik satricinošs, ka 
viņi  sākumā pavada  šeit  laiku  gavilēdami,  kamēr  šī  izjūta  pamazām zaudē  savu 
intensitāti. Tad atkal ņem virsroku viņu kritiskais, vēsais prāts, un tam nu tagad ir, ko 
pelt.  Tās  ir  bēdīgās  situācijas,  par  kurām es  runāju,  un  te  ir  daudz,  ko  darīt  un 
palīdzēt.

Es domāju, ka to visu jūs tagad esat sapratuši, un es varu turpināt.
Spēks vai, labāk, šīs ekstāziskās pārpasaulīgās jūtas veido it kā ķēdi vai gredzenu, 

un  tajā  jātiek  uzbūvētam kaut  kam jaunam,  kaut  kam tādam,  kam jānāk.  Tas  ir 
pamats jaunai, apgarotai cilvēcei, kurai jāattīstās šajā spirituālajā aplī, un šis aplis ir 
radies mūsu mīļotajā dzimtenē, mūsu Vācijā. Jūs visi un mēs drīkstam palikt šajā 
aplī,  kas ir jauna laika sākums. Es esmu tik laimīgs, ka jau toreiz pats skaidri to 
apzinājos, izjutu un pārdzīvoju.

Man ir ļoti svarīgi, lai jūs tieši šo ziņojumu uztvertu precīzi. - Es gaidu. -
Tas bija ļoti jauki, ka jūs ar tādu mīlestību esat pārdomājuši manu ziņojumu, jo 

dažreiz  man nenākas  viegli  ietērpt  noteiktas  lietas  vārdos,  jo  šeit  jau  mums nav 
vajadzīgi nekādi vārdi. Dažreiz es esmu pārāk paviršs un neizpaužu lietas pietiekami 
precīzi. Un man ir prieks par to, ka jūsu uztveres spējas ir progresējušas. Tāpēc ar 
laiku es varēšu jums ziņot dziļākas un grūtākas lietas.

1916. gada 25. marts
Es esmu klāt, es, Zigvarts.
Es gribu šodien izskaidrot jums pāreju no fiziskā stāvokļa garīgajā. Bet jums ir 

ļoti  jākoncentrējas,  pilnīgi  jāatslēdzas  un  jāizturas  ļoti  pasīvi,  jo,  uztverot  grūtus 
ziņojumus, traucē katra cita doma, kaut gan, no otras puses, ar savu klātbūtni jūs 
piešķirat man spēku. Tatad sāksim.

Kad ir pienācis laiks, kad cilvēks ir izdzīvojis savu dzīvi līdz galam, viņā norisinās 
noteiktas  pārmaiņas  -  protams,  cilvēkiem  neredzami,  varbūt  manāmi  vienīgi 
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gaišreģiem. Turpretī mēs, kas esam jau atstājuši fizisko ķermeni, uzreiz jūtam, kad 
jānotiek  pārejai;  tas  iesākas  apmēram  8  dienas  iepriekš.  To  var  salīdzināt  ar 
noteiktām pārbīdēm, tā ka atsevišķie šī cilvēka ķermeņi vairs nav kārtīgi iekļauti cits 
citā. Tad nāk atdalīšanās mirklis, pilnīgi vienalga, vai slimības, nelaimes gadījuma 
vai kāda cita apstākļa dēļ; nāve ir vienmēr vienāda. Iziešana notiek dažādi atkarībā 
no attīstības pakāpes,  taču vispārīgi  var  pieņemt,  ka  šis  process  gandrīz  vienmēr 
norisinās  miegā.  Ja  tas  notiktu nomodā,  tad mazāk attīstītiem cilvēkiem tas  būtu 
šausmīgi,  jo  tā  ir  īsta  atraušanās.  Šis  stāvoklis  ilgst  dažas  stundas,  un  tad  nāk 
pamošanās, kuru es varu salīdzināt tikai ar ļoti skaidri sapņotu sapni. Šajā stāvoklī 
gars tikai  pa pusei  jūtas kungs pats pār sevi.  Viņam, būtībā to nemaz nevēloties, 
arvien jāatgriežas pie sava fiziskā ķermeņa, un tas jau atbrīvotajam garam sagādā 
nepatīkamu sajūtu. Un tomēr viņš netiek no tā vaļā, viņš pat izjūt mīlestību pret šo 
savu veco, tik ilgi valkāto tērpu. Pats par sevi saprotams, ka ēteriskais ķermenis un 
astrālais ķermenis ir saistīti ar to vēl vairāk nekā gars.

Šis stāvoklis, kad augstāki ķermeņi nevar šķirties no fiziskās miesas, ilgst dažas 
dienas. Bet tad pēkšņi nāk apskaidrība -tas ir kā zibens spēriens. Tad šis sapņainais 
stāvoklis  pāriet,  un  cilvēks  redz  sev  apkārt  procesus  un,  būdams  pietiekami 
nobriedis, saprot, ka patiesi ir notikusi fiziska nāve!

Šis mirklis sākumā ir brīnišķīgs, bet vēlāk - mazāk patīkams, jo tad cilvēkā mostas 
visas atmiņas,  saistītas ar  mīļotajiem cilvēkiem, kurus viņš ir  atstājis.  Bet  arī  tas 
neturpinās pārāk ilgi,  jo,  tieši  tāpat  kā  uz  Zemes cilvēks,  piemēram,  zina,  ka  nu 
viņam jādodas pie ārsta, jo viņš ir smagi slims, tieši tāpat viņš zina, ka tagad, lai 
atbrīvotos, viņam jāiziet visam cauri, un tad sākas ceļojums. To es varu salīdzināt 
tikai  ar  braukšanu  no  visdziļākajām,  vistumšākajām  alām  līdz  visaugstākajām 
virsotnēm. Es pats nemaz nespēju šo braucienu atcerēties; es tikai zinu, ka esmu to 
veicis un ka man par to bija visīpatnējākie iespaidi, kaut arī nevienu no tiem nevaru 
izskaidrot smalkāk. Es nevaru arī pateikt, cik ilgi šis ceļojums cauri visām sfērām 
turpinās.

Kad es pamodos, jūs visi bijāt klāt. Tā bija brīnišķīga pamošanās; tad es pirmo 
reizi sajutu, kas mēs bijām cits citam un cik stipra ir garīgā saikne, kas mūs saista.  
Jo, vai nu jūs man ticat, vai ne, jūs nesāt mani augšup un tikāt mani mierinājuši, kad 
es,  jūs  pazīstot,  biju  tik  ļoti  uztraucies.  Tas  bija  mans  pirmais  pilnīgi  skaidrais 
pārdzīvojums garīgajā pasaulē. Jūs varbūt brīnāties par to, jo jūs visi domājat, ka 
sākumā es devu jums tik daudz spēka. To es arī esmu darījis, bet neapzināti. Bet, tā 
kā mans gars bija vairāk attīstīts, viņam pietika tam spēka.

Es nevaru aprakstīt, cik skaists bija mirklis, kad pilnīgi pamodos no visa iepriekš 
notikušā šajā pasaulē un redzēju jūs visus aplī ap sevi; es jums saku, mirklis bija 
satriecošs.

Kopš  tā  brīža  man  bija  jāveic  noteikts  darbs.  Ēteriskais  ķermenis  sen  bija 
iznīcināts, astrālais ķermenis sāka šķīstīties, es sāku justies atbrīvots, un kopš tā laika 
man vienmēr bija skaidra apziņa.

Līdz ar to jūs guvāt aptuvenu priekšstatu par to, kā norisinās pāreja no fiziskā 
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stāvokļa garīgajā.
Diemžēl  es  nevaru jums pateikt  neko konkrētu,  jo  es  taču sākumā visu darīju 

neapzināti, taču viens vēl jāsaka: nav tiesa, ka miršana ir vienkāršs process, tas ir 
sarežģītākais, ko vien var iedomāties. Bet arī tik šaušalīga, kā daudzi to iedomājas, tā 
nepavisam nav.

Es beidzu ar mīlestības sveicieniem un esmu patiesi jūsu Zigvarts

1916. gada 26. marts
Mana  dzīve  šeit  ir  ļoti  skaista  un  harmoniska.  Es  esmu  daļēji  izpildījis 

nepatīkamākos pienākumus, tā ka pašlaik atkal esmu brīvs cilvēks. Īstenībā es nevaru 
sevi tā saukt, taču man ir daudz ērtāk un arī attiecībās ar jums patīkamāk teikt par 
sevi “cilvēks”.

Visu,  ko  es  līdz  šim  esmu iemācījies  garīgajā  pasaulē  no  citiem vai  arī  pats 
piedzīvojis, esmu apstrādājis un salasījis, skaisti salicis kopā un sakārtojis, un tas ir 
mana prieka avots. Protams, te ir arī visi ziņojumi, lūgšanas un vārsmas. Ar lielāko 
daļu vārsmu es palīdzu arī citiem. Tās man ir dotas, lai palīdzētu man pašam, ar 
atļauju dot tās arī tālāk. Te jūs, protams, bijāt pirmie, un tikai jūsu dēļ es esmu visu 
ietērpis  vārdos un dažreiz  arī  atskaņās.  Kad es gribu dot  to  šeit  nabaga būtnēm, 
kurām ir nepieciešama palīdzība, tad jau man nav vajadzīgi nekādi vārdi. Saprašanās 
šeit notiek šādi: es iedomājos šīs vārsmas, un, ja gribu, lai cits tās uzņemtu, piešķiru 
tām dzīvību, domājot un jūtot: “Es sniedzu palīdzību.” Tad mans spēks pilnībā plūst 
pie citiem. Šādi var mudināt nabaga nezinošos atvērties palīdzībai, kam viņi pēc pašu 
iniciatīvas nebūtu bijuši gatavi.

Ja mēs negribam, lai kurš katrs lasītu mūsu domas, mēs varam ar savu gribu radīt 
to sabiezēšanos, kas padara tās neredzamas. Tomēr tie visi ir spēki, kuri cilvēkam 
vispirms jāapgūst, un dažiem tam ir vajadzīgs ilgs laiks.

Jums tas ir citādi, t.i., jūsu domāšana norisinās atšķirīgi. Ja es gribētu, es varētu 
lasīt  visas jūsu domas. Protams, tad man būtu citādi jānoskaņojas. Man ir pilnīgi 
jāsavienojas ar konkrēto cilvēku caur fluīdiem, tikai tad es jūtu katru viņa domu. Bet 
es to vēl neesmu darījis, jo tas attiecas uz personīgo un es uzskatu to par netaktisku 
rīcību. Man pietiek, ja es jūtu domas, kuras attiecas uz mani. Tās es jūtu tāpēc, ka tās 
lido pie manis un vienmēr sasniedz mani. Tāpēc es arī allaž zinu, kad jūs ar sāpēm 
atceraties mani, šīs domas jūs nevarat no manis noslēpt. Es kontrolēju, protams, arī 
domas par meditācijām, tāpat pie manis tiecas visas jūsu dziļi garīgās sarunas, jo to 
pa-mattonis arī ir saistīts ar mani, ar manu aiziešanu un ar manu pašreizējo dzīvi. 
Tikko jūs runājāt par garīgām lietām, es esmu klāt,  klausos un priecājos par jūsu 
dziļo interesi un pilnīgi pareizām izjūtām.
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1916. gada 27. marts
    Es jutu, ka jūs gaidāt, bet man nebija iespējas atnākt ātrāk.

Jums  jāzina,  ka  es  uzskatu  par  ļoti  bīstamiem visus  ziņojumus,  kurus  parasti 
sniedz mirušie. Arī tad, ja ziņojumi ir īsti, tie bieži vien noved cilvēkus no ceļa. Tas ir 
tāpēc, ka retais no viņiem ir tam aicināts.  Sasniedzis noteiktu pakāpi,  gars nekad 
vairs nevēstīs cilvēkiem svarīgus ziņojumus vai arī darīs to tikai ar savu Meistaru 
atļauju. Arī es sākumā rakstīju par visu ko, nevis vispirms prasīju atļauju tam. Tad 
pienāca brīdis, kad maniem ziņojumiem normālā kārtā būtu jābeidzas. Sākās mans 
pārbaudes laiks - vai mani var uzskatīt par pietiekami cienīgu uzsākt citādus sakarus 
ar jums un vai jūs esat tam nobrieduši. Tas man bija grūts laiks, jo es to nezināju un 
pēkšņi biju spiests izšķirties.

Kad abi pārbaudījumi tika izturēti, starp mums sākās pavisam citāda saskarsme. 
Jūs to diez vai būsiet pamanījuši, bet no tā laika mūsu attiecības kļuva par kaut ko 
gandrīz vai svētu, augstu, kas patiešām notiek tikai ļoti reti.

Pirmajās reizēs, kad es rakstīju zem augstākas kontroles, man viss bija noteikti 
iepriekš jāparāda bezgala daudzām citām garīgām būtnēm, kuras lielākoties piederēja 
pie augstākām pakāpēm. Jūs nevarat iedomāties, cik nopietni tas viss tika uztverts. 
Iesākumā man  tas  bija  ļoti  smagi,  tomēr  es  nedrīkstēju  pazaudēt  pavedienu.  Šie 
pirmie garīgie ziņojumi nozīmēja man šausmīgu gribas sasprindzinājumu. Tad viss 
tika atzīts par pareizu un labu. Es drīkstēju arī turpmāk palikt ar jums tiešā saiknē. 
Tomēr kopš tā laika mums tika novilktas stingras robežas: ja es tās būtu pārkāpis, es 
būtu visu paspēlējis. Tas man jums tomēr reiz bija jāpasaka, lai jūs nepielīdzinātu 
manus vēstījumus jums parastajiem garu ziņojumiem. Visaugstākie Meistari, kurus 
es pazīstu, vienmēr interesējas par manu darbu ar jums un par to, kā jūs uztverat 
vienu vai otru manu ziņojumu.

Tagad jūs zināt, cik tas viss ir neparasti, un sapratīsiet, kā es satraucos no domas 
vien, ka kāds no jums nezināšanas dēļ varētu kaut kā izjaukt šo saikni - neuztverot to 
pietiekami nopietni, atstāstot tālāk vai arī neuzticoties.

Tādēļ es lūdzu jūs šodien vēlreiz: uztveriet manus vārdus nopietni, turiet tos cieņā, 
ticiet man !

Jūsu Zigvarts

1916. gada 29. marts
Lūdzu saņemieties,  citādi  es  neko nevaru teikt.  Jūs jau nemaz nenojaušat,  cik 

stipras un traucējošas bieži ir jūsu domas; un, lai tiktu pie jums, man it kā jāizlaužas 
cauri biezai miglai.

Šodien es gribētu pastāstīt jums par spēku, par spēku mūsu garīgajā pasaulē, lai 
jūs saprastu, ka arī šeit notiek cīņa, proti, cīņa starp spēcīgāko, tātad augstāko, un 
zemāko. Jo šim zemajam bieži vien ir ļoti liels spēks. Protams, tas notiek tikai tajās 
pakāpēs, kur zemais vēl eksistē. Taču tas sava milzīgā spēka un iegūto spēju dēļ var 
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nonākt augstākajās pakāpēs, tā ka es sākumā patiesi par to brīnījos. Bet tad ir robeža, 
un to ļaunie gari, paldies Dievam, nespēj pārkāpt. Tā kā viņi pieņem veidolus, kuri 
var fascinēt cilvēku, tad cilvēks bieži ir pamatīgi apdraudēts. Par laimi ar mani tā 
bijis tikai vienu vienīgu reizi, kad es esmu ļāvies sevi samulsināt viņu pārvērtībām, 
taču  es  ļoti  drīz  pamanīju  viņu  nolūku.  Es  to  jums  vēl  nestāstīju,  jo  vēl  nebiju 
sasniedzis  pakāpi,  lai  varētu  runāt  par  zemākiem  elementiem  bez  nepatīkamām 
sekām. Tagad gan tas vairs ne ar ko nedraud, jo es atrodos sfērā virs šiem elementiem 
un man pašam piemīt lielāki spēki.

Šīs būtnes spēlējas šeit ar nabaga nezinošajiem tieši tāpat, kā to ir darījušas uz 
Zemes ar vājiem cilvēkiem.

Tas pat ir ļoti bieži sastopams gadījums un uz Zemes ir tieši tikpat liktenīgs kā 
šeit. Tādi draudi pastāv arī jebkurā medija darbošanās laikā, jo šie gari ir tūlīt klāt un 
tīksminās par seansa dalībnieku nopietnību, bailēm vai nemieru, ko panākuši ar savu 
mānīšanos.

Arī es sākumā esmu daudz cīnījies, kamēr mani neviens vairs netraucēja, kad ar 
jums runāju. Tagad ir pilnīgi izslēgts, ka manā klātbūtnē kādi patiesi slikti elementi 
izlauztos pie jums. Tas taču ir skaisti! Bet arī jums man jāsaka atzinības vārdi, jo ar 
savu dzīves veidu un atvērtību jūs esat stipri atbalstījuši mani manā darbā.

Un tagad es gribētu pateikt jums dažas vārsmas, kurām piemīt vara padzīt visu 
ļauno:

Liela ir Labā vara,
Liela ir griba pēc Labā,
Liela ir mīlestība pret Dievu,
Liels ir spēks manī.
Ļaunajam jāatkāpjas,
Viss tiecas uz augšu,
Lai skatītu Debešķīgo.
Vissvētākā Mīlestība,
Tu, Labā pamatspēks,
Tikai Tu pastāvi!

1916. gada 30. marts
Šodien runāsim par kādu citu tēmu, proti, mīlestību.
Jūs  taču zināt,  ka  mīlestība  ir  tas  augstākais  un vienīgais,  kas iet  cauri  visām 

dzīvēm, kamēr beigās tā iemiesojas garā un tādējādi pati  kļūst  par to.  Bet pastāv 
tūkstošiem mīlestības veidu; vispār mīlestība ir izjūta, kas izpaužas visdažādāk, jo 
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nav divu cilvēku uz Zemes, kas mīlētu patiešām vienādi. Augstākajās pakāpēs ir tikai 
viena un tā pati mīlestība, un pēc tās mums visiem jātiecas. Kamēr mēs esam cilvēki, 
mūsu mīlestībā pārāk viegli iejaucas egoisms, un tā vairs nav tīra sirds mīlestība. 
Mums  visiem  vajadzētu  būt  spējīgiem  mīlēt  tīri, es  ar  to  domāju  patiesi 
pašaizliedzīgu  mīlestību,  kas  palīdz  un  piedod  un  kas  nekad  nedomā  par  savām 
priekšrocībām.

Neaizmirstiet, ka neviens no jums nav tajā pakāpē, lai varētu nosodīt kādu cilvēku. 
To  drīkstētu  tikai  absolūti  brīvais  no  grēkiem,  bet  tieši  tas  jo  vairāk  nes  pretī 
sliktajam mīlestību. Jūs nekad nevarat pat nojaust noteiktu darbu cēloņus, kamēr esat 
cilvēki, un tāpēc jūs nedrīkstat nosodīt nevienu.

Un tagad par mīlestību, kādu pazīstam mēs, kura caurvij mūsu dzīvi kā pavasara 
ziedonis,  jo tai  ir  dziļāka izcelsme. Jo garīgāka tā top, jo dziļāka tā kļūst,  un, jo 
mazāk tā līdzinās pasaulīgai mīlestībai, jo drošāk tā tiek nostiprināta.

Mūsu  mīlestība  ir  tapšanas  procesā,  kādreiz  tā  sākusies  zem zilajām dienvidu 
debesīm un atnākusi krāšņajā vācu zemē, lai vēlreiz kopīgi tiektos pēc augstākām 
sfērām.

Arī pret saviem līdzcilvēkiem jums jāizrāda vairāk mīlestības. Tieši pret tiem, kuri 
jums liekas vismazāk mīlestību pelnījuši, mēģiniet aizdedzināt mīlestības dzirkstīti. 
Tikai  nedariet  to  ar  apziņu,  ka  jūs  tādējādi  palīdzat  paši  sev;  tad  tā  nebūtu  tīra 
mīlestība.  Papūlieties  mīlēt  tieši  tad,  kad  jums  kaut  kas  riebjas,  un  mēģiniet  šo 
mīlestību saprast un izzināt. Šeit es nedomāju līdzcietību, bet gan mīlestību! Tieši 
tādēļ, ka tas ir tik grūti, es gribētu likt jums to pie sirds, jo šo mīlestību ir mācījis 
Kristus.

No katras mīlestības domas, kā es jums to esmu aprakstījis, izaug mazs, maigs 
ziediņš, un, kad jūs būsiet nopinuši no tām veselu vainagu, Kristus pats uzliks to 
jums galvā.

Domājiet par mani, jūsu Zigvartu, kam visa būtība ir piepildīta ar mīlestību, bet 
kam vēl daudz jāmācās tieši mīlestībā pret būtnēm, kuras viņu nepievelk.
1916. gada 31. marts

Šodien mēs esam kopā apbrīnojuši Zemes skaistumu, man pašam bija prieks par 
to.  Caur  jūsu izjūtām pārdzīvojot  dabas brīnumus,  es  ļāvos jūsu  fluīdiem,  varēju 
redzēt tāpat kā jūs, un tas mani dziļi iedvesmoja.

Šeit, pēc fiziskās substances atstāšanas, šādi mirkļi var būt tikai tad, ja cilvēks to ir 
pelnījis,  turpretī jūs uz Zemes varat tos pieredzēt jebkurā laikā. Pie mums viss ir 
daudz stingrāk, vienmēr un visur ir savi likumi. Sākumā tas ir grūti, jo cilvēks allaž 
aizmirst,  ka  ikviena doma tiek redzēta un kontrolēta. Tāpēc īpaši smagi te ir tām 
dvēselēm,  kuru  dabā  nav  vaļsirdības,  jo  tās  nevar  tik  ātri  pierast  pie  atvērtības. 
Iegaumējiet to un rīkojieties atbilstoši.

Patiesība ir kaut kas skaists, tā sēj sēklas, no kurām izaug zelta augļi.
Es pirmīt dzirdēju, ko jūs teicāt, lasot manus ziņojumus.
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Devahāna ir debesis. Tur var ieiet tikai tie, kuri ir visu pārvarējuši un nolikuši. 
Diez  vai  es  esmu  spējīgs  rakstīt  par  Devahānu,  tāpēc  ka  es  tam  nevaru  atrast 
izpausmes  veidu.  Jums  jāzina,  ka  es  vēl  neesmu  pilnīgi  sasniedzis  šo  sfēru.  Es 
atrodos pārejas pakāpē starp pēdējo astrālo sfēru un Devahānu. Es varētu domāt, ka 
esmu jau tur, tāpēc ka nesu sevī priekšnojautu par to un iekšēji redzu, kas ir viņpus 
šīs sfēras.

Šī debesu pasaule pārspēj visus priekšstatus, kurus jūs, cilvēki, varat sev izveidot, 
jo tā ir tik bagāta ar visaptverošiem pārdzīvojumiem un augstākajiem redzējumiem, 
ka šos varenos iespaidus nekad nebūs iespējams ietērpt vārdos.

Jūs noteikti brīnāties, ka es par to runāju, pats nebūdams šajā sfērā; taču ir tā: es 
šeit redzu, kas tur ieiet un no turienes iznāk, un, tā kā es pavisam drīz pats tikšu 
uzņemts Devahānā, es jūtu,  ko pārdzīvo citi,  kuri  bieži atgriežas uz īsu brīdi,  lai 
uzmeklētu savus draugus.

Es jau pirms kāda laika teicu jums, ka esmu Devahānā. Toreiz es patiešām ticēju, 
ka,  sasniedzis  savu  tagadējo  sfēru,  es  jau  esmu  debesu  sfērā.  Tikai  ar  laiku  es 
pamanīju, ka ir vēl kas cits, kas man līdz šim ir slēgts. Tāpēc jums jāpiedod šī kļūme. 
Bet jūs tagad sapratīsiet, ka es varēju tā domāt, jo jau šeit ir viss, kas vajadzīgs. Man 
vēl tikai jāiemācās pilnīgi ieraudzīt un pazīt visas gaismas būtnes. To es vēl nespēju. 
Tomēr mani apņem gaismas jūra, no kuras man pieplūst arvien jauni spēki mūzikas 
radīšanai un arī citiem nolūkiem. Tas viss ir gatavošanās ieiešanai Devahānā.

Domājiet par mani ar laimes izjūtu, jo pārdzīvojumu un laimes pārpilnība strāvo 
cauri visai manai esamībai. Taču nolaišanās pie jums nesagādā man nekādas grūtības, 
tieši pretēji. Es tagad esmu ieguvis tam spēku un līdzekļus: es uztveru jūsu mīļos 
fluīdus un tūlīt ienāku jūsu jomā.

Laimi  es  izjūtu  gan  šeit,  gan  tur.  Tas  līdzinās  lejupslīdei  no  vissvētāko  kalnu 
virsotnēm ielejās, kur Zemes ziedonis un ziedu smarža piepilda jūs ar svētlaimi.

Tādējādi jums tagad jāiztēlojas jūsu Zigvarts, jums, kuri ar savu pašaizliedzīgo 
mīlestību esat stipri saistījuši mani pie jūsu Zemes, kuru es caur jums vēl mīlu, jo tā  
mūs vieno.

1916. gada 1. aprīlis
Ļaujiet  man baudīt  dabas krāšņumu, ko Dievs deva jums, cilvēkiem, mūžīgam 

priekam un kā dāvanu dvēselēm. Jūs to esat uzņēmuši sevī, kā Dievs to jums vēlējis. 
Bet cik daudziem nav ne dzirksts mīlestības pret  visu no mīlestības radīto! Jums 
pieder viss,  tikko jūs to ar mīlestību uzņemat savā iekšējā pasaulē:  augsti,  sniega 
klāti  kalni  -  šķīstuma  simbols;  nekad  nerimstošā  strautu  čalošana;  tumšās  egles, 
dzīves greznums; dīgstošā, mūžīgi topošā Zeme; putnu dziesmas, prieks un jautrība; 
debesis, mūžīgi mainīgais, krāsās atdzimstošais debesjums, pasauļu dzimtene.

Ai, Saule, tu, pasaules degpunkts, tu, dižā un mierīgā, kuras rokās viss dzīvo! Tu, 
augšanas centrs, tu, maigā, tu, visu dodošā. Arī man tu devi radošo spēku.
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Tā es atkal  raugos tevī,  mīļotā Zeme,  tevī,  Saule,  tevī,  debess!  Par  to  visu es 
pateicos manam Radītājam mūžībā.

Viss, ko jūs redzat sev apkārt dabā, ir jūsu iekšējās būtības spoguļattēls. Jums tikai 
jāiemācās  saprast  un  visu  pareizi  saskatīt,  tad  jūs  atradīsiet  itin  visu.  Ikvienai 
dvēseles kustībai un ikvienai garīgai atziņai ir paralēle dabā. Ta ir kā pastāvīga jūsu 
un dabas ķermeņu ap jums mijiedarbība. Viens nevar dzīvot bez otra, tas nodrošina 
savstarpēju attīstību, viss papildina cits citu. Ikviens ņem no otra, un ņemot kļūst 
arvien bagātāks.

Kāpēc cilvēki smeļas tik maz spēka no dabas? Tā taču viņiem tika dota ņemšanai! 
Bet  cilvēks  pašreizējā  attīstības  fāzē  zaudējis  saikni  ar  dabu,  viņš  ir  kā 
bezpajumtnieks. Tas ir cēlonis pašreizējo paaudžu bezspēcībai un panīkumam. Bet 
nāks laiks, kad Zeme atkal kļūs par visu spēku pirmavotu, kur iemiesosies garīgais, 
lai vēl smeltos no Zemes dabas. Jo Zeme ir pilna spēku, kurus varēs izmantot arī  
garīgais  noteiktu  mērķu  sasniegšanai.  Zeme  vēl  nav  nospēlējusi  savu  lomu,  bet 
šausmīgais laiks,  kad bija panīkusi jebkāda dabas un tās garīgo pamatu izjūta un 
izpratne, tagad iet uz beigām, un par to mums jāpateicas galvenokārt karam.

Tas bija lielais, šausmas iedvesošais jaunas redzēšanas sākums un sen aizmirsto, 
senseno spēku atdzīvošanās, kuru mērķis ir izziņa - jau fiziskajā ietērpā.

1916. gada 2. aprīlis
Vakar es runāju ar jums par spēku, kas mīt dabā. Šodien mēs runāsim par cilvēka 

attīstību dabā.
Viss, kas cilvēkam ir apkārt, ietekmē viņu - un ne tikai viņa fizisko ķermeni, bet 

arī viņa būtību, viņa individualitāti, viņa Es.
Pieņemsim, kāds cilvēks dzīvo lielpilsētā. Tad notiek, lūk, kas: katra doma, ko 

domā  cilvēki,  kurus  viņš  satiek,  ietriecas  viņa  fluīdu  lokā  un  tur  līdz  noteiktai 
pakāpei iesakņojas. Ja nu šim cilvēkam ir nosliece uz labo, bet cita cilvēka doma ir 
slikta,  tad,  lai  sevi  pasargātu,  viņam  būtībā  vajadzētu  tūlīt  ar  milzīgu  gribas 
sasprindzinājumu iznīcināt šīs domas ķermeni. Bet, tā kā cilvēks to pamana ļoti retos 
gadījumos  un  tāpēc  nedomā  par  aizsargāšanos,  tad  svešās  sliktās  domas  var 
pamazām sabojāt šo nevainīgo cilvēku. Tāds ir lielpilsētas lāsts.

Dabā tas ir citādi.  Tur cilvēks ar katru elpas vilcienu ieelpo jaunu dzīvību. Ja, 
piemēram, kāds slikts cilvēks ir viens pats dabā un tur domā savas sliktās domas, tad 
tās spindz visapkārt, meklēdamas atbalstu. Dabā nekas tās neuztver, tās neatrod sev 
auglīgu augsni, jo visa daba ir noslēgta pret šādu ietekmi. Tātad doma kļūst arvien 
vājāka  un  vājāka,  kamēr  visbeidzot  pavisam  iznīkst.  Tas  rada  cilvēkā  īpatnēju 
atbrīvotības sajūtu, jo ikviena viņa sliktā doma pamazām gaist.

Tie bija divi pretēji piemēri.
Bet tagad parunāsim par to, kādas domas rada pati daba: tur pat katram mazam 

augam apkārt  ir  smalka  maza  aura,  kas  izstaro  apmierinātību.  Visām šīm aurām 
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piemīt  stipra  pievilkšanās  tieksme  pie  cilvēka,  un  katrs  mazs  augs  virzās  savā 
attīstībā nedaudz uz priekšu, kad kāds cilvēks saistās ar to ar savām tiešajām, uz šo 
augu virzītajām domām, vienlaikus paņemot sev kaut ko no šīs mazās miera auras. 
Savukārt cilvēks, kurš savās domās nodarbojas ar dabu, pastāvīgi, lai arī neapzināti, 
ņem no dabas kaut ko tādu, kas labvēlīgi viņu ietekmē. Tātad starp mums un dabu 
norisinās pastāvīgs došanas un ņemšanas process.

Ai, daba, tu, kas tika mūsu Tēva radīta visu moku remdēšanai, kuras vienmēr nes 
sev līdzi dzīve uz Zemes! Uzdāvini, Tēvs, mums acis ieraudzīšanai, lai mēs saprastu 
Tavas radības dziļo jēgu. Tu zināji,  kādas ciešanas gaida mūs ceļā,  tādēļ Tu mūs 
veldzē ar Zemes sūro krāšņumu, jo pasaules gals ir no mums vēl tālu.

Mēs pateicāmies par Tavas Zemes palīdzību un gribam jau šeit meklēt debesis, 
kas reiz mūs uzņems savā atbrīvojošajā klēpī. Šeit ir dzīvība, līdzīga debesu dzīvībai. 
Tādēļ mēs lūdzam Tevi, visulabestīgais Tēvs, dod mums žēlīgi no Tavas gudrības, 
lai, šādi apdāvināti, mēs jau uz Zemes varētu atrast debesis.

1916. gada 4. aprīlis
Es gribētu vēl kaut ko piebilsts pēdējiem vēstījumiem.
Būtņu attīstība,  kuras  lēni  cīnījās  augšup,  lai  kļūtu  par  cilvēkiem,  ir  viena  no 

grūtākajām problēmām. Bieži gribas jautāt, kādēļ cilvēks vispār bija jārada? Vai viņa 
garīgā attīstība nav viena mūžīga pacelšanās un nolaišanās? Redziet, cilvēks taču ir 
viduspunkts  visā  attīstības  gaitā.  No  cilvēkiem  taps  Dieva  Dēli.  Šeit  uz  Zemes 
kādreiz pasaulīgā veidolā staigāja būtnes, kuras no mūsu tagadējās attīstības pakāpes 
var tikai nojaust esam visaugstākajās sfērās. Doma vien par reālu tik augstu garīgu 
būtņu eksistenci piepilda mūs ar svētlaimi, bet arī tās kādreiz bija cilvēki. Arī tās ir  
izgājušas Zemes attīstību.

Cik skaisti ir kavēties jūsu starpā, kad jūs mani pilnīgi saprotat, taču nav viegli būt 
ap  jums,  kad  jūs  nomāc  rūpes,  kad  jūs  sūrojaties,  vaimanājat  un  baiļojaties  par 
pasaulīgām lietām, kuras taču jūsu garam neko nenozīmē. Tad kavēšanās jums blakus 
kļūst man par mocībām. Jo saulainākas jūsu tieksmes, jo saulaināk domājat un jūtat, 
jo vairāk es esmu pie jums. Cilvēka dižums atbilst tam, cik tālu viņš nes sev līdzi 
savu sauli. Saulē ir laime, laime, kas pieder jums visiem, ko jūs gan vēl gaužām reti 
pareizi saprotat.

Es esmu pie jums ar mīlestību.
Jūsu Zigvarts

1916. gada 6. aprīlis
Es gribētu tev šodien īsumā pastāstīt par to, kā cilvēkam normāli būtu jāattīstās, 

lai viņš vēl uz Zemes tiktu tik tālu, ka paceltos pāri matērijai.
Pirmajā  stadijā  ar  meditācijām  tiek  attīstīta  mīlestība  pret  dievišķo  un,  cik 
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iespējams, arī jau vingrināta griba un koncentrācijas spēja. Taču galvenais šeit paliek 
mīlestības attīstība un vēlme tuvoties garīgajai pasaulei, sevi iedomāties tajā un izjust 
laimi par To, kas Tuvojas.

Otra stadija, kas ir daudz grūtāka, var sākties tikai tad, kad pirmā ir pilnīgi apgūta 
un ir kļuvusi par cilvēka būtības daļu. Šīs stadijas mērķis ir gribas attīstīšana, kas 
prasa  vairāk  laika.  Taču  rezultāti  ir  jūtamāki  un  tāpēc  varbūt  iepriecinošāki,  jo 
vieglāk ir uztverami progresa simptomi. Kad šis otrās pakāpes darbs ir izpildīts, tad 
sākas trešā stadija. Laiks, lai iedziļinātos visās pastāvošajās lietās, dziļāko pārdomu 
laiks, kas prasa bezgala daudz miera. Taču tā drīz vien rodas izpratne un no izpratnes 
- garīga redzēšana, lietu iekšējās būtības aptveršana. To varētu saukt par gaišredzību, 
kaut  gan  tā  ir  daudz  dziļāka  redzēšana,  proti,  redzēšana,  izejot  no  mūsu  iekšējā 
dievišķīguma.

Ceļš  cauri  šīm trim pakāpēm par  spīti  bezgala  lielajam darbam ir  saulains  un 
ziediem kaisīts, tā kā cilvēks nedrīkstētu izsamist. Jums, mani mīļie, es visur eju pa 
priekšu,  lai  parādītu,  kā  var  ar  smaidu iziet  visgrūtākos  ceļus.  Jūsu  gribā  slēpjas 
piepildīšanās spēks. Jūs nekad nedrīkstat ļauties šaubām. Tas būtu liels šķērslis.

1916. gada 7. aprīlis
Šodien es gribu jums dot lūgšanu, kura jāsaka rūpju stundās. Es gribu nodiktēt to 

tev vārdu pa vārdam, pieraksti to precīzi. Nekas, ja arī jūs īsti nesaprotat tās jēgu.  
Neko tajā nemainiet, citādi tā zaudēs savu spēku!

Es stāvu Tavā priekšā, pārdzīvojums un rīcība.
Es smeļos vēlreiz sev spēku no Tevis, Kungs.
Uzklausi mani!
Un, kad es, pilnīgi ietīts naksnīgā tumsā,

                     cīnos pēc elpas, kas ceļas no Tevis, tad ļauj tomēr atcerēties
man tās dienas un stundas, kad es vēl biju ar Tevi viens.
Tik viena doma no tā laika - pilna un dziļa - lai piepilda mani, 
Tad no tevis, stunda, kas nomāc mani kā murgs, es esmu brīvs.
Un, lai cik esi liela tu, mana vēlme, es vēlos Tevi,
Tēvs, jo Tu vienīgais cel mani augšup 
No jebkuras tumsas gaismai pretī, kuras mirdzums 
Tevi apņem. Tu, varenais spēks un mīlestība,
Pagātnes dzimtene!
Manas dvēseles svētlaimības pārdzīvojums, 
pietiek ar vienu pašu mirkli,
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lai radītu jauno.
Šis jaunais ir: no jauna kļūt vienam ar Tevi, Dievs!
Lai no manas izsenās dzimtenes jauna dzimtene 
paceltos augšām - kur vecais Dievs vēlreiz 
no jauna un jauns saderinās ar mani - to lūdzu es, 
žēlīgais Kungs, pirms nostājos es uz cietā akmens.
Jo atceru brīžos par rozēm akmeņi kļūs.

Tas bija grūts tulkojums. Ja jūs varat, iemācieties to tomēr no galvas, lai jūs varētu 
ar to meditēt nopietnos brīžos. Šī lūgšana, atskatoties tālajā pagātnē, stipri veicinās 
jūsu zināšanas un tādējādi piešķirs jums spēku un drošības sajūtu.
Arvien ar to pašu dziļo mīlestību

jūsu Zigvarts

1916. gada 12. aprīlis
Lūdzu, neapstājieties, pildot jebkuru garīgo darbu, domājiet par to, ka tas ir viens 

piliens kausa, no kura kādreiz es kopā ar jums dzeršu. Nekas nav zaudēts, vismazākā 
lūgšana veicina jūs un pilda kausu.

Ja cilvēce zinātu, cik bezgala daudz cilvēks var savā Zemes dzīvē panākt savai 
pilnveidošanai,  sagatavošanai  un,  pirmām  kārtām,  savas  karmas  uzlabošanai, 
pateicoties domām par Dievu un garīgo pasauli, cik citāda tā būtu! Jūs tagad to zināt 
caur mani, tādēļ jums jāmēģina arvien vairāk iedziļināties garīgajā dzīvē. Es jau pats 
zinu, ka ir dienas un stundas, kad mūs šis darbs ne visai iepriecina, taču tas jāpārvar, 
jo tagad garīgais darbs ir kļuvis par jūsu pienākumu.

Tagad vairs neder sekot garīgām interesēm tikai tad, kad jums ir vēlme to darīt, 
ne, katru dienu ir jātiek uz priekšu. Katru dienu jums sevī kaut kas jāuzņem, lasot, 
lūdzot,  meditējot  vai  domājot,  vai  arī  tikai  precīzi  izpildot  norādījumus,  kurus es 
drīkstēju jums sniegt un caur kuriem jūsu gars briest arvien vairāk. Jūs nedrīkstat 
aizmirst,  ka  jūsu dzīve  ir  nostājusies  uz  cita  ceļa  un līdz  ar  to  uzņēmusies citus 
pienākumus, kuriem jātiek izpildītiem. No savas brīvas gribas jūs nostājaties uz šī 
ceļa, kas ir vienīgais, uz kura var sasniegt patiesu laimi.

Ejot šo ceļu, jūsos sāks mosties arī citi dzīves mērķi, un tie stiprinās jūsu gribu, lai 
jūs varētu izpildīt pienākumus, kurus jūs brīvprātīgi esat uzņēmušies.
Dziļā mīlestībā,

jūsu Zigvarts
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Un beigās viena īsa vakara lūgšana:

Šī diena tuvojas beigām,                                        Gaviles noliki tu,
Tai seko pilnības diena.                                          Savu zelta zobenu, Saule,
Snaudošā Zeme mostas                                          Lai no rīta pamostos atkal
Citas pasaules sapņiem.                                         Un priecīgi dotos ceļā.

                                            Ta eju ar’ es uz beigām,
                                            Savas rūpes nolieku kapā,
                                            Izplešu dvēseles spārnus -
                                            Lidot pie Tevis, pie Tevis.

Es gribu tev šodien pastāstīt, kā mēs šeit svinam tā visizcilākā notikuma svētkus, 
kuru pasaule ir pārdzīvojusi šajā attīstības fāzē. Toreiz uzkrātie spēki no jauna tika 
sadalīti  būtnēm,  kas  pieder  Zemes  attīstībai.  Tas  ir  kā  snaudošo  enerģiju 
atdzīvināšana, kuras, pateicoties dievišķā Pestītāja gribas reiz radītajām domām, no 
jauna tiek aizdedzinātas nabaga cilvēces svētībai. Tādējādi arvien no jauna pestīšanas 
darbs piepilda jūs ar Kristus spēku. Protams, tas iedarbojas uz cilvēku - pašlaik un 
toreiz - pavisam citādi. Tas ir garīgās atziņas, kas viņu piepilda, taču viņš var tās 
uztvert un saprast  tikai tad,  ja ir  nobriedis tam, lai  atvērtu savu dvēseli dievišķās 
svētības straumei. Un pat tādām dvēselēm šī veldze netiek iedalīta vienādi. Katra 
saņem atbilstoši tam, cik šīs palīdzības un svētības cienīgu tā ir sevi parādījusi. Tagad 
jums jāsaprot, ka Ciešanu un Lieldienu laikā jūs svinat ne tikai atmiņu svētkus, un 
jums  pilnībā  jāatver  savas  dvēseles  vārti  šai  visvarenajai  mistērijai,  lai  saņemtu 
svētību, apgaismību un palīdzību, kas jums visdziļākā mīlestībā tiek dota arvien no 
jauna.

Noliecieties padevībā. Atveriet savas sirdis un saņemiet atbrīvojošā spēka svētību 
no Ta, kas Augšāmcēlies!

Mēs esam vienoti mīlestībā.
Svētajā  stundā  es  nācu  pie  jums,  atceroties  kopīgi  pārdzīvotos  svētkus.  Cik 

dedzīgi es sajutu pirmo reizi mūsu Kunga miesu. Es padevīgi noliecos Viņa milzīgās 
varas priekšā un patiešām sajutu svētību, kas radās no šī pārdzīvojuma. Vēlāk tas 
kļuva citādi, es arvien retāk gāju pie Dievgalda, jo tas man vairs nedeva to, ko es biju 
gaidījis. Nē, tas atstāja mani pilnīgi aukstu. Bet tas bija pārejas laiks, kas jāpiedzīvo 
ikvienam. Tad es atkal atradu sevi un līdz ar to arī reliģijas svētību, un manī dzima 
prieks par visu mūžīgo, lai nekad vairs neizzustu. Tās bija dažādas fāzes, kurām man 
bija jāiziet cauri, kamēr mana ticība kļuva stipra kā klints - uz mūžiem.

Tā es šodien raugos uz jums lejup, vienots ar jums viscēlākajā mīlestībā, kas tagad 
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attiecas arī uz mūsu Kungu un Pestītāju.
Tieši  šodien,  augstās  Mīlestības  dienā,  kad  Viņš  aiz  mīlestības  atdeva  savu 

dzīvību, es patiešām pateicos tai stundai, kas atņēma mani Zemei, lai tiktu piepildīts 
tas, ko es jau reiz drīkstēju jums pateikt: pateicoties mūsu mīlestības spēkam, radās 
cēlā  kopiena,  kuras  uzdevums  ir  ar  manis  sniegtajiem  ziņojumiem  palīdzēt  tās 
izplatībai. Pateicoties manai nāvei, jūsos tika modināts tas, kas bija atstāts dīkā visus 
garos jūsu Zemes dzīves gadus.

Vai apjaušat, kādēļ es jums to saku tieši šodien? Cilvēku ceļi ir tik dažādi, taču 
kaut kas paliek allaž nemainīgs: vienam ir jāaiziet, lai citi varētu pastāvēt. Nu jūs 
tagad  saprotat,  ka  es  no  jums  aizgāju,  lai  patiešām  jums  piederētu.  Toreiz  es 
piederēju jums tikai daļēji, tagad es piederu jums pilnīgi.

Vai jūs tagad saprotat,  kādēļ es nevilcinājos,  kad man uzsmaidīja šī  laime? Es 
varēju jūs uzmodināt, es drīkstēju parādīt jums Debesis!

Tas bija tas, ko es gribēju jums pateikt šodien - dienā, kad Pestītājs atdeva savu 
dzīvību cilvēces labā, jo šī diena atnesa piepildījumu arī mums.

1916. gada 22. aprīlis
Es esmu klāt, es, Zigvarts.
Tātad klausies : arī mums ir Lieldienu svinības, taču tas, ko mēs svinam, ir kaut 

kas  pavisam  cits.  Ja  pie  jums  tā  ir  Kristus  -  Jēzus  Atkalparādīšanās 
(Augšāmcelšanās), tad šeit tā ir atkalsavienošanās ar Viņa būtnes augstāko daļu, kuru 
Viņš bija atstājis savu zemes gaitu laikā. Šī sadalīšanās, ko Kristus bija uzņēmies, ir 
tik neizsakāmi dziļa sevis pārvarēšana, ka mums jāmetas ceļos šī dižā darba priekšā. 
Mēs visi tikai šeit varējām izjust, ko īstenībā nozīmē tik augstas būtnes kā Kristus 
nokāpšana  lejup.  Neskatoties  uz  manu  godbijību  šī  Gaismas  veidola  priekšā,  es 
tomēr,  dzīvodams uz  Zemes,  pat  ne  tuvu  nenojautu,  kas  īsti  bija  Kristus. Kā  šī 
dievišķā  būtne  spēja  izbaudīt  visu  Zemes  postažu  un  ne  niekam nepaiet  garām, 
neiedziļinoties tajā līdz pašiem pamatiem. Tas ir vairāk nekā liels, tas ir neaptverams 
un vienreizējs darbs visā Zemes un pasaules attīstībā.

Diemžēl jūs neviens tomēr nespējat to aptvert tā, kā es jums to labprāt gribētu 
attēlot, un tādēļ es varu dot jums tikai vienu padomu: mīliet Pestītāju, mīliet Viņu 
vairāk par  visu.  Nekavējieties  priecīgi  upurēt  Viņam to,  ko Viņš  no jums prasīs. 
Atcerieties Viņu ar atdevi un mīlestību, kas ir spējīga uz visu!

Nāks laiks, kad jūs jutīsiet tāpat kā es. Tad jūs atcerēsieties ar pateicību to, ka es 
jau tagad, jūsu Zemes dzīvē, mēģināju paskaidrot, cik stiprai jātop jūsu mīlestībai 
pret Viņu. Sauciet mani, kad jūs lūgšanā vēršaties pie Viņa un nododaties Viņam. Cik 
labprāt es pievienojos jums tādos brīžos. Tad mēs esam vienoti kopējās domās par 
Viņu.
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1916. gada 23. aprīlis
Vakar stāstīju jums par Jēzu Kristu un šodien gribu pastāstīt par svētumiem, kas 

glabājas dziļi apslēpti noteiktos ļoti stingros un augsta ranga klosteros, kuri atrodas 
nomaļus  no  cilvēku  apdzīvotām vietām.  Tur  tiek  uzglabāts  pilnīgi  precīzs  Jēzus 
dzīves  atstāstījums,  arī  Viņa  izjūtas  ir  pierakstītas,  un  tās  veido  lielu  bagātību 
galvenokārt tiem, kuriem ir dāvāta iespēja ieraudzīt un izpētīt Viņa dzīves veikumu. 
Kā  šīs  piezīmes  ir  radušās,  es  jums  kādreiz  vēlāk  pastāstīšu,  tas  ir  vienīgais 
aptverošais darbs par Jēzu, kur ikviens vārds ir patiesība. Jūs interesēs, kādēļ tas ir 
atrodams tieši tur. Redzat, dažus no šiem ārpasaulei pilnīgi nezināmajiem klosteriem 
aizņem brālības, kuru attīstības pakāpe ir ļoti augsta. Ir klosteri, kuros gandrīz visi 
brāļi  ir  sasnieguši aptuveni vienādu pilnību. Tur tātad šis darbs tiek uzglabāts un 
sargāts kā visaugstākā vērtība, kā Debesu eliksīrs. Protams, par šīs kopienas brāļiem 
kļūst tikai tie, kuri ir izcīnījuši visu un ir tam nobrieduši. Bieži paiet vesela dzīve, 
kamēr kāds tiek uzņemts šajā augstākajā kopienā. Gaužām reti tur iekļūst kāds jauns 
cilvēks, kurš vēl ir saistīts ar dzīvi; tas vienmēr ir ārkārtējs izņēmums, jo parasti šādi 
tiek pagodināti patiesi veci ļaudis.

Jūs brīnīsieties, bet tādas vietas pastāv arī sievietēm. Arī viņas tiek ielaistas tur, 
kur tiek uzglabāta augstākā dāvana cilvēcei; un viņām ir māsības (līdzīgi brālībām), 
kurās  tiek  pieprasīta  ļoti  augsta  attīstības  pakāpe,  un  tur  pārsvarā  ir  jaunākas 
sievietes,  jo sieviete jau savas dzīves ziedu laikā var ievākt pilnīgi nogatavojušus 
augļus, uz ko jauns vīrietis ir spējīgs tikai ļoti retos gadījumos. Tā ir ļoti liela svētība 
sieviešu dzimtai. Viņām ir jāiztur mazāka cīņa, un viņu ceļš uz pilnību nav tik grūts 
kā vīrietim.

Neviens nevar piekļūt šiem klosteriem, ja nu vienīgi kāds apskaidrotais, kuram 
par to tiktu paziņots garīgā ceļā un norādīts ceļš uz turieni. Parastais mirstīgais pat 
nenojauš  par  to  eksistenci,  un  tomēr  tie  pastāv,  lai  palīdzētu  cilvēcei.  Kopienas 
locekļiem piemīt  tik  liels  spēks,  ka  tie  kopīgiem centieniem ar  savu darbību var 
ietekmēt veselas tautas.

Viņi  pārredz  visu,  un  viņu  dzīve,  neskatoties  uz  vientulību,  norisinās  it  visās 
zemēs un it visās tautās. Viņi ir, tā teikt, visur, un viņi zina un pazīst visas ārējās 
norises.

Es varu jums tik daudz par to stāstīt, tāpēc ka es biju pie viņiem viesos. Bezgala 
labi es jūtos viņu vidū. Tā ir harmonija, tā ir patiesi īsta brālība, jo viņu starpā valda 
pilnīga vienotība! Kaut kopība starp tagadējiem garīgiem virzieniem uz Zemes būtu 
vismaz  uz  pusi  tik  līdzsvarota  un  patīkama  kā  šī  -  savā  mīlestībā,  maigumā  un 
diženumā!

Es  drīkstēju  arī  iedziļināties  Kristus  darbā.  Cik  neapjaušami  skaistas  bija  šīs 
stundas! No turienes es esmu guvis zināšanas,  par kurām es jau vakar runāju un 
pateicoties kurām tagad varu apjaust mūsu Pestītāja diženumu. Klāt paša izjūtām es 
esmu  smēlies  savas  zināšanas  par  Kristu  no  šī  darba.  Tā  bija  īpatnēji  laimīga 
sagadīšanās,  ka es drīkstēju tur nonākt,  šajā dziļajā pasaulē.  Vienu no brāļiem es 
nejauši sastapu šeit, kad biju aizņemts ar kādu maldu iznīcināšanu. Es paskatījos uz 
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viņu, viņš mani pazina - acīmredzot no kādas agrākas dzīves. Viņš uzlūkoja mani 
pētoši un tad ļoti laipni jautāja, vai es negribot atnākt viņam līdzi, viņam vajagot 
nokļūt atpakaļ savā fiziskajā miesā svēto brāļu mītnē. Es ne uzreiz sapratu viņu, bet 
jutu, ka viņš ir ļoti attīstīts, gudrs un labs gars, un gāju viņam līdzi. Es biju pārsteigts, 
kad atradu uz Zemes tik augstu kopienu un visus turklāt vēl fiziskos veidolos. Arī pie 
sievietēm  es  biju.  Viņas  sagaidīja  mani  ar  cieņu  un  svētumu,  kāds  piemīt 
priesterienēm, un izrādīja man neaprakstāmu labestību.

Es domāju, ka tas viss var likties jums gandrīz vai kā tāda dīvaina pasaka, tomēr 
jūs patiešām varat man ticēt. Arī dzīve garīgajā pasaulē kādam ienācējam sākumā 
vienmēr liksies kā pasaka, kamēr viņš reiz sapratīs, ka tas viss ir īstenība.

Vispār es esmu apmierināts ar jūsu darbu, taču gadās arī tādas dienas, kad jūs esat 
pārāk nolaidīgi. Par laimi tagad jūs paši sevi kontrolējat, tas atvieglo man šo lietu.

Arlabunakti, mani mīļie!
Domājiet par mani ar laimes izjūtu, nevis sērīgi.

Vienmēr jūsu Zigvarts

1916. gada 27. aprīlis
Tēvs, kurš valda pār klusumu un mūžību,
Tevī ir miers, no Tevis plūst spēks.
Vissvētākajos mirkļos mēs sajūtam, redzam tikai Tavu spoguļattēlu. 
Tikai nojausmā mēs varam izjust Tavas būtnes pirmspēku. 
Tik liels Tu esi, pasaules Valdnieks!
Taču, lai mēs varētu Tevi sasniegt,
Tu ieliki ilgas mūsu sirdīs, lai mūsu mīlestība, 
savu spēkpilno spārnu nesta, tuvotos Tev.
Mans Tēvs, Mūžīgās gaismas jūras spozmes apņemts,
                                                  mūsos ir Tavs tēls,
Un, lai tas atdzīvotos,
Tu devi mums pilienu no Mīlestības pirmavota, 
kas, veldzējot mūsu ilgas, radīja ticību.

Tā Tu mūs vadi, trīskārši nesot: ar ilgām, mīlestību un ticību - pie Tavas valstības 
plaši  atvērtajiem vārtiem.  Un,  raugi,  tas,  ko  Tu mums devi  ar  savām mīlošajām 
rokām, stāv mūsu priekšā, garīgi apskaidrots, patiesības tērpā.
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Ilgas, maigas, meklējošas, sajust gribošas,
jūs sniedzāt man savas rokas un parādījāt ceļu. 
Mīlestība, svētā, dievišķā,
no tavām rokām es saņēmu zelta atslēgu no vārtiem.
Un Tavs spēks, ticība mūžībai, deva man varu. 
Vārti atsprāga vaļā, un es skatīju gaismu!
Tēvs, nu es esmu Tavs!
Tavs miers pārņem mani.
Tavas mūžības klusums apņem mani.
Tava mīlestība caurvij mani, -
un pār manu dzīvi šalc svētie ozoli 
(atmiņas par kādu inkarnāciju senā pagātnē).

1916. gada 28. aprīlis
Straumes, kas aptver jūs, izplatās arī uz citiem. Pavisam viegli, tā ka viņi nemaz 

nemana, no kurienes nāk ietekme, viņi tiek iesaistīti - vispirms caur interesi, tad caur 
izjūtām, vēlāk tas kļūst par pārliecību un par augšanas un tapšanas gribu, kas viņus 
piepilda.  Tā  daži,  pilnīgi  negaidot,  mainīs  savu  dzīvi  un  kļūs  par  mūsu 
līdzstrādniekiem. Bet vēl jāpaiet laikam; vispirms lēni jāizlaiž saknes, tad parādīsies 
lapiņas: tās ir tikai pirmās krāšņo ticības ziedu vēstneses, un tad radīsies augļi, kuri 
nogatavosies un, tūkstoškārt pavairojušies, izkaisīs savas sēklas.

Arī jums pacietīgi jāgaida. Vēl viss šalc un brāž ap jums. Taču tā ir viļņošanās, kas 
drīz vien norims un kļūs par gludu jūras virsmu.

Kā cīnītājiem jums vēl nepiemīt spēks,  lai  pilnā mērā izstarotu to gaismu, kas 
jūsos rodas, kā jūs to vēlāk varēsiet, tādējādi palīdzot saviem laikabiedriem.

Jums gan vēl jāstrādā, taču zem jūsu darbīgajām rokām jau aug un briest augļi, 
kuri kādreiz darīs jūs un mani laimīgus.

1916. gada maija sākums
Kopš  es  jums  sniedzu  pēdējos  vēstījumus,  ir  šis  tas  noticis,  proti,  vislielākā 

mēroga norises, kuras izraisīja jau gandrīz uzvarēto tumšo spēku uzliesmojums. Šis 
pēdējais  uzliesmojums ir  neizsakāmi  spēcīgs.  Tas iedarbojas  postoši  uz  visu,  kas 
nepretojas tam ar lielu gribas spēku. Tomēr šie spēki negūst uzvaru, lai cik liela un 
varena būtu cīņa, tiem ir jāpakļaujas. Tā kā tie paši skaidri zina, ka drīzumā tiks 
uzvarēti, tie vēlreiz sasprindzina savu postošo varu un nodara šeit krietnu ļaunumu. 
Visi, kam griba vāja, tiek aizrauti līdzi, vai viņi to vēlas, vai ne. Taču tumšā ietekme 
neturpinās  ilgi,  jo,  tikko šie  spēki  tiek  uzvarēti,  to  suģestīvā  vara  -  kā  to  varētu 
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nosaukt - atslābst un nabaga pavedinātie atkal atgriežas pie mums.
Es gandrīz baidos, ka arī jūs sajutīsiet kaut ko no tā un šajās dienās jūsu veselīgā 

harmonija tiks traucēta. Tad atcerieties to, ko es jums šodien teicu, un sasprindziniet 
savu gribu, kas ir pietiekami stipra, lai pretotos šim iespaidam. Daudz lūdziet, tas 
allaž veido sargājošu apvalku no vienādi vibrējošiem viļņiem, kas nepielaiž slikto 
jums klāt.

Man nebija  viegli  tev to pateikt,  jo šie  elementi  gribēja manu darbu iztraucēt. 
Paldies Dievam, ka man tomēr ir izdevies pievērst tam jūsu uzmanību. Domājiet par 
mani kā par cīnītāju, kurš gan nes uzvaru jau pats sevī.

Zigvarts

1916. gada maija sākums
Es esmu pēdējā laikā bezgala daudz pārdzīvojis, taču par to man lika klusēt. Jums 

tas arī nebūtu bijis īpaši interesanti, jo runa ir par lietām, kas jums vēl ir tālas.
Šodien es gribētu lūgt, lai jūs, ja vien iespējams, reizi nedēļā pārskatītu, kā esat 

nodzīvojuši šo nedēļu, vai bijāt ar sevi apmierināti vai ne, kur esat kļūdījušies un kas 
nākamnedēļ būtu jāmaina. Ta kā citkārt jūs to esat darījuši ļoti reti, tad būs labāk 
izvēlēties vienu noteiktu dienu un tajā pārdomāt visas aizritējušās nedēļas dienas citu 
pēc citas un izsvērt, kas bijis labs un kas slikts.

Es paļaujos uz jūsu gribu un aizeju no jums ar arvien vairāk pieaugošā spēka 
apziņu, kas var tikt sasniegta tikai ar vislielāko pacietību un izturību.

Vētras ir rimušās, ir iestājies miers - liels, skaists miers, un es atkal bieži būšu pie 
jums.

1916. gada 16. maijs
   Pēdējā laikā manī daudz kas ir norisinājies. Es to varu salīdzināt ar lielām iekšējām 
cīņām, uzvara kurās maksāja man daudz spēka. Es gribu mēģināt izskaidrot jums, 
kas tās bija par cīņām.

Pirmām  kārtām  tās  bija  cīņas  par  kaut  kā  īstenošanai  nepieciešama  spēka 
daudzumu. Saprotiet to šādi: runa ir par to, cik daudz cilvēkam ir spēka, kad viņš 
vēlas īstenot kaut ko noteiktu.

Tālāk  runa  ir  par  domu  esenci,  kas  arvien  palielinās  un  atbilst  tikai  kādam 
noteiktam virzienam. Tas ir jums grūti saprotamas lietas, taču es to savādāk nevaru 
izskaidrot. Man bija jāuzveic divi spēki, lai tad paveiktu ko tādu, kas līdz šim varbūt 
ir tas lielākais, ko es šajā garīgajā sfērā esmu spējis paveikt.

Pēdējā laikā tas mani ļoti nodarbināja, jo man vajadzēja sasniegt mērķi. Īsti ticis ar 
visu galā es vēl neesmu, taču grūtākais sen jau ir man aiz muguras.

Kas no tā iznāks, varēšu jums pateikt tikai tad, kad būšu to tādējādi apkopojis, lai  
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varētu sākt pārvērst to jaunajā radījumā. Diez vai ir iespējams kārtīgi izskaidrot visu 
procesu,  jo  tās  ir  tādas  lietas,  kas  nav  izsakāmas  fiziskiem  jēdzieniem.  Tādus 
aprakstus var tikai just, bet nevar loģiski un precīzi izskaidrot. Ar to es negribu teikt,  
ka jums šis apraksts jāuztver tikai pavirši. Nē, tieši pretēji. Jums jācenšas to saprast, 
bet vairāk ar jūtām nekā ar prātu.

Es tev labprāt pateiktu vēl vairāk, bet man ir maz laika, tāpēc tagad beigsim.

1916. gada maija otrā puse
Man nav atļauts tieši ietekmēt to, kas jums ir lemts; tā būtu jūsu karmas, jūsu 

tiesību  uz  pašnoteikšanos  ietekmēšana,  ko  es,  izņemot  dažus  sīkumus,  nedrīkstu 
darīt. Taču lielākoties man ir atļauts sniegt jums padomus.

Es jūtu, ka tu esi norūpējusies. Cik tomēr Zemes dzīve ir ērkšķu un moku pilna! 
Bet  cīņai  ir  jānotiek,  jo  bez  cīņas  nav  uzvaras  un  bez  jucekļa  novēršanas  nav 
atbrīvošanās!

Es redzu augļus,  kuri  jums nobriest  godīgās  cīņās,  tāpēc es  neciešu  līdzi  jūsu 
mokām, kuras citādi būtu arī manējās.

Raža ir no jums vēl apslēpta, bet jūs jau jūtat pēc katras grūtas dienas, kurā esat 
kārtīgi izcīnījušies, apmierinājumu un priecājaties par to.

Nāks laiks, kad jūs ar prieku raudzīsieties uz katru pārbaudījumu, kad jūs jutīsiet 
izaugsmi, ko tie atnes.

Ja tu esi par kādu norūpējusies, tad tavas rūpju domas uzgulstas viņam virsū kā 
melns auts un vēl vairāk traucē viņa brīvībai, kas viņam ir jāizcīna. Labāk cīnies 
kopā ar viņu, tā tu stiprini arī viņa spēku.

1916. gada 21. maijs
Šodien man jums jāpaziņo kaut kas ļoti svarīgs. Tagad mūsu attiecībās sākas jauns 

posms. Mēs esam izgājuši to pirmo posmu un tagad ieejam otrajā. Priekš jums tam ir 
liela  nozīme,  tomēr  es  nedomāju,  ka  jūs  to  pamanīsiet,  tomēr  tas  būs  kaut  kas 
pavisam cits. Tie ir attīstības procesi, par kuriem zemes dzīvē cilvēks diez vai var 
izveidot sev pareizu priekšstatu, un tomēr tie ir arvien jauni soļi uz priekšu un mūžīgi 
jauns redzējums, kas cilvēkam pēkšņi atklājas.

Tagad mūsu līdzšinējais sazināšanās veids ir sasniedzis savu virsotni, un mēs visi 
pārejam pie jaunām, daudz izsmalcinātākām, apgarotākām attiecībām. Jūs par to ļoti 
priecātos, ja vien varētu saprast to pareizi, tāpēc ka tas nozīmē jūsu patieso progresu. 
Tomēr jums jāsamierinās ar to, ko es jums šodien esmu teicis.

Pietiek jau ar domu vien,  ka jūs zināt,  ka mūsu starpā ir  norisinājies kaut  kas 
garīgs, lai aplaimotu jūsu augstāko Es.
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1916. gada 27. maijs
Nu nāk lielo vēstījumu laiks. Tev jātiek pie liela miera, mās, jo tuvākajā laikā tu 

man esi vajadzīga pilnībā. Arī jums visiem, mīļie, jārada sevī liels miers, jo tikai tad 
es varu iedarboties uz jums tādā mērā, kā to gribu darīt tuvākajā laikā.

Jums priekšā ir kaut kas liels, un apzināti vai neapzināti jūs to uzņemsiet. Ticiet 
man, jūsu brālim un draugam, kas šodien domā par jums ar pavisam citām jūtām 
nekā vēl pirms gada; toreiz es biju akls, bet tagad esmu redzošs, redzošs attiecībā uz 
dziļām,  pacilātām  jūtām.  No  šī  dārguma  man  tika  uzausts  tērps,  kuru  es 
vilcinādamies sev apliku, jo uzskatīju sevi par tā necienīgu. Es esmu pārāk maz jums 
sniedzis tad, kad vēl uzturējos starp jums. Kā tas tad notika, ka tūlīt pēc manas nāves 
jūs devāt man lielāko, kas jums bija: pašaizliedzīgu mīlestību.

Tā radās tērps, kas kādreiz mani apņems. Sākumā tas vēl bija smalks un vēl mitrs 
no asarām, taču tad nāca laiks, kad tas pamazām veidojās arvien stingrāks un tagad, 
gada nogalē, tas ir pabeigts, lielisks tērps, dievišķa dāvana.

Es vēlos to nēsāt. Tikko pabeigts, tas pats klusi gulstas uz maniem locekļiem. Kas 
par svētīgu mirkli bija, kad es pirmo reizi sajutu to ap savu miesu. Tagad es tajā  
dzīvoju, lai nekad vairs to nenovilktu. Tagad tas ir mans!

Ak, svētā mīlestības izjūta, jūsu augstākā gara spēks! Ak, nekad nenojaustās varas 
iedarbības svētlaime, kas cēlās no jūsu visu sirds dziļumiem! Tevi es pirmo reizi jūtu 
kā kādu spēku, kas aptver mani kā dzelžains tērps.

Cik drošs es jūtos tā aizsardzībā. Un ja arī nāk viļņi, dzenā mani, šaudīdamies 
šurpu - turpu, es esmu aizsargāts savā svētajā tērpā.

Tā es šodien runāju ar jums visdziļākajā pateicībā.
Lai gadi nāk un iet, mūsu mīlestība paliek. Tikai tas, kurš cīnās un uzvar, ceļas 

augšup. Jo lielāka telpa mūs atdala, jo dziļāka ir vienotība. Jo karstāk jūs cīnāties, jo 
lielāka ir  uzvara.  Lai dzīvo uzvara pār jūsu vājībām! Es,  Zigvarts,  cīnos kopā ar 
jums.

1916. gada 28. maijs
Ir sācies lielais laiks, es esmu nometis pēdējo traucējošo tērpu un esmu nobriedis 

augstākai sfērai, proti, Devahānas periodam.
Kas man tālab pēdējā laikā bija jāveic, to ir grūti jums izskaidrot. Tas gan bija 

smagākais manas garīgās darbības laiks kopš manas atdalīšanās no fiziskās pasaules.
Redzat, es gribēju sasniegt šo pakāpi viena gada laikā. Lielākā daļa man apkārt 

esošo uzskatīja to par neiespējamu, tomēr es paliku pie sava nodoma, un, lūk, tagad 
nāk atalgojums. Cik skaista būs mana ieiešana šajā garīguma pasaulē! Es drīkstēju 
uzvarēt.  Es jau dzirdu bazūnes skanam. Viss,  ko es radīju,  nāks man pretī.  Toņu 
bagātība sveicinās mani unisonā. Viss, viss ilgojas pēc manas mērķtiecīgās tieksmes 
piepildīšanās.
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Bet vēl es neesmu gatavs. Vispirms es gribu uzzināt jūsu visu garīgo valodu, kas 
uzrunā mani šajās intīmajās skaņās. Ir jāpaiet gadadienai (1915. gada 2. jūnijam), 
kopš notika mana pasaulīgā pārvērtība, tad es esmu brīvs, tad vairs nav nekā, kas vēl 
varētu man traucēt, tad Dievs valda pār mani un maniem turpmākajiem laikiem. Tas 
būs lielākās svētības laiks man un visiem, kas mani mīl.

Jūs svinēsiet to, vai ne, jūs neatstāsiet mani vienu pašu šajā stundā, jo es gribu 
kopā ar jums laimīgi iemājot šajā vistīrākās, visdziļākās gaismas pasaulē.

Tos, kuri pavada mani gavilējot, es ņemšu līdzi svētītajā, laimīgajā zemē, bet tikai 
tos,  kuri  gavilē.  Gavilējot  man vajadzīga jūsu palīdzība,  jo  gaviļu svētki  sagaida 
mani,  jūsu  Zigvartu,  kurš  gāja  jums  pa  priekšu  caur  tumšajiem  vārtiem  pretī 
gaišākiem laikiem.

Kas ir  miršana? Tikai visu melno drēbju nomainīšana pret  gaišajām, brīvajām, 
Saules caurvītajās krāsās.

Kas ir dzīvība? Šeit ir dzīvība, uz Zemes - tikai vēsa, ēnaina eksistence.
Priecājieties kopā ar mani! Katra dzīvības dzirksts gavilē jums pretī, palīdziet man 

iemājot gaišākajā valstībā.
Viscaur laimīgs jūs svētī jūsu mīlošais brālis un draugs.

Zigvarts

1916. gada 30. maijs - 2. jūnijs
(Pirmajā Zigvarta nāves gadadienā.)

Jā, es esmu klāt, es, Zigvarts.
Es gribu jums šodien pastāstīt, kā norisinājās man izšķirošie pirmā gada attīstības 

posmi. Lai gan to aprakstīt būs grūti, tomēr es domāju, ka jūs to pareizi izjutīsiet, un 
tas ir labāk nekā rakņāšanās nenoteiktos pieņēmumos.

Pirmajā laikā jūnijā viss man bija mīklains; es dzīvoju savā veidā sapņainu dzīvi, 
kuru pārtrauca modrības brīži;  es vienmēr jutos jūsu apņemts,  it  kā nekas nebūtu 
mainījies. Dažreiz es neaptvēru, kas ar jums noticis, es taču bieži biju tik priecīgs, 
bet jūs tik mēmi. Tad nāca apbedīšanas svinības dzimtenē, un tikai tad man tapa 
skaidrs, ka viss grozās ap mani, tomēr man arvien vēl bija grūti precīzi aptvert, kas ar 
mani ir noticis.

Kad  vēlāk  pienāca  brīdis,  kad  es  visu  zināju,  tad  es  pirmo  reizi  sajutu  jūsu 
mīlestību un jūsu skumjas, savienotas ar pacilātām izjūtām. Tad es atkal sapņoju un 
tomēr darīju visu līdzi, ne uz vienu mirkli nebūdams atšķirts no jums. Dažreiz mani 
pārņēma bailes, ka jūs varētu mani atstāt, lai arī uz neilgu laiku. Es gribēju redzēt jūs 
tikai jautrus un ļoti  pūlējos jūs pārliecināt, ka esmu laimīgs un ka jums arī jābūt 
laimīgiem.

Piemēram, vienreiz jūs gulējāt uz mauriņa, es biju jūsu starpā. Jūs tik nopietni 
runājāt par tādām lietām, kuras man likās neiespējamas; bet tad kāds no jums pēkšņi 
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pajokoja. Tad es, laimīgs, palecos un iekliedzos: “Palieciet šādi, pasmejieties vēlreiz, 
jūs pat nenojaušat, cik tas mani dara laimīgu!”

Liekas, jūs to esat saklausījuši, jo smējāties tālāk, un tā mēs palikām ilgāku laiku 
priecīgi kopā, kamēr atkal starp mums kaut kas nostājās,  un jūs pamazām kļuvāt 
arvien nopietnāki un nopietnāki, kas atkal izraisīja manī nemieru.

Tā pirmais laiks bija sadalīts īsajos modrības brīžos un sapņu pasaulē, kura man, 
dabiski, likās kā nomoda stāvoklis, tā ka es tajā dzīvoju tālāk kā uz Zemes.

Tad šis sapņainais stāvoklis lēnām pārveidojās par nomoda stāvokli, bet tas norisa 
ļoti lēnām, un es nemanīju pārejas. Tas bija pirmās jūlija dienas (4-5 nedēļas kopš 
manas nāves). Pamazām es sāku uztvert, ka jūsos norisinās kaut kas tāds, kas sagādā 
man bezgala laimīgus mirkļus. Es jutu, ka no jums strāvo kaut kas, kam cēlonis ir 
mīlestība pret mani, un ka tas arvien pieaug.

Kādudien manī pamodās atziņa,  ka šis spēks varētu kļūt par pamatu kaut kam 
lielākam. Kopš šī brīža manī viss bija skaidrs. Es visu zināju, visu sapratu un kļuvu 
pavisam mierīgs.

Jūsos es radu lielu palīdzību. Šis spēks nesa mani uz saviem spārniem pāri visām 
ilgām un pāri dzelmēm, kas jāpārvar. Man tas tika aiztaupīts, pateicoties jums, mūsu 
sadarbībai un harmoniskajam augstākās mīlestības jūtu kāpinājumam.

Tā bija tā lielā palīdzība, par kuru es jau tik bieži esmu runājis. Šai ziņā jūs devāt 
man visas tās tīrās, augstās jūtas, kuras nesāt sevī. Tas ir darījis mani tik bagātu.

Tad pienāca laiks, kad es tik bezgala gribēju saprasties ar jums. Un es atradu tevī, 
mās, ilgoto atsaucību. Kas par neaprakstāmu laimi - tikt tevis saprastam! Un tomēr 
līdz ar to man sākās arī cīņa, cīņa par jūsu ticību manai identitātei.

Jā, dažkārt tas bija ļoti, ļoti smagi, jo bieži vien es pilnīgi zaudēju drosmi atkārtot 
jums vienu un to pašu: “Ticiet taču man, es, jūsu Zigvarts, ar jums runāju.” Cik es 
esmu  laimīgs,  ka  neatlaidīgi  mēģināju  jūs  pārliecināt,  jūs  pierunāt,  jo  tad  nāca 
atalgojums. Jūs tomēr noticējāt!

Nu  man bija  viss,  ko  es  sev  varēju  vēlēties,  Tā  kā  nekas  vairs  nevilka  mani 
atpakaļ,  zemes  dzīvē,  es  atkal  varēju  radīt,  klāt  pie  visas  laimes  šis  brīnišķais 
pārsteigums. Atkal radīt! Un ar kādiem līdzekļiem! O, cik man tas sākumā nācās 
viegli un tomēr - bezgala grūti. Viss bija man jauns! Ja jūs ar savu mīlestību nebūtu 
devuši man spēku, es nekad nebūtu to paveicis tik ātri.

Tad viss attīstījās atbilstoši likumiem, tomēr es vienmēr jutu šo lielo spēku, kas 
bija ar mani un kas pieaugdams man visu atviegloja, tā ka es vienmēr caurceļoju 
sfēras, it kā gaismas mākoņa apņemts. Jūs paņēmāt no manis daudz sāpju un ciešanu, 
tikai jūs varējāt man līdzēt tādā mērā. Arī sliktais nespēja mani sasniegt, jo mani 
sargāja jūsu mīļo domu bruņas.

Tieši  šajā  ziņā  fiziski  mirušie  ir  nožēlojamā  stāvoklī,  jo  viņiem  -  ar  ļoti 
nedaudziem izņēmumiem - bezgala jācieš palikušo tuvinieku neizprasto sirdssāpju 
dēļ. Šīs sāpes izaug līdz milzīgiem apmēriem un nepārtraukti moka nabaga garu. No 
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tā viņš pats nevar glābties, viņu taču viss sasniedz, katra doma gulstas viņam virsū kā 
biezs melns mākonis, kur viņam galu galā draud nosmakšana. Vai jūs tagad saprotat, 
ko jūs man ar savu mīlestību esat devuši? Vai saprotat, cik daudz vieglāk es varēju 
šeit atraisīties!

Tā tas turpinājās. Tā kā ar jūsu palīdzību es daudz ko pārvarēju kā spēlēdamies, 
pie kā citiem bija ilgi jāmokās, tad es uzņēmos vairāk, nekā man īstenībā vajadzēja, 
palīdzēju, kur vien varēju palīdzēt, un visai bieži atsacījos no paša jaunrades. Ta es 
gribēju dot kaut ko no sevis, jo es pastāvīgi kaut ko saņēmu no jums. Pateicoties tam, 
es varēju arī ātrāk nekā citi nomest visas savas biezākās drānas.

Tad nāca lielā diena, kad mani Meistari nolēma, ka es drīkstu arī turpmāk sniegt 
jums ziņojumus no savas tagadējās pasaules.  Un tad notika kaut kas tāds,  ko jūs 
nevarat zināt, proti, tika ievadīts jauns mūsu saskarsmes veids. Kopš tā laika tas bija 
“izņēmuma gadījums” - līdz tam ne!

Kā mūsu saikne attīstīsies tālāk, tas atkarīgs tikai  no jums. Ja jūs arī  turpmāk 
attīstīsieties kā līdz šim, jūs mierīgi varat cerēt uz kaut ko lielu! Jūs arvien vairāk 
radīsiet sevī mieru, kamēr būsiet apņemti tikai ar vistīrāko atmosfēru. Tad arī jums 
būs tuvu tā stunda, kad jūsu nāve būs jums tikai apzināta pārvēršanās jaunajai dzīvei.

Tas būs mūsu mērķis: uztvert patieso lietu gaitu. Jums uz Zemes jāattīstās vēl tik 
tālu, lai jums miršana būtu vieglāka nekā dzīvošana. Jo dzīve ir miršana, bet miršana 
ir dzīve.

Tad sākās “iegremdēšanās” laiks. Tas man bija piepildīts un bagāts, jo es jau toreiz 
zināju, kādam mērķim tas kalpos, es to jutu un pilnīgi skaidri apzinājos, ka šis laika 
periods virzīs uz kaut ko jaunu. Šis jaunais bija ieiešana pirmajā Debesu pasaules 
telpā. Tur es paliku ilgāku laiku un man apkārt bija brīnumainas, nemitīgi mainīgas 
ainas. Es virzījos arvien dziļāk, kamēr man atkal kļuva skaidrs: pastāv vēl kaut kas 
cits, augstāks. Es pilnībā tiecos to izpētīt un sasniegt. Un es atcerējos sava Meistara 
teikto: “Nekad nekavējies vienā vietā, jo vienmēr ir kaut kas augstāks, pēc kā tev 
tiekties!” Cik pateicīgs es viņam biju par šiem vārdiem, kas man nekad neļāva ieslīgt 
jaunas godības svētlaimīgajā reibumā. Lai gan es varēju to baudīt,  bet es kavējos 
tikai īsu brīdi, jo vienmēr zināju: tagad pietiek, jādodas tālāk, pretī jaunam mērķim!

Un tā es izceļoju cauri daudzām telpām, arvien spēcīgāk jūtot, kam vēl jānāk, un 
šodien stāvu pēdējo durvju priekšā laimīgs un cerību pilns, apņemts ar debesu auru, 
kas izlej pār visu svētlaimi.

Šī ir pakāpe, kurā es šodien atrodos. Šodien, atceres dienā.
Šodien, pēc gada, es svinu ienākšanu visaugstākajā sfērā, kādu vien cilvēks var 

sasniegt starp nāvi un jaunpiedzimšanu.
Kāda  laime  tieši  šodien  pavēstīt  jums  šo  augsto  vēsti!  Laime,  par  ko  esmu 

pateicīgs lielākoties jums. Jums jāgavilē, jo šie ir priecīgi svētki. Jums jāsvin mana 
ienākšana kopā ar mani, jo jūs taču vienmēr esat dalījuši ar mani priekus un bēdas. 
Man būtu jāskumst, ja jūs šajā dienā nebūtu priecīgi. Jūs esat drosmīgi cīnījušies, lai 
atvieglotu man dzīvi šeit. Tikai vēl šajās stundās esiet man blakus bez sāpēm. Turot 
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jūsu mīļās rokas, es stāvu kopā ar jums svēto durvju priekšā. Ja arī es ieiešu pa tām, 
mēs tomēr paliksim saistīti, jo es varu jebkurā laikā būt pie jums. Jums jāzina, ka 
pietiek ar vismazāko vēlmi, kas nāk no sirds, un es esmu pie jums.

Lai cik liela telpa būtu starp mums, mēs neesam šķirti. Šķirti mēs būtu tikai tad, ja  
jūs nebūtu gājuši kopā ar mani.

Tādēļ es vēlreiz intīmi iekļaujos jūsu lokā, svētīju katru no jums un apsolu jums 
mūžīgu uzticību.

Ja  Dievs  šodien  noraudzītos  uz  mums,  Viņš  svētījot  paceltu  rokas  pāri  tik 
bezgalīgai mīlestībai.

Lai svētīta tā diena, kad rīta ausmā mana dvēsele atkal drīkstēja lēni izplest savus 
spārnus!

Lai svētīta dzīvība, kas uzplauka, tikai pateicoties nāvei!

1916. gada 7. - 11. jūnijs
Es, Zigvarts, runāju un gribu pavēstīt jums kaut ko svarīgu par jauno pasauli, kurā 

es esmu iegājis.
Gaisma, viss tikai gaismai
Cauri  zvaigžņu  pasaulei  es  ceļoju,  Saules  sistēmas  es  pārsniedzu.  Es  sapratu 

tapšanu,  iznīkšanu,  Visumu  ar  miljoniem tā  attīstības  pakāpju.  Es  palieku  kluss, 
raugoties tajā, kas norisinās manā priekšā.

Es pilnīgi esmu Es!
Ne vairs iestidzis traucējošo domu slāņos, kas slīga ap mani, lai arī vairs tikko 

manāmi, jau atšķirti no manis, tomēr vēl tuvu. Gaismā, brīvs, ar paceltu galvu stāvu 
es šeit!

No manām acīm ir nokrituši  pēdējie plīvuri.  Redzošs! Šī redzēšana reizē ir arī 
visaugstākā jušana, un jūtot es dzirdu.

Tas,  ko  es  dzirdu,  norāda  man  uz  kādu  pasauli,  kuras  mierā  ir  debešķīgs 
baudījums.

Viss, ko es redzu, dzirdu, jūtu, turpmāk tiek uztverts ar vienu vienīgo orgānu, kura 
izcelsme ir mīlestībā, un tas tagad šajā Debesu pasaulē tiek atkal izjusts kā Viens.

Ko es šajās  īsajās  dienās  esmu izjutis  kā  laimi,  to  vārdos  nevar  izteikt,  jo  es 
izdzīvoju to pilnīgi apzināti.

Ikviena zvaigzne, kas kādreiz bija mīkla, tagad atklājas manā priekšā, un es protu 
izskaidrot sev tās izcelsmi, tās gaitu un tās būtību - visu! Nekas vairs nav man svešs!

Tikai augstos Dievus raudzīt man vēl ir liegts. Viņu pasaule paveras manā priekšā, 
tīta gaišajos mākoņos, kuru spožums vēstī man par Viņu tuvumu!

Vai tas nav augstākās dzīvības piepildījums, kas tūkstoš krāsās, patiess un tīrs, 
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plešas pie manām kājām! Arī jūs esat saņēmuši savu daļu, tāpēc ka atceres dienās 
domājāt par mani pacilāti un bez sāpēm.

Brīva ir  ieeja  šeit,  brīva  jūsu ilgām pēc visaugstākā,  brīva  visām domām, kas 
mīlestībā steidz pie manis.

Tā ir laime. Pateicoties tam, jau pamazām stiepjas saite no jums pie manis.
Jūs ejat  cauri  mūriem, kurus citādi  varētu apiet  tikai  ar  lielām pūlēm, līdz pat 

ieejas vārtiem.
Saistošā ķēde ir izkalta, nesaraujama.
To jūs esat panākuši, visi, kas tik uzticīgi sekojāt man. Tas ir atalgojums.
Kas ir uzausts, vairs  nevar pārtrūkt. Ak, cik viegla būs jūsu aiziešana, ja jūs jau 

šeit  sagatavosiet  ceļu  šajās  debesīs.  Priecājieties,  jo  jūs  esat  atraidījuši  visu,  kas 
iedzen jūs dziļi zemē.

Slava dzīvei, kuras orbītā jūs nokļuvāt, slava svētībai, kuras sākums bija nāve - 
mana pasaulīgā tērpa nāve.

Un tā es šodien beidzu, ar svētības pārpilnu sirdi, laimīgs un pateicīgs.
Tagad jums jājūt, ka nu es esmu pilnīgi tas Zigvarts, kuru jūs esat radījuši savās 

domās, brīvs šajā Debesu pasaulē - blakus jums, jūsos un saistīts ar jums, vienmēr un 
mūžīgi.

1916. gada 11. jūnijs
Es, Zigvarts, esmu atkal pie jums. Nāciet man līdzi manu debesu augstienēs un 

sekojiet man domās, kad es stāstu jums tālāk par šejieni.
Tā  sauktā  Devahānas  vai  augstākās  debesu  sfēras  būtība  ir  galvenokārt 

harmonisks miers, kas rodas no vienmērīgām izjūtām. Tas ir pirmais, ko šeit iepazīst: 
tik lieliski patīkama sajūta.

Nav vairs nekā, kas plūstu cits citam pretī, nekādu straumju, kas būtu tikai puse 
no  veseluma,  nekādu  domu,  kas  gribētu  iemiesoties,  sekojot  visdažādākiem 
mērķiem, kā to bieži nākas pārdzīvot un kas tiek izjusts kā liels nemiers. Bezgala 
tīkams  ir  pēkšņs  miers,  ietverts  plūsmu,  krāsu,  skaņu,  domu  miljonos,  kuras 
harmoniski pāriet cita citā.

Tas ir  augstākās svētlaimes stāvoklis.  Nekad nevienas traucējošas domas,  nekā 
neharmoniska - vienkārši neaprakstāmi!

Es  arī  vairs  nesajūtu  nekādas sāpes,  nekādas. Kad  cilvēks  ir  sasniedzis  šīs 
Debesis, tad tas viss ir pārvarēts. Un kopš šī brīža jūs kaitējat  tikai paši sev, kad 
nododaties  sāpīgām  domām  par  pagājušajiem  notikumiem,  kas  vairs  nedrīkstētu 
spēlēt jūsu dzīvē nekādu lomu. Domājiet par to!

Nu  es  pētīju  tālāk  un  šķērsoju  izplatījumu  kā  putns,  kas  lido  cauri  mežiem, 
ieraugot arvien kaut ko jaunu, arvien kaut ko jaunu pārdzīvojot. Bet pēc noteikta 
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laika  mani  atkal  vilka  atpakaļ  pie  ieejas  vietas,  no  kuras  es  biju  uzsācis  savu 
ceļojumu.

Šeit viss noris savdabīgi sakārtoti un pēc noteiktiem likumiem. Nekad ne mazāko 
noviržu no vareniem domu fluīdiem, kas ir visiespaidīgākie Devahānā. Tās ir lielas 
straumes, kurām piemīt uguns liesmu intensitāte un kuru plūdumu veido vijīgu līkņu 
trajektorijas.

Šīs plūsmas ir “Dievu domas”. Tajās var ienirt, taču tad paša personība par daudz 
zaudē. Sajūsma ir pārāk liela, un spēks - pārāk varens, lai, tajā iegremdējoties, vēl 
varētu visu apzināti aptvert.

Līdz šim es vēl neesmu šādi tām ļāvies, es gribēju vispirms apzināti izpētīt un 
saskatīt visu pārējo.

Es gribu pilnīgi iepazīt sevi, daļu pēc daļas - kāds esmu, izlobīts no visām fiziski 
astrālajām čaulām,  tikai  gars! Tad es  būšu tik  ļoti  spēcināts,  ka  arī  visspēcīgākā 
straume vairs nevarēs iztraucēt man apzinātu uztveri. To es gribu vispirms panākt, un 
to es panākšu.

Saprotiet mani pareizi: nav tā, ka man tādēļ būtu jāsasniedz kāda vēl augstāka 
pakāpe, nē, tā ir atskatīšanās uz visu garo Zemes dzīvju virkni, kurās es arvien esmu 
zaudējis pa mazai daļiņai un atstājis tās Visumā. Tās ir mana sākotnējā Es daļiņas, 
kuras, ja tās saplūst ar manu sākotnējo Es, dara mani lielāku.

Esmu un vienmēr palieku jūsu
Zigvarts

1916. gada 12. jūnijs
Šodien es gribētu pastāstīt jums par debesu būtnēm, kas šeit mājo. Sauksim tās par 

pusdieviem. Tās ir ļoti augsti attīstītas būtnes, kas nekad nav inkarnējušās uz Zemes, 
bet gan sasniegušas savu fizisko attīstību uz kādas citas planētas. Indieši sauc viņas 
par “devām”, tas jums būs vispazīstamākais apzīmējums.

Man kļūs arvien grūtāk izskaidrot jums visu precīzi, jo, kā jau reiz teicu, noteiktas 
lietas nevar ietērpt vārdos, jo nav nedz piemērotu vārdu, nedz kādu citu apzīmējumu. 
Šeit cilvēks jūt, redz un saprot visu. Tomēr es gribu mēģināt darīt visu iespējamo, lai 
jums ar laiku rastos skaidrs priekšstats par šejieni.

Šodien es runāšu par šo devu būtību. Šeit viņām ir veicami pavisam noteikti darbi 
un noteiktā laikā viņām jābūt savu uzdevumu paveikušām. Viņas, tā teikt, pārrauga 
šo devahānisko Debesu pasauli. No viņām ir atkarīgs, vai kāds tajā tiek ielaists vai 
ne. Viņas pārredz garus un tūlīt nosaka, cik tālu tie ir nobrieduši Devahānai. Šeit  
viņas ir paceltas pāri visam; arī mūsu Meistari, mūsu skolotāji, ir viņām pakļauti, 
tāpēc ka tie vēl pirms visai neilga laika nēsāja fizisko apvalku.

Lai saprastu visu, ko es gribu jums turpmāk pastāstīt, jums tas viss precīzi jāņem 
vērā.
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Tagad tu esi nogurusi. Bet tu vari, kad sasniegsi pilnīgu mieru, pasaukt mani, lai 
diktēju tālāk.

Absolūtā mīlestībā
Tavs Zigvarts

1916. gada 13. jūnijā
Es, Zigvarts, runāju!
Tas,  ko  es  vakar  teicu,  bija  tikai  šeit  valdošo  devu  apraksta  sākums.  Viņu  ir 

septiņas, un šīm septiņām savukārt ir dažādas kalpojošo būtņu grupas. Pēdējās mēs 
šeit saucam - kā lai to saka - par kalpojošām devām, kamēr augstākās ir vadošās. Šīs 
kalpojošās ir  neaprakstāmi  labestīgas un tiecas tikai  pēc  viena:  darīt  labu visiem 
tiem, kam ir nepieciešama palīdzība vai kam ir vajadzīga kāda pamācība. Turklāt tās 
palīdz un kalpo galvenokārt septiņām augstākajām. Šīs ir daudz stingrākas, jo viņas 
ir dievības, uz kurām viss balstās, un viņas veido visus likumus un nedrīkst pieļaut 
nekādus izņēmumus. Viņas ir Zemes attīstības veidotājas. Arī viņas ir pakļautas kaut 
kam vēl augstākam, bet par to es nevaru runāt.

Es arī neesmu redzējis šīs septiņas dižās, bet tikai daudzas kalpojošās devas, kuru 
ir  ļoti  daudz.  Es  priecājos,  kad  satieku  šīs  mīlošās,  svētās,  uzupurēties  gatavās 
būtnes. Viņas ar brīnišķīgiem priekšnesumiem saldina arī miegu cilvēkiem, kuriem 
šeit nav apziņas, tas ir, kuri vēl guļ, un tie izjūt šos priekšnesumus kā skaistu sapni. 
Kad es pirmo reizi uzzināju par šīm augstākajām būtnēm, es domāju, ka tie ir lielie 
ercenģeļi, par kuriem tik daudz tika runāts, taču maldījos - tie ir atkal citi, bet es jums 
nevaru par viņiem neko pastāstīt.

Es tagad arī sāku baudīt mieru. Visu, ko es esmu meklējis, esmu jau atradis, un 
tagad esmu sagatavots, lai satiktos arī ar svētlaimes visspēcīgāko straumi! Pašlaik es 
jūtos pavisam mierīgs, bez mazākās tieksmes pēc kaut kāda darba, bez vēlmes kaut 
ko panākt. Nē, tagad man ir sākusies visaugstākās svētlaimes pilnība. Tagad es ļauju 
visam mani sasniegt, kā vien grib, un, ja lielā straume atkal nošalktu man garām, es 
uzsauktu tai: “Mīlestības straume, ņem mani līdzi, šodien es iešu tev līdzi, šodien es 
gribu ienirt tavos karstajos viļņos, jo šodien es esmu pavisam stiprs. Es, Zigvarts! 
Šodien  es  drīkstu  pilnībā  nodoties  tev,  tu,  Dieva  straume,  tu,  varenā,  lieliskā 
straume!”

Tā  es  tagad  šeit  stāvu,  gatavs  saņemt  visu.  Es  iegremdēšos  visaugstākajā, 
lieliskākajā izjūtā un pilnīgi atdošos tai.

Mani mīļie! Cik daudz es pašlaik varu ar jums būt un cik daudz vieglāk tagad ir 
padarīt sevi jums sajūtamu, jo tagad man nav vajadzīga nekāda palīdzība. Tagad es 
esmu pats savā rīcībā. Saprotiet mani pareizi: arvien vēl man ir mani Meistari, taču 
tagad lielāks ir mans spēks un mana brīvība.

Un tagad man jums vēl jāsniedz apcerējums, kas jums gan būs grūti saprotams. 
Un tomēr tas jums ļoti noderēs.
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Tātad klausieties:
Tas nāca un palika, ilgstoši, mūžīgi. Pavasarī tas iznīka, bet rudenī atkal uzziedēja. 

Tūkstoš  ziedu  krāsās  tas  ielika  savu  mīlestību  klēpī.  Lieliski  varena  esamība, 
tūkstoškārt lielāks esi Tu, un mirstības spārni salūza uz pusēm gaismas priekšā. Tu, 
visa rosinātājs, Tu, dzīvība visā, Tu, pati mīlestība, tapšana un pastāvēšana.

Jā, tā Tu sauc Dievu pie manis un ar savu vārdu dāvini man laika bezgalību - 
mūžību. -

Kā es jūs mīlu, cik tuvu es jums esmu, neskatoties uz attālumu. Cik skaists un 
lielisks viss ir kļuvis - ap jums un jūsos. Lai Dievs arī turpmāk ir jums žēlīgs.

Jūsu Zigvarts, 
kāds bija un kāds ir.

1916. gada 15. jūnijs
Nu  es  gribu  stāstīt  tālāk.  Vakar  mēs  runājām par  kalpojošām devām.  Šodien 

runāsim par citiem šīs pasaules iemītniekiem.
Viņu ir daudz, pat tik daudz, ka es jums nevarētu nosaukt to skaitu. Taču pirmām 

kārtām  tie  ir  cilvēki,  kuri  pavada  šeit  laiku  starp  nāvi  un  atkalpiedzimšanu. 
Devahānas periods parasti ir tas garākais, un ir jauki iekārtots, ka tieši šī Debesu 
pasaule  ir  vieta,  kur  mēs,  cilvēki,  drīkstam  uzturēties  visilgāk.  Tā  ir,  tā  teikt, 
atpūšanās.  Vai  ir  kaut  kas  brīnišķīgāks  par  atpūtu  pēc  gara  ceļa,  kas  pilns 
pārdzīvojumu un  atsacīšanās  un  vilšanās  brīžu!?  Šīs  debesis  ir  atpūta  no  zemes 
gaitām. Tikai šeit var īsti saskatīt, cik grūta, cik moku pilna ir zemes dzīve. Cilvēki 
bauda šo atpūtu īpaši, jo viņi vēl nes sevī pagātnes rūpes - nevis vairs kā nastu, bet 
gan tikai tēlu.

Tas jums jāzina, lai priecātos par šo atpūtu kopā ar mani, kas turpmāk var būt 
daudz  vairāk  saistīts  ar  jums,  jo  priekš  manis  starp  mums vairs  nepastāv nekādi 
šķēršļi. Sākumā bija līdzīgi un tomēr atšķirīgi, jo es toreiz biju vēl pavisam vājš gars. 
Tagad es  esmu stiprs  un  pilns  iegūto  zināšanu.  Vai  nav starpības  starp  tagad un 
toreiz? Pa vidu bija daudz pārbaudījumu, bija laiki, kad es jums neko nedrīkstēju 
teikt un ļoti bieži biju attālinājies no jums. Toties, kopš es ienācu šeit, mūsu saikne ir 
tik cieša, tik stipra, tik intīma kā vēl nekad līdz šim. Jūs nevarat to saskatīt, toties es 
to redzu, un jums jātic tam, ko es saku. Varbūt arī zemes dzīves laikā no jūsu acīm 
reiz nokritīs  plīvurs,  kas jums aizsedz mani.  Taču es par to nedrīkstu neko teikt,  
visam jānāk no jūsu pašu iekšienes.

Es esmu nemaināmi jūsu 
Zigvarts
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1916. gada 23. jūnijs
Nu ir miers jums apkārt, mani mīļie, tādēļ es gribu stāstīt tālāk.
Šeit  nav  ne  dienas,  ne  nakts,  vienīgi  laimes  baudīšana,  bet  šajā  baudīšanā  ir 

mūžīga  darbība,  nevis  mokās  strādājošo  cilvēku  darbošanās,  nedz  arī  daudz 
nopūlējušos  būtņu  (arī  cilvēku  pēc  fiziskās  nāves)  darbošanās,  bet  gan  radoša 
darbība, jaunrade, kas ir prieka pilna, tāpēc ka tā  nekad nav saistīta ne ar kādām 
grūtībām. O, tas ir tik brīnišķīgi! Cilvēks ir valdnieks pār saviem darbiem un pār 
savu domu pasauli, viņš smeļas no visaugstākā, no paša iekšējās pasaules avota, ko 
viņš tikai tagad var uztvert visā pilnībā.

Vai jūs apjaušat, ko es ar to domāju? Tev pretī strāvo viss Lielais, Skaistais, un tas, 
ko tu nes sevī kā visaugstākās izjūtas, strāvo pasaulē, kas tevi apņem. Tā tu lidinies 
savā pasaulē, savās debesīs, pats juzdamies “iekš Dieva”.

Tad pienāk laiks, kad gribas iejukt starp citām, sev līdzīgām būtnēm. Te darbojas 
arī pretējie poli, un tieši tāpēc ir labi laiku pa laikam tā saskarties, jo, pateicoties šo 
citādo spēku iedarbībai, daudz spēcīgāk izjūt paša Es, paša esību.

Laiku  pa  laikam pavisam klusi  sarosās  arī  mazs  dzīvības  pavediens,  kas  būs 
vajadzīgs, lai nolaistos jaunajā zemes dzīvē.

Ar jums es esmu savienots jebkurā laikā, gandrīz jebkurā stundā, turpretī agrāk 
man vajadzēja vispirms izsisties cauri daudzām kārtām.

Tas droši vien ir tas jaukākais šajā Debesu pasaulē, ka tikko tevī pamostas klusa 
vēlme  tuvoties  saviem  mīļajiem,  tā  tūlīt  tu  arī  esi  ar  viņiem  savienots,  pilnīgi 
vienalga, vai viņi būtu uz Zemes, vai kur citur.

Šeit  viss ir piepildījums! Tās ir debesis, kur mēs kādreiz baudīsim visaugstāko 
laimi. Ta ir svētlaimes valstība, kura jums vienmēr jāpatur acu priekšā, kad Zemes 
tumsība draud jūs nospiest. Domājiet tad par šīm debesīm. Tad rūpes atkāpsies un 
jūsu acis raudzīsies cauri pelēcībai pretī gaismai, kas ir arī jūsu dzimtene.

1916. gada 28. jūnijs
Es, Zigvarts, runāju!
Šodien es gribu pastāstīt  par dažādām attīstības pakāpēm šajā Debesu pasaulē. 

Šeit to ir daudz mazāk nekā Astrālajā pasaulē, jo tas, kas stāv pāri devām, neattiecas 
uz šejieni. Šeit tās ir devas, ko mēs izjūtam kā visaugstāko.

Pakāpēs,  kas  zemākas  par  devām,  ir  dažādi  stāvokļi  vai  attīstības  līmeņi. 
Viszemākā attīstības pakāpe šeit ir gulošo cilvēku pakāpe. Tie ir tie, kuri uz Zemes 
pastāvīgi bija nodevušies tikai kaislībām.

Nākamajā pakāpē atrodas tie, kuri uz Zemes varbūt bija lieli, tomēr - garā mazi. 
Šie arī pavada savu Devahānas laiku, lielākoties guļot.

Tad ir puspamodušies. Tie jau ir daudz attīstītāki, tomēr vēl nav nobrieduši tam, 
lai pārdzīvotu visu apzināti. Lielākā daļa cilvēku atrodas uz šīs puspakāpes.
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Tad nāk nobriedušākie,  kuri  tiecas atrast  garīgumu uz Zemes, bet kuri  vēl nav 
atbrīvojušies no daudziem maldīgiem jēdzieniem.

Tad seko vēl  vairāk attīstītie,  kas tādi  kļuvuši,  pateicoties savai  pēdējai  zemes 
dzīvei. Tie dzīvo apzināti un ir tie, kas uzturas manā apkārtnē. Es jau jums teicu, ka 
dzīvoju šajā Debesu pasaulē pavisam un pilnīgi apzināti.

Tad nāk pavisam augstu attīstītie cilvēki, apdāvināti ar visdažādākajiem spēkiem, 
kuri visu pārvalda, kuri, ja grib, var atkal nolaisties uz Zemes - pat cilvēcei redzamā 
veidolā. Tie ir Skolotāji un Meistari. Viņiem vairs nepastāv nekādi likumi, nekādi 
pārmaiņu likumi. Viņi ir tie, par ko vēlas būt, viņi ir tajā sfērā, kurā grib būt, viņiem 
viss ir iespējams bez piepūles. Tie ir mūsu palīgi, mūsu labestīgie Meistari.

Kā tālākās nāk citas būtnes, kuras nebija uz fiziskās Zemes - sākot ar kalpojošām 
devām un beidzot ar tām, kas mīt pasaulē, kura man nav pazīstama.

Es ceru, ka esmu sniedzis jums skaidru ainu par šejienes iemītniekiem.
Rīt sekos dažādu dzīves ceļu iedalījums.

Patiesi jūsu Zigvarts

1916. gada 29. jūnijs
Es gribu uzreiz stāstīt tev tālāk, es, Zigvarts, runāju.
Kādus dzīves ceļus cilvēks šeit iet, kādus darbus viņš šeit veic, ir pilnīgi atkarīgs 

no tā, ko viņš savā pēdējā zemes dzīvē ir vēlējies, domājis un darījis.
Ideālists atradīs šeit  savas debesis,  pēc kurām viņš vienmēr ir  tiecies un kuras 

vēlējies sasniegt.
Nopietnam pētniekam vai prātotājam šeit paveras tik bagāta pasaule, pilna jaunu 

lietu, kuru pētīšana sagādās viņam laimi.
Turpretī skeptiķis, ja viņš reiz ir tiktāl, lai iegrieztos šeit, arī Devahānā neļautu sev 

neko iestāstīt vai apmānīt, bet  viņš redz un tāpēc ir  spiests ticēt. Šīs redzēšanas dēļ 
viņš  piedzīvos  piepildījumu,  jo  viņš  taču  uz  Zemes  meklēja  kaut  ko  tādu,  ko 
neatrada. Lai cik augsta bijusi viņa morāles pakāpe, par nemirstību viņu pārliecinās 
tikai šī pasaule. Bieži viņš var izceļot cauri visai Astrālajai pasaulei, vēl neticot, ka tā 
reāli pastāv. Bet, ja viņš būtībā ir patiešām labs, pēc noteikta laika viņš tiks ielaists  
šajās debesīs, un šeit tad viņam viss taps skaidrs. Un liela tad būs viņa svētlaime, jo 
viņš uzreiz jūt: Tikai tā ir laime, tikai tā ir patiesība un dzīvība! Cik tumšs bijis mans 
ceļš līdz šim mirklim! Taču šīm dvēselēm nenākas viegli. Tām ir nepieciešams daudz 
vairāk laika. Ātra attīstība tomēr ir atkarīga tieši no ticības.

Un tagad par manu jaunradi, kas ir vienīgi svētlaime. Es joprojām strādāju, kā 
dara ikviens, kurš dzīvo šeit apzināti, jo taču arī katra doma ir darbs. Piemēram, kad 
es sev iztēlojos, ko es gribu komponēt, tad visas skaņas jau ir klāt, apvienotas vai 
katra atsevišķi, tieši tā, kā es tās sadzirdu. Skaistākās melodijas, kuras es gribu radīt 
un vispirms dzirdu tikai domās, ir  jau radītas, pateicoties šai manai vēlmei vien un 
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tam, ka es tās esmu dzirdējis domās. Tagad tās ir viena daļa no manis. Ta es dzīvoju 
savā mākslā un savā skaņu valstībā.

Vai jūs tagad saprotat, kā es šeit dzīvoju toņu pasaulē, kurus es radu bez radīšanas 
mokām, kā es pastāvīgi jūtos brīnišķīgu izdomāto skaņu aplaimots. Simtiem akordu 
lido, tā ka es izkūstu svētlaimē no savas darbības - es mūžīgi radu ko jaunu, un 
vecais vairs nepazūd. Viss, ko es šeit esmu radījis, paliek mūžībā. Tātad arī jums! 
Cik laimīgi  jūs būsiet,  kad reiz  atvērsiet  vārtus un jūsu sirdīs ieplūdīs viļņojošas 
skaņu straumes!

1916. gada 1. jūlijs
(Braucienā uz Andeksa klosteri.)

Es, Zigvarts, runāju!
Andeks, svētīta vieta, kurā es bieži gāju, iegrimis godbijībā, lai izjustu svētumu, 

kas mīt ap šo namu. Šeit es gribu jūs, māsas, svētīt un dot jums lūgšanu, ko es esmu 
tik dziļi izjutis.

“Mīlestība, neizmērojama, mīlestība -
Svētība, jūsu sirds svētīšana,
Pateicība, gatavība uz visu. -
Ieslīgšana dziļā padevībā,
Visu grūtību aizmiršana. -
Tikai dzīvot mīlestībā,
Tikai mīlestība visā.
Visaugstākā mīlestība,
Vistīrākā mīlestība,
Tikai tu pastāvi!”

1916. gada 13. jūlijs
Es, Zigvarts, gribu jums šodien pateikt kaut ko svarīgu par vēstījumiem, kurus es 

jums  sniedzu.  To,  ka  tie  pat  tagad  nāk  no  Devahānas,  cilvēks  no  malas  nekad 
nesapratīs, jo viņš nevarēs aptvert ne mūsu dziļo saistību, ne arī mūsu savstarpējās 
mīlestības spēku un kopīgo progresu. Tādēļ mierīgi uztveriet D. iebildumus, kurus 
viņš ik pa laikam izsaka.

Viņam no viņa redzespunkta vajadzētu būt pilnīgi tiesīgam šaubīties, jo tas viņam 
ir kaut kas pilnīgi jauns, ka kāds atrodas Devahānas pakāpē un var sniegt no turienes 
ziņojumus.
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1916. gada 15. jūlijs
Man nebija viegli atnākt tieši,  jo es ļoti aktīvi darbojos augstajās sfērās. Tās ir 

lietas, par kurām es jums nevaru rakstīt. Tika radīts kaut kas ļoti svarīgs nākotnei. Es 
vēl nedrīkstu stāstīt par to sīkāk. Runa ir par kaujām un to sekām; Zemi satricinošie 
notikumi. Vai jūs nemanījāt, ka notika pārmaiņas un
ne  vien  ārējos  procesos,  bet  arī  garīgajās  norisēs?  Tā  ir  gatavošanās  lielajiem 
apvērsumiem tuvākajā laikā.

Ejiet mierīgi savus ceļus, ļaujiet visam brāzmot pār jums -palieciet vienmēr  jūs 
paši. Tikai  tā  jūs  varat  smelties  spēku  no  visa,  kas  jums  var  atgadīties.  Vairāk 
nedrīkstu jums teikt, citādi es varētu jūs mulsināt un tādējādi traucēt jums uzņemt šos 
spēkus.

... Jums jāzina, ka es tūlīt esmu pie jums, kad rodas kaut kas tāds, kas varētu jums 
kaitēt. Tad man jāatšķir, vai tas ir jūsu liktenis vai ne ... Pirmajā gadījumā es mēģinu 
to  iespējami  mīkstināt,  jūs  mierināt  un  stiprināt.  Bet,  ja  tā  patiešām  būtu  tikai 
nejaušība, es liktu lietā visu savu spēku, lai to nepieļautu.

Pasaulīgā nozīmē šeit nav laika, tomēr es jūtu laiku  caur  jums. Šeit viss rit pēc 
likumiem, bet ne laikā.

Dievs ir mūs svētījis,
Viņš deva mums spēku.
Svēta Viņa valoda,
Viss tikai gaisma.

Es esmu vienots ar jums,
Trīskārt mūžībā,
Trīskārt gaismā.

Jūsu Zigvarts

1916. gada 20. jūlijs
Es esmu klāt, es, Zigvarts.

Svētība pār jums, kuri drīkst dzirdēt par tīrā gara pasauli. Daudzi ir aicināti, bet maz 
ir  izredzēto.  Šiem izredzētajiem jāpilda  pienākumi,  kas  nav  viegli.  Tie  ir  garīgi 
augstāk stāvošo pienākumi. Tikai tas drīkst nostāties augstāk par citiem, kurš pazīst 
pats  savus  trūkumus  un  no  sirds  mēģina  tos  iznīdēt.  Tikai  tad  cilvēks  var  tikt 
nosaukts par garīgi augstāk attīstītu, ja viņš to saprot un atbilstoši tam rīkojas. Nevis 
mācības ir izšķirošās, bet gan dzīve. Mācības var visu atvieglot, bet tās nekad nevar 
palīdzēt tā, kā palīdz izpratne un cīņa. Arī augstas zināšanas nav noteicošās attīstībai.  
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Taču savi  trūkumi cilvēkam  jāpārvar, lai  sasniegtu pakāpi,  kuru mēs saucam par 
pilnīgu.

1916. gada 23. jūlijs
... Es drīkstēju strādāt līdzi lietu atrisināšanā, nu tas ir izdarīts.
Tas, kas bija nepieciešams izlemšanai, ir paveikts. Tagad sākas cits darbs, proti, 

ietekmēt tos, kuri pie jums vada lielas lietas. Seko dažādas pārmaiņas un nobīdes 
dabas spēkos. Tas pašlaik ir tapšanas procesā. Raudzīsimies mierīgi pretī nākotnei, jo 
arī es ilgojos pēc miera astrālajā sfērā, kurā es jūsu dēļ vēl bieži kavējos.

1916. gada 26. jūlijs
Viss, kam bija jātiek paveiktam sakarā ar karu, ir paveikts. Es esmu redzējis, kā 

viss formējās un lēni izauga par milzīgu spēku. Tagad tam ir jāveic savs darbs. Cik 
lieliski ir drīkstēt to redzēt, zinot, ka tas būs iemesls, kādēļ dēmoniskiem spēkiem 
nāksies apklust. Palieciet mierā, lai notiek, kas notikdams. Ticiet tam spēkam, ko es 
jums varu dot, un palīdzībai, ko jūs paši sev esat nopelnījuši uzcītīga darba nedēļās.

Jums jāzina, ka notikumi, kas nāks, ir ļoti augstu būtņu izraisīti. Pieņemiet tos ar 
šo apziņu. Es nedomāju to, kas notiek šobrīd, bet gan to, kas nāks un nesīs mieru. Jo 
ziniet, ka no šī laika cīņām rodas gara spēks un no miljonu kareivju asinīm radīsies 
jauni garīgi cilvēki. Tie bija ārkārtīgi upuri, ko cilvēki nesa savam garam, upuri, kas 
izpaudās viņu fizisko ķermeņu iznīcināšanā. Šie upuri veicina visas cilvēces attīstību, 
kura  apdzīvo šo  zemeslodi.  Ikviens  tiek  apdāvināts  no  šī  milzīgā  pašaizliedzīgās 
cīņas viļņa.

Jūsu Zigvarts

1916. gada 28. jūlijs
Jāsaka, ka mani arvien vēl moka šaubas, kas nāk no jūsu puses. Nevis tādā ziņā, 

kā tas bija agrāk, nē, jo īstās ciešanas es vairs nepazīstu, tomēr tam, ka kāds no jums 
noraida manu ziņojumu, lielākoties ir  nepatīkamas sekas.  Jūs taču zināt, ka mans 
veids  nekad  nevar  būt  tik  pilnīgs,  kā  ziņojums,  kas  caur  mediju  burtiski  tiek 
uzrakstīts  uz  papīra.  Toties  mans  pārraides  paņēmiens  ir  daudz  augstāks nekā 
automātiskā pierakstīšana. Uz pēdējo ir spējīgs jebkurš pat ne visai attīstīts medijs, 
bet šeit ir nepieciešama jau noteikta attīstības pakāpe, citādi tas nebūtu iespējams.

Saikne mūsu starpā ir tik neparasti vērtīga, ka es jūs  uzstājīgi lūdzu to vairs  ne 
mazākā mērā nekritizēt.  Man būs ļoti  grūti,  ja  es  būšu spiests  runāt  ar  jums tik 
enerģiski, tagad tikai no jums ir atkarīgs, vai mēs drīkstēsim turpināt šādi sazināties. 
Ja kaut viens no jums kā šoreiz jūtas neērti par to, ko es runāju par gaidāmajiem 
smagajiem notikumiem, tad es, protams, vairs nedošu šādus mājienus. Es to darīju 
tikai tālab, lai palīdzētu jums tiem sagatavoties.
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Viss, ko es teicu, patiešām ir manis teikts, es esmu licis manai māsai izjust katru 
vārdu,  tomēr  tas,  ka  viņa  to  tik  precīzi  pieraksta,  kā  es  to  jūtu,  robežojas  ar 
neiespējamo. Man tas bija jums jāsaka, lai jūs to visi zinātu. Es, jūsu Zigvarts, lūdzu 
jūs ar visu savas sirds mīlestību un ar vissvētākajām jūtām, kuras es loloju pret jums,  
rīkojieties tā, kā es saku, un pasaudzējiet mani no kritikas.

Visuzticamākā mīlestībā tomēr esmu jūsu                                                   Zigvarts

1916. gada 10. augusts
Es jau sen gribēju atkal pastāstīt par savu dzīvi šeit, bet tev arvien trūka vajadzīgā 

miera, koncentrācijas un pilnīga līdzsvara, kas man tagad ir tik ļoti nepieciešams, lai 
ar tevi runātu. Ziņojumi par šīm debesīm prasa daudz vairāk spēka, gribas stipruma, 
pašsavaldīšanās un, pirmām kārtām, vajadzīgs miers, absolūts miers. Lūdzu, saglabā 
šo mieru un līdzsvaru, tad es labprāt nākšu.

Šodien es varu turpināt stāstīt par to, kā norit mana dzīve šeit. Tatad klausieties! 
Es  darbojos  līdzi  lielajos  pasākumos.  Tas  ir  ļoti  pacilātas,  augstas  apvienojošas 
norises, kas tad izvēršas par sava veida spēli. Ta ir priecāšanās par notikumu gaitu, 
kuri  ir  tik  svarīgi  tiem,  kas  darbojas  tajos  līdzi,  tā  ka  tas,  ko  mēs  izjūtam,  ir 
salīdzināms ar tūkstoškāršo dzīvības sauļu iekvēlo-šanos, to sauļu, kas atrodas katrā 
no mums.

Jūs redzat, ka man vairs nepietiek vārdu, lai aprakstītu to visu. Es pārdzīvoju šeit  
daudz  ko tādu,  ko  neesmu spējīgs  izskaidrot.  Es  baidos,  ka  jūs  arī  šoreiz  teikto 
neuztversiet  pareizi,  bet  jūsu  spēks  ir  jūsu  ticībā.  Ta  jūs  varēsiet  pieņemt  arī  šo 
ziņojumu, kaut arī nespējat to pilnībā izprast.

Laiku, kad es varēju baudīt, būdams miegainā pusapziņā, es esmu izdzīvojis ar 
visu tam piemītošo svētlaimi. Bet tagad es esmu izredzēts vēl kaut kam citam, vēl 
daudz skaistākam nekā jebkāda baudīšana, tāpēc ka es līdz ar to izpildu vienlaikus 
divus uzdevumus.

Viens ir apvienošanās, kā mēs to nosauksim, par to es pirmīt jau runāju, un otrs 
uzdevums ir senseno spēku atdzīvināšana, kurus es izveidoju, lai darītu skaistāku un 
bagātinātu savu nākamo zemes dzīvi. Tie ir divi uzdevumi, kuriem es pašlaik esmu 
pilnīgi nodevies.

1916. gada 13. augusts
Jūsos visos ir  notikušas lielas pārvērtības, tā ka es esmu pavisam laimīgs. Jūs, 

mīļie vecāki, kuri man tik daudz devāt, tagad es varu atdot jums to atpakaļ. Es kā 
kaut ko skaistu izjūtu iespēju rūpēties par jums mierīgajās naktīs, kad viss ir norimis 
un jūsu gari ir pie manis. Jā gan, tad jūs visi atnākat pie manis, un cik brīnišķīgi tad ir 
būt  kopā  ar  jums!  Domājiet  par  to,  kad  ejat  gulēt,  domājiet  par  to,  ka  tuvojas 
laimīgās kop-būtnes stundas, kaut arī jūs savā nomoda apziņā to vairs neatceraties.

Patiesi jūsu Zigvarts
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1916. gada augusta vidus
Es esmu pabeidzis visu,  kas man bija  jāizdara sakarā ar  karu,  arī  šeit  ir  atkal 

iestājies miers, cīniņi ir galā. Tagad es redzu cilvēku ciešanas ar pavisam citām acīm 
nekā  pirms  laba  laika.  Bet  arī  jums  jādomā  par  karu  citādi,  jo  jūs  esat  kļuvuši 
zinošāki.

Katrs, kurš cīņā atdod savu fizisko miesu, ir apdāvināts.
Un ikviens, kuram šajā cīņā tika atņemts mīļotais, arī ir apdāvināts, pateicoties 

ciešanām.
Katrs, kuram nācās cīņā izturēt grūto pārbaudījumu laiku, tiks simtkārt atalgots, ja 

viņš mierīgi pieņēma sāpes.
Karam vajadzēja nākt,  lai  palīdzētu cilvēkiem garīgi  tikt  tālāk,  jo viņi  bija  kā 

noklīdušas avis!
No  ciešanām jārodas  citādai  domāšanai,  dziļākai  domāšanai.  Gan  attiecībā  uz 

dzīvajiem, gan attiecībā uz aizgājušajiem mājās ir piepildījies liels svētības darbs.
Tam jūs jānomierina, tas jums jāsaprot.
Es svētījot izplešu savas rokas pāri ikvienam, kuru karš ir šķīstījis, un priecājos 

kopā ar viņu.
Tas man jums reiz bija jāsaka, lai jūs izprastu ciešanas.

Jūsu Zigvarts, kuram arī tika žēlastība
atdot savu ķermeni lielā uzdevuma labā.

1916. gada 24. augusts
Jā, es atkal esmu jūsu vidū! Bet nerunājiet par pagātni, nerunājiet par to, kas jūs 

apbēdina, jo tas atmet jūs atpakaļ un traucē jums iztēloties mani tādu, kāds es esmu 
tagad, tikai  gars  ! To taču jūs mīlējāt manī arī uz Zemes, tātad manu Es. Un tas 
Zigvarts es arvien vēl esmu, tikai vēl daudz vairāk Es nekā toreiz! Arī saikne ar jums 
ir daudz ciešāka nekā jebkad uz Zemes, lai arī jūs to nevarat sajust. Tas, ko es šeit 
saku, vēl nevar sniegt jums to mierinājumu, kādu es jums novēlētu. Tāpēc, ka jūsu 
acis aizsedz biezie plīvuri! Man bieži liekas dīvaini, ka jūs mani neredzat, kad es šādi 
stāvu jūsu priekšā, jums uzsmaidu; jūs mani uzlūkojat, tomēr paši par to nezināt. Kad 
pienāks laiks, arī šie plīvuri nokritīs, taču jums tādēļ daudz, ļoti daudz jāstrādā. Cik 
labprāt es pat uzņemtos kādu daļu šī darba, taču tas ir nolikts jums un jums tas jāveic  
bez  manas  palīdzības.  Atļauta  ir  tikai  tā  palīdzība,  kuru  es  jums  līdz  šim esmu 
sniedzis, un tas jau ir bezgala daudz! Jūs taču esat vēl cilvēki - ar citām vēlmēm un 
cerībām nekā manējās šeit, manā laimes pasaulē. Un tomēr esiet laimīgi, cik vien 
spējat.  Palieciet mierīgi un vienmēr pilni prieka! Tad arī pasaule var būt jums kā 
paradīze. Cik lieliski es jūtos, zinot, ka jūs esat laimīgi. Katra cilvēka dzīvē jāuzzied 
rozēm. Bet tikai nedaudzi cenšas to panākt.  No jums ir atkarīgs,  vai jūs saņemat 
laimi vai nelaimi. Tāpēc mierīgi nesiet to, ko jums ir uzlicis pašradītais liktenis. Tad 
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jūs ieejat debesīs uz Zemes un viegli uzkāpjat augšā, augstākajos reģionos.
Es mīlu jūs.

Tas pats vecais Zigvarts

1916. gada 30. augusts
Vai jūs nevarat arī savā domu pasaulē dzīvot pēc maniem jēdzieniem un vēlmēm? 

Ikvienai domai ir sava iedarbība, varbūt vēl izteiktāka nekā rīcībai. Rīcība bieži vien 
ir  ātru  lēmumu  izraisīta,  bez  ilgām  pārdomām,  turpretī  domas  ir  sīkstas, 
neiznīcināmas būtnes. Tādēļ neradiet rūpju pilnas domas par lietām, kuru īstenībā 
nav un kuras retos gadījumos notiek tā, kā jūs to iztēlojaties.

Nedomājiet, ka tas, ko jūs iztēlojaties kā laimi, un tas, ko jūs mīlestībā novēlat 
saviem tuvākajiem,  patiešām ir  laime! Jūs visi  vēlat  cits  citam bezrūpīgu,  vieglu 
dzīvi,  taču  jūs  pilnīgi  aizmirstat,  ka  tādā  dzīvē  var  maz  virzīties  uz  priekšu,  un 
nekustīgums garam ir tas sliktākais. Vai zemes dzīve nesastāv no ārišķībām vien? 
Cik grūti pie Zemes piesaistītam garam smelties no dzīves patiesas vērtības, jo viņš 
jūt  tikai  ierobežojumus,  visur  tikai  ierobežojumus.  Un  tādēļ  es  jums  iesaku: 
izmantojiet  visas grūtības, kuras jūs par tādām uzskatāt, bet kuras īstenībā ir tikai 
jūsu pašu darbu sekas. Lai jums nerūp pirmām kārtām tas, ko izdarīja citi, - vai tad 
jūs  varat  zināt,  kas  viņus  uz  to  ir  mudinājis?  Viens  jums  jāņem  vērā:  nekad 
nenosodiet citus cilvēkus! Tas, ko kāds dara vai nedara, ir viņa darīšana un izraisa 
noteiktas sekas. Jums nav tiesību nosodīt, jo jūs neesat pilnīgi. Es bieži dzirdēju jūsu 
spriedumus  par  cilvēkiem  un  redzēju,  cik  maz jūs  no  tā  sapratāt  un  ka  jūs 
augstprātības brīžos satumsāt un viss skaistais, tīrais jūsos sāka novīst.

Mēģiniet manis dēļ nekad vairs nenosodīt cilvēkus, arī tad, kad jūs kļūsiet lielāki.
Es esmu tik ļoti norūpējies par jūsu nākotni, ka man jums godīgi jāpasaka,  kas 

jums kaitē. Katram piemīt nosodīšanas spēja kā tāda, vienam vairāk, citam mazāk. Ta 
ir liela kauja, kura jums jāizcīna ar sevi, taču izcīniet to drīz, kamēr nav par vēlu. Es 
runāju ar jums tādā tonī tādēļ, ka es jūs mīlu, tādēļ ka gribu jums ar šiem ziņojumiem 
palīdzēt. Uztveriet tos tā, kā tie ir domāti. Palieciet uzticīgi man, tāpat kā jūs bijāt 
dzīvē -un tai pāri līdz mūsu gara atbrīvošanai.

Patiesi jūsu Zigvarts

1916. gada 4. septembris
Pašlaik norisinās lielas lietas, par kurām es jums diemžēl nedrīkstu neko teikt, un 

tāpēc es nāku tik reti. Tikai šī iemesla dēļ. Es tagad arī vairs nevaru sniegt tev tik 
daudz  ziņojumu par  Devahānu,  jo  ir  grūti  aprakstīt  to,  ko  es  pārdzīvoju.  Jūs  to 
nesaprastu, tikai ticētu; tu, māsa, nebūtu pareizi sadzirdējusi manus vārdus, un to es 
negribu. Es gribu sniegt jums tikai tādus ziņojumus, kuri jums ir saprotami. Ir taču 
bieži  gadījies,  ka  es  teicu  lietas,  kuras,  tevis  pareizi  uzņemtas,  tomēr  likās  jums 
nepareizas, tāpēc ka jūs tās nevarējāt saprast.
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1916. gada 13. septembris
... Viss, ko jūs tikko teicāt, ir pavisam citādi, nekā jūs iedomājāties. Šis īsais laika 

posms, kuru mēs nodzīvojām kopā uz Zemes, nespēlē vēlāk nekādu lomu, nē, tad ir 
svarīgas pavisam citas lietas. Pagājušais liksies jums tad kā īss, bieži vien nepavisam 
ne skaists sapnis, jo tad jūs būsiet laimīgi, ka esat pamodušies no tā un varat turpināt 
patieso dzīvi. Šeit viss ir tik skaists, un jūs būsiet priecīgi, ka jums vairs nav jādomā 
par pagātni, es domāju - jūsu zemes dzīvi, kas taču vienmēr ir rūpju laiks.

Tādēļ es jums jau agrāk reiz teicu, ka es mazāk priecājos par jaunu inkarnēšanos 
kopā ar jums nekā par dzīvi un kopesa-mību ar jums šeit. Kad es to iztēlojos, jūtos 
bezgala laimīgāks.

Es esmu it labi dzirdējis, ap ko grozījās jūsu sarunas. Es esmu dzirdējis ne tikai to 
saturu, jo es tagad redzu un jūtu jūsu domas.

Un atkal man jums pirmām kārtam jāsaka:  Palieciet mierīgi! Vēl notiks bezgala 
daudzas  lietas,  pirms  ieskanēsies  beigu  akordi.  Pēc  tik  varenām cīņām taču  nav 
iespējamas mierīgas beigas. Nē, tās nāks kā pērkons no debesīm ar mūžīgi Pastāvošā 
spēku. Šādi iestāsies miers, nevis ar pavasara maigumu, bet gan ar orkāna sparu. Tas 
jums jāzina, to jūs drīkstat zināt, lai jūs visu neiztēlotos nepareizi. Bet vēl nav tik 
tālu... Esiet pacietīgi!

1916. gada 23. septembris
Es dzirdēju, ka jūs brīnāties, ka es ilgi neko neesmu stāstījis par šejieni... Un es 

gribu jums paskaidrot: man taču šeit ir pavisam citas intereses, un tās nav saistītas ar  
zemes dzīvi. Šīs debesis ir tik apskaidrotas un tik brīvas no visa, kas ir saistīts ar 
Zemi, ka es bieži nemaz nezinu, ko varu jums stāstīt.

Es pārdzīvoju ļoti daudz ko tik neaprakstāmi lielisku, ka es jums varētu cauru 
dienu par to stāstīt. Bet, ja es jums saku: es lidinos tūkstoškārt skanošajā, tūkstoškārt 
starojošajā un tūkstoškārt krāsām vizuļojošajā ēterā, tad ar to jums vēl nepietiek! Jūs 
taču gribat uztvert ainas, kas kaut cik līdzinātos jūsu tagadējai dzīvei,  bet tādu nav. 
Es labprāt  pastāstītu jums par to,  ko es radu,  bet  tas jums pārāk maz ko izsaka. 
Iekļauts  vārdos,  pārdzīvojuma spēks  samazinās  tik  lielā  mērā,  ka  būtu  netaisnīgi 
mēģināt to izskaidrot. Es izjustu šādus mēģinājumus gandrīz vai kā cieņas laupīšanu, 
jo tā taču ir augstāko, cēlāko, pat dievišķāko procesu izkropļošana. Vai tas jums var 
būt saprotams!

Bet es labprāt atkal atsāktu sniegt jums ziņojumus un stāstīt par visu, ko jūs varat 
saprast. Bet tad tas jāuzzina jums visiem, jo es rakstu jums visiem, ne tikai tev.

Vienmēr nemainīgi mīlošais                                                           Zigvarts
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1916. gada 5. oktobris
Es, Zigvarts, gribu pateikt jums šodien dažas lietas.
Garīgajā sfērā tagad notikumiem piesātinātais karš ir izskanējis. Tas varbūt bija 

svarīgākais, kas šajā laikā noticis.
Lielie tautu gari  ir  raduši savstarpēju sapratni.  Starp viņiem kā nekad līdz šim 

valda  saskaņa un vienprātība.  Tomēr viņu nodomi nav īstenoti  līdz galam. Tagad 
katrs no viņiem grib sagādāt savai tautai labāko garīgo daļu. Tomēr to tautu Tautas 
gars, kuras ir kūrušas karu un rīkojušās tikai savtīgos nolūkos, vēl nav radis saskaņu 
ar  savu valstību. Viņš pieprasa daudz, bet saņem pārāk maz. Tas ir lietas, kas vēl 
sagaidāmas.

Ja jūs nojaustu, kā šeit tagad izskatās.  Visa Zeme ir ietīta citās krāsās, to apņem 
citi spēki.

Dieva apdāvināts ir  tas,  kurš  drīkst  raudzīties  šajos dižajos procesos.  Es esmu 
viens no tādiem un esmu pateicīgs par savu tā saukto varoņa nāvi. Jūsu priekšā vārti 
stāv atvērti,  svētie  vārti  augstākajās  sfērās!  Palieciet  uzticīgi  savam uzdevumam! 
Sargājiet savu nopietno tieksmi kā svētu dārgumu, lai garīgās pasaules reiz uzņemtu 
jūs  savā  mierā.  Ieskati,  ko  jūs  gūstat  par  manu  pasauli,  ir  vērtīgāki  nekā 
visskaistākais, ko jums varētu dot Zeme.

Ar sirsnīgiem sveicieniem no manas Debesu pasaules
patiesi jūsu Zigvarts

1916. gada 9. oktobris
Es, Zigvarts, gribu mēģināt šodien atkal sniegt lielāku ziņojumu.
Mana  dzīve  tagad  atkal  norit  vislielākajā  svētlaimībā,  un  es  pilnīgi  ļaujos 

straumēm, kas mani apņem. Gavilējot es plūstu ar tām visām, jo es esmu Es, stingrs, 
drošs un vairs nesvārstīgs.

Paskatieties  uz  zeltainajām vakara  debesīm,  kas  slēpj  sevī  vissmalkāko  krāsu 
greznību, kuras pastāvīgi mainās, pārveidojas par jauniem, dzīvības pilniem tēliem.

Šis arvien mainīgo tēlu rašanās process līdzinās manai ieiešanai mūžīgi jaunajā 
straumju pasaulē, kas var padarīt laimīgu ar savu krāsu greznību vien. Es uztveru arī 
visu toņu viļņus, kuri, savstarpēji saplūstot, paši no sevis sāk vibrēt! Man tā ir lielākā 
bauda, jo es kā mūziķis, kas taču arvien vēl esmu, daudz vairāk to izjūtu nekā kāds 
cits.  Man  viss  vibrē  dubultīgi,  trīskārtīgi  -  brīžiem  tas  ir  tāds  visu  toņu  grupu 
kāpinājums, kādu jūs nemaz nespējat iztēloties. Tā ir radīšana ap mums, patstāvīga 
radīšana, salīdzinājumā ar kuru viss agrāk radītais liekas niecīgs. Taču arī tā ceļas no 
Dievu valstības, un Viņi ir saukuši to pie dzīvības.

Es neesmu pietiekami augstu, lai jums to izskaidrotu, es gribu sniegt jums tikai 
vienu tēlu, kā es lidinos, sadalos un vibrēju mākslā, kas caurvij šeit visu. Šeit es 
neesmu tikai mūziķis, nē, gleznotājs, visu iespējamo fantāziju ieskaņotājs, stāstītājs, 
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ieskandinātājs  un  visu  šo  plūsmu sadalītājs,  kuras  man  ir  tuvu  un  kuras  man ir 
vienāda rakstura un iet vienus un tos pašus ceļus.

Tā ir dzīve,  mīlestība. Ar paša aktivitāti  mēs nokļūstam gaismas apkampienos, 
paši plūstot, mēs saplūstam kopā; plūsmas izceļas no savām gultnēm un šalc tālu 
prom ielejā, un jūs, tāpat kā es, palīdzat tām apslacīt visu ar savu svētību nesošo, 
dziedinošo svaigumu.  Tikai  mani  ceļi  ir  dziļāki,  iesniedzoties  dziļi  jo  dziļi  sfēru 
gudrībā, kamēr jūsu palīdzība vēl attiecas uz Zemi un uz cilvēkiem, kurus jūs tur 
satiekat. Man jābeidz, tu vairs nespēj mani pareizi uztvert.

Zigvarts

1916. gada oktobra vidus
To, ko es šeit izjūtu, es gribētu šodien mēģināt ietērpt uzsaukuma formā.
Tavās debesīs,  mans Dievs,  es augšup raugos apžilbināts,  kad dziļi  zem manis 

sabiezējot drūzmējas mākoņi.
Dod  man  vissvētāko,  mīlestības  spēku,  lai  es  paša  būtnes  tapšanas  procesā 

redzēdams raugos Tevī un augdams kāpju augšup!
Vibrējot  Tava  ētera  vissvētākajā  ritmā,  gaismas  iekvēlināts,  no  dievišķības 

apreibis, Tava visusvētākā pirmsspēka piestrāvots! Radot no paša gribas dzelmēm to, 
ko Tu apaugļojot reiz ieliki manī. Riņķojot pa augšup vedošiem ceļiem, tiecos es pēc 
piepildījuma,  pie mērķa -  noslēdzot  mūžīgo dzīvības apli  -  Tevī  sevi  atdodams - 
justies kā Tavējais. Tevi kā savējo sajust bezgalīgajā, spīdošajā mūžībā!

1916. gada 15. oktobris
Es jūtu, ka jūs dažreiz iztēlojaties mani nepareizi. Un es gribu jūs mierināt: man 

taču arī no šīs sfēras ir pavisam apzināti jūtams viss, kas jūs apņem, viss, kas jūs 
aplaimo.  Kad es nāku pie  jums,  tad es  nāku pie  jums tomēr kā  cilvēks,  t.  i.,  ar 
cilvēcisku interesi kā tad, kad es vēl redzami biju jūsu vidū.

To es jums jau sen gribēju pateikt.
Kad es esmu pie jums un jūs, piemēram, kaut kas iepriecina, tad man ir tieši tādas 

pašas izjūtas kā jums. Atcerieties,  ka es priecājos ar jums un redzu visu,  kas jūs 
bagātina tāpat kā augstās izjūtas. Šai ziņā es taču vēl esmu tieši tāds pats kā agrāk.

Zigvarts

1916. gada 26. oktobris
Es,  Zigvarts,  gribu  jums šodien  pastāstīt  par  to,  kas  ir  virs  jums,  par  spīdošo 

debesjumu, par ķēniņiem, kas valda naktī, par zvaigznēm, kuras jūs redzat kā spožus 
punktus uz naksnīgās debesu velves. Šīs zvaigznes tur, augšā, ir pasaules. Pasaules 
dažādās attīstības pakāpēs, un uz tām mēs visi jau bieži esam tikušies. Tās mums ir 
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vajadzīgas mūsu patības attīstībai. Tas tika radītas, lai garīgās būtnes, kas mēs bijām, 
aizvestu atpakaļ pa pareizo ceļu, pa kuru mēs reiz esam izgājuši. Tas ir pasaules, kas 
pastāv  no  pašiem pirmsākumiem,  kas  reiz  bijušas  mūsu  dzimtene!  Pasaules,  kas 
paliek mums neredzamas, kamēr izkliedējas migla un mēs atkal varam lietot savus 
spārnus!

Un  es  esmu  tās  atkal  redzējis,  visas  šīs  pasaules,  kuru  dižuma  priekšā  jūs 
izsamistat. Tas plešas manā priekšā līdzīgi atvērtai grāmatai - zvaigznes, kuras jūs 
apdziedat ilgu pilnās naktīs.

Tātad domājiet par zvaigznēm nevis naivi kā bērni, pieņemot to eksistenci, bet 
gan kā gudrie, kuri arvien vairāk aptver visu, kas mums apkārt dzīvo un darbojas.

1916. gada 27. oktobris
Tagad ap jums sākas vibrēšana tūkstoš toņos, toņos, kuri ir visspēcīgākā saikne 

starp jums un manu pasauli. Ļaujiet skaņu vibrējošam spēkam nest jūs pie manis.
Kad es jums reiz teicu, ka ap jums viss izgaismojas, es nenojautu, cik tālu var tikt 

nodibināta saikne starp manu un jūsu Zemes valstību. Tagad es to piedzīvoju! Mēs 
esam pārkāpuši robežas un kā liels izņēmums stāvam pāri visam. Sajūtiet taču, kā es 
netraucēti  stāvu jums blakus,  kā es katram no jums čukstu,  kā jūs manī klusējot 
ieklausāties un kā jūs mani
saprotat. Jūs vienmēr ar mīlestību sekojat maniem norādījumiem. Tas ir labi, jo šīs 
manis uztverošās, man atvērtās mīlestības dēļ jūs kļuvāt tik lieli.

Es zinu, cik jūs esat pārņemti ar ikdienas rūpēm. Bieži vien es gribu aizvest jūs pie 
sevis,  lai  kaut  vai  uz  dažām stundām atbrīvotu jūs no visām sīkajām,  lielākoties 
pašradītajām raizēm.  Tad  es  jūs  vedu  laukā  no  visa  drūmā  pretī  gaismai,  kuras 
mirdzums apņem mūs. Šeit jūs uzzināt, ka paši radāt sīkās rūpes un padarāt savu 
dzīvi grūtāku, nekā tā jau ir.

Tādēļ lūdziet,  lai  augstāko pasauļu maigais spožums apgarotu jūs.  Nepiešķiriet 
nekādu nozīmi lietām, kas ir  tik bezvērtīgas! Skatieties tālāk! Skatieties uz mani, 
kurš sniedz jums rokas un rāda jums, kur valda apskaidrotais miers.
      Domājiet par to, un es esmu laimīgs, es,

jūsu Zigvarts

1916. gada 30. oktobris
(Klausoties kādu no viņa skaņdarbiem.)

Cik tas ir patīkami, kad jūs saucat mani stundā, kad skaņas mūs vieno. Es labprāt 
nāku, lai dotu jums no manu debesu spēka. Neaizmirstiet, radītie darbi pastāv mūžīgi 
un pavedienus, kas kādreiz saistīja manis uz Zemes radītos darbus ar debesīm, šos 
pavedienus es ļāvu  jums sajust,  lai  jūs apjaustu,  cik dziļi  es biju saaudzis ar  šīm 
debesīm, kas ir dzimtene visaugstākajam spēkam.
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Jums es drīkstēju dot no tā, kas apgaroja mani, kad es radīju, radīju, ieskatoties 
vissvētākajā spēkā, kas vilka mani augšup. Tie taču vienmēr bija augsti, svēti motīvi, 
kas mani apgaroja šajā darbā.

Tevi es gribēju apdziedāt, Tevi, Dievišķība, kas atrodas visā.
Pie tevis, Debess, kurā es tagad dzīvoju, mani neapzināti vilka.
Tu, Debess, kas patiesās jaunrades procesā ļāvi man nojaust, cik brīnišķīga esi, tu, 

visu ilgu mērķis!  Tu man rādīji,  ka  tā  ir  žēlastības dāvana,  ka  es varēju tik agri 
atteikties no garā zemes ceļa. Ķēdes, kas vilka mani pie tevis, bija stiprākas nekā 
saites, kas saistīja mani pie Zemes.

Jūtiet, ko es izjūtu, kad tagad pilnīgi aptveru savas jaunrades procesu, apjaušu, ka 
reiz radīts darbs pēkšņi kā brīnišķīgs gara bērns guļ pie manām kājām. Mīliet to, kā 
arī es mīlēju, kad man tas bija jāatmodina.

Nekad  jūs  nedrīkstat  ļauties  skumjām,  klausoties  manas  pasaules  skaņās!  Nē, 
mīļie,  jums  pilnīgi  jāiedziļinās  toņos,  lai  atrastu  tajos  mani!  Tā  ir  manas  sirds 
vēlēšanās.

1916. gada 2. novembris
(Pie kapa.)

Prieks par dabas skaistumu, kas tevi šeit apņem, pievilka mani, tas sauca mani 
šurp, pie mana ozola. Šeit ir miers. Ne jau smacīgajā, noslēgtajā cilvēcisko sēru kapā 
vajadzētu dusēt manai pasaulīgajai čaulai. Nē! Šeit, skaistajā Dieva darbā, vietā, kur 
jūsu  acis  redz  tikai  skaistumu,  es  gribēju  radīt  jums  vietiņu,  lai  atvieglotu  jūsu 
skumjas par to, ka man bija jānovelk savs zemes tērps un jāatvadās no jūsu loka. Es 
gribēju aizvest jūs gaismas pusē, lai jūs varētu pārveidot sāpes par kādreiz izjusto 
mieru. Vai es neesmu rīkojies pareizi?

Nu atkal krīt lapas, kāda greznība ap jums, kuri var to redzēt!
Kā lēni iestājas nakts, lai padzītu spoži zeltaino dienu, tā pārveidojas jūsu dvēseles 

dzīles, kad jūs iemiegat, lai ieietu citās pasaulēs. Šīs pasaules, kuras no jums tagad 
atdala nomods, ir tūkstoškārt gaišākas par jūsu dienu, jo tās atvērtas patiesām lietām. 
Ta ir raudzīšanās ar īstajām acīm.

Tādēļ neskumstiet,  ja  krāsu krāšņums pamazām izzūd un ietinas saltajā  tumsā. 
Raugieties cauri šai tumsai uz manas pasaules pusi!

Mīliet visu, kas jums liekas skumju vērts, jo tāda ir laimes nostāja.
Zigvarts

1916. gada 18. novembris
Nu es varēju tikt  cauri  fluīdiem, kas jūs pašlaik apņem, un nāku pie jums, lai 

paziņotu ko jaunu par šejienes pasauli, kur viss rosās, dzīvo, rada. Es esmu paveicis 
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lielus  darbus  un  tāpēc  jūtos  pavisam  īpaši  laimīgs  un  apmierināts.  Tā  bija 
gatavošanās lielām, pasauli satricinošām pārvērtībām visās lietās, kas jūs apņem. Ir 
radīti  spēki,  kuri  izraisa  visu,  spēki  no  augsto  hierarhiju  valstības.  Tūkstoši  un 
tūkstoši  sludina  jaunus  likumus,  jaunu  pasaules  kārtību.  Tas  ir  vareni,  tas  ir 
neaprakstāmi!

Cik labprāt es pateiktu jums kaut ko precīzāk, bet es to nedrīkstu, jo tās ir lietas, 
kas attiecas uz nākotni.

Tomēr kaut  ko jūs drīkstat  uzzināt:  cilvēki,  kas tajā  piedalās,  kļūst  redzoši  un 
dzirdoši - tik varens ir šīs dievišķās ietekmes spēks.

To  visu  jūs  pārdzīvojat  un  tomēr  nejūtat  ar  savu  fizisko  apziņu!  Tikai  jūsu 
augstākie ego uztver visai daudz kā tāda, kas satricina. Tas tad bieži vien izpaužas kā 
depresijas vai arī laimes izjūta, kas liekas nepamatota, lai gan ir tikai sekas tam, ko 
jūs esat pārdzīvojuši un uzņēmuši naktīs, tādēļ ka es jums drīkstēju stāstīt par šiem 
notikumiem.

1916. gada 24. novembris
Mans Meistars lika man dot jums šādu meditāciju kara laikam, klausies precīzi, es 

gribu pateikt to tev ļoti lēni:

No cīnītāju asinīm,
No kauju svētības,
No kritušo svētlaimes 
Rodas jauns labums.
Drīz nāks atveseļošanās.
Dziediet un priecājieties,
Kristus ir tuvu!

Meditējiet ar šīm vārsmām ik dienas pulksten divpadsmitos ... , jo domu vienotība 
ir tas, kas piešķir spēku.

Jūsu Zigvarts

1916. gada 25. novembris
Man tagad vienmēr vajag diezgan daudz laika, kamēr es varu ar jums savienoties. 

Katru reizi taču notiek pilnīga mana tagadējā ķermeņa pārvērtība. To jūs nedrīkstat 
aizmirst, un jums tikai tad ir jāklausās, kad jūs droši jūtat, ka es tas esmu.

Jūsos  visos  daudz  kas  notiek;  vai  jūs  nemanāt,  kā  mainās  jūsu  sapņi?  Tas  ir 
progress, jo jūs taču zināt, ka atrodat mani vispirms sapņos un tikai tad īstenībā. Es 
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tagad  runāju  no  jūsu  redzespunkta:  tas,  ko  jūs  saucat  par  sapņiem,  ir  tiešie 
simboliskie  pārdzīvojumi.  Un  jums  pamazām  jāmācās  atšķirt,  kuram  sapnim  ir 
nozīme un kuram ne. Sapņi pieder pie nedaudzajām lietām, kuras jums, cilvēkiem, 
nav saistītas ar matēriju. Jo augstāk jūs paceļaties, jo nozīmīgāka kļūst jūsu sapņu 
dzīve.  Šai  ziņā  jūs  varat  daudz ko sasniegt  ar  savu gribu.  Katrs  nozīmīgs sapnis 
uzreiz  pēc  pamošanās  jums  jāpieraksta.  Šādi  jūs  to  ar  laiku  pārnesīsiet  modrajā 
apziņā un sajutīsiet kā apzinātu pārdzīvojumu.
Es esmu ar jums, jūsos, pie jums.

Zigvarts

1916. gada 4. decembris
Es esmu klāt, es, Zigvarts.
Es atkal esmu daudz ko pārdzīvojis, kopš pēdējo reizi ar jums runāju. Saistībā ar 

jums man ir  grūti  turēties  pie  laika  jēdzieniem.  To,  ko  jūs  saucat  par  ilgu,  mēs 
saucam par īsu. Tāpēc ir grūti norādīt laiku atbilstoši jūsu izpratnei.

Šeit bieži vien nākotnes notikumus var redzēt tik gatavus, ka mēs pieņemam, ka 
tie sekos uz Zemes jau vistuvākajā laikā. Taču šis “vistuvākais” jums bieži nozīmē 
vēl pamatīgu laika posmu.

To es saku arī kara dēļ. Viss, kas tam ir lemts, pastāv jau tagad.
Mēs to varam redzēt, tas ir gatavs. To es arī domāju, kad teicu: cīnīšanās ir garām, 

viss ir izšķirts. Līdz šim tā nebija, tad viss svārstījās šurpu turpu; un arī šeit visiem 
bija jāpiedalās vissīvākajās cīņas.

Taču  šādas  lietas  jūs  nedrīkstat  vienmēr  mērīt  ar  pasaulīgo  mērauklu.  Jums 
jāpārslēdzas, lai pareizāk uztvertu, citādi jūs bieži sapratīsiet lietas vienpusīgi.

To, kā mēs, garīgās būtnes, piedalāmies visās norisēs, strādājam līdzi un cīnāmies 
līdzi,  jūs  diemžēl  nevarat  redzēt.  Izlūkot šos  pārcilvēciskos  darbus  ir  patiesi 
pacilājoši: par šo karu tiks runāts vēl pēc gadu tūkstošiem, jo tā ir pirmā šāda garīga 
sadarbība. Diemžēl to izjūt tikai ļoti nedaudzi cilvēki. Karš tiek vadīts uz zemes un 
uz ūdens ar pārcilvēcisku spēku, bet neviens nezina, no kurienes.

1916. gada 16. decembris
Tagad es nāku bez jebkādiem traucējumiem tieši pie tevis, lai runātu par to, par ko 

tagad runā visa pasaule: par mieru!
Līdzīgi  orkānam ietrīcējās  visa  atmosfēra,  tāpēc  ka  tik  vareni  un  vērienīgi  no 

augšas  tika  satverti  groži  un sākās  brauciens  uz  Zemi.  Bet  nedomājiet,  ka  tagad 
pēkšņi viss apklusīs. Un tomēr tā būtu visiem lielākā nelaime, ja cīņa turpinātos, jo 
nolemts ir miers !
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1916. gada 24. decembris, vakars
Svētā nakts! Cik miermīlīgi tu skani lielās vētras laikā, kas trako starp cilvēkiem, 

tu, Svētnakts, miera svētki! Tavi zvani atskan no visiem baznīcu torņiem, ietiecoties 
cilvēku sirdīs,  lai  nodotu tās  Visvarenajam. Tā jums jāpārdzīvo Ziemassvētki,  un 
Ziemassvētkiem jāatmirdz arī šogad - kā miera svētkiem.

Es gribu vēl daudz ko jums pateikt, taču tālab man vispirms jāizlūdzas atļauja 
manam Meistaram.

Esiet rit gatavi, rīt es atkal atnākšu.
Ar mīlestību                                                                                 jūsu Zigvarts

1916. gada 25. decembris
Nu es varu netraucēti jums pastāstīt, kas satrauc manu sirdi.
Es gribu sniegt jums Svētnakts ainu, rādīt, kā mēs tos šeit pārdzīvojam un svinam. 

Tatad klausieties!
Svētki sākas ar lieliem pārbaudījumiem, kas sadala mūs pakāpēs, atbilstoši mūsu 

nopelniem. Kad tas ir noticis, sākas pirmā lielā darbība, pirmais lielais akts ar visām 
blakus norisēm.  To visu redz tikai  tie,  kuri  izturējuši  pārbaudījumus.  Neviens no 
pārējiem neiepazīst svinamā Kristus notikuma īsto dižumu un dziļumu. Toties pirmie 
drīkst ieiet arvien dziļāk, tik dziļi, cik tas atbilst viņu attīstības pakāpei. Tas nu arī ir 
ļoti dažādi. Lai to paskaidrotu, es gribu sniegt jums šādu piemēru. Iedomājieties kādu 
grūtu,  daudznozīmīgu grāmatu,  kuru  drīkst  izlasīt  simt  cilvēku.  Katrs  uztvers  tās 
saturu nedaudz savādāk, un tikai pavisam nelielai lasītāju daļai atklāsies dziļākā jēga, 
kas ir apslēpta grāmatā, - tā ir  arī šeit.  Gaužām maz ir to, kas aptver visuvareno 
pārdzīvojumu visā tā lielumā.

Tagad seko otrais, kas sastāv galvenokārt no līdzīgu straumju un līdzīgu domu 
kopdarbības. Tās sakausējas vienā milzīgā straumē un strāvo cauri kosmosam līdz 
pat  visaugstākajām sfērām, kurās vēl  neviens normāli  attīstīts  cilvēks nav varējis 
ieskatīties. Taču nojausmas un izjūtas, un ilgošanās pēc šīm augstienēm stiprina un 
paātrina jebkuru attīstību. Tas bija pēc varenuma otrais akts.

Tagad pie trešā no svētajiem aktiem. To jums ir visgrūtāk saprast, jo to nav ar ko 
salīdzināt. Tā ir visa Kristus pārdzīvojuma īstenošana katrā no mums. Mēs ciešam, 
mēs dzīvojam, kā Viņš cieta un dzīvoja; mēs pat paši sevi domājam un jūtam Kristū 
un līdz ar to esam Kristū no Viņa dzimšanas notikuma līdz pat nāvei!

Ka šī, pēdējā, šajās Debesīs izdzīvotā nāve iedarbojās uz mums ar  visvarenāko 
spēku, jūs varbūt apjautīsiet, lai arī nespēsiet pilnīgi aptvert, tomēr apjautīsiet.

Vakar es vēl biju tik ļoti pārņemts no tā, ka man nebūtu bijis iespējams palikt 
saistītam ar  jums ilgāk.  Tad man tiktu  atņemts  pārāk  daudz  no spēka,  kas  mani 
caurvij.

Tomēr kādreiz mēs svinēsim šos svētkus kopā. Un kā mani aplaimo doma, ka es 
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kādreiz varēšu pārdzīvot šo visaugstāko notikumu kopā ar jums!
Bet arī tādēļ jums jāstrādā ne tikai fiziskajā dzīvē, bet arī pēc tam, garīgajā. Jo 

vienkāršas šīs lietas nav nekad! Bet, ja jūs arī turpmāk dzīvosiet kā līdz šim, tad jums 
šeit viss būs vieglāk.

Es labprāt gribu rādīt jums tālāko ceļu, vadīt jūs. Tikai viens man jums arvien 
jāatkārto: nepiešķiriet tik lielu vērtību mazsvarīgām lietām! Jo vairāk jūs to darāt, jo 
vairāk sīkas,  nepatīkamas lietas,  kuras jūs uzskatāt  par tik svarīgām, mācas jums 
virsū. Jums kaut nedaudz jātic savam aicinājumam. Visai bieži jūs domājat, ka jūs 
varētu kaut ko nepieļaut vai ka jūs varētu kaut ko veikt! Tas ir pareizi: jums ir un 
vienmēr bijusi brīva griba, bet no šīs brīvās gribas radās darbi; un tagad šie darbi ir 
tie, kuri nosaka, kas ar jums notiek.

Bet  nepalieciet  pieķērušies  arī  citu  cilvēku  darbu  sekām.  Tas  neko  nedod. 
Izstarojiet mīlestību, kur vien varat! Kādēļ jūs vienmēr spriežat par citiem, kuru dzīvi 
jūs nepazīstat, kaut arī tie būtu jūsu vistuvākie! Jūs viņus nepazīstat, tāpēc ka jūs par 
viņiem spriežat tikai pēc tagadējās dzīves darbiem.  Nedariet to! Es lūdzu jūs, ar to 
jūs ļoti kaitējat sev!

Tas bija mans Ziemassvētku sveiciens jums visiem.
Es gribu jums vienmēr palīdzēt iet pareizo ceļu, tādēļ arī es tieši šodien saku jums 

to  visu.  Neņemiet  man  ļaunā,  bet  jums  jāzina:  es  gribu,  lai  līdz  Vecā  gada 
noslēgumam jūs atbrīvotos arī no šīs īpašības, kas sagādā jums tikai ciešanas. Es 
redzu iespējamās sekas, tādēļ esmu ar jums tik stingrs, jo jūs man esat un būsiet viss.

Mūžībā jūsu
Zigvarts

1916. gada 30. decembris
Es sajutu jūsu vēlmi atkal dzirdēt stāstu par manām Debesīm.
Grūti  noticēt,  ka  jums  atkal  viens  gads  iet  uz  beigām,  tāpēc  ka  mums  ir  tik 

atšķirīgi laika jēdzieni. Mums šeit ir mūžīgās gaismas laiks ar dienām, kurām nav 
nedz sākuma, nedz beigu. Te ir tikai laiks, kas tiek iedalīts atbilstoši attīstībai.
Mūžīgais laika mainīgums mums ir tikai attīstības pakāpes. Tam, kurš attīstās ātri,  
pats par sevi saprotams, laiks šeit paiet bezgala ātri; turpretī tam, kurš ilgi kavējas 
vienā pakāpē, tas rit ļoti lēni, bieži pat tikko velkas uz priekšu.

Kā tas šeit paiet man, jūs varat iedomāties. Tā ir brīnišķīga kavēšanās un reizē 
vibrēšana cauri pasaulēm, kas mani aptver, tas dara neaprakstāmi laimīgu!

Un atkalredzēšanās ar jums, mīļie, nemaz nav tik tālu; es jūtos tā, it kā vēl viens 
mirklis - un jūsu zemes pienākums būs izpildīts, un arī jūs varēsiet pamest to, ko 
nēsāt  ir  tik grūti  -ķermeni!  Mani vairs nenomāc atšķirtība no jums,  jo satikšanās 
mirklis ir tuvu, nevis tālu. Jūs tikai nedrīkstat pārtraukt centienus arvien vairāk sajust 
mani šeit, sajust, kāds es tagad esmu, nevis meklēt mani uz jūsu Zemes. Tas atvieglos 
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jums aiziešanas mirklī sastapšanos ar mani. Kad jūs par mani domājat, iedomājieties 
mani  vecajā  veidolā,  bet  tagad  jau  kādā  apgarotā  pasaulē;  tam jākļūst  jums  par 
ieradumu.

Rīt jums ir gadu mija, kad Zeme ievirzās pavisam citos ceļos. Nākamais gads ir 
lielo apvērsumu gads visā, kas tur dzīvo. Jūs varat to mierīgi svinēt, tāpēc ka tam 
jākļūst par gaismas gadu pēc tumsas.

Jūsu Zigvarts

1916. gada 31. decembris
Nu jums noslēdzas vecais gads! Tas bija asarām bagāti slacīts un ir sācies ar lielām 

rūpēm; dziļās rūpēs tas tagad arī beidzas. Tomēr jaunais sāksies ar jaunu gaismu un 
ar domām par mieru visās sirdīs.

Es gribētu jums vēl kaut ko izskaidrot, proti, lietas, kuras jūs īsti nesaprotat. Lai 
arī vēl priekšā daudz šausmu, kamēr norims visas kaujas, un lai arī radīsies vēl daudz 
grūti panesamu lietu,  tā ka jūs brīnīsieties, ka arvien vēl tumsa ņem virsroku pār 
gaismu,  tomēr  man  jums  jāsaka:  neļaujiet  sevi  mulsināt!  Tas  ir  avots,  no  kura 
cilvēkiem jādzer, kā tas tagad viņiem tiek piedāvāts. Ta ir liela Gaisma, kuru jūs 
varat satvert, jūs visi, kam ir griba un kas sāk saprast, no kurienes nāk šis avots. Ta 
sākums pa pilienam vien bija svēto dēlu asinīs, un laika gaitā tas kļuva par varenu 
straumi.  Taču  to  jūs  diemžēl  neredzat.  Jūs  vaimanājat,  strīdaties  ar  Dievu  un 
saceļaties pret savu likteni, nevis bez vilcināšanās smeļaties no jauno vīru avota, kuri 
priecīgi upurēja savu miesu. No šī avota jums jādzer, jo jums, Zemes cilvēkiem, tas 
tika radīts.

Lai jūs pareizi saprastu šo noslēpumu un iepazītu žēlastību, kas tajā slēpjas, es 
jums iemācīju jaunu meditāciju. Lai tā jums norāda uz bagātību, kas jūsos dus un 
kam vēlāk jātiek atmodinātai.

Karš  ir  svētība  jums,  mums,  visam,  kas  šeit  dzīvo un darbojas!  Bet  jums tas 
pareizi jāsaprot, jo citādi tas būs tikai tāds liels, melns mākonis.

Ejiet arī jaunajā gadā savu ceļu tālāk, tāpat kā līdz šim, ar atvērtām acīm un ar 
arvien dziļāku izpratni - kā gudrie. Es ļoti ceru, ka mēs arī nākamajā gadā varēsim 
saglabāt mūsu saikni! Taču tas ir atkarīgs no jums, nevis no manis.

Es sūtu jums savas dzimtenes sveicienus un apdāvinu jūs ar domām, kas palīdzēs 
un jūs pavadīs jūsu ceļos!

Jūsu mūžīgais draugs un brālis
Zigvarts
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3. daļa
1917. gada 11. janvāris -1919. gada 28. septembris

1917. gada 11. janvāris
Jā, es esmu klāt, es, Zigvarts.
Es  gribu  jums  kaut  ko  pateikt  par  saikni,  kas  pastāv  starp  mums.  Bieži  vien 

uzradās šķēršļi, kas varēja mūs šķirt, taču līdz šim man vienmēr izdevās tos novērst.
Kaut kas ļoti traucēja man izlauzties pie jums, vai tās bija man netīkamas strāvas 

vai  starojums,  vai  tās  bija  jūsu  domas,  vai  arī  jūs  paši  bijāt  dzīvojuši  ne  visai 
harmoniski? Tam visam ir liela nozīme mūsu saskarsmē. Tagad ir nepieciešams, lai 
jūs,  pirms  nodibināt  kontaktu  ar  mani,  precīzi  apzinātos,  kādam jā-būt  jūsu 
noskaņojumam, tāpēc ka bieži vien jūs varētu viegli novērst visus traucēkļus. Ja ar 
jums, piemēram, ir cilvēki, kuri izstaro kaut ko pretēju, tad tas tomēr iedarbojas tik 
stipri uz jūsu tā brīža noskaņojumu, ka es tikai ar lielām grūtībām tieku pie jums. 
Cilvēki pat nenojauš, ka garīgajā pasaulē ikviens sīkums spēlē kādu lomu.  Ikviena 
doma iedarbojas  un  tiek  pielīdzināta  darbiem!  Cik  ārkārtīgi  daudz  šajā  ziņā  tiek 
grēkots, tāpēc ka cilvēki allaž uzskata, ka drīkst domāt, ko vien vēlas. Kamēr pastāv 
šis maldīgais uzskats, cilvēce nespēs pacelties augstāk. Tikai  tad var būt kaut kāda 
virzība uz priekšu, kad katrs spēs noteikt par sevi un vairs neļaus rasties nevienai 
sliktai domai.

Protams, te līdzvainīgi arī daudzi ļaunie elementi, kuriem sagādā gandarījumu, ka 
cilvēki domā sliktas domas. Tie visur iejaucas un pirmām kārtām metas virsū tieši 
cilvēkiem,  kuri  sāk  apzināti  kontrolēt  savas  domas,  un  bieži  vien  sagādā  viņiem 
īpašas grūtības, jo jūt, ka tie, kas tiecas šajā virzienā, uzreiz iegūst noteiktu varu.

Neskatoties uz visiem jūsu pūliņiem, es domāju, ka jūs tomēr varētu darīt šai ziņā 
vēl vairāk. Tad jūsu iekšējā dzīve veidotos daudz mierīgāka, jo tikai tā ir atrodama 
laime, ko cilvēki vienmēr meklē. Tātad viss ir atkarīgs no domām, nevis no darbiem: 
pēdējie ir tikai pirmo sekas. Tas, kas iet darbiem pa priekšu, tas ir noteicošais!

Grūtā eksistence uz Zemes ir panesama vienīgi tad, ja katrs pats sevī būs atradis 
savu laimi un savu mieru. Šī laimes atrašana sevī nozīmē: nevis ārpus sevis, bet gan 
tikai  sevī  meklēt  laimi  un  to  tur  radīt,  pastāvīgi  cenšoties  pārvarēt  visus  ārējos 
uzmācīgos kārdinājumus. Jums vispirms jāmēģina to darīt vientulībā, kad šī ietekme 
nav tik stipra, tikai pēc tam, esot starp cilvēkiem. Tad jūs varat pārbaudīt, kādi ir jūsu 
pūliņu panākumi. Es zinu, ka tas nav viegli, un lūdzu jūs nedomāt: “Ak, Zigvarts 
kļūst  tik  garlaicīgs  ar  savu mūžīgo sprediķošanu!”  Jūs  taču  apjaušat,  ka  ar  šiem 
padomiem viss jums var kļūt gaišs un viegls, un par šo izpratni es jums pateicos.

Zigvarts

138



1917. gada 19. janvāris
Kopš es jums pēdējo reizi rakstīju, pie jums ir daudz kas atgadījies. Ir noticis tas, 

ko es jums teicu: ja cīņa turpināsies, tad sekas tam būs briesmīgas! Jūs jau uzzināt 
tikai  to,  ko  raksta  avīzēs,  bet  jūs  neredzat,  kurš  stāv  aiz  šiem  notikumiem,  kā 
darbojas ļaunie spēki un kaitē, kur vien var. Daudz kas likts uz spēles, pat veselas 
tautas ir spiestas pretoties šiem spēkiem. Te palīdzēt var galvenokārt kritušie. Viņi 
joprojām cīnās savā veidā un tādējādi piedalās karā.

Diez vai ir kaut viens, kurš nebūtu šīs vēlmes iedvesmots. Tā ir spēcīga ietekme, 
kas valda tagad, kopš sācies karš, un tā aizrauj visus līdzi. Šīs cīņas šeit ir daudz 
skaistākas. Nav vairs nekādu ciešanu, tikai garu cīņas! Un cik labprāt Viņi cīnās! 
Apvienoti  lielos pulkos,  viņi  drāžas ienaidniekam pretī.  Gaviles viņus caurvij,  un 
spēks, ko viņi kopā rada, ir varens! Viņi pārdzīvo vairāk nekā jūs, jo viņi jau tagad 
jūt svētību, kas izaug no cīņas. Jūs to nejūtat! Pāri pēdējam kalnam jūs vēl nevarat 
redzēt, bet arī tas atkāpsies, kad tautas nolieksies jaunā aicinājuma priekšā! Par jūsu 
likteni es nedrīkstu neko teikt;  tas Dieva! Uzticieties Viņam! Protams, tik skaists 
liktenis, kādu mans Dievs ir devis man, gadās ļoti reti. Bet arī jūsējais var kļūt tikpat  
skaists, ja jūs nosvērti gaidīsiet to, kas nāks, un vērsīsiet skatus uz iekšu: jūsos ir 
Dievišķais, to meklēt ir jūsu pienākums! To man pavēstīja cēlais svētceļotājs ceļa 
sākumā pie jums, kad arī es vēl biju meklētājs, kurš tik smagi cieta, tāpēc ka jūs man 
neticējāt. Daudz savādāk tas ir šodien, un kā tas mani aplaimo!

Jūsu visu Zigvarts

1917. gada janvāris
Es, Zigvarts, gribu pateikt jums šodien kaut ko tādu, kas sagādās jums prieku!
Pēc smagām cīņām, kurās man bija jānoraugās, tagad atkal nāk kaut kas skaistāks, 

miermīlīgāks. Tie ir dažādu hierarhiju darinājumi. Tie ir ārkārtīgi izturīgi darbi - kopš 
cilvēces sensenajiem laikiem līdz šim brīdim. Hierarhijas, tā šīs būtnes sevi sauc. Tie 
ir visdažādākie gari, kas man agrāk saistījās tikai ar jēdzienu, tagad es redzu visus, 
kas dzīvo Devahānā. To ir diezgan liels skaits, ik pa laikam tie nolaižas arī uz Zemes,  
taču vienīgi tādēļ, lai paveiktu kaut ko lielu. Šiem Dieviem es pašlaik dzīvoju un 
iedvesmojos no viņu radītā. Lielākā cilvēku daļa nekā nezina par viņu eksistenci, un, 
kad šie Dievi tuvojas, nesot svētību, tad ļaudis nesaprot, no kurienes nāk šī ietekme.

Nākamās rindiņas liksies jums dīvainas, bet tās ir no kāda sena raksta, un tādām 
tām arī  jāpaliek.  Es dodu jums tās,  lai  jūs mācītos izjust  lielo labestību,  ar  kādu 
dievišķās būtnes vēlas mums visiem palīdzēt. Ar cēlo uzmundrinājumu, kas skan no 
šīm rindiņām, var tikt palīdzēts bieži nomāktajai cilvēcei.

Pulki - svētītā armija,
Daudz tūkstoš reižu apdziedātā un cildinātā Dieva būtne!
Tavs mērķis ir pasludināšana,
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Tava palīdzība ir sasaistīšana,
Tavs spēks piedod cilvēcisko.
Tava mīlestība palīdz sasniegt dievišķo.
Malks no mūžībām,
Malks lai ir manas sirds vadonis,
Karogs un tīrā drosme.
Dievs Kungs, tā ir labi!

1917. gada 9. februāris
     Šodien man jums daudz kas jāpavēsta par mūsu loku.
     Tas pagājušā gada laikā ir saņēmis ļoti lielu spēku. Katrs no jums ir ieguldījis tajā  
savu devu, un tad mūsu loks paplašinājās un iesniedzās arī garīgajā pasaulē.
    Tur atradās ļoti daudz sekotāju, kuri strādā tāpat kā jūs. Arī viņi meditē, arī viņi 
sanāk kopā, lai apmainītos domām un izjūtām. Tieši tāpat kā pie jums. Viņi pazīst jūs 
visai  precīzi,  bet  jūs  diemžēl  vēl  nepazīstat  viņus  apzināti;  miegā  gan  jūs  bieži 
sanākat kopā. Tad vienmēr ir liels prieks, ka jūs visi esat vienoti.
   Arī  tāpēc  tas  ir  jauki,  ka  jūs  šīs  saiknes  dēļ  uzreiz  pēc  sava  fiziskā  apvalka 
nomešanas, būsiet saistīti ar šī loka garīgajiem locekļiem. Jums vienmēr jāatceras, ka 
pasaule, kurā jūs tad nonāksiet, ir tik bezgalīgi liela, ka būtu grūti atrast tur kādu, ja 
vien tas nav jums iekšēji īsti tuvs.
   Bet, ja pastāv tāda mīlestības saikne kā starp mums, tad vispār nevar runāt par 
telpisko šķiršanos, jo mēs taču patiesi esam saistīti. Es vienmēr zinu, ko jūs darāt;  
tāpēc vēl labāk es to zināšu, kad jūs ienāksit šajā pasaulē! Par to jums ne nieka nav 
jāraizējas.

 Sākumā mēs, saprotams, nevarēsim visu laiku būt kopā — jo sākumā atšķirība 
starp mums būs vēl pārāk liela -, bet mēs taču vienmēr būsim saistīti ar mīlestības 
saitēm, tieši tāpat kā tagad; un tur jūs to izjutīsit daudz stiprāk, jo matērija jums vairs 
netraucēs. Lai cik tālu es arī būtu, mēs varēsim saprasties ar domām, kā jūs uz Zemes 
sazināties, teiksim, runājot pa telefonu. Kaut arī tas ir savāds salīdzinājums, bet var 
palīdzēt jums saprast to, ko es saku.

  Es gribu mēģināt pastāvīgi attīstīties šeit tālāk, lai, iegūstot aizvien lielāku spēku, 
varētu būt jums noderīgāks. Bet arī tā ir Dieva dāvana, jo iespēja šādi palīdzēt ir liela  
priekšrocība!

 Tādēļ  pateicieties  Dievam,  ka  Viņš  ļāva  man  darboties  kā  jums  norīkotajam 
aizstāvim!  Es  nozīmēju  jums  daudz  jau  dzīvē,  bet  tagad  es  varu  būt  jums 
nesalīdzināmi daudz kas vairāk!

 Tātad paļaujieties ar prieku, bez bailēm un bažām. Ar šādu paļāvību var priecīgi 
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dzīvot uz Zemes! Es esmu ar jums, ap jums un pilnīgi saistīts ar jums.
Zigvarts

1917. gada 19. februāris
Meistari, kuri jūs vadīja, deva man ziņu, ka es drīkstu nodot jums jaunu meditāciju! 

Es esmu ļoti laimīgs par to un gribu tūlīt pateikt to jums. Klausieties!

Spēks, kas ir manī, ir mūžīgs!
Spēks, kas ir pāri man, pastāv mūžīgi,
Man par svētību!
Mans spēks ir pāri manai esamībai,
Jo mans spēks kalpo tikai manam Kungam.

Izpildiet  šo  meditāciju  ļoti  kārtīgi  un  nepārtrauciet  piepūlēt  savu  gribu,  kamēr 
tiešām nebūsiet uztvēruši to ar augstāko apziņu.

Es  domāju  arī,  ka  jūs  pamazām  iemācīsieties  saprast,  ko  patiesībā  nozīmē 
meditēšana.

Lai Dievs arī turpmāk jums palīdz!
Jūsu Zigvarts

1917. gada 6. marts
Es gribu jums īsi izstāstīt par pēdējiem laika posmiem, kuriem esmu izgājis cauri.
Vispirms es strādāju kara jomā, tad sekoja dievišķā sfēru mūzika, tajā es drīkstēju 

piedalīties, un tagad iestājās nepārtraukto pārdzīvojumu laiks. Šis laiks pēc sava uz 
visām  pusēm  strāvojošā  spēka  ir  varbūt  vistīrākais,  kādu  es  līdz  šim  esmu 
piedzīvojis.  Vairs nav nekādas domāšanas,  tikai bezgalīgā spēka uzņemšana, kuru 
vēlāk  katrs,  atsevišķi  pārstrādājot,  pavairos  miljonkārt.  Šo  uzņemšanu  mēs 
saucam  ...,  tas  nozīmē  tik  daudz  kā  “daudzkārt  svētītā  visaugstākās  Man’ības 
tuvošanās: lai Tu pārvērstu Manu Tavā, Tēvs!” Apmēram šāda ir jēga, es nevaru to 
labāk izteikt ar vārdiem. Bieži vien es pats esmu pārsteigts par to, ka nevaru domas 
saprotamāk ietērpt vārdos.  Bet patiešām nav iespējams izskaidrot visu,  ko es šeit 
daru.

Es gribētu mēģināt aprakstīt  jums vēl to, ko es darīju pirms šīs Mans un Tavs 
saplūšanas.

...Tad es biju kā viduspunkts pasaulē, kuru es radīju un kura mani apņēma. Bija 
lielas svinības, kurās man iedalīta kādas radošās būtnes loma un man vajadzēja sevi 
kā tādu attēlot. Es, protams, pilnīgi skaidri apzinājos, kas man bija jādara. Galvenā 
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darbība bija noteiktu balto spēku nodošana, kuri varēja nākt tikai no tās pasaules, 
kurā  es  tēloju  viduspunktu.  Tad  šie  spēki  sadalījās  uz  ilgpilnajiem  topošajiem 
skolniekiem, kuru ir visai daudz baltās pieredzes un zināšanu pasaulē. Es neesmu 
viņu skolotājs,  bet  no manis nāca strāvojums,  un viņi  tika iesaistīti  manis iegūto 
zināšanu valstībā, lai radītu savu tēlu un ar manis izstrāvoto esenci nostātos uz ceļa, 
kas viņus gaida.

Man šī izstrāvošana ir ļoti svarīga, jo es tikai tādējādi redzu, kas visa laika gaitā 
manī ir izveidojies. Lai arī tas bija visai primitīvs paskaidrojums, es tomēr domāju, 
ka jūs būsiet kaut ko apjautuši no šī procesa.

Jūsu Zigvarts

1917. gada 7. marts
Es gribētu šodien atkal pastāstīt jums kaut ko par šejienes pasauli. Jūs uzskatāt, ka 

Devahānā cilvēks galvenokārt gūst baudu. Tas tā arī ir. Taču līdz tam ir nepieciešams 
sasniegt noteiktu attīstības pakāpi, jo parasts, viduvējs cilvēks nemaz nevar to īsti 
uztvert.  Viņš jūtas laimīgs un bezrūpīgi eksistē,  bieži saistīts ar saviem mīļajiem. 
Viņš negrib neko citu, jo nav spējīgs ne uz kādu kāpinājumu. Turpretī es baudu pa 
īstam, es uztveru visu to,  ko šī  sfēra piedāvā man no sava skaistuma,  laimes un 
nepārspējamības. Es esmu sasniedzis īsto baudīšanas spēju. Tas prasīja daudz darba, 
lai attīstītu nepieciešamās maņas tiktāl, kā es gribēju. Šajā uztverē slēpjas arī spēks, 
kuram es atkal ļauju izplūst, lai veicinātu šo spēju augšanu citos.

Tas ir darbs, par kuru es jau stāstīju, darbs, kas palīdz citu attīstībai, kas kļūst 
iespējams, uzņemot sevī visu. Es nevaru aprakstīt jums šo spēku precīzāk, taču tas ir 
tūkstoškārt lielāks par to, ko es sasniedzu uz Zemes kā cilvēks.

Bet nāks laiks, kad radīsies jaunas vēlmes - un tad manā priekšā ir atvērti vārti 
izpētei.  Taču pēc tā  es  vēl  nemaz netiecos,  jo  šobrīd manā dzīvē  jau ir  viss,  ko 
uzskatu par visaugstāko, visskaistāko un lieliskāko.

Starp citu man ir jāizpilda arī  mazāki  uzdevumi.  Te lieta  grozās lielākoties ap 
tikko šeit nonākušajām dvēselēm, kas pavada savu Devahānas laiku pa pusei guļot, 
pa pusei patiesi vājas apziņas stāvoklī. Un arī jūs esat pastāvīgi ap mani. Jums tas var 
likties  dīvaini,  bet  visas  augstākās  izjūtas,  ko  jūs  izstrāvojat,  ieplūst  šajās  manās 
debesīs, un ar šīm jūtām jūs tiekat nesti pie manis pāri citām garīgajām sfērām. Tie 
esat jūs, tā ir jūsu visdziļākā būtība, būtība, ko mēs cits citā galvenokārt mīlam. Jūsu 
domām nav jāattiecas tieši uz mani, ikvienai patiešām augstai domai piemīt spēja tikt 
visam cauri,  un,  tā  kā  mēs tomēr atrodamies ciešā  saistībā,  tā  steidzas taisni  pie 
manis un es uzņemu to kā daļu no jums. Jā, mīļie, tas, ka es aizgāju, patiešām ir nācis 
jums  par  svētību,  jo  daudz  kas  priekš  jums  mainījās  īsā  laikā,  arī  nevēlamas 
sagadīšanās, kuras varētu izraisīt garīgā puse, es drīkstēju novērst, jo man tika ļauts 
būt par jūsu skolotāju un vadītāju.

Vai jūs gribat vēl kaut ko zināt? Es drīkstu jums atbildēt.

142



Jautājums: Vai cilvēks garīgajā pasaulē var būt arī viens, ja vēlas?
Cilvēkam vienmēr ir iespēja nošķirties, arī tūlīt pēc pārejas šai pusē, taču maz to 

dara,  jo  pēc  fiziskās  nāves  viņi  ir  vēl  runīgāki  nekā  zemes  dzīvē.  Brīvprātīgs 
vientuļnieks te ir visai reta parādība.

Jautājums: Vai garīgajā pasaulē ir noguruma sajūta?
Sākumā  izpaužas  līdzīgas  sajūtas,  taču  tās  ir  tikai  kādreizējā  noguruma 

spoguļattēli; tās drīz vien pāriet un vairs nemoka.
Jautājums: Vai Devahānas sfērā pastāv telpiski ierobežojumi?
Mūsu Debesis caurvij visu, bet mums vēl nav spēju izceļot citas planētas. Mums 

vēl ir noliktas noteiktas robežas, bet mēs tomēr esam visā izplatījumā.
Jautājums: Vai ar šīm planētām jāsaprot arī citas zvaigžņu sistēmas?
Es  tagad  pētu  visu,  kas  mani  interesē,  arī  zvaigznes,  kādas  tās  tur  ir;  bet  es 

nedrīkstu uz tām darboties, jo man tam vēl nav piemērota ķermeņa; bet tās visas ir 
mums pazīstamas.

1917. gada 8. marts
Es gribētu  pateikt  jums kaut  ko  par  savu  bērnu.  Jums šai  sakarā  ir  nepareizi 

priekšstati.
Vistraģiskākais  ir  tas,  ka  jūs  visi  piešķirat  tik  lielu  nozīmi  tam  fiziskajam 

apstāklim, ka “bērnam vairs nav tēva”! Ja vien jūs zinātu, cik ačgārns mums liekas 
šāds uzskats! Es gribētu jums palīdzēt saprast, kā mēs satikāmies. Viņš ir vēlējies sev 
šo inkarnāciju, tāpēc ka tā viņu atbrīvos no smagas nastas, kuru viņš nesa sev līdzi.

Arī mana vēlme un mērķis bija palīdzēt viņam tikt pie dzīvības, bet lai pēc tam 
viņš varētu iziet  savas dzīves gaitas bez manis.  Mēs vienojāmies, mēs darījām to 
pilnīgi apzināti, jo šim apstāklim vajadzēja mūs abus attīstīt.

Es zināju, ka viņš nāks, kad man būs jāaiziet, jo man vajadzēja dot viņam kaut ko 
tādu, kas viņam bija tiešām nepieciešams šai dzīvei; tāpēc mēs pagājām viens otram 
garām. Ja es nebūtu aizgājis, viņš nebūtu atnācis tieši tagad, jo viņš taču barojas vai 
tiek barots no manas dzīvības.

Tas  bija  viņa  dzīves  pamatuzdevums,  tikai  šādi  viņš  var  sasniegt  to  attīstības 
pakāpi, kura viņam jāsasniedz. Es esmu viņam ļoti tuvu. Te nav svarīgi tas, ka es 
esmu vai, drīzāk, biju viņa tēvs, bet gan tas, ka es sniedzu viņam noteiktus spēkus, 
kas nāca no manis, un arī tas, ka es jau agrāk biju viņa draugs un padomdevējs.

Es, Zigvarts, saku to jums.
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1917. gada 9. marts
Es, Zigvarts, dodu jums šeit vienu meditāciju.

Mīli dzīvodams,
Dzīvodams mīlestībā.
Alkdams, aptverdams tevi,
Tu, mirdzošais debesjums!
Upurēdams, Tevī palikdams,
Tu, Gars - Dievs, Dievs - Gars Es!

Es gribu aprakstīt jums domas un jūtas, kurām jūs jāvada šai meditācijā.
Sāc un pilnīgi iedziļinies šajos vārdos:

Mīli dzīvodams!
Iegremdējoties šajos vārdos, tev jārada no savas būtnes dzīlēm viss, ko tu vien vari 

uztvert kā mīlestību. Dod no sevis dāsni visu. Tev jājūt mīlestības plūsma, kas ceļas 
no tavas būtības dziļumiem augšup - un lai tā izplūst no tevis apziņā, ka tu esi dodoša 
būtne un tādai tev jābūt.

Un tagad otrais:

Dzīvodams mīlestībā
Šie  vārdi  tev  jāizjūt  kā  visa  tā  atgriešanās,  ko  tu  vispirms  esi  devis;  it  kā 

svētlaimīga tavu strāvojumu saplūšana ar strāvojumiem, kas tevi apņem; it kā visa tā,  
kas  ap  tevi  virmo  un  dzīvo,  saplūšana.  Šādi  tev  jāsasniedz  harmonija  ar  visām 
būtnēm, kas ir ap tevi, ar visu, kas šķērso tavu ceļu. Tam jābūt kā klusam mieram, 
kas aizpilda tevi, izejot no plūsmām, kas tevi apņem.

Alkdams, aptverdams Tevi,
Tu, mirdzošais debesjums
Šajos vārdos tev jāizjūt visas ilgas, kas tevī dzīvo, ceļ tevi augšup pie reģioniem, 

kurus tavs gars aptver tikai nojausmā.
Izplet savas dvēseles spārnus, aptver to, kas tev ir visaugstākais un vissvētākais, 

un uzņem sevī pārliecības svētlaimi, ka tu vari aptvert kādu Visvarenību.
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Upurēdams
Šeit tev jāapjauš upurēšanās - visa tā upurēšanās, kas nāk no tevis, dāvana, kuru tu 

pasniedz  tam,  kurš  tevi  vada.  Tev  pilnīgi  jāatdod  sava  personība,  kas  pilnībā 
pakļaujas viņa vēlmēm, un jāatzīst spēks, kas tevi vada.

Tevī palikdams,
Tu, Gars - Dievs
Dieva Gars piepilda visu, Viņš piepilda arī tevi, tevi svētī un caurvij tavu būtību. 

Viņā tu kavējies. Tev viņš jāizjūt kā dižums, kā vara, kā mīlestība, kā viss, kas ir, bija 
un būs.

Dievs - Gars Es!
Starojot  no  šīs  visaugstākās  būtnes,  iedomājies  sevis  paša  būtību,  savu  mazo 

patību, kas, būdama pārņemta ar šo augstāko Visvarenību, iegūst spēku, lai stiprināta 
uzsāktu cīņu ar visu to, ko nes sev līdzi dzīve uz Zemes.

Ja jūs izpildīsiet šo meditāciju šādi, tad redzēsiet, cik lielu spēku tā jums dos un kā 
jums palīdzēs tuvoties mērķim.

To es gribēju pateikt par šo vingrinājumu.

1917. gada 11. marts
Kad es nonāku jūsu sfērā, man, protams, atkal rodas liela interese par procesiem, 

kas  tur  norisinās.  Taču  es  redzu  un  dzirdu  tikai  to,  kas  atbilst  manai  attīstības 
pakāpei. Viszinošs es neesmu. Arī man paliek noslēpums, kā visos sīkumos noritēs 
karš uz Zemes, jo noteikti, ļoti dziļi notikumi, kas izpaužas pasaulīgi, atrodas ārpus 
manu zināšanu jomas.

Ziņas, kas attiecas uz ļoti tāliem un reizē arī ļoti personiskiem notikumiem, atļauts 
izpaust ļoti reti. Tādēļ es arī nedrīkstu jums par tiem neko teikt.

Tomēr es gribētu vēlreiz atkārtot, ka nemaldos nevienā ziņojumā, izņemot pašus 
pirmos, kad es vēl nebiju spējīgs visu tik tālu pārredzēt. Ja kādreiz tomēr gadījās 
kļūme, tad tāpēc, ka manis teikto jūs pareizi neuztvērāt vai arī dažreiz ne visai pareizi 
attēlojāt. Ja es vēlāk arī maldījos, tad esmu to izlabojis.

Jūsu Zigvarts

1917. gada 12. marts
Es gribu pastāstīt  jums vēl par kaut ko citu: par Saules sfēru! Tas varbūt skan 

dīvaini, bet, redziet, visām dažādajām garīgajām kārtām vai pasaulēm ir savi vārdi. 
Un te nu ir visdažādākie, bieži vien neizskaidrojami nosaukumi. Apzīmējums Saules 
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pasaule radās zeltainā mirdzuma dēļ, kas tai ir raksturīgs. Tur viss it kā peld zeltā; 
tūkstoškārt zeltaini apmirdzētajos viļņos norisinās viss šajā pasaulē.

Tas ir  mirdzums un dziedājums, gaišāks un maigāks,  nekā jūsu maņas kādreiz 
varētu uztvert,  neaprakstāmi harmonisks skanējums. Tāda ir šīs zeltainās pasaules 
būtība, tās raksturs, un es bieži viesojos tajā.

Šodien es nāku no turienes un tādēļ gribu pastāstīt jums par to, jo jums vienmēr 
jāzina, ko es daru, lai jūs varētu apciemot mani ar savām domām.

Galvenā šīs sfēras būtne ir Saules Dievība, taču mēs viņu neredzam, mēs viņu 
tikai izjūtam; no viņas strāvo patīkams siltums, kas apņem visu. Es nu esmu arī tur 
varējis radīt. Es biju tur vajadzīgs, lai saskaņotu noteiktas toņu grupas, kas viņiem 
bija nepieciešamas zināmiem mērķiem. Tā es nonācu pie viņiem un tīksminājos par 
viņu mirdzuma apstaroto savienību, kādu rada dievišķās Saules būtība.

Es esmu centies sniegt jums skaidru šīs pasaules ainu, lai jūs varētu izjust to līdz 
ar mani. Šur vai tur, visur man atveras vārti, es visur varu ieiet - pēc tam, kad es jūs, 
kuri man esat viss, esmu apņēmis ar spēku, kas radās no mīlestības un kas jūs sargā 
kā visstiprākās bruņas.

Es esmu vienots ar jums:
Jūsu Zigvarts

1917. gada 15. marts
Tagad es atkal jūsu dēļ esmu interesējies par karu, jo gribu laiku pa laikam no paša 

pieredzes pastāstīt jums par šīm jums tik svarīgām un liktenīgām lietām. Es zinu, ka 
jūs sākat pareizi saprast un vairs nepierakstāt vainu  man, ja kaut kas neatbilst jūsu 
aprēķiniem, bet gan kādai citai izpratnei, un tas mani ļoti nomierina.

Cik skaistas bija mūsu izjūtas pēdējā laikā. Jums vajadzīgi šādi laika posmi, lai 
jūsu gars kopīgā darbībā varētu uzlidot augšup līdz gaišākām augstienēm! Tad jūs 
atkal varat vieglāk panest zemes dzīvi, jo jūsos vēl ir spēks, kas ir sakrājies, šādi 
darbojoties.  Pēc  šādiem  periodiem  jūs  sajutīsiet  zināmu  gandarījumu.  Un  tā  jūs 
pastāvīgi svārstāties starp pasaulīgajām rūpēm, noteiktu klusuma brīdi un pacelšanos 
augšup.

Bet ar to es negribu teikt, ka jūs paceļaties tikai tad, kad mēs tik daudz esam kopā 
kā tagad; tomēr tajā laikā jūs virzāties uz priekšu vieglāk, tāpēc ka cieša saikne ar 
mani nāk jums par labu un ietekmē jūsu attīstību.

Jūsu Zigvarts

1917. gada 23. marts
Es esmu jums ļoti pateicīgs, ka jūs mani pasaucāt, jo es labprāt bieži pie jums 

nāktu, bet jūs esat tik aizņemti. Sauciet mani tik bieži, cik vien iespējams, jo tagad es 
varu tikt pie jums jebkurā laikā. Es esmu neatkarīgs un brīvs no jebkādas traucējošas 
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sfēru  vai  savienību  ietekmes.  Tā  ir  lielā  devahāniskās  pasaules  svētlaime.  Tā  ir 
debešķīgā “pašdzīve”,  kas bija  mūsu zemes dzīves neapzināto ilgu pamatā.  Visas 
jūtas, kas jūs aplaimo un izraisa pilnīgu prieku, ir tikai sīkas mūsu izjūtu ieskaņas. Jo 
intensīvāk cilvēks  uztver,  jūt,  saprot,  jo  bagātāka  veidojas  viņa  dzīve  Devahānā. 
Dzīve  šeit  veidojas  atbilstoši  spējai  izjust.  Ļoti  maz  cilvēku  to  zina,  viņi  vispār 
neizprot šo garīgo pasauli, tās dziļo, visos virzienos pulsējošo un visu caurstrāvojošo 
būtību. Viņi domā, ka materiālo labumu baudīšana ir tas augstākais; un tas viņiem 
ļoti kaitē, jo nodošanās fiziskiem priekiem un baudām nonāvē garīgos.

Neaizmirstiet  to,  lai  bagātinātu savu nākamo dzīvi  šeit.  Atveriet  savas acis  un 
ausis un jūsu iekšējos, jūsu apziņā vēl snaudošos jūtu orgānus. Es to arī esmu darījis, 
un cik bagātu tas mani ir vērtis!

1917. gada 23. marts
... Tieši depresijas vai izmisuma brīžos jums mani jāsauc. Kurš tad varētu jums 

palīdzēt  labāk nekā tieši  es,  kas  ir  aicināts  sniegt  jums palīdzību.  Es esmu jums 
piešķirts un, pateicoties jūsu mīlestībai, kļuvis par jūsu pastāvīgo sargājošo garu.

Ticiet man, sauciet mani pastāvīgi, tad es tūlīt pat savienošos ar jums.

1917. gada 24. marts
Es  sniedzu  jums,  mīļie,  rokas,  lai  atkal  pastāstītu  par  šejienes  pasauli,  tātad 

klausieties!
Mēs šeit dažus notikumus svinam tieši tāpat kā jūs. Te starp tiem, kas atrodas uz 

līdzīgas  pakāpes,  ir  visbrīnumainākās  saiknes.  Mēs  piedalāmies  ārējos  procesos, 
līdzīgi tam, kā cilvēki seko kādai izrādei un uztver to ar garīgajām maņām. Tās ir 
visu  to  īpašību,  spēju  atgūšanas  svinības,  kuras  cilvēks  zemes dzīvē  un astrālajā 
dzīvē daļēji  ir  aizmirsis.  Tātad atgūšana,  sveicināšana,  laimīgā atpazīšana.  To var 
salīdzināt ar mirdzošo straumi, kas pēkšņi izlaužas un atkarībā no sava stipruma un 
satura  sāk  kvēlot.  Pašas  spējas  ir  šī  plūsma,  kas  tūkstoškārt  mainās,  tūkstoškārt 
iekvēlojas krāsu krāsās un ieskanas viscēlāko simfoniju skaistumā. Tā ir svinēšana, 
ieiešana cita plūsmā, gluži kā no jauna pamostoties, tātad arī no jauna rodoties, šīs 
pasaules  brāļu  un  māsu  plūsmās.  Tie  ir  katra  ienākšanas  svētki,  katra,  kurš  šeit 
parādās un kurš atrodas mūsu attīstības pakāpē.

Tā ir mūžīga bagātināšanās: un īpaši tiem, kam ir kaut kādi talanti. Es, piemēram, 
katru reizi pārdzīvoju ar savu mūziku kaut ko bezgala aplaimojošu, jo es vibrēju līdzi 
tās ritmā un tai laikā vienmēr radu no visdziļākajām savu izjūtu dzīlēm.

Mūzika arī šeit spēlē lielu lomu. Ta patiešām ir laime - nonākt šeit ar muzikālo 
talantu. Bet arī te ir vajadzīgs darbs! Tas, kurš neko nav izdarījis ar savu talantu, 
nevar ievākt ražu. Tādēļ es jums tik bieži saku: vingrinieties un strādājiet, kur vien 
varat, katrs savā veidā! Ja cilvēkam nav nekādu talantu, tad viņš paveic tikpat daudz, 
stingri izpildot savus pienākumus.
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Jo zinošāks ir  cilvēks kaut kādā jomā,  jo vairāk viņam šeit  ir  priekšrocību un 
lielisko baudu. Dziedāt šeit var, piemēram, ikviens, taču kāda starpība starp prasmīgo 
un neprasmīgo! Tas jums jāzina, lai nedomātu, ka kaut kādas zināšanas un iemaņas 
iet zudumā; tās paliek uz mūžiem! Tādēļ ar jaunu drosmi pie darba!

1917. gada 25. marts
Jūs jautājat mani par Devahānas apkārtni un vai tā ir šķietamība vai realitāte.
Astrālā  pasaule  ir  šķietamības  pasaule.  Turpretī  šī  Debesu  pasaule  sastāv  no 

pavisam citas  vielas.  Tas,  ko redz Devahānas iedzīvotājs,  ir  pastāvošā substance. 
Jaunienākušajam tās ir lietas, taisni satriecošas pēc skaistuma, formas un harmonijas. 
Šīs  lietas  patiešām pastāv,  tikai  neattīstītie,  vēl  gulošie tās neuztver,  lai  arī  dzīvo 
tajās. Ir grūti jums aprakstīt šo vidi. Piemēram, jūs redzat Mēness ainavu, un, dažādu 
refleksu dēļ, jūsu acu priekšā pēkšņi izaug fantastiskas formas, izveidojot pasakainas 
ainas.  Tādējādi  jūs  redzat  vairāk  nekā  to,  kas  patiešām  ir  jūsu  acu  priekšā,  jo 
parādība pauž vēl  kaut  ko citu,  daudz dziļāku.  Un arī  tā  ir  pozitīva pasaule,  kas 
pastāv, kaut gan tās formas mainās.

Jūs  gribat  zināt,  kā  te  norit  attīstība.  Es  domāju,  mēs  mierīgi  varam  lietot 
salīdzinājumu ar dzīvību un kustību uz Zemes. Tas, kas te attīstās, pašos pamatos 
atšķiras no Zemes lietām. Ta, piemēram, šeit ir augi ar ārkārtīgu dzīvības spēku, ko 
var salīdzināt ar dzīvnieka dzīvotspēju uz Zemes, bet tikai apdvestu ar brīnišķīgo 
auga šķīstumu. Un tā augu novīšana arī nenotiek tik skumīgi kā uz Zemes, bet gan 
drīzāk atgādina mūžīgo nomoda un miega mainīšanos.

Te nav tādu būtņu, kuras atrastos dzīvnieku pakāpē, toties ir citas, proti, kaut kas 
vidējs starp neattīstīto cilvēku ar krēslaino apziņu un kāda auga individualitāti  ar 
stipri attīstītu apziņas līmeni. Apmēram šādi jūs to varbūt varat saprast. Tas ir būtnes, 
kas bagātina Devahānu, jo tās atdzīvina pasauli ar savām valdzinošajām rotaļām un 
savu pieticīgo un iepriecinošo izskatu.

Tās ir būtnes, kas nekad nekļūst par cilvēkiem; tās pazūd tāpat, kā ir radušās - 
klusi,  lai  tūlīt  atkal  parādītos,  varbūt  citā  krāsā.  Vienmēr  vienādi  priecīgas  un 
draudzīgas, tās dzīvo savu mūžīgi atkārtojošos dzīvi. Tām nav es apziņas, arī nekādu 
domāšanas spēju mūsu izpratnē, tomēr tās sagādā mums šeit prieku; ir tā, it kā viņas 
būtu mūsu draugi, kā mums, piemēram, uz Zemes ir draugi starp dzīvniekiem.

Tad ir vēl citas būtnes; tās dabā rodas, aug un novīst kā zemākie augi uz Zemes; 
tās  dzīvo  bez  kādas  dziņas,  tikai  lai  aizsargātu  daudzus  brīnišķīgus  dievišķus 
radījumus, kuri šeit, šajā pasaulē, iepriecina mūsu acis.

Vispārīgos vilcienos es pastāstīju jums par būtisku dzīvo veidojumu daļu, kuri ir 
šeit mums apkārt.

Es varētu pastāstīt  jums vēl  vairāk sīkumu par  viņu dzīvi  un viņu eksistences 
attaisnojamību, taču šodienai pietiek.
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1917. gada 26. marts
Es jūtu, ka mani apraksti jūs interesē, tādēļ gribu turpināt stāstīt jums par šejieni. 

Visu,  ko  mēs  šeit  redzam,  pārdzīvojam,  piedzīvojam  un  izjūtam,  mēs  uztveram 
tūkstoškārt spēcīgāk, nekā to jebkad varētu cilvēks fiziskajā veidolā. Arī priekšmeti 
un būtnes,  kuras mums tuvojas un kuras mēs uztveram, iespaido mūs tūkstoškārt 
stiprāk,  tā  ka gandrīz vai  ar  smaidu jāatceras mūsu iespaidi  par priekšmetiem uz 
Zemes.

Zemes cilvēkiem visa viņu apkārtne ir tomēr pavisam tālu no viņiem un nevar 
viņiem  tuvoties.  Viņiem  patiešām  nav  īstas  saiknes  ar  to,  kas  ir  ap  viņiem. 
Iedomājieties kalnus, kuri pašlaik atrodas jūsu priekšā, - tik lieli un majestātiski tie 
iepriecina jūsu acis. Vai jūs tos patiesi jūtat, vai jūs varat tik cieši ar tiem savienoties,  
lai uzņemtu sevī kalnu dvēseli? Vai jūs varat ar tiem saprasties? Tas viss jums ir tālu, 
ir noslēgts jums, mēms. Nē, jums apkārt nav dzīvības, kas jūs tādējādi uzņemtu, ka 
jūs visur tiktu iekšā un visur būtu kā mājās.

Tas, ka jūs bieži vien jūtaties dabā vientuļi, notiek taču tikai tāpēc, ka jums trūkst  
patiesas, dziļas draudzības izjūtas pret lietām, kas ir ap jums. Bet tas ir mums šeit.  
Mēs redzam ap sevi visskaistākos radījumus, līdzīgus jūsu dabas radījumiem, un mēs 
saprotam, ko viņi saka. Šalkas, debešķīgas smaržas, dziedāšana ieskanas mums kā 
viņu  valoda;  mēs  saprotam  ūdeņu  maigo  čalošanu,  gaismas  caurausto  straumju 
vizuļo-šanu. Ta viss dzīvo mūsos un mēs - visā. Šeit nav vientulības, tikai mūžīgā 
harmonija starp mums un lietām ap mums.

Vēlāk:
Es stāstīju jums par šejienes dabu...  Tagad es gribu pastāstīt  jums par šejienes 

likumiem.
Visi  likumi garīgajā  pasaulē  ir  dzelžaini  stingri,  un jaunienākušajam tie  liekas 

grūti izpildāmi, jo šie likumi nostājas viņa priekšā ar līdz šim nepazīstamu spēku.
Pirmais likums ir  nelokāma klusēšana,  otrs -  paklausība,  trešais -  paša būtības 

atbīdīšana malā, ceturtais - atteikšanās un piektais - gribas spēks garīgajā uzvedībā.
Šiem  likumiem  šeit  noteikti  jāpakļaujas.  Bez  to  izpildīšanas  nav  iespējama 

baudīšana. Ja jaunatnākušajam tie liekas par grūtiem, tad viņš sākumā atsakās no 
Devahānas svētlaimes, kamēr ir sasniedzis stipru gribu un būs tam nobriedis.

Tagad es gribu pateikt jums kaut ko par Devahānas iemītnieku tālāko attīstību: arī 
tur  ir  “mūžīgā  griešanās  evolūcijas  ratā”,  bet  ir  jāpieredz  arī  laiki,  kad  mierīgi 
paliekam uz vietas un tikai pārdzīvojam. Šie periodi bieži ilgst simtiem gadu pēc 
jūsu izpratnes. Tātad neraizējieties, es gaidu ! Es gribu arī tur būt jūsu vadonis, tieši 
tāpat, kā es tāds drīkstu būt tagad ...

Mums trūkst jebkādas sāpju izjūtas,  bet mēs varam ietīties matērijā,  caur kuru 
mēs, piemēram, varam izjust līdzcietību, bažas un kaut ko tamlīdzīgu. Taču tikai tad, 
kad mēs to vēlamies, citādi ne. Es to daru vienīgi tad, kad gribu zināt, kā jums klājas 
un kā jūs dzīvojat. Pēc tā es varu arī spriest, cik tālu jūs esat attīstījušies. Tikai šādu 
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iemeslu  dēļ,  tātad,  pats  par  sevi  saprotams,  vienmēr  aiz  mīlestības  mēs  atkal 
piesavināmies mums jau pavisam svešo matēriju.

1917. gada 28. marts
Es gribu šodien pastāstīt jums par kādu pārdzīvojumu, kas man šeit ir bijis un kas 

jūs ieinteresēs.
Es tieši peldēju kādā straumē, kas, plūzdama man garām, bija uzņēmusi mani savā 

harmoniskajā pilnībā un krāšņumā.
Kad es tā ļāvos šai straumei, savienojies ar to un tās spēku, man pretī nāca kāda 

būtne, kurai piemita milzīga vara, kas piepildīja mani visu. Tā nostājās cieši man 
blakus, un tad es to pazinu. Šī būtne bija grieķu dieviete Artemīda, kas kādreiz bija 
jauna, privileģēta un izredzēta meža priesteriene. Dievi pieskaitīja viņu pie savējiem, 
jo viņa bija meža svaiguma simbols ...

Vēlāk  viņa  atnāca  pie  mums,  lai  ļautu  sev  pamācīt  lietas,  kuras  viņa  tur  lejā 
nevarēja piedzīvot. Viņa pārzināja tikai meža dvēseles dzīvi; un tur viņa pavadīja 
savu šķīsto bērnību, kā to gandrīz vai varētu saukt. Es esmu viņai piešķirts, un tagad 
man viņa jāpamāca. Jūs varat iedomāties, ka man tas likās mazliet dīvaini, bet, no 
otras  puses,  man  ir  liels  gandarījums,  ka  man  tas  tika  uzticēts.  Tagad  nu  mēs 
virzāmies  kopā  caur  Devahānas  izplatījumu,  un  es  ļoti  cenšos  izraisīt  viņā  pēc 
iespējas daudzpusīgākas intereses, lai viņa iemācītos vēl vairāk, nekā viņai noteikti ir 
vajadzīgs.

Tagad es gribu pastāstīt  viņai par jums un paskaidrot,  kādēļ mēs esam tik ļoti 
pieķērušies cits citam un kā jūs manis labad esat mainījuši savu zemes dzīvi - katrs 
savā veidā. Tas atstās uz viņu lielu iespaidu, un es ceru, ka es viņu tādējādi aizvedīšu 
tālāk, nekā tikai pamācot un runājot par lietām, kuras viņa taču nekad nedabūs redzēt 
un nekad nevarēs izjust; ja reiz viņa tās nepazīst, tad viņa diez vai būs spējīga tās 
vispār uztvert; tad viņa paies garām krāsām kā akla, tās neredzot. Es gribu paņemt 
viņu šovakar līdzi, kad atnākšu jūsu lokā, tad viņa varēs no tā daudz ko gūt. Bet jūs 
nedrīkstat domāt, ka arī viņa saistīsies ar jums, nē, viņa stāvēs blakus, ārpusē, viņa 
drīkst uztvert tikai ar jūtām to, kas noris mūsu starpā, kad mēs, it kā savienoti virknē,  
kopā vibrējam.

Es jūtu jūsu izbrīnu par manu stāstu un gribu jums vēl pateikt: viņa nav pilnībā 
grieķu apdziedātā dieviete, viņa ir it kā daļa no tās. Tagad viņa atkal grib iemiesoties, 
un tam viņai vajadzīga liela dzīves pieredze. Tādēļ jūs nedrīkstat domāt par
īsto  dievieti,  bet  gan  par  kādu  augstu  inkarnāciju,  kura  gan  ir  palikusi  pavisam 
vienpusīga, un tādēļ viņa kā bērns jāpamāca, kad tā ir nopelnījusi sev šo palīdzību ar 
savu  šķīstumu  un  ar  visu  to,  ko  viņa  savā  dzīvē  un  dabā  iemācījusies.  Tādēļ 
nedomājiet par dievieti Artemīdu kā tādu, bet gan par vienu daļu no kādreiz bijušas 
dievietes.
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1917. gada 29. marts
...Cilvēki  bieži  vien  stipri  maldās,  kad  tic,  ka  viņiem  var  tikt  palīdzēts  viņu 

garīgajā  attīstībā  bez  viņu  pašu  pieliktā  darba.  Nē,  visam,  kas  notiek  šajā  ziņā, 
jāizriet no viņiem pašiem! Mēs varam tikai lūgt, varbūt rosināt, bet ne tieši palīdzēt. 
Tādēļ es varu jums vienmēr tikai teikt un lūgt: esiet cītīgi!

Jo  vairāk  cilvēks  nodarbojas  ar  garīgās  pasaules  problēmām,  jo  vairāk  mēs 
drīkstam  viņam  palīdzēt  tās  izzināšanā.  Piemēram,  jūs  taču  pašlaik  zināt  daudz 
vairāk par šīm lietām, nekā zināju es, kad iegāju garu pasaulē, tādēļ es jums šodien 
atkal atkārtoju: ap jums ir kļuvis tik gaiši, tāpēc ka jūs ejat pareizo ceļu!

1917. gada 30. marts
Jūs varbūt brīnāties, ka es vakar neko vairs neteicu par mazo dievieti, bet bija tik 

jauki būt pie jums un viņa jutās tik laimīga, ka man vairs nebija, ko teikt. Mans darbs 
ar viņu ir jau paveikts. Man jau vajadzēja viņu tikai rosināt - mīlestībā par viņas 
nonākšanu lejā, un to es esmu izdarījis.

1917. gada 7. aprīlis. Klusā sestdiena.
Es zinu, ka jūs vakar gaidījāt sveicienu no manis, jo tika svinēta Kristus nāves 

diena. Es gribēju atnākt, bet mēs šeit esam daudz pārdzīvojuši un tāpēc arī par daudz 
ko pateicīgi, tā ka mēs nevarējām pārtraukt svinības, pirms tās nebija izskanējušas 
atbilstoši  noteikumiem. Vai  ir  kaut  kas  skaistāks,  kaut  kas lieliskāks nekā kalpot 
mūsu Kungam Jēzum Kristum? Es domāju, ka jūs to neaptverat, nē, jūs to nevarat 
aptvert, tāpēc ka jūs VIŅU nepazīstat, nezināt, kā Viņš joprojām dzīvo savu dzīvi 
vislielākā pieticībā, kā arvien vēl piegādā cilvēcei visu, ko priekš tās ir sasniedzis ar 
cīņām, atsacīšanos un allaž jauniem upuriem.

Viņš patiesi ir mīlestībai Un tās dēļ Viņš palīdz cilvēkiem.
Tā tas bija arī ar jums. Viņš nāca jūs mierināt, Viņš ielika ticību jūsu sirdīs, vēl 

pirms es drīkstēju uzsākt savu darbu. Viņš nav attālinājies, kā tik daudzi domā, nē, 
tieši šajos grūtajos laikos VIŅŠ nāk tieši pie cilvēces un palīdz tai iedēstīt ticību kā 
mūžzaļo koku, kura lapas nekad nenokrīt.

Tagad es gribu jums pateikt, no kurienes es to visu zinu, lai gan neesmu tieši ar 
Viņu saistīts.  Tomēr es vienmēr precīzi  zinu, kad Viņš tuvojas cilvēcei,  jo tad es 
izjūtu varenu mīlestības plūsmu, kas strāvo mums visiem cauri,  kuri to uztver, ar 
cēlas aizrautības un pateicības jūtām.

Pats par sevi saprotams, ka šīs izjūtas tiek pārdzīvotas tikai tad, ja cilvēks tam ir 
nobriedis. Un tā es tikai pēc samērā ilga laika ļoti pārsteigts atklāju sev Viņa būtību, 
kas jūs augšām cēla, kas palīdzēja jums jūsu bēdās. Šis veikums paliek nemainīgs un 
ar šo palīdzību tika dota pirmā svētība mūsu mīlestībai. Tad tā sāka plaukt kā lielisks 
ticības, izpratnes un mūsu savstarpējās saistības zieds.
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Tagad es gribētu vēl pastāstīt, kā mēs šeit svinam vislielākā Notikuma svētkus, 
kādu pasaule jebkad ir piedzīvojusi.

Toreiz  uzkrātie  spēki  tiek  atkal  izlieti  pār  būtnēm,  kuras  pieskaitāmas  Zemes 
attīstībai. Tā ir it kā šo spēku atdzīvināšana: ar dievišķā Pestītāja domu spēku, kurš 
tos  kādreiz  ir  radījis,  tie  atkal  tiek  atjaunināti,  lai  dāvātu  svētību  visai  cilvēcei. 
Tādējādi tas patiesi vienmēr ir jauns atpestīšanas darbs, kas, sniedzot jums palīdzību, 
piepilda  jūs  ar  savu  spēku.  Protams,  šis  svētais  spēks  tagad,  tāpat  kā  toreiz, 
iedarbojas  uz  cilvēkiem  pavisam  atšķirīgi.  Tās  ir  iekšējās  atziņas,  kas  pārņem 
cilvēkus,  bet spēj  ieteikties viņu visdziļākajā būtībā vienīgi  tik,  cik viņi ir  gatavi 
atvērt šo savu iekšējo būtību dievišķās svētības avotam.

Jūs  redzat,  ka  Pestītāja  darbs  atdzimst  arvien  no  jauna,  arvien  no  jauna  jūs 
sasniedz dievišķā Pestītāja palīdzība, lai aplauztu jūsu zemes ceļa ērkšķus.

Dižā  atpestīšanas  mistērija  arvien  no  jauna  atdzimst  no  mūžam  neizsīkstošā 
mīlestības avota. Šī vissvētākā, viscēlākā mīlestība, tā nekad neatsaka un dāvā savu 
palīdzību,  kamēr  atpestīšanas  darbs  būs  paveikts  un  cilvēce  sasniegusi  savas 
attīstības mērķi.

Tagad nu jums jāsaprot, ka jums šajās dienās ne vien jāsvin piemiņas svētki, bet 
gan pilnā šī notikuma dižuma apziņā pašiem jāatveras, lai patiesi uzņemtu svētību un 
atpestīšanu, palīdzību un apžēlošanos, kas jums no jauna tiek dota ar visaugstāko 
mīlestību.

Atdariet savas sirdis, un jūs varēsiet dziļi uzņemt atdzimušās Atpestīšanas svētību, 
un ceļš, pa kuru es gāju jums pa priekšu, kļūs jums viegls un gaišs.

Es sveicu jūs.
Mēs esam vienoti mīlestībā.

Jūsu Zigvarts

1917. gada 12. aprīlis
Man tev kaut kas jāsaka par D.*
Es viņu redzēju. Es pasniedzu viņam roku! Nekad vēl sasveicināšanās man nav 

bijusi tik ļoti piesātināta kā šī.
Tā taču bija pirmā reize, kad kāds no jums atnāca tieši pie manis un stāstīja ar 

cilvēciskiem jēdzieniem par jūsu mīlestību uz mani. Tā bija svētība ne vien man, bet 
arī  viņam,  tāpēc,  ka  viņš,  tikko  pamodies,  atrada  mani!  Manas  debesu  pasaules 
spožums,  kurš  man  piemīt  un  kuru  viņš  no  manis  uztvēra,  dziļi  jo  dziļi  viņu 
aizkustināja. Es zinu, ka jūs sērojat par draugu, bet labāk gan priecājieties, jo no viņa 
jūs saņemsiet kaut ko tādu, ko jūs viņa dzīves laikā nekad nebūtu varējuši saņemt. 
Viņa garīgo zināšanu dēļ viņā ir liels spēks, un ar šo spēku tiksiet aizsargāti arī jūs, jo 
viņš jums ir pieķēries no visas sirds.

* Ludvigs D., mūsu draugs, miris 1917. gada 5. aprīlī.
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Savā zemes dzīvē viņš juta, kas strāvo no mūsu kopības, taču tagad viņš patiesi 
redz,  kas  ar  mums notiek  un kas  ir  radies  no  mūsu mīlestības.  Viņš  brīnījās  un 
smaidīja, jo ko tādu viņš vēl nekad nebija redzējis. Bet viņš tikai tagad gūst patiesas 
atziņas par lietu būtību. Mēs gribam viņam palīdzēt, jo katram, arī tādai dvēselei kā 
viņš, ir vajadzīga palīdzība, kamēr pārvar grūtības. Viņš ļāva man saprast, ka grib 
iespējami ātri  izlauzties cauri. Viņš taču ir paņēmis līdzi šajā pasaulē savu garīgās 
izpētes tieksmi, un tas nāk viņam ļoti par labu.

Neapgrūtiniet viņu ar sērīgām domām!
Zigvarts

1917. gada 14. aprīlis
Es gribu jums šodien pateikt kaut ko iepriecinošu. Es drīkstēju saistīties ar D. un 

tāpēc varu pavēstīt jums kaut ko tieši par viņu. Tas ir lieliski - varēt šeit uzņemt tik  
ļoti  attīstītu būtni,  kurai  trūkst vēl  tikai spraigas,  allaž modras apziņas.  Citādi  D. 
piemīt tāds rosīgums, kas ir taisni neticams cilvēkam, kurš tikai nesen atnācis šurp. 
Jā, tā ir zināšanu svētība! Tagad es viņam daudz ko stāstu, arī to, kā mūsu loks ir 
izvērties par kaut ko lielu, svarīgu. Viņš ir ļoti pateicīgs, ka caur jums nonācis pie 
manis, un ar iedvesmu stāstīja man par biežajām tikšanās reizēm ar jums uz Zemes, 
un teica arī, ka viņš jau toreiz uztvēris manus ziņojumus no garīgās pasaules dziļā 
godbijībā.

Es jūtos aizkustināts, kad dzirdu to tagad tieši no viņa un viņš stāsta man par jums 
un jūsu atdevi. Vai jūs varat iedomā-ties, cik aplaimojoši ir dzirdēt to visu no kāda, 
kurš tur bijis klāt. Man tas ir kaut kas jauns.

1917. gada 18. aprīlis
Es,  Zigvarts,  gribu jums šodien atkal  pastāstīt  par sevi,  par dažādiem maniem 

darbiem, kā mēs tos sauksim, kaut gan darbs šī vārda ierastajā nozīmē vienmēr ir 
saistīts  ar  noteiktu  piepūli;  šīs  piepūles  šeit  nav.  Tomēr  tas  ir  un  paliek  darbs, 
radīšana ar visu iespējamo spēku, ar pilnu apziņu.

Pašlaik runa ir par varenajiem, karā radītajiem spēkiem, kuriem jāsāk darboties. Šī 
spēku pārvēršana ir ļoti svarīgs priekšnoteikums jaunajam laika periodam, kas tagad 
sākas.

Tad tas būs pamats, uz kura varēs attīstīsies viss jaunais, kas radies kara izraisītajā 
attīrīšanas procesā.

Runa ir par visu to domu attīrīšanu, kuras pēdējā laikā pirms kara nomāca cilvēci, 
izteikti  materiālās  domas,  kuras  varēja  tikt  aizdzītas  un  iznīcinātas  ar  pasauli 
satricinošiem notikumiem.

Tā karš nāca kā šķīstīšana, karš, kā bija rakstīts Bībelē, nāca kā plūdi pār jauniem 
un veciem! Tas ir šī kara diženums! Tas ir svētītais attīrīšanas process. Un tagad viss 
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ir iesaistīts tapšanas procesā!
Tagad  šie  varenie  spēki  tiek  koncentrēti  un  iedalīti  visdažādākajās  pakāpēs 

atbilstoši tam, kā tie varētu tikt vislabāk izmantoti un kā tie visspēcīgāk iedarbotos. 
Tas tagad tiks novests līdz galam, pie tā ļoti daudzi brīvprātīgi strādā līdzi.

Es ceru, ka jūs nu varat iztēloties, kas šeit norisinās, kas notiek kara dēļ.
Un beidzot vēl kaut kas par mūsu draugu D.
Viņam vēl nav tik skaidras apziņas, lai viņš varētu brīvi ar izpratni visu uztvert. 

Noteiktas  plūsmas viņu vēl  neskar,  taču tas  visai  drīz  mainīsies,  un tad es  gribu 
strādāt ar viņu pie lielā attīrīšanas darba.

Viņam, protams, vēl daudz kas jāizstrādā un jāpārvar, bet pa to starpu viņš atnāk - 
vienmēr pilnīgi aplaimots - pie manis, tas ir, uzņem saikni, kuru es esmu radījis, lai 
mums  būtu  iespēja  satikties.  Mēs  bieži  runājam  par  jums,  un  tad  ir  daudz  kas 
stāstāms.

Jūsu brālis Zigvarts

1917. gada 27. maijs
Es biju pie jums, kad jūs runājāt ar manu kara biedru par manām pēdējām dienām. 

Ja vien jūs zinātu, ar kādām jūtām es klausos kaut ko tādu!
Tas viss man taču tagad ir tik tāls! Tas ir zemes dzīves nobeigums, dzīves kas man 

atnesa  tik  daudz  svētības.  Es  esmu  tikai  izturējis  to,  kas  tagad  jāiztur  simtiem 
tūkstošu: pasaulei, kas rada sevi no jauna, bez nožēlas atdot dzīvības spēkus. Un šī 
atdošanās un uzupurēšanās ir tik neizmērojama laime, ka jūs nedrīkstat domāt par to, 
kas bijis līdz tam, kas bijis jāizcieš manam ķermenim. Tas viss taču pilnīgi pazūd, 
salīdzinot ar tā laika izraisītajām varenajām sekām. Tikai tam jums jāpiešķir nozīme, 
kad jūs atceraties manu zemes dzīvi.

Man bija ļoti svarīgi jums to pateikt, mani mīļie, lai jūs arī to pareizi uztvertu.
Zigvarts

1917. gada 28. maijs
    Cik labprāt es ļautu jums ielūkoties patiesajā lietu gaitā, norisēs, raugoties no citas 
puses.  Es  domāju,  ka  jūs  klusēdami  raudzītos  uz  lielo,  jums  tik  noslēpumaini 
cietsirdīgo cīņu. Jā, klusēdami, ar mierinošo atziņu sirdī: “Tātad tā tas ir domāts!”

Bet es to nedrīkstu, un jūs to nedrīkstat! Jums jācieš pašiem un jācieš līdzi citiem, 
kamēr arī jūs kļūsiet redzoši.

Cik bieži es apņemu jūs ar tālākredzošā spēku un cik bieži es čukstu jums: “Esiet 
stipri! Jo jums tika dots, kas tūkstošiem ir liegts.”

Es drīkstēju jums pateikt, kad garīgajā līmenī lieta tiks izšķirta, bet es nedrīkstēju 
jums  teikt,  vai  līdz  ar  to  tā  beigsies  pilnīgi  un  pavisam  un  kādā  secībā  lietas 
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attīstīsies, sākot no pirmā miera noslēgšanas. Šis karš ir cīņa starp ļauno un labo!
Kurš  uzupurējas  labajam,  nes  savu  dāvanu  Mīlestības  Dievam un  tiks  par  to 

tūkstoškārt  atalgots.  Un  jūsu  visu  dzīve  kļūs  lieliska!  Tā  ir  brīvprātīgi  izcīnītā 
svētlaime, ar dzīvības upuriem izcīnītā. Tā jums tas jāuztver!

Es gribēju jums to visu pastāstīt, lai jūs ar šīm zināšanām varētu palīdzēt citiem. 
Jo mums ir nepieciešami cilvēki, kuri raugās uz karu no šāda redzes punkta. Tādēļ es 
jūs lūdzu palīdzēt man.
Es pateicos jums!

Jūsu Zigvarts

1917. gada 29. maijs
...Nu jūs esat sasnieguši noteiktu pakāpi, tāpēc es vēlētos jums obligāti pasacīt 

kaut ko tādu, kas jums ir svarīgi.
Viss, kas ap jums kustas, grib no jums kaut ko saņemt. Tas ir elementārbūtnes un 

bieži minētās astrālbūtnes. Tas visas meklē iespēju paņemt kaut ko no jūsu svaigā 
spēka, un tādēļ man jūs jābrīdina. Jūs vēl neko nedrīkstat atdot, jums viss ir jāizlieto 
pašu labā!

Šie procesi sākas vienmēr tikai tad, kad cilvēks ir noslēdzis veco dzīvi un uzsāk 
jaunu. Es redzu, ka šajā ziņā jums priekšā ir daudz grūtību; ir tā, it  kā virs jums 
savilktos kā negaisa mākoņi. Tā tagad ir cīņa, kas jums jāiztur.

1917. gada 31. maijs
Es esmu starp jums, es, Zigvarts.
Lai mūsu sveiciens ir miers!
Miers,  kas  nāk,  miers,  kas  ir,  miers,  kas  valda  augstā  die-višķīguma  pasaulē, 

miers, kas ienācis jūsu lokā, un miers, kas mājo vienīgi tādās sirdīs, kuras ar ticību 
pieņem visu, kas tām tiek dots - skaistumu vai sēras, sāpes vai mīlestību! Tādēļ lai 
mūsu sveiciens ir - miers !

1917. gada 31. maijs
Mūsu lokam ir liela nozīme, tas pieder pie tā jaunā perioda pamata, kas pašlaik 

nāk un kam jāizplatās pa visu Zemi. Jūs izbrīnā izpletīsiet acis, kad aptversiet mūsu 
mīlestības radītās ķēdes patieso mērķi! Arī mūsu loks pieder pie tās baznīcas būves 
pamatu mūriem, kura nāks, kad uz vecās Zemes viss atkal būs nomierinājies. Tad 
cilvēce jutīs, ka nu ir sācies jaunas reliģiskās domas laiks. Tad arī jums atklāsies, ko 
es esmu gribējis, pēc kā es ilgojos, kad jutu, cik liels ir spēks, kuru jūs attīstījāt manis 
labad.

Tas man jums jāpasaka šodien, dienā, kad ir gatavi pirmie īstie spēki, ar kuriem 
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var virzīt mūsu darbu tālāk.
Dievs ar jums!

Zigvarts

1917. gada 1. jūnijs
Šodien man ir atļauts jums dot daudzas dāvanas, kas stāv augstāk par visu to, ko 

jūs uztverat kā dāvanas, augsto Debesu, manas dzimtenes, dāvanas.
Vienu reizi jūs drīkstēsiet tās redzēt, vienu vienīgu reizi, pirms paši ieiesiet īstajā,  

patiesīgajā pasaulē! Un šī viena reize jums būs atklāsme!
Cik nu viss ir citādi ap ziedoņa laiku nekā toreiz, kad jums bija jādzer no dziļā 

ciešanu  avota!  Šodien  viss  zied,  arī  jūsu  sirdis  ir  ziedējušas  pēc  tam,  kad  tās, 
pagurušas un vārgas, nomāca sajūta, ka Saule vairs nekad tās nesasildīs.

Tātad apkampsimies gavilēdami, jo jūs piedzīvojāt to, kas kā rets izņēmums tika 
jums dāvāts no Debesīm: saikni ar brāli, draugu un dēlu, kurš iegāja jums pa priekšu 
patiesajā pasaulē, pasaulē, kurā valda tikai mīlestība.

Tāpat kā nozīmīgās attiecībās ir jāiestājas mieram, ļaujiet, lūdzu, arī starp jums 
valdīt mieram, tādam mieram, kāds man ir tīkams tā svētā patiesīguma dēļ un tāpēc, 
ka tas iesniedzas pasaulē, kuru jūs neredzat, bet kuru jūs jūtat ar nemaldīgo intuīciju!

Sadodieties rokās, lai  varētu savā vidū sajust arī  mani.  Es stāvu starp jums un 
caurviju jūs ar gaišajām manas debesu pasaules plūsmām, lai  saikne no jums pie 
manis, ko mēs radījām, iegūtu jaunu spēku un tiktu saglabāta.

To saku jums es                                                                                    jūsu Zigvarts

1917. gada 2. jūnijs
Pēc zemes dzīves izpratnes šodien ir pagājis gads kopš manas ienākšanas Debesu 

pasaulē. Šajā laika posmā, kas aizsteidzies garām, es pārdzīvoju un uzzināju vairāk, 
nekā biju gaidījis, priecīgi ienākot šeit ...

Ta bija  ne  tikai  svētlaime un ieiešana  lieliskajās  plūsmās,  bet  arī  mācīšanās  - 
došana - un mācīšana! Es esmu caur un cauri  izpētījis pasaules,  kuru dziļums un 
plašums nav pieejams zinātnei.  Es esmu redzējis  lietas,  kas mani aizkustināja un 
aplaimoja tā, ka es no tā varēju pārtikt ilgu laiku. Es esmu sastapis cilvēkbūtnes, 
kuras visu, ko zināja, stāstīja man ar mīlestību un ar prieku. Un es drīkstēju ieraudzīt 
dievišķās būtnes, aiztraucamies man garām kā orkāna mākoņus! Es pats esmu radījis 
skaņdarbus ar sava muzikālā talanta svētību un ar man piemītošo spēju izpaust visu, 
kas izskanēja manī: es esmu pārveidojis mūzikā visaugstākās idejas. Es esmu radījis 
vairāk nekā visos savos zemes dzīves gados. Šie darbi ir kāda liela veseluma daļas, 
kas ir jārada, lai atkal uz Zemes iestātos miers.

Ar šo mūziku tiek sasniegts  vairāk nekā ar  ļoti  iespaidīgām runām, jo  tās  jau 
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iedarbojas vairāk uz prātu nekā uz sirdi un jūtām. Cik lieliski panākumi mums ir 
bijuši!

Arī jūsu laiks pienāks, un jūs gavilēdami to uztversiet. Cik bagāts tas būs! Jūs 
vairs nevarat atkāpties, jūs esat aizgājuši pa garīguma ceļu pārāk tālu. Tagad es par 
jums esmu drošs! Jaunā pasaule ir jūs uzņēmusi un vairs neatdos atpakaļ. Arī tie ir  
ienākšanas svētki. Uztveriet to, kā pamudinājumu tiekties arvien tālāk.

Pateicieties savam Radītājam par to,  ka Viņš ir  devis jums spēku,  kas tālab ir 
nepieciešams. Es, Zigvarts, sniedzu jums roku, priecīgi sveicinot jūs manā pasaulē.

1917. gada 2. jūnijs
Jūs runājāt savā starpā par Devahānu.
Šī pasaule iesniedzas visur iekšā un pārsniedz visu, ko jūs zināt.
Pastāv  noteikti  loki,  var  teikt  -  ierobežojumi,  kas  aptver  visdažādākās  planētu 

sistēmas,  un  mums,  kuri  pieder  vienam lokam,  bieži  vien  nav  viegli  pārkāpt  šo 
robežu.  Tas,  vai  mēs  spējam pāriet  šajos  citos  lokos,  ir  atkarīgs  no  tā,  cik  lielu 
individuālo spēku mēs esam izveidojuši. Šādi jums tas jāiedomājas.

Agrāk man vēl nebija spēju, kas lautu man tur darboties garīgi. Tagad tas ir citādi.  
Mani  pievelk  visas  pasaules,  vismazāk  Mēness,  kura  stingais  un  nekustīgais 
organisms mani daudz neinteresē. Es pētu citas pasaules, kuru dzīvība un kustības 
īpaši pievelk mani ar savām īpatnībām.
         Miers lai ir ar jums!

Zigvarts

1917. gada 5. jūnijs
Mūsu saiknes, kā es jau teicu, ir ļoti reta parādība, no augstākās puses gribēta un 

atļauta. Neaizmirstiet, ka tas ir ļoti svarīgs fakts. Tādēļ šeit pieaicinātā kontrole ir 
apbruņota ar atbilstošiem spēkiem, lai varētu turēt drošā attālumā kaitīgo ietekmi. 
Bet es nenācu pie jums viens pats, apbruņojies ar šādiem spēkiem. Šeit, mūsu sfērās, 
arī ir izveidojies loks jeb ķēde, kas caur mani ir saistīts ar jums. Šie loki vibrē līdz ar 
jums,  savstarpēji  dodot  un  ņemot.  Tādējādi  rodas  spēki,  kuri  var  tikt  izmantoti 
noteiktiem mērķiem, visspēcīgākās ietekmes spēki. Tas ir pēdējais loceklis ķēdē, kas 
tapa no mūsu harmoniskās mīlestības.

Tagad nāk laiks,  kad arī  šiem spēkiem jātop pārveidotiem, un tam jānotiek ar 
mūsu varas palīdzību. Tas ir augstāko būtņu uzdevums, kuras tagad izvēlas, atlasa, 
pārstrādā, kamēr šie spēki ir pārveidoti tādējādi, ka var sasniegt savu mērķi.

Visgaišāko Debesu svētību es novēlu jums jūsu ceļos!                               Zigvarts
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1917. gada 13. jūnijs
Ir daudz kas noticis, kopš es rakstīju pēdējo reizi. Ir aizritējis kāds laika sprīdis, 

kas gan jums, gan man bija ļoti svarīgs. Es esmu pieredzējis un paveicis nozīmīgas 
lietas. Pirmais devahāniskais periods ir man aiz muguras. Tagad es ieeju otrajā fāzē, 
kas ir vēl saturīgāka un vēl vairāk piesātināta ar dievišķo esenci nekā iepriekšējā.

Šīs atšķirības neizsaka jums neko daudz, tomēr es gribēju jums par to pastāstīt, lai 
jūs arī turpmāk varētu pavadīt mani manā attīstības ceļā. Mūsu saikne paliek tā pati,  
kas līdz šim - es netieku jums atņemts.

1917. gada 15. jūlijs
Pēdējo laiku es pavadīju lielākoties tālajā pagātnē. Man tur bija kaut kas atkal 

jāpārdzīvo, kas bija jau attālinājies no manas domu pasaules. Pavisam īpaši spēcīgi 
es  pārdzīvoju  visu  to,  kas  attiecas  uz  kādreiz  radītajām domām par  mākslu,  arī 
visprimitīvākajām. Tās visas ir  attīstības pakāpes,  no kurām pēdējo kopā ar  jums 
esmu sasniedzis savā beidzamajā dzīvē. Tur mans pirms laikiem paveiktais darbs bija 
apkopots lielākā talantā. Nekas nepazuda no kādreiz gribētā un radītā! Tam vajadzētu 
aplaimot arī  jūs,  proti,  ka ikviens jūsu darbs nozīmē kaut ko mūžībai.  Šādi jums 
jāaplūko jebkāda jaunrade jebkurā jomā. Tā vienmēr noris ar lieliem upuriem un ar 
sīkstu enerģiju un tā izplaucē nopietnas gribas ziedus, kas tiecas pasaulē.

Tagad  mēs  šeit  savienojam  veco  laiku  sasniegumus  ar  augstiem  jauno  laiku 
nodomiem, jo šis jaunais tagad, pateicoties nopelnītajam, ir kļuvis par kaut ko reālu, 
kam vēl tikai jāpiešķir dzīvības spēks.

1917. gada 17. jūlijs
Es, Zigvarts, esmu starp jums un esmu dzirdējis, kā jūs kopīgi lūdzāties. Tas mani 

iepriecināja,  jo  jūs  tagad  varat  lūgties  citādi  nekā  agrāk!  Es  taču  sākumā  jutu, 
raugoties uz jums no šejienes, ka jūs vairs nelūdzāties pareizi, un tas lika man ļoti 
ciest,  jo es taču zināju,  cik liels spēks slēpjas  pareizā lūgšanā.  Tagad jūs to paši 
piedzīvojāt, un tā ir jūsu un mana laime. Tikai nedomājiet, ka jūsu dzīve, kad tā ir kā 
rozēm kaisīta, paceļ jūs ar šo krāšņumu. Nē, mēs atzīstam vienīgi tādas rozes, kurām 
mēs paši vispirms esam noplūkuši ērkšķus. Tāpēc neņemiet pretī dāvanas, kas jums 
liekas  tik  skaistas  un  pievilcīgas.  Pieliecieties  un  ieskatieties  ciešāk  -  no  dotā 
krāšņuma vienmēr pretī lūkojas kas tāds, kurā pati sākotnējā būtība ir ciešanas, ko 
tad mums pašiem nākas likvidēt. Jūs to darāt gaužām reti ...

Uzticīgā mīlestībā                                                                                    Zigvarts

1917. gada 4. oktobris
Cik laimīga ir stunda, kad es atkal varu iekļauties jūsu vidū tā, lai jūs varētu mani 

sajust!  Substance,  kas rodas jūsu starpā,  ir  austa no jūsu fluīdiem, kas jums bija 
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jādod, lai es varētu saistīties ar jums. Man tā bija kā maza inkarnācija. Tagad es esmu 
jūsu  vidū,  ietērpts  šajā  smalki  austajā  matērijā,  kas  izrietēja  no  jums  -  mīļa, 
pazīstama matērija - līdzīga tai, kāda man bija, kad es vēl uzturējos starp jums. Tāpēc 
nesakiet, ka es aizgāju no jums ... Es nekad nešķiršos no jums pilnīgi - un kā es to  
varētu! Mīlestība taču ir vienīgā, kas pastāv mūžīgi! Ta es esmu jūsu vidū, apņemts 
ar jūsu domām, ietērpts brīnišķīgajās plūsmās, ko jūs man raidījāt ...

Cik labprāt es vienmēr nāku pie jums, bet tagad jums tam jāizbrīvē laiks, jo mana 
ietērpšanās nenotiek tik ātri.

Tagad  es  atkal  apņemu  savas  pasaules  tērpu  un  pateicos  jums  par  jūsu 
pašaizliedzību.

1917. gada 7. oktobris
   Tagad jūs dzirdat skaņas, kuras es radīju uz Zemes. Tās lido pie manis, lai sagaidītu 
mani,  savu radītāju.  Es vēlējos tajās iedzīvināt  to svētuma izjūtu,  kas valdīja  pār 
mani un ko es godināju ar ilgpilnās dvēseles degsmi, jo es jutu dziļā godbijībā, ka 
man dots skaņu harmonijās izteikt to, kas pārņem cilvēkus, raugoties visaugstākajā. 
Manu ilgu dzimtene, kuru es beidzot pēc gariem pārbaudījumu laikiem esmu atradis! 
Vai jūs maz apjaušat, cik es esmu laimīgs? Nē, mani mīļie, jūs to nevarat aptvert, 
citādi jūs vairs neciestu, jo šāda laime virmo visapkārt, ļauj sevi izjust citiem, apstaro 
visus, kuri tik cieši saistīti ar mani.

Lidojumā es jūtu jūsu starojumu un uztveru visu, kas godbijīgā pašaizliedzībā grib 
plūst pie manis no jūsu sirds dziļumu dziļumiem.

Es lēni paņemu jūsu rokas un savienoju tās kopā, lai jūs arī turpmāk man sekotu, 
man,  kurš  ir  ieausts  starojošajā  devahā-niskās pasaules  substancē,  kas  ielaiž  sevī 
vienīgi mīlestību -vienmēr tikai mīlestību!

Vai  jūs  nedzirdat,  ka  es  klusi,  pavisam klusi  uzrunāju  jūs  ar  manis  radītajām 
skaņām? Saņemiet tās kā sveicienu, kā manu valodu, kas skan jūsu sirdīs un vēlas uz 
īsiem brīžiem  aizvest  jūs  augšup,  augstākajā  pasaulē.  Ļaujiet  šai  valodai  skanēt 
biežāk, šai manai skanošo harmoniju valodai.

Jūsu Zigvarts

1917. gada oktobra sākums
Es atkal esmu jūsu vidū, es, jūsu Zigvarts.
Es esmu uztvēris,  kā ikviens no jums domā par mūsu saikni,  un te es gribētu 

vēlreiz pateikt: pierodiet pie domas, ka mūsu saikni varēs nodibināt, vienīgi pārvarot 
arvien lielākas grūtības. Es nevaru nākt pie jums, nesakrājis spēkus. Tikai, kad tas ir 
paveikts līdz galam, es varu būt tieši pie jums.

Tas  man  reiz  bija  jāsaka,  lai  jūs  saprastu,  kādu  darbu  man  katru  reizi  prasa 
savienošanās ar jums.
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...Tagad es gribu vēl pastāstīt par sevi. Tātad klausieties.
Pasaulē, kura man tagad ir debesis un dzimtene, dvēsele tiek vesta augšup pāri 

septiņām pakāpēm. Katrā no tām ir vēl savas apakšpakāpes, kuras satur visu, kas 
cilvēkam ir  vajadzīgs,  lai  sasniegtu augstāku pakāpi.  Pastāv tā  sauktās pārbaudes 
uzturēšanās,  kas  ir  nepieciešamas  pirms  ieiešanas  atbilstošajā  augstākajā  pakāpē. 
Man tas parasti atkrīt, tāpēc ka es nekad neesmu nodevies tikai apziņu apdullinošajai, 
visu aizmirstošajai svētlaimei, bet gan vienmēr pa starpām pavadu laiku pārdomās un 
pētījumos. Tāpēc man pāreja no vienas pakāpes citā notiek apzināti.

Tagad man šeit ir daudz skolnieku un es viņus mācu pārstrādāt dzīves karkasu - 
viskoncentrētāko dzīves formu -, liktu taisnīguma kausā. Tas nozīmē atdalīt to, kas 
pieder pie bijušā, tātad, kas ir nēsātā karma, no tā, kas pieder pie jaunas zemes dzīves 
inkarnācijas.

Tas ir viens no grūtākajiem darbiem, jo cilvēki bieži vien ļauj sevi maldināt vai arī  
līdzcietība kādai cilvēka dvēselei liek vēlēties tai jaunu, cik vien iespējams rožaināku 
dzīvi.  Nedomājiet,  ka  tā  ir  iejaukšanās  attiecīgajā  karmā,  nē  -  tā  ir  tikai 
noskaidrošana,  kas  no  paveiktā  attiecas  uz  pagājušo  karmu  un  kas  uz  nākotnes 
karmu.

Ar to es nodarbojos aptuveni kopš gada, bet tieši tagad situācija kļūst kritiska, 
tādēļ ka man jāuzņemas šis šķirošanas darbs pie sevis paša un man vairs nav laika un 
arī iespēju tik daudz nodarboties ar citiem.

Es  esmu bezgala  daudz  pieredzējis,  kopš  mēs  pēdējo  reizi  runājām par  manu 
dzīvi. Dažas reizes es tiku ielaists to dievišķo būtņu valstībā, kuras pārvalda pasauli 
un kuras vienmēr ir bijušas draudzīgi noskaņotas pret mani. Starp tām ir arī tādas, 
kuras ir Zemes likteņu vadones un virza arī tos cilvēkus, kuri nosaka kara gaitas. Tas 
vienīgās  zina,  kas  reiz  uzplauks  no lielā  apvērsuma.  Tās  virza  šausmu laikus  uz 
beigām! Tāpēc nezaudējiet drosmi! Viņas parādīja man beigas!

Es, jūsu Zigvarts

1917. gada oktobra sākums
Es esmu dzirdējis jūs dziedam, es esmu uztvēris jūsu mīļo balsu skaņas, kas nāca 

pie manis un apņēma mani. Šoreiz ne kā varas tērps - nē kā apmetnis no vissmalkākā 
auduma, kas noausts no vizuļojoša, spoža zelta. Es pateicos jums, kā es tikai tagad 
spēju pateikties, par šīm dāvanām, kas nozīmēja man vairāk, nekā jūs varat nojaust! 
Es esmu ievīstījies savu skaņu viļņos, kuras es radīju toreiz, kad biju vēl jūsu vidū, 
kad es vēl biju jauns pēc jūsu uzskata, tomēr jutu debesu briedumu, jutu, ka tās man 
kādreiz  atvērs  savus  vārtus.  Man  tā  bija  bauda,  daudz  lielāka,  nekā  jūs  varat 
iedomāties. Atmiņas uzpeldēja un apskāva mani ar tuva, veca drauga mīlestību. Tā es 
izjutu šīs skaņas,  kā kaut  ko ļoti  intīmu.  Ta bija  lūgšana,  kas plūda no jums pie 
manis, un es saņēmu to ar visdziļāko godbijību kā svētumu.

Vai pastāv kaut kas brīnišķīgāks kā mūsu kopīgā māksla, kā mūsu dzīve, un abas 
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taču veidojās mūsu kopīgajās jūtās,  domās un darbos un šajos ilgajos laikos tika 
izdzīvotas nešķirami viena no otras!

Māksla, svētā māksla, kas mūs visus iedvesmoja un lika visu pārdzīvot līdzīgi. Tu 
aptvēri  mūs  tik  cieši,  ka  mēs  vairs  neatlaidām  cits  citu.  Vai  šī  mūsu  esamība 
norisinājās uz Zemes vai Debesu pasaulē,  tas jau bija vienalga.  Bija  tikai neliela 
šķiršanās kā tagad.

Ko nozīmē šī šķiršanās pret vēlāko atkalsavienošanos? Vai tas ir tā vērts, lai par to 
skumtu  un  bažītos,  nevis  tiektos  attīstīties  arvien  tālāk  visā,  kas  cilvēkam  tiek 
piedāvāts uz Zemes. Vai ikviena sāpju doma nav drīzāk noziegums pašam pret sevi?!

Esiet priecīgi, kādi mēs vienmēr bijām kopā, un sargājiet mūsu saikni kā dārgumu, 
netraucējiet to ar nevajadzīgām sērām. Domājiet par to, ka tā ir svēta saikne, kas 
prasa jūsu jūtu pārvarēšanu un savaldīšanu. Tad mēs celsimies kopā!

Bet pie mums tam pienāks laiks tikai tad, kad apstākļi to pieprasīs, kad likums 
pieprasīs tam tiesības. Taču es zinu, ka tas notiks tikai tad, kad ķēdes, kas mūs saista, 
būs izkaltas stipras. Un tad ... tad es jums vairs nebūšu vajadzīgs!

Celieties augšup! Runājiet manas pasaules valodu! Es lūdzu jums to!
Jūsu Zigvarts

1917. gada oktobra vidus
...Kad jūs retajos pacilātības mirkļos, kādus arī jūs reizēm pieredzat, iedomājaties 

debesu svētlaimi, tad jūs kaut cik tuvojaties patiesībai. Un tomēr man jāsaka, ka nav 
tādu vārdu, nav tāda stāvokļa uz Zemes, kuru kaut aptuveni varētu salīdzināt ar īsto 
debešķīgo laimi! Kurš reiz izbaudījis devahānis-ko debesu laimi, zina, kas ir tiešām 
laime, neierobežota laime! Tam Zeme liekas tikai nožēlojama nelaimes ieleja.

Nu  jūs  atkal  šķiraties.  Man  vairs  nepastāv  nekāda  šķiršanās.  Šī  vien  jau  ir 
aplaimojoša sajūta - nekādas šķiršanās! Es gribu arī turpmāk jums palīdzēt, katram 
savādāk. Turieties visi kopā, lai kas nāktu!

Zigvarts

1917. gada 21. oktobris
Es esmu šodien šo to pieredzējis, par ko es jums labprāt gribētu pastāstīt: tie bija 

debešķīgo apvienību svētki, kurus mums - “Gaismas brāļiem” - tika atļauts skatīt. 
Tās  ir  augsto  būtņu  lielās  apvienības,  kuras  nepieder  pie  mūsu  sfēras.  Šādas 
apvienības mēs šeit saucam par “Dieva dēlu apvienībām”, bet mēs tiekam saukti par 
“Gaismas dēliem”. Es varu jums tikai šo to no visa ieskicēt. Tās ir neaprakstāmi 
smalki niansētas plūsmas, kas var iedarboties vienīgi uz vismaigākajiem garīgajiem 
orgāniem, tā kā jebkāds to apraksts ir neiespējams, turklāt tas jūs diez vai varētu 
apmierināt. Ja jūs vienkārši iedomātos visjaukāko un vissvētāko izjūtu, kādu vien jūs 
varat iztēloties, un to tūkstoškārt pastiprinātu, tad jūs gūtu kaut niecīgu priekšstatu 
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par šādu svētku iespaidu uz mums.
Es labprāt stāstītu jums par šejieni vēl, taču redzu, ka jūs esat noguruši un vairs 

nespējat uztvert.
Es sūtu jums gaišos manas pasaules sveicienus.

Jūsu Zigvarts

1917. gada 30. oktobris
Tās ir ļoti smagas problēmas, par kurām jūs tikko runājāt savā starpā. Nav manā 

varā, tas ir, man nav brīv jums par to daudz ko stāstīt. Es varu runāt tikai vispārīgi.
Cilvēks,  kurš  ir  stingri  nodomājis  attīstīties  šeit  pēc  iespējas  ātrāk,  kurš  tātad 

atsakās no visa,  ko Zeme piedāvā no saviem kairinājumiem un baudām, var ātri 
sasniegt stāvokli, kad viņam vairs nav vajadzīgs pasaulīgais ķermenis. Taču ar to nav 
teikts,  ka  viņam nav  vajadzīgs  cits  ķermenis  nākamajām attīstības  fāzēm,  kuras 
Zemei jāiziet. Es nedomāju fizisko, nē, bet gan spēcīgu ētermiesu, kas ļauj cilvēkam 
sevi manīt lielā spēka dēļ, kas viņam piemīt šajā attīstības pakāpē.

Bet tas ir rets izņēmums.
Šāds cilvēks, ja viņš to patiesi un nopietni grib, dažās in-karnācijās tā var tikt tālu,  

tas ir, šai laikmetā. Un, ja viņam vairs nav nepieciešamības inkarnēt šajā laikmetā, 
tad citās attīstības pakāpēs viņam ir vajadzīgas tikai tā sauktās pusinkar-nācijas, kā es 
to tikko aprakstīju.

Padoms kādai draudzenei, kura pirms dažām dienām vaicāja Zigvartam par savu 
mirušo māti.

Šodien es varu pastāstīt par tavu māti. Es esmu viņu redzējis. Es esmu pastāstījis 
viņai par mūsu kopīgo darbu un gribu arī turpmāk iesvētīt viņu visā, kas nodarbina 
mūsu loku, jo ar to arī viņai tiks bezgala daudz palīdzēts.

Tev ir līdzi dotas izcilas spējas pārstrādāt to lielo, ko tu sastopi dzīvē, un tāpēc tev 
ir arī pienākums dot to tālāk. Palīdzi savai mātei, cik vien vari! Viņa vēl ir pārāk maz 
aptvērusi no gudrības,  kas šeit  valda. Tomēr viņa nemaz necieš.  Viņa ir  klusa un 
padevīga,  kāda  bijusi  arī  dzīvē.  Viņa  īpaši  tveras  pie  tevis,  tavu  garīgo  interešu 
pievilkta.

Es labprāt gribu viņai palīdzēt, ciktāl man tas ir atļauts; jo viņa ir pati labestība, un 
es varu gandrīz vai droši teikt, ka mēs ar savu palīdzību drīz varēsim atvērt viņas 
garīgās  acis,  jo  dziļāka  ieskata  viņai  vēl  trūkst.  Taču  galvenais,  mīlestība, 
pašaizliedzīga mīlestība - tā viņai piemīt lielā mērā.

Es gribu tev dot vēl vienu padomu attiecībā uz tavu māti; uzņemies katru vakaru 
pirms gulētiešanas pastāstīt  naktī  savai mātei kaut ko no savām zināšanām, katru 
nakti par citu tēmu. Tādejādi tu varēsi pamazām pārnest viņai visas savas zināšanas.

Bet jums vienmēr jādomā par to, ka zināšanām tikai tad ir kāda jēga, ja cilvēks 
vispirms ir attīrījis savu raksturu un pārvarējis visu to, kas ir saistīts ar zemākām 
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īpašībām.
Vispirms attīstīt mīlestību, padevību un ticību, tad zināšanas. Zināšanas vienmēr 

stāv tikai otrajā vietā!
Tici tam, ko es tev šodien teicu.
Dzīvojiet veseli, ticiet manai mīlestībai! Es, jūsu Zigvarts, sūtu to jums.

1917. gada 9. decembris
Jūs nekad nedrīkstat  aizmirst,  ka fiziskā nāve ir tikai īsa šķiršanās,  no kā mēs 

neciešam, tieši otrādi, mums līdz ar to vairs nepastāv nekādas šķiršanās. Arī jums 
mūsu šķiršanās ir tikai iedoma. Iedoma īstajā šī vārda nozīmē, jo pārmaiņa, kas tiek 
uztverta  tikai  no  vienas  puses,  taču  nav  īsta!  Diemžēl  mēs  visi  vēl  nespējam to 
saprast,  kamēr esam uz Zemes. Cerēsim uz nākamajām inkarnācijām! Tad fiziskā 
nāve vairs neskars mūs tik sāpīgi.

Mēs  visi  esam daudz  ko iemācījušies  šajā  dzīvē,  un  tā  apzināšanās  drīkst  jūs 
aplaimot.

Domājiet par mani, kurš atrodas jūsu vidū.
Zigvarts

1917. gada 22. decembris
Šodien mēs stāvam pie Svētās nakts sliekšņa. Tieši Svētajā naktī, prieka svētkos, 

es gribu jums atkal pastāstīt par šejieni! Es esmu turējis vārdu šos svētkus vienmēr 
pavadīt  kopā ar jums. Es priecājos kopā ar jums un sūtu jums dažas plūsmas no 
manas pasaules, lai arī jūs nezināt, no kurienes tās nāk. Tas man sagādā prieku, ka es 
varu jums palīdzēt raudzīties dzīvē no tās visgaišākās, visspožākās puses.

Dzīve ir skaista, bet tikai tad, ja cilvēks zina, kā to satvert un kā uz to skatīties. 
Tad tā patiešām var būt skaista. To es gribēju jums pateikt, lai jūs sāktu mīlēt savu 
dzīvi, bet ar mīlestību, kas zina, ka cilvēkam jādzīvo, lai tiektos tālāk, lai mācītos - 
vienmēr un visur. Allaž domājiet: tikai nepalikt uz vietas, jo tā ir laika izšķiešana. 
Allaž domājiet: laiks rit, un man šeit vēl jānokļūst līdz mērķim.

Dzīve šeit un tai pusē ir taču tikai secīgs laika ritējums, tāpēc pacentieties vienmēr 
apzināties, ka jums katra rīcība ir jāizlīdzina.

1917. gada 25. decembris
Es atkal gribu jums stāstīt par to, kas mani iedvesmo, par to, ko mana sirds un 

mans gars ir uztvēris brīnišķīgajās stundās, kuras jūs saucat par Svētajām naktīm.
Pasaule ir ieguvusi jaunu seju, pasaule vairs necieš, jo ir izrotājusies svētkiem. 

Cilvēku acis raugās maigāk, viscietākās sirdis savā saltumā ir sajutušas mīlestības 
uguntiņu. Ta mēs no šejienes redzam Ziemassvētku dienas, un kā vainagojumu tam 
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mēs pārdzīvojam vēl tik aplaimojošas svinības. Šīs svinības - būtībā šis pasaulīgais 
vārds šeit nemaz neder, bet kā lai mēs citādi tās saucam? - ir ar katru gadu arvien 
pilnskanīgākas  un  arvien  intīmākas,  tā  ka  man  liekas  gandrīz  neiespējami  tās 
aprakstīt.

Iedomājieties  varenu  debesu  templi,  kurā  tiek  iestrādātas  arvien  jaunas 
izteiksmīgas,  brīnišķīgas  detaļas.  Vispirms  mēs  redzējām tikai  lielisku  celtni,  bet 
tagad mūs jau iepriecina mākslinieciski, ārkārtīgi smalki izstrādātas detaļas. Visu to, 
ko mēs agrāk nemanījām, tagad mēs redzam un jūtam no turienes strāvojam it kā 
svaigu dzīvības dvašu, kas piešķir mums jaunu spēku. Tas viss bija palicis mums 
apslēpts, lai arī mēs stāvējām tā priekšā un skārām to.

Šodien es atrodos vissmalkāko izjūtu pakāpē, tās vairs nav pakļautas maldiem, 
uztverot  lietas.  Es  esmu  izgājis  visas  šīs  skolas  un  esmu  nonācis  klusajā  lielajā 
pasaulē,  kas izstaro mieru,  pasaulē,  no kuras ar  neaptveramo debesu spēku lejup 
plūst dzīvinošas straumes un apaugļo Zemi, un Pestītājs mīlestībā pleš jums pretī 
savas rokas, vienmēr gatavs palīdzēt.

Tā šīs Svētās naktis ir miera svētki! Tieši šajā laikā cilvēku sirdis pa lielākai daļai 
ir pievērstas Pestītājam. Viņam ir vajadzīgas sirdis, sirdis, kuras Viņam palīdz izpildīt 
Viņa dižo uzdevumu. Pie šīm sirdīm pieder arī jūsējās, kopš jūs piedalāties lielajā 
palīdzības  darbā.  Svētā  nakts  un  viss  Ziemassvētku  laiks  ir  visauglīgākais  lauks 
jaunajai sējai. Tādēļ Viņš arī izvēlējās jūs.

Šī ir tā svarīgā vēsts, kas man jums bija jāpasaka šajās svētku dienās. Viss pārējais 
pašlaik  atkāpjas,  arī  Viņa  mīlestības  straumes,  kas  izlēja  pār  mums  svētlaimi, 
atkāpjas lielās izšķiršanās priekšā. Tas dziļi jo dziļi iesniedzas mūsu pasaulēs, kas 
gadiem ilgi bija saspringtas un arvien no jauna reaģēja uz karu, kas caurdvesa visas 
kārtas un skāra tās tūkstoš dažādās formās. Neviens nevarēja no tā noslēgties, jo arī 
mēs kaut kādi bijām pastāvīgi nodarbināti ar karu. Ja es jums kādreiz arī teicu, ka 
pašlaik stāvu malā, tad tomēr tas, ar ko man bija jādarbojas, arī ir kara radīts. Netieši 
arī es biju pastāvīgi ar to saistīts. Vai jūs spējat novērtēt, kas tā ir par laimi, ka tagad 
tam visam ir jābeidzas? Es domāju, jūs tomēr nevarat iedomāties, kā pēkšņi šeit viss 
pārmainās, viss skan, vibrē, plūst un jūt citādi! Redzat, šo lielo darbu ir ņēmis savās 
rokās Kristus, kurš arvien vēl uzupurējas cilvēcei. Viņš pats ir paņēmis visu uz sevi,  
lai novestu cīņu līdz mērķim.

Tā šodien, svētku dienā, izskatās pie mums, un es drīkstēju jums to pastāstīt, jo jūs 
arī piederat pie mums.

Es,  jūsu  Zigvarts,  kuram Kristus  mīlestība  šogad  bija  skaistākā  dāvana,  esmu 
neizsakāmi laimīgs un sūtu ikvienam no jums arī savu mīlestību kā svētku dāvanu.

Vēlāk:
Mans garīgais ķermenis ir tik intensīvi uzskaņots uz vis-smalkākām jūtām, ka es 

uz katru jūsu saucienu reaģēju kā vismaigākā stīga, kas ieskanas, kad to skar kaut vai 
tikai viegla dvaša. Tāpēc man neiet zudumā neviena no jūsu visintīmākajām izjūtām, 
jo tās sasaucas ar manējām. Tas ir tās pašas jūtas. Tomēr tagad es reti uztveru jūsos 
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šo pacilātību, bet es zinu, ka neiespējamo es no jums nedrīkstu prasīt. Jūs dzīvojat 
pasaulē,  un viss jūsu nemiers,  jūsu steiga,  jūsu meklējumi un jūsu izmisums ļauj 
jums tikai retos brīžos izjust visaugstākās jūtas! Aizdedziniet šodien visas sveces uz 
jūsu dzīves altāra,  iededziet  visas gaismas -  ļaujiet  tām degt,  jo,  pateicoties Viņa 
labestībai, jūs esat ieguvuši kaut ko lielu. Jūs drīkstat atskatīties uz šo gadu kā uz 
skaistu koku, kurā pēc ziedoņa greznības jūs ieraugāt augļus.

Tā kā es esmu pabeidzis savus smagos darbus, es tagad atkal varu dzīvot sev un 
atkal  pievērsties  savai  mīļotajai  mūzikai.  Es  gribu  iedzīvināt  lielas  himnas,  tās 
apdvest ar savu dziļo mīlestību pret taisnīgumu, šķīstumu un patiesību. Ar manu jūtu 
spēku tās taps tik spēcīgas, ka līdzīgi vētrai trauksies līdzi labajām straumēm, kas 
cīnās par taisnīgumu. Tas patiesi ir lielisks darbs!

Lai arī daudz kas no tā, ko es saku, jums liekas svešs un tāls, īstenībā viss taču ir 
tieši tāpat kā pie jums, tikai citās dimensijās. Tā kā pie mums netraucē matērija un 
nekas nav piesaistīts telpai, viss kļūst daudz varenāks. Es strādāju tāpat kā dzīves 
laikā, tikai ar citiem līdzekļiem.

Ar mīlestību
jūsu Zigvarts

1918. gada 9. janvāris
Rīt ir mana dzimšanas diena, kuru jūs svinat. Un drīkstat to svinēt, jo tā bija diena, 

kad jūs atkal uzņēmāt mani savā pasaulīgajā lokā, lai virzītu tālāk mūsu lielā, sen 
pirms tam sāktā uzdevuma izpildīšanu, kā es bieži esmu teicis, jau senlaikus starp 
mums  pastāvēja  kopība,  tādēļ  arī  intīma  saikne.  Tagad  šī  kopība  pamazām ieiet 
arvien nopietnākā gultnē. Agrāk bija arī pasaulīga saikne, kas mūs vienoja, bet tagad 
tai jākļūst tikai garīgai. Ar šo stingro apņemšanos mēs visi gribam dzīvot, lai reiz 
sasniegtu visauglīgāko kopību, kurā vairs nepastāvēs nekādas šķiršanās.

Es,  Zigvarts,  esmu pie  jums un svinu arī  šeit  dienu,  kad es  nolaidos  jaunajā, 
mācībām tik bagātajā skolā, kā mēs šeit dēvējam inkarnāciju uz Zemes.

1918. gada 22. janvāris
Es esmu jums tik pateicīgs, kad jūs man palīdzat tai ziņā, ka nesērojat pēc manis,  

bet gan uztverat mani kā vienmēr esošu jūsu vidū un tādējādi dzīvojat kopienā ar 
mani, jo tā arī ir. Lai paiet gadi - tie nevar mūs šķirt.

Kas ir gadi? Kas ir laiks? Taču tikai jēdzieni! Toties - kas ir mīlestība? Mīlestība ir  
tas, kas valda pār laikiem un neļauj sevi ne ar ko satricināt.

Ir divi jēdzieni, kuru izpratni es labprāt vēl jūsos modinātu, jo tad jums viss pēkšņi 
liksies vieglāk. Pirmais ir mūžības jēdziens, otrs ir jau bijušā jēdziens. Ja jūs tos sev 
dziļi  intīmi  iztēlosieties,  atkritīs  jebkādi  uztraukumi,  jebkādas  sāpes  un  jebkādas 
bailes - arī no šķiršanās. Kāpēc jums jāskumst? Ja jūs šodien kaut ko pazaudējat, tad 
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rīt atkal kaut ko iegūsiet, un jātiek galā ar visām rūpēm, kas jūs mūžīgi grauž. Tās 
visas ir  liekas,  pat  kaitīgas,  jo  tās  traucē  dziļāk  uztvert  lietas  un  arī  kavē  jūsu 
attīstību. Es jūs patiesi no sirds lūdzu, neraizējieties arvien no jauna, mēģiniet visu, 
ko liktenis jums sniedz, aplūkot kā labestīgu vadību ...

Tas ir vienīgais, kā man pie jums bieži vien pietrūkst: jūs neesat pietiekami stipri, 
bet tādam jābūt ikvienam, kurš ierauga dievišķo patiesību un aptver to.

Es gribu pateikt  jums vēl  kaut  ko par karu.  Atkal  pēdējā laikā šeit  daudz tika 
strādāts, lai izbeigtu karu. Nu mēs esam tik tālu, ka vārti uz cīņu telpām ir slēgti. 
Tagad šeit ir iestājies lielāks miers, jo mēs esam tam ielikuši pamatus! Kaujas, kuras 
vēl  seko,  lai  arī  prasa  ārkārtīgu  spēku  un  daudzas  dzīvības,  tomēr  vairs  nav  tik 
niknas,  jo  cīnītājs  tagad  pastāvīgi  redz  acu  priekšā  tuvojošās  kara  beigas  un  tas 
mazina viņa niknumu un naidu, ko viņš sevī ir radījis visu šo gadu gaitā. Tas arī 
palīdz paātrināt notikumus. Tagad visās frontēs pamazām pierimst naidīgās domas un 
to  vietā  atkal  atskan priekšlikumi par  piedošanu un aizmiršanu.  Taču šis  process 
attīstās lēni, un te ir nepieciešama ārkārtīgi liela pacietība. Katrā ziņā jūs drīkstat 
patiesā uzticībā raudzīties pretī  nākamajiem notikumiem. Tagad vairs nav nekādu 
svārstību, viss virzās, lai arī pa apkārtceļiem, pretī tautu cīņu izbeigšanai.

1918. gada 16. februārī
Es esmu klāt, es, jūsu Zigvarts. Es nenācu tik ilgi, taču tāpēc jūs nedrīkstat domāt, 

ka es esmu prom no jums. Nē, mani mīļie, es arvien vēl aktīvi piedalos jūsu dzīvē, 
visā, kas jūs piepilda - vai saistībā ar pasaulīgām lietām, vai ari tikai ar garīgām. 
Jums taču visiem vēl ir pienākumi uz Zemes, citādi jūs visi sen jau tiktu atsaukti, un 
šie pienākumi, pats par sevi saprotams, interesē mani tieši tāpat, kā mani jūsu dzīve 
interesēja agrāk.

Es zinu, ka dažiem no jums pēdējā laikā atkal radās šaubas, bet tas jau nekaitē, jo 
tie neesat īstie jūs, kas šaubās. Tas ir tas, kas nāk mums līdzi caur paaudžu paaudzēm 
un tiek ielikts mūsos ar audzināšanu, bet kas neskar mūsu īsto būtību. Cik bieži jūs 
man to sakāt paši, kad mēs esam kopā jūsu miega laikā. Tad jūs to atzīstat un lūdzat 
mani nedusmoties uz jums, kad jūs nomodā veselām dienām nevarat apvaldīt savas 
šaubu pilnās domas. Redzat, tā arī es to uztveru, un tāpēc tas netraucē man vadīt jūsu 
garīgo attīstību tālāk. Man ir jauni plāni attiecībā uz jums, taču es varu par tiem runāt  
tikai  tad,  kad  būšu  pārbaudījis,  vai  jūs  redzat,  ka  es  precīzi  sekoju  katram jūsu 
attīstības solim, lai  arī pēc jūsu jēdzieniem, es ar savu garīgo dzīvi vairs neesmu 
jums tik tuvu kā pašā sākumā. Būtībā es tikai tagad  īsti pazīstu jūs, jo tas, ko es 
dzīves laikā jūsos mīlēju, bija tik ļoti ietērpts matērijā, ka es īsti  arī nezināju, ko 
jūsos tā mīlu. Tagad ir citādi. Tagad es jūs redzu tādus, kādi jūs patiesi esat. Jūs neko 
nevarat no manis noslēpt. Nē, mani mīļie, jūsu dzīves stāv tagad manā priekšā kā 
atvērtas grāmatas, un es zinu, kas jūs esat! Cik skaisti, cik tas ir lieliski, kad cilvēks 
var visu pārredzēt - vienmēr ar svētu pārliecību, ka starp mums vairs nav nekādu 
šķiršanos,  ka  mūsu  dzīve  ir  dažādu  zemes  un  debesu  esamības  periodu  virkne. 
Debesu  periodi  jums  jau  tagad  ir  tādējādi,  ka  naktī  miegā  jūs  atdalāties  un 
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atbrīvojaties, jo tas attiecībā pret jūsu zemes apziņu ir debesu stāvoklis, kaut arī jūs 
vēl saista zemes dzīves. Tas viss jums arvien vēl liekas tik dīvaini un tomēr ir tik 
saprotami!

1918. gada marts
Es, Zigvarts, gribu tev šodien pēc ilgāka laika atkal kaut ko ziņot. Tik daudz kas ir 

noticis, kopš pēdējo reizi biju pie jums! Jūs nevarat pat nojaust, ko mēs šādā laika 
posmā pārdzīvojam, baudām un raugām, kamēr jūsu dzīve rit ierastā gaitā ar visu 
jūsu Zemei uzkrauto nastu. Ja vien es varētu kaut tikai vienu vienīgo reizi ļaut jums 
ieskatīties manā tagadējā pasaulē, tad jūs pēc šī īsā mirkļa pavisam citādi uztvertu 
dzīvi uz Zemes. Es to nedrīkstu. Jums joprojām jādzīvo un jādarbojas rūpēs, un tikai 
droša pārliecība par šīm debesīm var palīdzēt jums tikt pāri savām raizēm. Arī jums 
vēl jāpārvar lielas vājības, un neko citu te nemaz nevar gaidīt. Tāpēc es vēl nevaru no 
jums aiziet. Es jums vēl esmu vajadzīgs, mēs vēl neesam iestrādājušies tik tālu, lai 
jūs turpmāk tiktu ar visu galā bez manis un maniem vēstījumiem. Pirms tam vēl kaut 
kam jānotiek.  Tādēļ  es  jūs  lūdzu:  domājiet  atkal  vairāk  par  mūsu kopīgo darbu, 
domājiet, ka mēs gribam kopā paveikt kaut ko lielu; domājiet par to, ka arī es pieliku 
daudz spēka, lai pateiktu jums to, kam vajadzēja palīdzēt jums tikt pāri augstajam 
kalnam.  Atskatoties  iztēlē  atpakaļ,  domājiet  par  pašu  sākumu,  kad  jūs  man 
gavilēdami palīdzējāt, un atcerieties, ka jūs man arī tagad vēl varat palīdzēt ar to, ka 
vismaz dažreiz atkal pilnīgi paceļaties!

Šis noskaņojums ir vajadzīgs mūsu lielajam darbam, mūsu kopienai - to es jums 
gribēju šodien pateikt ar dziļi intīmu sveicienu no pasaules, kas jums liekas tik tāla 
un tomēr ir tik tuva. Sveicini visus man mīļos!

Jūsu Zigvarts

1918. gada 8. aprīlis
Es esmu pie jums. Cik es esmu laimīgs, ka tomēr arvien vēl drīkstu saglabāt tiešo 

saikni ar jums un ka mani no tā nekas neattur, par ko jūs bažījāties un kā tam normāli  
ari vajadzētu būt.

Mums aiz muguras ir pārbaudījumu laiks, kurā man bija daudz darba. Es drīkstu 
arī turpmāk sniegt jums ziņojumus un palikt par jūsu skolotāju. Taču par to man bija 
daudz kas jāapsola un daudz kas jāuzņemas. Tādēļ man jūs šodien atkal jābrīdina un 
jāsaka:  “Uztveriet  savas  lūgšanas  un  meditācijas  nopietnāk!”  Es esmu  uzņēmies 
atbildību par jums, un man ir jā-būt konsekventam. Es esmu to lūdzis, un es par to 
iestājos.

Man ir zināms, ka jums visiem bija jāpārdzīvo laiks, kad jums bija ļoti grūti veikt 
savu garīgo darbu. Taču tas nu ir garām! Tagad katram no jums atkal nāk pacelšanās 
laiks. Viss traucējošais noliegsies lielās, neiznīcināmās, visu caurstrāvojošās ticības 
priekšā, kas taču ir dziļāka nekā jūs to nojaušat, kas pārņem jūsu būtni, kas ir visa tā 
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kodols, ko jūs saucat par zināšanām, kas jūs arvien no jauna pacilā, vai jūs to gribat, 
vai ne.

Kopš šī  brīža jums jāsāk savas dienas ar pārliecību: “Mums jāpaveic kaut kas 
liels, mēs gribam ieklausīties tajā, ko mums saka iekšējā balss.” Šī balss zina vairāk 
nekā cilvēku balsis, kuri grib novirzīt jūs no ceļa, no ceļa, kas man tika parādīts, lai 
jūs  atbrīvotu,  lai  jūs  atpestītu  no  tumšās  atmosfēras,  ko  rada  ar  Zemi  saistītie 
graujošie jēdzieni,  kuri  kā nasta nospiež cilvēkus un attur  viņus no savas sūtības 
pildīšanas.  Tas viss  tika  no jums paņemts  prom,  tādēļ  turieties  pie  sava  guvuma 
stingri, neatdodiet to vairs, lai nāk kas nākdams.

Ticiet man, jo, tikpat patiesi kā Dievs dzīvo un mūs sargā, esmu es, kurš drīkstēja 
jums to visu pavēstīt.

Es, jūsu Zigvarts

1918. gada 25. aprīlis
Es, Zigvarts, runāju ar tevi. Bet tev vairāk jākoncentrējas uz maniem vēstījumiem, 

citādi  to  pārnešana  kļūst  man  par  grūtu.  Es  zinu,  ka  jums  ir  pienākumi  pret 
cilvēkiem, kuriem ticība viņpasaulei ir ļoti tāla. Es gribu dot jums dažus padomus. Es 
vienmēr esmu gatavs jums palīdzēt,  kad runa ir  par  to,  lai  pārliecinātu citus  par 
dzīves turpinājumu. Tomēr nelolojiet  lielas cerības vienmēr gūt  panākumus.  Tieši 
šajā  jomā  ir  jūtama  visspēcīgākā  pretestība.  Arī  šeit mēs  to  piedzīvojam  ar 
iesakņojušamies  fanātiķiem,  kuri  mācību  par  dzīves  turpinājumu  nepieņem  ne 
mazākā mērā. Viņi dzīvo šeit savu dzīvi kā agrāk uz Zemes un sevišķi priecājas, kad 
satiek domubiedrus. Toties mūs, kuriem viņi jāpamāca, viņi apsmej un domājas visu 
zinām labāk. Ja jūs zinātu, cik ļoti viņi ar šādām domām sev kaitē! To dēļ viņi nevar 
atraisīties no Zemes atmosfēras un sāk ciest, jo pašu stāvoklis viņiem tomēr liekas 
neizskaidrojams.

Palīdziet,  kur vien varat,  un neatkāpieties.  Tieši  tu,  pateicoties savai saiknei ar 
mani, esi saņēmusi lielu spēku, un tas pāriet uz citiem arī tad, kad tu nerunā. Diemžēl 
vārdi tikai vāji aizstāj pavisam citu valodu, kurā runājam un saprotamies mēs. Tā arī 
jums vajadzētu runāt: dvēselei ar dvēseli, garam ar garu.

1918. gada 9. maijs
Šodien, manis ievainošanas atcerēšanās dienā, es, Zigvarts, drīkstu pastāstīt jums 

kaut ko svarīgu.
Kad es toreiz, pirms trijiem gadiem, saņēmu lodi plaušās, sākumā es domāju, ka 

man kāds ir iesitis. Bet tad es ievēroju kādu vīru, kurš mani uzrunāja:
“Tev nav jāizsamist. Es esmu atnācis, lai tev pateiktu, ka tev vēl jāizpilda lieli  

uzdevumi. Turies, pieņem visu kā Dieva dāvanu!”
Toreiz  es  viņu  nesapratu,  tas  ir,  man  likās,  ka  es  sapņoju.  Vēlāk,  kad  es  to 
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pārdomāju, man ienāca prātā, ka vīrs nebija ģērbies kā mēs. Viņam bija cits tērps, un 
viņš man likās tik satriecoši nopietns.

Tikai daudz vēlāk, kad es atkal biju pavisam atjēdzies, šī tikšanās likās man kā 
sapnis. Kamēr es gulēju slims, es tikai ļoti reti par to iedomājos, jo man bija tāls viss, 
kas neattiecās tieši uz jums un manu tēvzemi. Visas manas domas bija aizpildītas ar 
jums un ar stipru vēlmi drīz atkal redzēt jūs visus dzimtenē. Tādēļ es aizdzinu visas 
tumšās domas, jo es gribēju tikai priecīgi domāt par nākotni.

Taču kādudien tas pats vīrs parādījās pie manis manā nabadzīgajā, mazajā istabiņā 
un sveicināja mani. Es biju stingri pārliecināts, ka viņš ir cilvēks no miesas un asinīm 
kā  visi  citi.  Viņš  runāja  ar  mani  par  daudz  ko,  arī  pār  jums  visiem  un  tieši  
painteresējās, vai es ļoti vēlos atgriezties tēvzemē. Es to, protams, apstiprināju, tad 
viņš savādā tonī sacīja: “Bet man jums jāsaka, ka jums vēl jāizpilda kaut kas liels,  
tāpēc jūs nedrīkstat vienmēr domāt vienīgi par atgriešanos dzimtenē un par savējiem. 
Jums ir lielāki uzdevumi.”

Es viņu nesapratu un attiecināju visu, ko viņš teica, uz zemes dzīvi, uz to dīvaino 
izjūtu, kas bieži manī radās, proti, ka man būtu jāveic kaut kas liels!

Un šis uzdevums bijāt jūs -  mūsu loks! Vai tas nav dīvaini, ka, pirms es pametu 
savu pasaulīgo tērpu, šī vīra parādīšanās (jo tā bija tikai parādība) pareģoja man, ka 
man jāveic kaut kas liels?

Es gribēju izstāstīt  jums to šodien,  atmiņu dienā,  jo  toreiz  es  pirmo reizi  tiku 
uzzinājis par laimīgo saikni, kaut arī es to tad nesapratu.

Es domāju, ka jūs tas iepriecinās, jo tas jums atkal pierādīs, cik neparasts ir viss, 
kas radies šīs manas aiziešanas dēļ.

Un tā mēs visi varam būt pateicīgi, ka mūsu ģimenei tika atļauts vienas tā sauktās 
varoņa nāves dēļ spēt palīdzēt citiem viņu turpmākajā attīstībā.

Tā ir mīlestības svētība!

1918. gada 2. jūnijs
(Zigvarta nāves diena.)

Es esmu starp jums un gribu jūs svētīt šodien, dienā, kas mums visiem ir atmiņu 
pilna.  Paiet  gadi,  un tie  nes sevī  arvien vairāk vērtību,  kuras saista  jūsu dzīvi  ar 
mūsējo. Šie gadi nav tukši, nē, tie ir nozīmīgi gan jums, gan man, jo ciešāk noslēdzas 
loki un jo vairāk atveras vārtu, kas ļauj jums arvien skaidrāk ielūkoties šeit, mūsu 
valstībā.

Kas ir gadi? Attīstības posmi kā jums, tā man, tomēr, ejot uz priekšu un tiecoties 
uz vienu mērķi, mēs esam arvien ciešāk kopā.

Mēs labprāt  gribētu pastāstīt  jums kaut  ko iepriecinošu.  Ne vien jums,  bet  arī 
visiem tiem, kuri pieder pie mums.

Ir sācies saulgriežu laiks.  No visaugstākajām virsotnēm pāri  Zemes plašumiem 
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skan lielais sauciens, kas tagad pie-skandēs visu dzīvo. Tas ir  vienotības sauciens! 
Vai jūs zināt, kas tas ir? Tas ir vislieliskākais miers, kuru sauc par vienotību. Ta ir 
apzinātā  un  neapzinātā,  cilvēkos  snaudošā  vienotība,  kopīgās  gribas  vienotība 
vienoto varu vadībā. Vēl brāžas vētras pār zemi un pār jūru, taču tās tiek vadītas ar 
vienu roku, ar miera roku, ar vienotību, kas valda! Mēs redzam, ka pretrunīgo varu 
baisie spoki ir atstājuši Zemi. Tagad vēl jāiestājas harmonijai starp šeit un tur esošo, 
jābeidzas  svārstībām,  tāpat  kā  iekustināto  svaru  bulta  reiz  nostājas  mierā.  Tādas 
tagad ir cīņas. Arī tās pieder pie vienotības, kas tagad lēni pārņem visu. Pretrunīgo 
spēku  cīņas  šeit  sen  jau  ir  beigušās.  Nu  ir  tikai  šķietama  cīņa  citam  pret  citu. 
Patiesībā gan draugs, gan ienaidnieks ir tikai cīnītājs par tiem pašiem spēkiem, kurus 
mēs saucam par vienotību.

Es  nedomāju  katra  atsevišķu  pacelšanos,  bet  gan  kādu  spēku,  kas  apdveš  un 
caurvij  visus  vienādi,  atbrīvo  katra  visdziļāko  būtību  un  ved  pretī  augstākam 
aicinājumam.

Ta arī mēs esam vienoti ar jums, kuri vēl staigā zemes dzīves tērpos. Un ne vien 
mūsu personīgā saikne, pateicoties tam, ir piedzīvojusi īpašu kāpinājumu; nē, cilvēce 
kā tāda apzināti vai neapzināti ir nokļuvusi citā pakāpē, kur tagad jaunā pacēlumā 
norisināsies tās attīstība. Pašlaik cilvēce ir atstājusi sev aiz muguras vienu attīstības 
posmu.

Nav  teikts,  ka  tādēļ  visiem  cilvēkiem  būtu  jākļūst  cēlākiem  vai  labākiem, 
nepavisam ne. Un tomēr tas ir progress, un šajās jaunajās turpmākās attīstības fāzēs 
viņos  jātiek  attīstītām  citām  īpašībām  un  spējām.  Karš  ir  noslēdzis  iepriekšējo 
pakāpi.

Raugieties priecīgi nākotnē - tā pieder jums, jo jūs nesat uzvaru savās sirdīs! Arī 
es esmu uzvarējis kopā ar jums. Vai mēs neesam pārvarējuši nāvi? Un mums pieder 
mīlestība, mūžīgi stiprā mīlestība, kas nepazīst nekādu bēdu vai skumju, tāpēc ka tā 
saista dzīvi ar mūžību.

Es  sniedzu  jums rokas,  noslēdzot  mūžīgo  miera  saikni,  kas  stāvēs  sardzē  pār 
mums.

Jūsu Zigvarts

1918. gada 8. jūnijs, vēlāk
Mūsu loks ir radīts nevis šai,  bet gan citai  pasaulei.  Tādēļ tam arī  piemīt tāda 

nozīme. Tas nav kaut kas pārejošs, tas nav atkarīgs no pasaulīgām lietām, bet gan no 
garīgiem procesiem. Tādēļ tas ir gluži garīgs. Tā mēs to uztveram, mēs visi, kuri tam 
piederam - un tā tas jāuztver arī jums. Es esmu ar mieru, lai jūs stāstītu par mani 
tiem,  kuri  tic,  un  tiem,  kuriem  ar  to  var  palīdzēt.  Tā  tam  jābūt!  Mūsu  lokam 
jāpalielinās!

Tomēr es vēlos jums vēl pateikt, lai jūs to zinātu, ka jums kārtīgi jāpārdomā katra 
jauna cilvēka iesaistīšanās, jo tas, kurš izsaka gatavību darboties līdzi, tiek iekļauts 
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lokā, un līdz ar to mīlestības straumē, tāpat kā jūs, lai no tā vairs nešķirtos.
Tā ir brālība īstajā šī vārda nozīmē, tas ir spēks, kas ar svētību pārņem tos, kuri šai 

brālībai pieder. Jūs visi to jutīsiet, jo stiprāk tiksiet ar to piestrāvoti.
Sakiet  visiem,  kurus  jūs  uzņemat  mūsu  lokā,  ka  es  esmu  laimīgs,  ka  drīkstu 

pieskaitīt viņus pie mūsējiem un ka es esmu arī viņu brālis.
Patiesi Jūsu Zigvarts

1918. gada 9. jūnijs
...Pēdējā laikā es atkal esmu izgājis cauri daudzām dažādām fāzēm un arvien no 

jauna apbrīnoju pasauļu daudzveidību, kuras atrodas cita citā, caurvij cita citu un 
tomēr neskar. Viss ir tik skaists, mierpilns, lai kur paskaties, viss, izņemot fiziski 
sabiezināto  stāvokli,  kādā  atrodas  būtnes,  kurām tieši  tagad  jāiziet  sava  attīstība 
Zemes  plānā.  No  šejienes  raugoties,  tas  ir  tas  grūtākais,  jo  ar  to  ir  saistītas  tik 
daudzas ciešanas. Tomēr par spīti tam, nevis jāpagurst no dzīves, nevis jāsūdzas un 
jāvaimanā, bet gan jāveido tā sev tik skaista, cik vien iespējams. Tā ir liela gudrība, 
ko jūs jau esat apguvuši.

Es sveicu jūs no dzimtenes!
Jūsu Zigvarts

1918. gada 17. jūlijs
Es priecājos par katru no maniem brāļiem, kurš pievienojas mūsu lokam.
Taču meditēt  kopā ar  mums vai  nemeditēt  ir  atkarīgs no katra gribas.  Katram 

pašam jāizjūt, vai viņam šī palīdzība ir vajadzīga vai ne. Spiediens te neder nekādā 
gadījumā.

No mīlestības, kas bija pietiekami stipra, lai pārvarētu nāvi, jātop lielam darbam.
Katrs  nes  akmeņus  tempļa  būvei  atbilstoši  saviem spēkiem.  Viens  lielus,  cits 

mazus - celtnei vajadzīgi arī sīki akmeņi.
Taču, kad reiz pacelsies kupols un es ieiešu kopā ar jums pasaulē, kuru mēs būsim 

radījuši,  tas būs satriecošs mirklis!  Mēs ne vien atkal atradīsim paši sevi,  bet arī 
ikvienu domu, ikvienu rīcību, ikvienu darbu, kas kalpoja tempļa uzcelšanai.

Skanēs  bazūnes  kā  kādreiz,  kad  es  iegāju  šajā  gaismas  valstībā.  Jūsu  darbi 
sveicinās jūs, un, tajos mītošo spēku pacelti, jūs tiksiet uznesti līdz Dievišķā altāra 
pakāpieniem.

Es jūtu, ka tu vairs nespēj sekot.
Es sveicu jūs!

Jūsu Zigvarts

171



1918. gada 3. augusts
Beidzot atkal viena priecīga stunda kopā ar tevi un tādējādi arī saistībā ar jums 

visiem. Dažreiz es jau gribēju nākt pie tevis, bet tev apkārt bija pārāk nemierīgi. Es 
zinu,  ka tev ir  grūti,  mīļā māsa.  Bet  kādēļ  nodoties izmisumam? Vai  tas  ir  tevis 
cienīgi, tevis, kura jau bija liela un neļāva nekam izsist sevi no līdzsvara. Nē, tā tālāk 
neiet! Kopš šodienas tu esi nobriedusi pārvarēt šķēršļus, kas stājas tev ceļā. Tev jātic 
savam spēkam, citādi tas zūd. Es devu jums šo spēku. To jūs nedrīkstat aizmirst, lai 
arī dažreiz jūs domājat, ka esat sakauti. Arī mūsu dzīvi šeit skar pasaules notikumi. 
Arī mūsu harmonija, mūsu vibrācijas ļoti cieš no pastāvīgo kauju satricinājumiem, jo 
karš ir aizgājis pavisam citus ceļus nekā vēl pirms gada. Toreiz to uz priekšu virzīja 
citi impulsi. Bet tagad tas ir kļuvis par ciešanu gājienu, kuram nevis ar panākumiem, 
bet gan ar ciešanām jāatver cilvēkiem acis. Saprotams, ka es toreiz karu izjutu kā jau 
pabeigtu un jums paziņoju šo savu pārliecību. Arī te varētu teikt: “Cilvēks domā, 
Dievs dara!” Lai arī es zinu ļoti daudz, tomēr ne visu, un tieši likteņu jautājumos 
mūsu acis bieži vien ir aizsietas. Tāpēc nedomājiet, ka es jums ziņoju nepareizo, nē, 
es jums ziņoju to, ko redzēju, un tās bija kara beigas!

Tāpat  kā  cilvēka  dzīve  iet  cauri  daudzām  pārvērtībām,  tā  arī  karš  norisinās 
dažādās fāzēs, un mēs nedrīkstam uzskatīt to par pabeigtu, kad viena fāze nomaina 
citu.  Par pašu karu es maz ko varu jums pateikt,  jums,  kuri  pašlaik visi  esat  tik 
nedroši un izmisuši. Tikai vienu: tas tiks līdz galam garīgo spēku vadīts.

Vēl jāiztur grūti laiki. Katram no jums vajadzētu no sirds nodoties lūgšanām un 
ticībai, lai cīņa nonāktu līdz labām beigām! Taču diezin vai kāds to vēl dara! Vai 
vismaz jūs no mana mīļotā loka nevarētu radīt spēku, kas veicinātu tā īstenošanu, kas 
tagad var tikt īstenots vienīgi ar bezgala lielām pūlēm?

Tas, ko mums nes šis karš, ir  Pasaules Tiesa, liela, mūžīga, to veic Dievs, taču 
viņa labestība paliek nesatricināma.

Dievs ar mums visiem!
Zigvarts

1918. gada 7. septembris
Mums vēl daudz kas ir priekšā! Nepārtrauciet strādāt ar sevi, lai jūsu dvēseles acis 

arvien vairāk varētu atvērties augstāko pasauļu gaismai.
Vai  es  jums  reiz  neteicu,  ka  pasaulīgie  pienākumi  liksies  jums  viegli,  ja  jūs 

neaizmirsīsiet garīgos, kurus jūs esat uzņēmušies?
Jūs esat radījuši ap sevi vainagu no labām, auglīgām domām, un šis vainags jau 

pirms tam veidoja pamatu mūsu apvienībai,  tomēr šodien to satur daudz stiprāka 
ķēde. Jūs paši esat izkaluši šīs ķēdes gredzenus.

Es esmu jūsu un palieku jūsu, jo mūsu mīlestība ir izaugusi. Tā uzkāpa līdz pat 
svētā Dievu altāra pakāpieniem. Tur tā tika svētīta uz mūžību.
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Un vai  jūs  zināt,  ko  tas  nozīmē?  Ta  nes  sevī  dievišķības  atblāzmu un saņem 
mūžības dzīvi.

Kristus  mīlestība,  lielā  Visummīlestība,  ieplūda  šādi  svētītu  cilvēku  sirdīs  un 
iededza uguni viņu dvēseļu dzīlēs,  kas vairs  nenodziest  un paliek viņos kā  Labā 
iedīglis  -  kā  sirdsapziņa.  Ta  tika  radīta  saikne  starp  Pestītāju  un  atpestītajiem 
cilvēkbērniem, stipra saikne, kas pastāvēs tālāk mūžībā.

Mīlestība,  kas  pārsniedz  savas  robežas,  tiek  šādi  svētīta  un  top  par  lielās 
Visummīlestības daļu, kas izriet tieši no Dieva Mīlestības plūsmas.

Tā arī jūsu mīlestība - mūsu mīlestība - kļuva par lielās Pestītāja mīlestības daļu, 
jo  tā  salauza  matērijas  važas  un  atvieglota  pacēlās  no  Zemes  atbrīvotā  gara 
augstumos.

Jūs bijāt šīs svētās izjūtas radītāji, kas ir mana gara laime un vēlāk kļuva par vara 
tērpu, kas palīdzēja uznest mani augšā, gara sfērās, un šeit tā ir manas laimes būtība.

Mīlestība, kuru jūs iededzāt, caurstaroja visu manu pašreizējo dzīvi un ir kļuvusi 
par mana Es daļu!

Saņemiet pateicību par šo laimi, jūs visi!
Jūsu Zigvarts

1918. gada 7. oktobris
...  Es zinu,  ar  kādām grūtībām tu iegūsti  pāris tādu,  pilnīgi  netraucētu stundu, 

tomēr nezaudē cerību, miers nāks, un tad nākšu arī es.
Jums tas jāiedomājas šādi: mēs esam kopā neizmērojami plašā telpā, bet es varu 

redzēt jūs pastāvīgi, ja vien gribu. Taču starp mums ir neskaitāmas cilvēkbūtnes, tā 
kā es nevaru vienkārši tūlīt  tikt pie jums. Bet mēs esam vienā un tajā pašā telpā, 
pateicoties vienādai attīstības fāzei, kas mums jāiziet. Tāpēc mēs nevaram pazust cits 
citam, tikai attālināties, tomēr mēs varam pastāvīgi redzēt un zināt, kā iet citiem. Tam 
jūs tomēr vajadzētu nomierināt. Lūdzu, nedomājiet, ka esmu tālu. Šī doma būtu man 
nepatīkama, jo tādējādi man būtu jāsajūt, ka mēs vairs nemītam tajā pašā mūsu loka 
gaisotnē  kā  sākumā.  Tādēļ  vēlreiz  lūdzu  jūs:  ticiet manai  tuvībai,  ticiet  mūsu 
intīmajai saistībai! Vienīgi tādējādi mēs arī turpmāk varam palikt tik cieši saistīti. Jūs 
paši ar saviem nepareizajiem priekšstatiem varat attālināt mūs citu no cita.

Es tagad dzīvoju bagātu, piepildītu dzīvi. Visu, kas no satricinošajiem pasaules 
notikumiem plūst uz mani, es aplūkoju ar redzošā acīm, kurš skatās tālāk un pāri 
ciešanām.

Taču tas jums diemžēl sniegs vāju mierinājumu šajā vilšanās un zaudējumu laikā.
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1918. gada 1. decembris
Visi  baismīgie  notikumi,  kas  jums  tagad  jāredz  diendienā,  nav  nejauši. 

Neaizmirstiet  taču,  ka  kara  rezultātā  jārodas jaunai  pasaulei  un tad no šīs  jaunās 
pasaules jāsākas brīnišķīgas taisnīguma valstības uzplaukumam. Vācietis  tomēr vēl 
nebija tam nobriedis, tādēļ vācu tautai uzvara tika atteikta.

Arī mēs visi bijām cerējuši, ka bezgalīgajām kara ciešanām vajadzētu beigties. Bet 
mēs esam pamatīgi maldījušies. Vācietim jācieš citādi, kamēr viņš nonāks līdz miera 
pilsētas vārtiem. Viņam vēl jāizstaigā savi ceļi un jānovāc no ceļa klupšanas akmeņi, 
taču tas nav pamats izmisumam! Tikt apspiestam vēl nenozīmē aiziet bojā!

Tagad  Vācijai  jāpapūlas,  lai  izrāptos  no  materiālisma  purva.  Tagad  ikvienam 
jāmodina sevī vēlmi darboties līdzi, strādāt ar sevi, un tā mums līdz šim pietrūka, bez 
tā nav iespējama nekāda virzība uz augšu. Tajā ir Vācijas nākotne, tā dzīvos un laidīs 
saknes pāri visam, kas tagad tika sadragāts.

Arī  es  biju  gaidījis  citu  kara  iznākumu  un  nedomāju,  ka  tā  tas  bija  iepriekš 
nolemts.

Nezaudējiet  jūs  vismaz  cerību,  uzticieties  dievišķajam likumam!  Turieties  pie 
Dieva, kas neļaus jums aiziet bojā.

Jūsu vecais, uzticīgais 
Zigvarts

1918. gada 24. decembris
Man  bija  vajadzīgs  ilgs  laiks,  kamēr  es  varēju  savienoties  ar  tevi,  jo  tavu 

nemierīgo  domu  pasaule  apņēma  mani  pilnīgi,  un  man  tas  nav  pieļaujams  tādā 
stāvoklī, kādā es pašlaik atrodos. Man ir nepieciešama absolūta tīrība, skaidrība un 
pašdisciplīna  attiecībā  uz  tavām  domām.  Uzticies  taču  vairāk  Dievam!  Esi 
mierīgāka!

Arī man jau ir ticis dāvāts tik daudz liela, ka es nemaz nevarētu sūdzēties arī par 
pamatīgiem šķēršļiem,  kas  man visai  bieži  tika  nolikti  ceļā.  Vai  mums nav jābūt 
uzvarētājiem šādās lietās? Tādēļ arī jums jārīkojas, nesaceļoties pret likteni.

Pastāv  divi  pilnīgi  pretēji  rīcības  veidi:  pašam  rīkoties  vai  ļaut  rīkoties.  Abi 
pareizi,  kā  viens,  tā  otrs,  bet  vienmēr īstajā  brīdī.  Jums pašiem jājūt,  kad jālieto 
viens, kad otrs.

Zvani skan: Svētnakts!
Vissvētlaimīgākie no visiem svētkiem!
Pacelsimies augstākajās gaismas sfērās:
Visam  pāri  starojošā  Gaisma!  Tu,  kurš  pacēlies  no  augstākajiem  ēterplūsmu 

reģioniem un atnāci pie mums, lai darbotos, lai piedotu un paceltu pasaules laikmeta 
dziļāko esamību! Varenāks nekā viscēlākais debesu spēks ir Tavas mīlestības slavas 
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spožums, kas Tevi aptver un no kura Tu runā!
Viss, ko jūs, cilvēki, tagad pārdzīvojat kā haosu - vai jūs domājat, ka Pestītājs to 

paciestu, ja nomocītajā, sāpju izvarotajā zemē jau nedusētu debesu svētības sēklas? 
Viena traģēdija seko citai, vienu šausmu vilni nomaina cits, taču visapkārt ir Kungs, 
kuram viss pakļaujas - Jēzus Kristus, kura piedzimšanu mēs tagad svinam. Viņš nes 
mocekļa kroni tāpat kā toreiz, kad tas durstīja Viņa miesu.

Viņa ciešanas tagad atkārtojas! Viņa fiziskā upurēšanās tagad simboliski pārtop 
garīgajā. Krustā sišana ir apgarotā cilvēka jauna piedzimšana.

Karā atkārtojas Pestītāja krustā sišana. Atkal Viņš dzīvoja un nomira par cilvēci, 
gan redzami un jūtami tikai tam, kurš jau nobriedis, lai izjustu šo upurdarbu kā tādu. 
Tādēļ uztveriet karu kā sāpēs svētītā darba atkārtojumu, kas tagad no nāves modina 
jaunu  dzīvību  (to  arvien  saprot  tikai  nedaudzi  cilvēki,  kuri  ir  nobrieduši  pareizi 
uztvert notiekošo). Tādējādi no krustā sišanas (kara) radās jauna garīgās attīstības 
pakāpe. Tā cilvēka jaunajai apziņai atklās Evaņģēliju padziļinātā garīgā redzējumā.

Tāpēc  jūs  visi  drīkstat  raudzīties  uz  notiekošo  mierīgāk.  Jūs  taču  paši  esat 
piedzīvojuši krustā sistā ciešanas. Paceliet rokas un domājiet par jaunu jūsu darbības 
spēku. Jūsu domām veicinoši jāiespaido notikumi, tālab turpmāk jūs aplūkosiet visus 
notikumus ar pārvarētās nāves izjūtu kā gaismas piedzimšanu no tumsas.  Tad jūs 
izjutīsiet, ka tas, kas vēl nāks, nav vis tik nesaprotams un smags, kā liekas.

Es atkārtoju to vēlreiz: krustā sišana ir notikusi.
Tas bija mans Svētās nakts vēstījums jums,  mani mīļie!  Cik jauki būtu,  ja jūs 

varētu  saprast,  cik  konsekventi  un  pašsaprotami  pasaules  notikumos  tagad  viss 
risinās ap jums un cik tagad viss izskatās citādi nekā toreiz, kad vēl nebija izšķirts, kā 
un, pateicoties kam, rimsies un izgaismosies haoss. Es pats bieži biju šo uzbudināto 
laiku liecinieks, tāpēc ka mana nāve, tā sauktā varoņa nāve, iegravēja interesi par 
šiem notikumiem dziļi jo dziļi manas dvēseles apziņā, un tā nepāries vēl vairākās 
dzīvēs. Ja jūs zinātu, cik bieži es arvien vēl nodarbojos ar jums visiem, es domāju, ka 
tad jūs piedzīvotu dažu priecīgu stundu. Cik bagātīgi arī jūs esat apdāvinājuši mani 
ar savu mīlestību!

Jūsu Zigvarts

1919. gada 10. janvāris
(Zigvarta dzimšanas diena.)

Es gribu nosūtīt  jums šodien vēl  vienu sveicienu,  jo es jūtu,  kā  jūs visi  dziļā 
mīlestībā aptvērāt mani ar savām domām. Nekad nepieļaujiet domu, ka es šajā īsajā 
laikā (kas jums jau liekas ilgs) esmu kļuvis citāds. Nē, mani mīļie,  es taču esmu 
atbrīvojies no sava tērpa un tādējādi esmu vēl vairāk Zigvarts nekā tad, kad mani vēl 
apņēma šie biezie apvalki.

Es vairs nevalkāju šos tērpus - jūs tos vēl nēsājat, tā ir vienīgā starpība, citādas 
nav.

175



Es sveicu  jūs  un  rādu  jums zelta  ceļu,  kas  reiz  mūs  atkal  savienos.  Es,  jūsu 
Zigvarts, esmu pie jums.

1919. gada 6. marts
Es esmu klāt - es, jūsējais - Zigvarts!
Es gribētu šodien no jauna runāt par lielo mīlestības Evaņģēliju, kā tas ir iezīmēts 

apustuļu un mācekļu atstāstījumos. Tas skan šādi:
“Mīliet cits citu, kā Es jūs esmu mīlējis!”
Tas ir visas gudrības kodols, kodols visam, kas mums jāzina. Vai jūs saprotat, ka 

tā ir mīlestība, kuras jums trūkst, -mīlestība, kas raida starus un tos simtkārt saņem 
atpakaļ,  mīlestība,  kas silda  un kas tiek apņemta ar  kādas vēl  cēlākas mīlestības 
apmetni, kas savukārt atstaro no mūsu mīlestības.

Mīlestība ir liels, varens spēks, kas valda pār visu, kas pavēl pat nāvei un ceļ tiltu 
no šīs Zemes dzīves uz gara valstību. Tā ir mīlestība, kas pāri laika ierobežojumiem 
nes  jūs  mūžībā,  tā  ir  mīlestība,  kas  atraisa  jūsos  dievišķo  dzirksti.  Mīlestība 
-Mīlestība - viss ir Mīlestība -, un šajā pasaulē, kas elpo mīlestību un mīlestību dod, 
stāv Viņš pats, mūsu Pestītājs, ar izplestām rokām un sauc:

“Ak, nāciet pie manis, jūs visi, kuri ir nomocīti un apkrauti ar nastu, Es gribu jūs 
atspirdzināt!”

Pie Viņa, pie Viņa taču mums jāiet un jānodod Viņam mūsu ciešanas un rūpes. Vai 
var būt vēl skaistāka doma par šo, aplaimojošāka apziņa?
    Jā, mēs gribam kopā iet un tuvoties Viņam, mūsu Pestītājam, kurš mūs atbrīvojis,  
un nolaisties Viņa priekšā uz ceļiem.

“Kristus - Pestītājs - Atbrīvotājs!
Paņem mūs savās rokās, mūs - vājos cilvēkbērnus!”

Tad  Viņš  pacels  savas  svētās,  svētību  dāvājošās  rokas,  uzliks  tās  uz  mūsu 
sērojošām dvēselēm un teiks:

“Jūs esat ciešanās svētīti,
Jūs esat skumjās šķīstīti,
Jūs esat pārbaudījumos nobrieduši,
Jūs esat ar darbiem pārbaudīti.
Jūsu ticība ir jums palīdzējusi,
Nāciet iekšā Debesu valstībā!”
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Tā Viņš uzrunā mūs, jūs un mani, kuri stāvam kā bērni, neaprakstāmajās ilgās 
tiecoties pēc Viņa.

Viņš saka: “Ļaujiet bērniņiem nākt pie manis un neliedziet viņiem to - Es esmu 
viņiem izcīnījis atļauju ieiet.”
   Tad atveras  Debesu vara  vārti,  un  mūsu  priekšā  mūžība  izpleš  savus  spārnus 
bezgalīgajās tālēs pār brīnišķīgo Zemi.

Mīlestība - neizmērojamā mīlestība! Ar šo tīro, neizmērojami dziļo mīlestību, ko 
jūs man devāt, arī es aptveru jūs šodien.

Svētība pār jums!
Jūsu brālis un aizsargātājs

Zigvarts

1919. gada 25. marts
(Vakars.)

Es arvien vēl dzīvoju visaugstākās baudīšanas pasaulē. Protams, šajā ilgajā laikā 
arī manā dzīvē daudz kas ir mainījies. Tā vairs nav intensīva visa jaunā uzņemšana 
no visām pusēm, no visa, kas lido man garām vai caurdveš mani. Nē, es tikai dziļi jo 
dziļi  uztveru  to,  ko  pārdzīvoju  ar  saviem  dvēseliskajiem  orgāniem.  Tā  ir 
“pārdzīvošana” īstajā šī vārda nozīmē. Mana Es dziļa pārdzīvošana un ietrīcināšanās, 
saplūšana ar citiem, izšķīšana pasaulē, kas mani apņem.

Šis dziļi  nozīmīgais stāvoklis iestājas periodiski pēc noteiktiem laika posmiem, 
protams,  tikai  tiem,  kuri  tiecas  pie  visaugstākā  mērķa,  kuri  nestājas  pretī  šiem 
likumiem. Es to esmu jau dažas reizes pārdzīvojis, taču katru reizi jutu to citādi.

Jums jāiedomājas  kāds  zieds,  kas  atver  ziedlapiņas  un ieelpo saules  starus  un 
mēness vēsumu. Un no visa uzņem to,  kas apmierina viņa dzīves vajadzības.  Es 
esmu kā tāds zieds, pateicoties šai ārējai svētībai un manai tieksmei pēc labā, katru 
gadu nedaudz vairāk paaudzies. Un cilvēku pārņem šī miera un laimes izjūta, tāpēc 
ka laime slēpjas tikai tapšanā, nevis stāvēšanā uz vietas! Tagad jūs jautāsiet: kā tas 
savienojams ar atmiņām, ar ilgām par laimīgi nodzīvoto laiku atkārtošanos? Lielā 
tieksme uz priekšu izsitas cauri arī šīm vēlmēm un atmiņām, kas paliek nemainīgas, 
tā piešķir šīm vēlmēm, tā teikt, citu formu, un tās vairs nekaitē un nemoka, bet gan 
dod  dzīvību  arī  šīm  jūtām,  taču  citu  dzīvību,  nevis  to,  kas  piemīt  parastajām 
atmiņām.

Tā tas ir ar manu kopā ar jums nodzīvoto zemes dzīvi. Es dzīvoju pilnīgi tajā, bet  
tā ir pavisam cita aina, kā tā, ko jūs iztēlojaties. Mana aina ir caurausta ar lielo “Vēl 
pastāvošā”, ar mūžīgi nemainīgā pārdzīvojuma spēku. Turpretī jūsējā ir “pagātne” - 
tikai  gabaliņš  bijušās  dzīves,  ko  jūsu  acis  skaidri  neuztver,  un  tāpēc  tā  ir  sāpju 
izkropļota.

Tagad es gribētu jūs no visas sirds lūgt: arī šo bijušo aplūkot kā kaut ko pastāvošu. 
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Piešķiriet tam priecīgo atmiņu mirdzumu un neietiniet sēru plīvurā.
Ticiet  man,  mani  mīļie,  ka  es  šajā  jums  visiem  tik  grūtajā  laikā  esmu  līdzi 

pārdzīvojis  jūsu  bēdas.  Es  esmu  jūs  bieži  mierinājis.  Vai  jūs  tieši  vistumšākajās 
stundās nemanījāt,  kā pēkšņi nāca palīdzība, kas arī man tika dota.  Es pats esmu 
noslaucījis jūsu asaras, es rādīju jums sapņos, kādēļ tam visam bija jānotiek, es devu 
jums paskaidrojumus, kuri lika jums dziļi izbrīnīties un kurus jūs man cieši solījāt 
dienā neaizmirst. Daļēji jūs tos tomēr atkal aizmirsāt, taču kļuvāt mierīgi, un tas bija 
galvenais. Jums nav nekāda pamata bažām, lai nāk kas nākdams!

Dzeniet prom visas sāpes un lieciet savas mīlestības stīgām priecīgi skanēt, kā es 
priecīgi  dzeru  no avota,  ko  jūs  radījāt,  jo  šī  mīlestība  piešķir  man spēku,  spēku 
darboties, spēku tālākai tapšanai.

Nepastāv nekāda pagātne, kas varētu izraisīt jūsos skumjas, pastāv tikai tagadne - 
mūžīgā tagadne!

1919. gada 29. marts
...Es labprāt gribētu vēl parunāt par eiritmijas izrādi, ko jūs redzējāt, jo es to tagad 

caur jums varu izjust. Te runa ir par kaut ko tādu, kam ir dziļi mistiska nozīme un 
kam priekšā ir liela nākotne. Šī procesa laikā norisinās lietas, kuru vibrācijas un viļņi 
sniedzas  tālu.  To  arī  jūs  jūtat.  Vienlaikus  tiek  nodarbi  nātas  fiziskās  un  garīgās 
maņas,  un  tas  izraisa  šo  dīvaini  spēcīgo  iedarbību.  Jums  vajadzētu  censties  gūt 
labumu kaut vai tikai no pieredzētā un nojaustā iedarbības. Eiritmija ir māksla, kas 
kā sava veida tilts ved no fiziskās izpratnes pie pārjutek-liskās uztveres. Tā piedzīvos 
pilnu uzplaukumu tikai daudz vēlāk un tikai tad atstās pareizo iespaidu uz cilvēkiem.

1919. gada 25. aprīlis
Es esmu klāt, jūsu vecais Zigvarts. Jūs gribat zināt, ko es saku par politiskajiem 

notikumiem. Es vairs  neko nevaru pa  teikt,  es  neesmu sekojis  pēdējā apvērsuma 
norisēm. Es vairs negribēju vērot šo augstākā mērā neiepriecinošo izrādi. Agrāk es 
tiku  brīvprātīgi  pieteicies  palīdzēt,  bet  tagad  to  vairs  nedaru  Nevis  tādēļ,  ka  es 
nosodītu  kādu no partijām,  nē  -,  bet  man  ļoti  nepatīk  šī  mūžīgā  nespēja  izbeigt 
savstarpējo karošanu, šī arvien no jauna izraisītā cīņa.

Tās ir kā sāpes pēc grūtām dzemdībām, kurām beidzot vajadzētu pierimt un visam 
pāriet normālā veselīgā stāvoklī. Šīs sekas ir radušās ilgstošā kara rezultātā, nevis tā 
iznākuma dēļ.  Un tas,  ka karam bija jāturpinās tik ilgi,  ir  izrietējis no paša kara. 
Beigām bija jāpienāk ātrāk, bet noteikts process, kas bija nepieciešams, ir noritējis 
par vēlu, lai karš varētu iet savu nor mālo gaitu. Tam nav nekā kopīga ar atsevišķiem 
likteņiem. Ik vienam, kurš tad vēl gāja bojā karā, tā arī bija jāmirst, un tādējādi vēl  
daudziem bija lemta varoņa nāve.

Es nezinu, kas vēl var iznākt no šīs pasaules revolūcijas, tikai vienu es varu redzēt, 
proti, ka tā skars vēl daudz tālāk nekā līdz šim un ka vācu tautai būs vēl daudz, daudz 

178



jācieš. Lieta ir sākusi virzīties, tagad tā ir jānoved līdz galam.
Tas ir pareizi, ka mums visiem, kas dzīvojam šajos varenajos laikos, bija jānes 

daudzi  un  īpaši  upuri.  Taču  šajās  kopīgajās  ciešanās  slēpjas  arī  mierinājums.  Jo 
mums tiks aiztaupīts daudz kas no ciešanām šaipusē un no ciešanām viņpusē, un es 
domāju, ka ciešanas viņpusē ir vēl grūtāk panesamas. Tāpēc visiem cilvēkiem, kas 
tagad  uz  Zemes  dzīvo  un  līdzi  cieš,  pēc  tam  šeit būs  jo  vieglāk.  Un  tam  taču 
vajadzētu sniegt arī jums mazu mierinājumu.

1919. gada 4. jūnijs
Lielākajai daļai cilvēku diez vai liksies ticami, ka es nu jau četrus gadus esmu 

fiziski šķirts no jums, ka es četrus pilnus gadus esmu dzīvojis gara pasaulē un tomēr 
varu jūs  tieši  uzrunāt.  Jums tas  var  likties  ilgi,  man gan vairs  šajā  nozīmē laiks 
nepastāv - šeit viss ir tagadne. Arī pagātne ir tagadne, es tai vairs neesmu pakļauts, 
bet gan tā man. Acumirklī atkritis viss, ko jūs saucat par pagātni, ir tikai kaut kas 
“pastāvīgs”,  un  šis  stāvoklis  ir  raksturojams  galvenokārt  kā  devahāniskā  laime. 
Nekādu  ilgu  pēc  pagājušā,  nekādu  vēlmju  -  tikai  pārdzīvošana!  Tagadējie 
pārdzīvojumi un agrākie pārdzīvojumi.

Šodien es esmu pie jums. Šodien es pārdzīvoju ar jums reiz notikušo, taču izbaudu 
kopā ar jums arī to, ko jūs saucat par “atmiņām” un kas man nav vis atmiņas, bet gan 
tīrs pārdzīvojums.

Ar šo prieku sirdī es sveicu jūs un sūtu jums savu svētību.
Zigvarts

1919. gada 6. jūnijs
Kopš pēdējās reizes, kad es jums rakstīju, es esmu iegājis jaunajā pasaulē, proti, tā 

ir  Devahānas  septītā  pakāpe.  Šo  pakāpi  parasti  sasniedz  pēc  ilgāka  noslēgtības 
perioda, un tas ir sava veida atalgojums par ilgo izolētību.

Vispār  šajā  Debesu  pasaulē  ir  7  pakāpes,  bet  tieši  pēdējai  atkal  ir  tik  daudz 
apakšpakāpju, ka var vēl bezgala mācīties, strādāt un radīt, kamēr cilvēks pieredz 
visa šī Devahānas perioda beigas. Mūžīgā augšupeja, kaut gan viss paliek nekustīgs, 
-  tas  ir  mūsu  šejienes  dzīves  pamatprincips.  Es  tagad  esmu  pilnīgi  pieradis  pie 
stāvokļa, kurā es esmu laimīgs, un varu tikai novēlēt, lai arī Zemes atmosfēra beidzot 
pavisam  nomierinātos.  Zemes  nemiers  iesniedzas  dziļi  jo  dziļi  mūsu  garīgajās 
pasaulēs;  disharmonisko,  pastāvīgi  krasos  kontrastos  dzīvojošo  cilvēku domāšana 
rada  griezīgu  disonansi  kādā  pilnību  sasniegušajā  orķestrī.  Tā  rodas  daudzu 
bezmērķīgi dzīvojošu cilvēku dēļ, kuri ir kļuvuši par tumšo elementu manipulāciju 
objektu. Es pats tagad esmu iesaistīts visaizrautīgākajā radošajā procesā, un tieši šis 
radošās darbības laiks dod vislielāko svētību, kamēr starp cilvēkiem šobrīd savairojas 
atbaidoši  sliktie  elementi,  kas  grib  valdīt.  Taču  ticiet  man,  mums  vēl  ir  daudz 
veselīgu spēku!
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Reiz  nāks  lielais  pasaules  miers,  tas  nāks  ne  tikai  kā  skolotājs,  bet  arī  kā 
audzinātājs, kurš pazīst lietu dziļāko būtību un kurš tās spēj pārvaldīt.

Jūsu Zigvarts

1919. gada 23. jūnijs
Šajās posta dienās es gribu nosūtīt jums sveicienu, lai jums netrūktu spēka, kas ir 

vajadzīgs, lai tiktu galā ar šī jums tik grūtā laika prasībām. Esiet drosmīgi un stipri! 
Ar tādu pašu drosmi,  ar  kādu jūs iededzināt  savu mīlestību uz mani,  jums tagad 
jāļauj bangot varenam vilnim, kas ir gluži garīgas izcelsmes un nu beidzot sitas pret 
jūsu cietuma klints vārtiem. Šis vilnis ir dzimis no gara, tas iztraucies cauri visām 
sfērām un nu ir jūsu priekšā. Ļaujiet tam traukties tālāk, jums garām, kamēr tas būs 
caurvijis visdziļāko matēriju jūsu Zemes sirdī. Tas ir otrais atbrīvošanas darbs, kas 
tagad tiek jums piedāvāts šādā, pavisam citā formā.

Tā ir jūsu Es atbrīvošana no cietuma, kurā gars tika sagūstīts, lai tajā augtu. Nu ir 
pienācis brīdis,  kad sit  atbrīvošanas stunda.  Svētīti  tie,  kuri  uztver pasaules cīņas 
garu, kas kā atbrīvotājs sitas pret jūsu cietumu vārtiem. Lielā cīņa ir atraisījusi saites. 
Jums, cilvēkiem, ir izskanējis miera zvans. Nevis no pasaulīgajiem ienaidniekiem, 
bet  gan no gaismas reģioniem nāca miera zvanu skaņas,  kurām jūs tagad atverat 
vārtus. Nav nedz ienaidnieku, nedz draugu - ir cilvēki, brāļi, ar kuriem Dievs grib 
atjaunot samierināšanās derību. Ta jums tas jāuztver - tas lielais, neizprotamais, kas 
stingi raugās jūsos ar nāves acīm un tomēr nozīmē tikai “dzīvību”. Pašlaik Dieva 
spārnu vēdas vēl ir klusas, bet nozīmīgas; tad tās varēs dzirdēt šalcam kā orkānu, kas, 
aptverot visu, aizbrāžas pāri klajumiem. Ta ir gara augšāmcelšanās, pie tās katrs no 
mums  ir  piestrādājis  dižajā  garu  cīņā,  kurā  mums,  cilvēkiem,  bija  jāziedo  savi 
ķermeņi, lai atbrīvotu garu.

Tad jāieskanss lielajai dziesmai: “Slavējiet Kungu, vareno Goda Ķēniņu!”
Šodien es esmu jums pateicis kaut ko no tā, kas mani pilnīgi pārņem un kas jums 

jāuzņem sevī kā svētums.

1919. gada 11. augusts
Es gribu jums šodien pateikt: neaizmirstiet, ka uz Zemes viegli var izdarīt kļūdu, 

vēloties ietekmēt citu cilvēku likteņus. To cilvēks nevar. Viss rit savus ceļus; arī tad, 
kad mēs tiekam atsaukti, tas ne mazākā mērā nekaitē citiem. Viņiem pašiem jātiek 
galā ar savu likteni, lai kādas arī nedienas no tā rastos.

1919. gada 13. augusts
Šodien es jūtu traucējošu atmosfēru ap jums, viss mirgo un vibrē dīvainā juceklī. 

Kādēļ jūs nevarat parūpēties par pareizo noskaņu, ja reiz es taču to jūsu dēļ daru. Tā 
nekādā ziņā nav telpa, kas rada šo nemieru ap jums, bet tikai jūs paši. Lai gan es 
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pieļauju, ka jaunā vidē ir grūtāk iejusties nekā telpā, kurā mēs jau esam vairākas 
reizes  runājuši  par  dažādām  lietām,  taču  tas  nedrīkstētu  būt  par  iemeslu 
traucējumiem. Bet  tagad mēs apspriedīsim citas lietas,  un,  proti,  šodien būs runa 
atkal par mūziku. Es esmu radījis lielu skaitu garīgo skaņdarbu, tā ka tagad es stāvu 
šo savu darbu vidū kā to radītājs. Man apkārt šalc manis paša radīto melodiju viļņi 
arvien  mainīgajās  nokrāsās.  Pamatdoma  paliek,  tā  vijas  visam cauri  aplaimojoši 
mainīgā skanējuma apvīta.

Jūs varat iztēloties to sev tādējādi, ka iedomājaties kādu jums mīļu cilvēku, kurš 
jums par prieku tērpjas dažnedažādos brīnišķīgos un arvien mainīgos tērpos. Kaut 
kas  tamlīdzīgs  notiek  šeit  ar  kādas  melodijas  būtību,  kas  pati  rotājas  par  prieku 
savam radītājam. Pastāv ļoti dažādi šādi darbīgi domu radījumi. Pavisam citādi ir ar 
dramatiskiem  sacerējumiem.  Tie  nes  sevī  visu  radītās  domas  nopietnību  un 
nenodarbojas ar šādām bērnišķīgi jautrām spēlēm. Taču metamorfozēs tomēr ir jo 
varenāki. Tie bieži pārsteidz savu radītāju ar spēku, ar kādu tie iedarbojas uz viņu 
pašu atpakaļ. Bieži tas līdzinās vētrai vai pērkonam, kas nogrand tūkstoškārt, un no 
varenajām izjūtām, ko uzbur, no jauna rada neskaitāmas harmoniju vibrācijas. Tā ir 
dievišķa bauda! Cilvēks atrodas pats savā pasaulē, tomēr tā ir pavisam jauna pasaule, 
kas no viņa paša izcēlusies un nu iedarbojas uz viņu atpakaļ.
1919. gada 16. augusts

Šodien ir laba diena, lai saistītos ar tevi. Tādēļ es atkal varu sniegt tev lielāku 
ziņojumu. Tajā runa būs par to, kā dažādajās garīgās pasaules pakāpēs dzīvojošie Es 
atrod cits citu. Jums nav jādomā, ka tie, kuri dzīves laikā uz Zemes bija vienoti, šeit 
noteikti satiekas vai redz viens otru. Nē, kādam nesen mirušajam bieži vien vispirms 
ilgi jāmeklē, kamēr viņš atrod būtni, kuru grib redzēt. Astrālā telpa ir tik ārkārtīgi 
liela un tajā ir tik maz norobežojumu, ka tā līdzinās bezgalībai. Tāpēc arī cilvēki, 
kuri ir bijuši attāli saistīti, nekad neatrod cits citu vai arī atrod ārkārtīgi reti.

Ir  citādi,  ja  cilvēki  dzīves  laikā  veic  kaut  ko  kopīgi.  Teiksim,  viens  cilvēks 
uzņemas saglabāt kaut ko otram cilvēkam un to viņam atdot, kad arī viņš nomirs. 
(Protams, tas nav nekas fizisks, bet gan kaut kas garīgs.) Bet vēlmei šo kaut ko atdot 
ir jābūt tik stiprai, lai cilvēkam pietiktu spēka saglabāt to ilgus gadus. Tā būtu viena 
iespēja. Otra tiek dota ar kādas astrālās būtnes starpniecību, kura dzīvo šajā līmenī 
tikai  ar  vienu  mērķi,  proti,  palīdzēt  daudzajām  Astrālajā  pasaulē  ienākošajām 
dvēselēm, jo ikviens kādu laiku, pēc pamošanās sāk meklēt kādu citu.

Tas būtu divas vienkāršas iespējas tiem, kuri neatrastu viens otru tūlīt pēc nāves, 
tātad, kuri nav tik intīmi saistīti ar mīlestības saikni.

Augstākajās  sfērās  runa  ir  par  saikni  starp  Meistaru  un  Meistaru  vai  starp 
skolnieku un Meistaru. Tā veidojas pavisam citādi: Meistars sūta kādu mūžīgu domu, 
kurai jāsasniedz otrs. Turklāt viņam jāaizskar kāda liela instrumenta stīgas - man tas 
jūsu dēļ šādi jāizpauž kas atrodas Visumā kā Meistara īpašums. Tikko ieskanas šīs 
skaņas, Meistars ieklausās, jo tai pašā mirklī viņš ir izjutis, ka tonis attiecas uz viņu. 
Tas noris neparasti ātri. Visi Meistari klausās, un tas, uz ko vēstījums attiecas, to jau 
izjūt.

181



Kādam no mums ir  grūti  ieklausīties Meistara vārdos,  tāpēc ka mēs tos nekad 
neredzam kā parādību, bet gan tikai izjūtam kā notikumu.

Ja nu tagad kāds Meistars nodibina ar mums saikni, tad mums vispirms pilnīgi 
jāietinas atmosfērā, kāda mums ir vajadzīga, lai viņu saprastu. Dažreiz mēs nemaz 
neesam tam gatavi, jo tas nāk pavisam negaidīti pār mums. Cik bieži tad gadās, ka 
saistības iespēja bez jebkādām sekām paiet  mums garām - un šī  izjūta ir bezgala 
sāpīga. Bet, lai vienmēr paliktu atvērts šiem stariem, ir ilgi ar sevi jāstrādā un, proti,  
gatavojoties tikai šim notikumam. Bet, tā kā sagatavošanās ir visai apgrūtinoša, tad 
tie,  kuriem tā vajadzīga,  bieži  vien to neveic un tādējādi  pamazām arvien vairāk 
zaudē kontaktu ar Meistaru un tāpēc tikai ar bezgalīgām grūtībām var turpināt savu 
debesu ceļu.

Es šodien beidzu.
Jūsu Zigvarts

1919. gada 18. augusts
Es bieži redzu tos mūsu paziņas, kuri mums kaut ko nozīmēja. Tas, protams, ir 

atkarīgs  no  tā,  kādā  pakāpē  viņi  atrodas.  Ja  viņi  ir  vēl  Astrālajā  pasaulē,  es 
pārvietojos tur, un, tā kā es savu spēju dēļ pārvaldu diezgan stiprus spēkus deva-
hāniskās dzīves augstākajās pakāpes, tad es, tā teikt, ietinos domās, kuras kādreiz 
saistīja mani ar viņiem. Tas ir viens no līdzekļiem, kas dažreiz palīdz atrast to, ko 
vēlies, bet ne vienmēr. Mums, tālāk attīstītajiem, protams, vienmēr ir daudz vieglāk 
atrast citus nekā jaunienākušajiem, kam vēl nav nekādu spēku un spēju, kurus viņi 
varētu ar panākumiem lietot, lai izpildītu savas vēlmes. Jums tas, protams, arī būs 
vieglāk, tāpēc ka jūs šai ziņā, pateicoties man, varat kļūt stipri. Pamatnoteikums arī 
šeit  ir  spēja  intensīvi  koncentrēties  uz  vienu  domu,  to  pietiekami  stiprināt,  lai 
piepildītu vēlmes. Lai atbalstītu tos, kam trūkst šo spēju, meklētājiem tiek dota kāda 
starpniekbūtne. Jums es varu, kā jau teikts, pa lielākai daļai uzņemties starpniecību.
     Jūs pārdomājat, kādas ir pašnāvības sekas: tas ir pilnīgi atkarīgs no tā, kas novedis 
cilvēku līdz šādam solim. Noteiktos apstākļos tas nepavisam nenozīmē viņam kaut 
ko traģisku, ir ļoti dažādi.

Es gribētu šodien atkal pastāstīt jums kaut ko par mūziku.
Muzikālo domu pasaulē ir liesmveidīgi tēli,  kuri  izdzīvo savu pašdarbīgo dzīvi 

visai  daudzveidīgi.  Tā,  piemēram,  ir  skaņdarbi,  kuriem  piemīt  maz  dvēseliskā 
elementa, tādi, kuri ir domāti vairāk kā tēli vai kā mākslinieciskas kompozīcijas, kā 
arī tas, kas šeit pārnestā nozīmē var derēt kā tehnika. Tie labprāt saistās ar krāsām un 
gaismas efektiem un tādējādi izraisa neparastu iedarbību. Krāsu nianses plūst, slīd un 
mainās - cita caur citu, cita citā.

Arī dažādas harmonijas šādi tiek attēlotas ar gaismu un krāsām arvien no jauna 
mainīgās ainās.  Ir  vienkārši  lieliski  noskatīties šādā krāsu rotaļā,  kā tās slīdot un 
vijoties saplūst kopā un atkal izceļas skaidras, bet bieži vien arī klusinātas.

Ja  studē  šādu  skaņu  saistību  ar  krāsām,  var  nonākt  tik  tālu,  ka  var  nolasīt 
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skaņdarbu kā uzrakstītu ar vārdiem. Bet tās ir speciālās studijas, ar kurām es neesmu 
nodarbojies ļoti nopietni.

Pirms  ilgāka  laika  es  reiz  rakstīju  par  noslēpumainām  skaņām,  kuras  pilnībā 
saistīja  manu interesi  un  zinātkāri.  Toreiz  es  gribēju  izpētīt,  no  kurienes  nāk šīs 
skaņas un gluži neizprotamas toņu svārstības, un ilgi nevarēju to izdibināt. Tagad 
pirms ne sevišķi ilga laika man ir laimējies ar vienu aci ieskatīties šajā darbnīcā! Tie 
ir  visskaistākie  toņu veidojumi,  kādus  es  kādreiz  esmu dzirdējis,  un tie  ceļas  no 
kādas svētās apvienības, par kuru es jau toreiz runāju. Tās ir īpaši skolotas būtnes, 
kuras  ir  radītas  šai  nolūkā.  Bieži  vien  tās  nāk  no  pavisam  augstām  sfērām,  lai 
pacilātu  un aplaimotu  ar  šīm skaņām arī  Astrālo  pasauli.  Taču šīs  toņu pasaules 
dzimtene ir jāmeklē visaugstākajā Devahānā vai arī vēl augstākā pasaulē, un tāpēc 
tas man skanēja pavisam pārpasaulīgi un neizprotami.

Šajās sfērās arī skaņu veidošana pati par sevi notiek pavisam citādi, tādēļ ka tās 
pielāgojas  pašu  pasaules  likumiem,  kurā  tās  rodas,  tāpēc  mums,  kamēr  mēs  vēl 
nevaram paši ap tvert šo pasauli, tās jau pašas par sevi nav izprotamas.

To es jums gribēju šodien pateikt.

Vēlāk:
Mīļā māsa, uz tavu jautājumu, ko tu man pirmīt tiki uz devusi, es nedrīkstu dot 

atbildi. Jūsu pasaulē ir likumi, kurus nedrīkst neievērot, un tas ir labi. Tāpat mūsu 
pasaulē ir tādi noteikumi, kuri atšķir labo, t. i., pareizo, no nepareizā. Mūsu acīs ne 
vienmēr  labais  un  pasaulīgā  izpratnē  pareizais  ir  viens  un  tas  pats,  tāpat  kā 
netaisnajam pēc jūsu likumībām acīs ne vienmēr jābūt sliktam pēc mūsējām. Par to, 
kas ir  labs vai slikts konkrētā gadījumā, lemj paša izjūta,  ko jūs saucat par sirds 
apziņu jeb iekšējo balsi.

Es drīkstu jums palīdzēt un būt jūsu vadītājs tikai garīgajās lietās, bet ne tajās, kas 
attiecas uz jūsu pasauli. Tas ir lielais ierobežojums mūsu saiknē. Mēs drīkstam arī 
turpmāk  palikt:  saskarē,  bet  tikai  garīgi  -  un  šo  ierobežojumu  mēs  nedrīkstam 
pārkāpt.

1919. gada 20. augusts
Es esmu izpildījis jūsu vēlmes un labprāt nāku, lai arī šodien tas ir grūtāk nekā 

citu reizi, jo jūs neesat pilnīgi atbilstošā noskaņojumā.
Es gribu jums pastāstīt, cik ilgs laiks katram jāpavada uz Zemes.
Te ir jāaplūko dažādi apstākļi: pirmkārt, te spēlē lomu pašaizliedzīgas mīlestības 

likumi, kuri pazīst tikai cita laimi un iekārto savu laiku atbilstoši tai.
Otrkārt, noteiktu spēku izdzīvošana, kuriem šajā zemes dzīvē jātop noārdītiem un 

pārvērstiem garīgajos spēkos.
Treškārt, te piedalās arī dažādas vienošanās, kuras mēs esam noslēguši ar citām 
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būtnēm un kuras mums nu ir jāizpilda.
Ceturtkārt,  beidzot,  protams,  tajā  visā noteiktā mērā piedalās arī  mūsu fiziskie 

dzīvības spēki, tādā ziņā, ka to dažreiz nepietiek, lai sasniegtu vēlamo mērķi. Tad 
notiek  fatāla  gara  cīņa  ar  matēriju,  kas  daudzos  gadījumos tiek  izšķirta  par  labu 
pirmajam,  bet  diemžēl  ne  vienmēr.  Es esmu pārdzīvojis  vairākus gadījumus,  kad 
matērija vairs negribēja atbalstīt gara gribu un atteica tam savus pakalpojumus. Tas 
tad ir ļoti jānožēlo, jo daudz kas paliek nepaveikts un cilvēks vairs nevar izpildīt  
viņam uzlikto darbu. Tā iemesls jāmeklē lielākoties jaunākajos gados, kad cilvēks 
nevis  veica  savas  iekšējās  balss  ierādīto  darbu,  bet  gan dzinās  pakaļ  pasaulīgām 
baudām un tad, kad nonāca pie sava tiešā darba, bija jau nolietojies.

Šie cilvēki bieži ļoti cieš, jo redz, ka viņu nolaidības sekas vairs nav labojamas un 
ka tās var sagādāt viņiem grūtības citās dzīvēs. Nopietnāk noskaņotajiem cilvēkiem, 
paldies Dievam, tas gadās reti, jo tie visai drīz izjūt savu mērķi un stūrē, lai arī pa 
apkārtceļiem, uz to.

Es pirmīt teicu, ka arī mīlestības prieks spēlē savu lomu, proti, tā ir dvēseles vai 
arī gara stiprā tieksme izdzīvot sakrātās spējas un pārveidot tās garīgajos dārgumos, 
kuri abiem tad viņpusē būs ļoti noderīgi. Šī mīlestības spēja tādos gadījumos bieži 
vien var piegādāt ķermenim pamatīgu jaunības sparu un uzturēt to ilgāk, nekā tas 
saglabātos parastajos apstākļos.

Es  pats  esmu redzējis,  kā  pilnīgi  nolietotie  materiālie  apvalki  dzīvoja,  vienīgi 
pateicoties to iemītnieku atdzīvinošajiem mīlestības spēkiem, un deva viņiem iespēju 
darboties fiziskajā plānā.

Tālāk  te  spēlē  savu  lomu  arī  uzdevumi,  kuri  cilvēkam  jāizpilda.  Vispārīgi 
ķermenim parasti tiek piešķirts tik daudz spēku, lai tas varētu izturēt pietiekami ilgi. 
Tajos gadījumos, kad gars apzināti strādā pie savas miesas uzbūves, tas pats gatavo 
to  šo  uzdevumu izpildīšanai.  Turpretī  gadījumos,  kad gars  vēl  nevar  pārņemt  šo 
darbu, ķermenis kā braucamais līdzeklis tiek sagatavots ar inkarnējošā gara vadītāju 
palīdzību tā, lai tas būtu spējīgs izpildīt savus zemes dzīves uzdevumus.

Protams, bieži gadās arī, ka tas kaut kādu iemeslu dēļ neizdodas pilnīgi, un tad 
garam savas zemes dzīves laikā ir ļoti jāpiepūlas, lai izlauztos cauri sava ķermeņa 
izpausmes  iespēju  nepietiekamībai  vai  nelietojamībai  līdz  savu  spēju  pilnai 
atraisīšanai.

Reti  gadās  cilvēki,  kuriem nav  jācīnās  ar  kaut  kādām kļūmēm sava  ķermeņa 
uzbūvē.  Taču,  jo  aktīvāk  gars  pats  strādā  pie  sava  fiziskā  ķermeņa  uzbūves  un 
apzināti  palīdz  veidot  savu  nākamo  apvalku,  jo  pilnīgāk  tas  varēs  atbilst  viņa 
kādreizējām vēlmēm un tās apmierināt.

Jūs varat iedomāties, ka tas ir nākamo laiku uzdevums -arvien vairāk izkopt gara 
spējas veidot pašam savu ķermeni un tādējādi padarīt to derīgāku savu uzdevumu 
izpildei.

Cik daudzi nav izpildījuši savu aicinājumu tikai sava ķermeņa nepietiekamības 
dēļ, pie kura viņi ir piesaistīti! Bet tas ar laiku arvien vairāk izzudīs un cilvēki varēs 
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izvairīties no neapmierinātības.
Tā šodien bija pavisam jauna tēma, kuru es gribēju jums skaidrot.
Es sūtu jums maigus sveicienus, es, jūsu brālis.

1919. gada 22. augusts
Garus, kuriem jāinkarnējas, Meistari jeb vadītāji, kas tiem jau ilgu laiku pirms tam 

piešķirti, sūta sava veida skolā. Gariem precīzi jāuzzina, kādam nolūkam ir paredzēta 
nākamā inkar-nācija un kas viņiem tajā jāiemācās. Katrs kaut cik augstāk attīstītais 
gars  pats  nosaka  svarīgākos  nākamās  inkarnācijas  notikumus.  Šim  ieskatam 
vajadzētu kalpot tam, lai viņš varētu raudzīties pretī zemes dzīves notikumiem kā 
stipra un patstāvīga būtne.

Savas šejienes dzīves laikā es jau bieži esmu pārdzīvojis šādu gatavošanos un biju 
izbrīnījies, ar kādu drosmi daži gari vēlas sev rūpju pilnu un komplicētu zemes dzīvi. 
Bieži vien es bažījos, ka viņu degsme ir pārāk liela un pēc tam nāks vilšanās. Taču 
man tika pateikts, ka bez šīs iedvesmas pilnās degsmes attīstība virzītos uz priekšu 
pārāk gausi. Viņiem ir vajadzīgi iedvesmas pilni nodomi jaunajai zemes inkarnācijai. 
Tas tieši ir tas skaistais, jaunais, stiprais. Arī es pats biju vēlējies sev šķēršļu pilnu 
dzīvi,  bet  es  tomēr  zināju,  ka  man  par  spīti  akmeņiem,  kuri  gan  katram dziļāk 
jūtošam cilvēkam ar  jaunrades  dziņu tiek  likti  ceļā,  uzziedēs  dzīve,  pilna  Saules 
gaismas un mīlestības. Cēlonis tam bija tālu, tālu pagātnē.

Jūs noteikti gribat zināt, kā notiek inkarnācija. Tā ir kā pelde. Gars kavējas gaidās 
līdzīgi cilvēkam, kurš pēc ilga, karsta darba alkst pēc auksta ūdens. Šīs ilgas izaug 
līdz izmisumam. Gars meklē māti, kurai ir uzticēts viņu ieņemt, un vairs to neatstāj. 
Varētu teikt, ka viņi ir saistīti kā ar sava veida tīklu. Viņš gaida un apņem māti ar  
lielu gādību - aiz bailēm, ka viņa inkarnāciju kaut kas varētu iztraucēt. Tad pienāk 
mirklis, kad auglis ir nobriedis, un, neskatoties uz intensīvu vēlmi, šis mirklis tomēr 
ir dziļi satriecošs un varbūt pat traģisks, tāpēc ka tikai tagad gars patiesi jūt, ko tas 
nozīmē  -  atkal  iekļūt  fiziskajā  čaulā.  Taču  tad  vairs  nav  atkāpšanās.  Ar  sāpju 
kliedzienu viņš metas uz galvas straumē un nodreb no ūdens aukstuma, katrā ziņā 
tikai uz vienu mirkli, lai tūlīt pēc tam pilnīgi atdotos mātei, par kuru viņš ir lūdzis un 
kuru viņš bija apņēmis ar mīlestību un gādību.

Tas ir īss inkarnācijas procesa apraksts. Ir būtiski, īpaši sievietei, zināt, cik svarīgu 
lomu tas spēlē viņas dzīvē! Cik bieži šeit tiek grēkots nesapratnes un egoisma dēļ!

1919. gada 23. augusts
Gari, kuri vēlas sev ļoti grūtu dzīvi, ir tādi, kuri izjūt visdziļāko mīlestību pret 

Dievišķo visvarenību.
Tie ir Dievam nodevušies, paši to bieži vien nezinot. Katrā ziņā tie nav tie, kuru 

dzīve izskatās bezrūpīga. Jums jau nav nekādas nojausmas par šiem dziļi reliģioziem 
procesiem un par  cēlo,  visvareno vadību tādos  notikumos kā  inkarnācija.  Kamēr 
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Zeme ir  arvien no jauna iemiesojušās cilvēces centrs,  šis  dzīves posms ir  mums 
visiem, cilvēkiem un gariem, vissvarīgākais mirklis, visu notikumu notikums.

Cilvēki nezina un arī nevar zināt, kad dižais brīdis ir klāt. Tas ir atkarīgs no gara 
attīstības pakāpes, no tā, vai viņa Es ir ļoti attīstīts vai ne. Stiprās Es-individualitātes 
tikai pašā pēdējā mirklī izšķiras ieiet čaulā, tāpēc ka līdz pašām beigām palīdz pie tās 
strādāt. Turpretī citi savienojas ar to agrāk, jo viņiem trūkst šīs intereses.

1919. gada 26. augusts
Jums ir  grūti  iedomāties,  ko man nozīmē jūsu ticība.  Bez tās mana dzīve šeit 

nebūtu ne tuvu tik bagāta. Tikai jūs dodat man iespēju dzīvot šo pilnīgo, gandrīz 
dievišķo dzīvi. Tāpēc arvien no jauna mana dziļākā pateicība, kas sākumā jums likās 
tik neizskaidrojama.

Katrs no jums apdāvina un aplaimo mani savādāk, un katrs ir palīdzējis man tik 
ātri attīstīties. Tāpēc ikvienam no jums pieder mana sirsnīgā pateicība. Ļaujiet man 
aizdedzināt jūs ar dievišķo dzirksti, kas mīt manī, lai tā arī jūs caurgaismotu ar savu 
svēto spēku!

Ta ir mana lūgšana šai stundā.
Jūsu brālis Zigvarts

1919. gada 1. septembris
Tagad mēs gribam izdzīvot tavu dzimšanas dienu, mīļā māsa, kā kādreiz. Jāsaka, 

ka fiziskās dzimšanas diena atsevišķam cilvēkam ir mazāk svarīga nekā inkarnācijas 
diena, jo tā ir  īstā  dzimšana, nevis fiziskais piedzimšanas process. Pēdējais ir tikai 
īstās dzimšanas, gara iedzimšanas ķermenī, sekas.

Mēs  vairs  nezinām,  kādēļ  svinam dzimšanas  dienu,  pavisam senos  laikos  tika 
svinēta inkarnēšanās diena. Taču laika gaitā zināšanas par to, kad iestājas šis mirklis, 
ir pilnīgi zudušas, un tā mēs tagad svinam tikai fiziskās dzimšanas dienu, tā sauktās 
dzemdības.

Daudz savādāk tas ir šeit, pie mums! Mēs šeit svinam ienākšanu. Ar to ir domāta 
ienākšana Devahānā,  nevis Astrālajā  pasaulē,  jo šī  pēdējā ir  vēl  pārāk radniecīga 
Zemes  pasaulei.  Ir  tikai  it  kā  viena  tērpa  novilkšana,  kamēr,  izejot  šajā  Debesu 
pasaulē, tiek novilkti visi tērpi, un tas tad šeit tiek svinēts.

Tomēr šodien es svinu šo svētku dienu kopā ar jums, kā mēs to svinējām agrāk - 
ar visgaišāko dzīvesprieku. Šīs atmiņas ir sākotnējā spēka pilnas, no kura ir radies tik 
daudz liela un skaista. Nekas taču neiet zudumā, un tāpēc arī šis jaunais spēks, kas 
reiz tika mūsu radīts dzimšanas dienā, paliek.

Glabājiet to, jo tas pastāv un pastāvēs tālāk, tieši tāpat kā jūs un es.
Tādēļ jūs nekad nedrīkstat domāt par šo dienu kā par kaut ko pagājušu, citādi jūs 

ar laiku sagrausiet šādu dienu spēku. Uzturiet to jaunu un stipru.
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Cilvēki, kuri savas zemes dzīves laikā ir nopietni nodarbojušies ar garīgām lietām, 
izjutīs  nāvi  kā  absolūto  atbrīvošanos,  jo  augstākā  astrālā  dzīve  salīdzinājumā  ar 
fizisko esamību nozīmē “debesis”.

Tā arī es esmu atradis nāvē visaugstāko atbrīvošanos un biju vienmēr pārsteigts 
par visu to lieliski skaisto,  aplaimojošo,  ko redzēju,  izjutu un pārdzīvoju.  Lūdzu, 
nekad neļaujieties bažām par to! Jūs būsiet šeit neaprakstāmi laimīgi!

1919. gada ... septembris
Pateicoties jūsu vēlmei un jūsu gatavībai ļaut man vest jūs tālāk, man tika dota 

atļauja nodot jums dažas jaunas meditācijas.
Tātad klausieties! Agri no rīta kā pirmo sakiet:

ES GRIBU!
Tikai  šos  divus  vārdus,  bet  tie  satur  sevī  visu,  kas  jums  vajadzīgs  dienā,  lai 

izpildītu  savus  pienākumus.  Iegremdējieties  dziļi  un  ar  pilnu  spēku  šajos  divos 
vārdos.

Kā  otro,  proti,  dienvidū,  saliekot  rokas  vienu  otrā  lūgšanas  žestā  un 
iegremdēdamies sevī  tā,  lai  justu ritam savas asinis,  kas iznāk no sirds,  plūst  kā 
straume cauri visam ķermenim, lai atkal atgrieztos sirdī, sakiet:

Asinis no Tavām asinīm,
spēks no Tava spēka - pilnīgi apzināti.
Visu laiku pirmtēls,
Pilnīgi caur Tavu spēku
Es esmu.

Nākamo, trešo meditāciju, es lūdzu jūs, ja vien iespējams, izpildīt pirms Saules 
rieta, jo tā ir saistīta ar gaismas un Saules spēku. Ta skan šādi:

Nemaināmā mūžīgā Gaisma!
Nesalaužamais Saules spēks!
Tūkstoškārt uzsūcu es Tavas būtības kodolu
Savā dvēselē.
Āmen.

Kā  pēdējā  vakaram  vēl  viena  maza  meditācija,  ar  kuru  jums  jāaizmieg.  Tai 
jāpavada jūs pāri slieksnim, lai no fiziskās miesas atbrīvotais gars strādātu ar to tālāk. 
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Tā skan šādi:

Nekad neizsamist!
Šodien es biju vājš,
bet pēdējo reizi.
Rīt es esmu sasniedzis savu mērķi.

Šī  mazā  meditācija  varbūt  liksies  jums  gandrīz  vai  bērnišķīga,  taču  tā  ir  ļoti 
dziedinoša un pirms iemigšanas viegli pasakāma.

Šīm jaunajām meditācijām piemīt vēl dziļāks spēks nekā agrākajām.
Tā man bija liela stunda, kad es drīkstēju jums to pastāstīt.
Ar dziļu mīlestību

jūsu Zigvarts

1919. gada 24. septembris
Kaut arī grūti mūsu saiknes izskaidrojumu ietērpt vārdos, es tomēr gribētu, vismaz 

ar mājieniem, kaut ko šai sakarā pateikt, lai tie, kuri to neizjūt, bet gan uztver ar 
prātu,  tomēr varētu nojaust,  ko tas nozīmē, kad es saku, ka mūsu saikne ir gluži 
iekšēja un tāpēc garīgi augsta.

Ja  tā  būtu  vairāk  ārēja,  tad  tā  piederētu  spiritisma  kategorijai,  kuru  mēs  visi 
noraidām.

Lai tiktu pie šīs iekšējās sapratnes, pie šīs iekšējās saiknes, ir pilnīgi jāatbrīvojas 
no pasaulīgiem jēdzieniem, no jebkādiem fiziskiem pierādījumiem un vispirms pat 
pilnīgi no tiem jānoslēdzas. Bet, ja cilvēkam ir stingra griba sajust garīgo, tad lai viņš 
atveras plaši kā zieds un lai uzsūc visu šo pasauli sevī.

1919. gada 27. septembris
Šodien es gribētu pateikt kaut ko par septiņu vecveco ozolu audzi, kas ir uz mūsu 

tēvam piederošā zemes gabala, tāpēc ka tur, jūsu tuvākajā apkaimē, šis tas norisinās.
Tā ir vieta, kurā tika svinēts augsts kults, tā ir vieta, kur upurēja Zemes Dievam. 

Ar šeit  notiekošajiem svētkiem arī  dabas spēki,  kas pieder Zemes reģionam, tika 
iekustināti,  vai  teiksim,  stiprināti  tā,  ka  iedarbība,  kas  plūda  no  šiem  rituāliem, 
ietekmēja arī šos dabas spēkus. Tie ir spēki, kas toreiz tika radīti augstu svētītajā 
atmosfērā, bet tie ietekmēja arī zemos Zemes elementus, un tie tagad pieprasa no 
jums, kuri šeit dzīvo, saglabāt šos spēkus. Tas ir iemesls smagai sajūtai, kas jūs bieži 
vien grasās pārņemt. Jūs varat pret to cīnīties, ja paliekat stipri un nepiegādājat tiem 
caur spēku noplūdiem atkal jaunu dzīvību.
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Un tagad par šīs vietas augsto iedarbības nozīmi. Savā laikā tā bija šajā apkaimē 
liela un varena, tāds kā centrs, ko var salīdzināt gandrīz vai ar tādu orākula un kulta 
vietu kā Delfi. Tur valdīja priesteri, kuri prata paņemt no Zemes spēkus un izmantot 
tos patiešām augsto mērķu sasniegšanai.

Šie apļi vēl pastāv, jo tie bija ārkārtīgi stipri. Jums tie jāiztēlojas kā viļņi, kas rodas 
no ūdenī iemestā akmens un noteiktā attālumā no centra it kā sastinguši apstājas. Tie 
tātad ir okulto spēku viļņi. Kopš tā laika vairs nekad nav gadījies, ka kāds tamlīdzīgs 
spēku centrs izsūtīja savus spēku viļņus, un tā viss nomierinājās.

Bet tagad jūsu kopīgie spēki, kas griežas ap mani kā ap centru, savas vitalitātes dēļ 
sākuši skart un šķērsot šos okultos spēkus. Tādējādi tajos ir ieplūdusi jauna dzīvība. 
Tie, tā teikt, ir no jauna pamodušies un grib atkal atgūt savu kādreizējo varu. Bet tas 
ir bīstami, un to nedrīkst novērtēt par zemu, lai arī, kā es pirmīt teicu, tie bija stipri  
un cēli spēki, tie tomēr bija cieši saistīti ar Zemes spēkiem.

Bet mūsu apvienība ir īsti garīga, tā tiecas tikai pēc garīgā, tajā ir tās mērķis un 
spēks. Tā nedrīkst saistīties ar dabas spēku elementiem, citādi mūsu apvienība būtu 
pilnīgi novirzījusies no sava ceļa un līdz ar to arī no mērķa.

Mūsu mērķis ir gluži garīgs, kas tiecas pēc gara atdalīšanas un atbrīvošanas no 
Zemes spēkiem, nevis pēc saistīšanās ar tiem. Agrākajos laikos tas nevarēja kaitēt, jo 
cilvēki atradās citā attīstības pakāpē un nemaz nebija spējīgi brīvi un gluži garīgi 
pacelties no Zemes ietekmes sfēras. Tagad gan viņiem tas jādara.

Es esmu un palieku pilnīgi jūsu
Zigvarts

1919. gada 28. septembris
Es labprāt gribētu pastāstīt jums kaut ko interesantu, ko šeit esmu pārdzīvojis.
Tās bija atvadu svinības no kādas individualitātes, kura bija gatava inkarnācijai. 

Šis  gars bija  jau diezgan attīstīts.  Viņš apzināti  stāvēja uz nolaišanās sliekšņa un 
gribēja mūs vēl pamācīt, parādot, kā arī mums norisinātos šis process. Man bija ļoti 
interesanti dzirdēt šos paskaidrojumus. Tagad klausieties: vispirms gars sāk atdalīties 
no savas miera pasaules, pats strādājot pie tā, lai, tā teikt, ietērptos arvien biezāku 
sfēru  substancē.  Līdzīgi  kāpuram,  kas  veido  ap  sevi  kūniņu.  Tā  nu  viņš  tagad 
sasniedz pirmo lejup vedošo kāpņu pakāpienu un piestiprina tur diegu. Viss plūst 
viņam pretī un ietekmē viņu. Tagad viņa uzdevums ir izvēlēties no šīm ietekmēm tās, 
kuras var veicināt viņa tālāko attīstību. Un vajadzīgas ir abējādas,  gan labas,  gan 
sliktas, jo bieži mums jāpieņem tieši sliktākās, lai sagādātu sev cīņas objektus sava 
spēka pārbaudīšanai.

Tad tas turpinās,  kārtas kļūst  arvien biezākas, un līdz ar to kļūst arvien grūtāk 
skaidri  redzēt  un  pazīt.  Tā  viņš  pamazām  nolaižas  lejā,  kamēr  atrodas  uz  īstas 
matērijas sliekšņa, proti, pie fiziskā ķermeņa, kā jūs to saucat. Tagad sākas darbs, ko 
es jums pirmīt  aprakstīju un kas atkarībā no attīstības pakāpes tiek veikts pilnīgi 
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apzināti vai augstāku spēku ietekmē.
Gars, kurš mums to stāstīja, piedzīvoja savu iegremdēšanos ar modru skatienu un 

pastāstīja mums par to, lai mūs pamācītu. Par tādām lietām arī mēs dzirdam ļoti reti, 
jo tik apzināta nolaišanās nenotiek bieži.

Jums būs interesanti par to dzirdēt, lai tādējādi iepazītu visu attīstības ritējumu.
Gars jau bija izgājis visus pakāpienus un stāstīja par to tiem, kuri aiz intereses bija 

devušies uz kādu pakāpienu, lai varētu ar viņu saprasties.
Mēs bijām par to vienojušies, pirms viņš sāka nolaišanos. Ta tas bija.

Es, Zigvarts, runāju ar jums.
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4. daļa
1921. gada 22. novembris - 1944. gada 25. decembris

1921. gada 22. novembris
Jā, es esmu klāt, es, Zigvarts.
Mēs  esam atkal  saistīti,  gluži  kā  tolaik,  kad  es  sāku  rakstīt,  tikai  ar  to  lielo 

atšķirību,  ka  tagad  ar  jums  runā  mans  smalkais  ķermenis,  nevis  rupji  vieliskais 
astrālais ķermenis. Tagad mēs esam radījuši kādu substanci, kas ir mūsu saistošais 
posms, tā ka man nav vienmēr jāpiestrādā ar savu kopš pirmsākumiem piederošo Es. 
Tas jūs varbūt nomierinās, jo es zinu, ka jūs vienmēr esat norūpējušies par to, ka 
mūsu saikne varētu novilkt mani pārāk zemu.

Mēs visi šeit esam tā nolēmuši, ka man tagad jāturpina savi vēstījumi, lai savu 
darbu reiz arī pabeigtu. Jūs varat iedomāties, cik es esmu laimīgs, ka mums atkal ir 
radušies apstākļi, kas ļauj mums būt saskarsmē kā kādreiz.

1921. gada novembra beigas
Es, Zigvarts, esmu klāt un gribu sniegt jums padomu A., kura tik ļoti cieš pēc sava 

bērna nāves. Sakiet viņai no manis:
Būtu sevišķi svarīgi, lai viņa izvairītos no visām domām un situācijām, kas saistās 

ar bērna ciešanām, nāvi vai ar viņa mirstīgo ķermeni. Tā nedrīkst būt, jo šīs sāpīgās 
atmiņas  ir  kaitīgas viņa  attīstībai.  Tas neļauj  viņam netraucēti  nākt  pie  mātes un 
apņemt viņu ar savu mīlestību. Es zinu, ka es prasu no viņas smagus upurus, taču 
man viņai tas jāsaka, tāpēc ka es zinu, ka viņas mīlestība spēj šos upurus nest.

Patiesā mīlestībā
tavs Zigvarts

1921. gada Svētnakts
Mēs  gribam  šodien,  tāpat  kā  tik  daudzus  gadus  sarunāties  pie  aizdegtas 

Ziemassvētku eglītes.
Tas, ko es jums šodien drīkstu teikt, ir svarīgs un liels.
Runa ir par Kristus dzimšanu, kuru pareizi izprot tikai nedaudzi.
Kristus  jau  agrāk  reiz  ir  nonācis  cilvēkiem  tikpat  tuvu,  kā  tas  bija  vēlāk, 

pateicoties  viņa iemiesošanai  uz Zemes.  Pirmo  reizi  tas notika laikā,  kad cilvēce 
rīkojās  gandrīz  tikai  intuitīvi.  Tāpēc  toreiz  pietika  ar  Pestītātāja  garīgo  tuvumu, 
kurpretī vēlāk Viņš varēja sasniegt to pašu iespaidu tikai ar fizisku klātbūtni.

Tātad tā bija otrā Kristus parādīšanās uz Zemes.
Un tagad Viņš nāks trešo reizi, tad Viņa īstā misija būs izpildīta.
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Šī  trešā  reize  nu  pamazām  tiek  gatavota,  ārkārtīgi  spēcīgi  fluīdi  sāk  vibrēt. 
Neaptverami  notikumi  atkal  uzpeld  no  sen  pagaisušajiem  laikiem.  Viss,  kas 
norisinājās laikā, kad Viņš darbojās psihiski un fiziski, pamazām atmostas, tas viss ir 
sācis vibrēt, lai pieskaņotos jaunajai Kristus atnākšanai. Tā kā mūsu laiks ir kļuvis 
pavisam citāds, arī Kristus šoreiz parādīsies kā pilnīgi cits, lai izpildītu to, kas Viņam 
vēl jāizpilda.

Taču  savu  mērķu  īstenošanai  Viņam ir  atkal  vajadzīgs  viss,  ko  Viņš  dažādos 
apstākļos radījis divu savu iepriekšējo atnākšanu laikā.

Viņam,  protams,  pietiek  ar  vienu  vienīgu  gribas  domu,  lai  atkal  to  visu 
atdzīvinātu. Un, lūk, to Viņš tagad ir izdarījis!

Šī lielā stunda ir bijusi!
Tas ir kaut kas liels, varens, ko es jums drīkstēju pateikt uz Svētās nakts sliekšņa. 

Kad un kā Kristus parādīsies šoreiz, to es nedrīkstu jums teikt.
Un tomēr
- Viņš nāk -
un ar to jums pietiek.

Jūsu uzticīgais Zigvarts

1922. gada 8. marts
Es gribu dot  jums šodien dažas vārsmas,  kas jums palīdzēs tikt  galā ar  bailes 

iedvesošām  domām.  Paņemiet  mazo  krustu,  kuru  jūs  likāt  izgatavot  man  par 
piemiņu, pielieciet to pie pieres un skaļi sakiet:

Jēzus Kristus krusts,
Tev piemīt visa vara 
Uz Zemes un Debesīs.
Krusts, Tavs es esmu,
Tavs, Jēzu Kristu,
Es savienojos ar Tevi,
Lai es būtu
Viens ar Tevi, Krusts!”

Pateicoties šai savienošanās izpausmei,  tiek izraisītas vibrācijas, kuru iedarbība 
noraida un atvirza to, kas nav pilnīgi tīrs un cēls, tā ka jūs tai pašā mirklī izjutīsiet 
vispilnīgāko mieru.

Zigvarts
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1922. gada 10. marts
Šodien atkal kaut kas svarīgs jums. Kad jūs jūtaties noguruši, bezspēcīgi, nomākti, 

ejiet savā istabā, ieslēdzieties, atlai-dieties uz grīdas, paņemiet krustu, uzlieciet to uz 
sirds, dziļi ieelpojiet, tik dziļi un lēni, cik vien varat, un ieelpojot mēģiniet sajust, kā 
ar jūsu elpu kāda svētīga straume ieplūst jūsu ķermenī. Tad aizturiet elpu, cik ilgi 
varat, un domājiet tai laikā:

“Svētā straume, piepildi mani visu, paņem prom visas pūles un rūpes, ar manu 
elpu aizpūt tās prom!”

Tad izelpojiet visu gaisu tik lēni, cik vien varat.
Tad atkal lēni ieelpojiet un domājiet:
“Lai no jauna ieelpotu no Tevis, dievišķās gudrības straume!”
Tad atkal aizturiet elpu un domājiet:
“Visi spēki Debesīs un uz Zemes ir doti man, es turu tos cieši,” un, izgrūžot gaisu,  

domājiet, “un jūs, mokošās vājības, jūs es izpūšu telpā pretī iznīcināšanai!”
To  jūs  atkārtojiet  vairākas  reizes  pēc  kārtas,  un  jūs  redzēsiet,  cik  lieliski  tas 

palīdzēs un jūs pavisam drīz stiprinās, un atgriezīs jums dzīvības spēkus.
Lūdzu uztveriet šos vēstījumus kā dāvanas no manis, jo tie satur sevī lielas lietas, 

kuras jūs ne uzreiz varēsiet apjaust. Taču jūs to manīsiet pēc to spēcīgās iedarbības!
Tas notiks tikai tad,  ja jūs visu darīsiet  pareizi,  pilnīgi iegremdējoties sevī;  tas 

attiecas arī uz iepriekšējo meditāciju pret bailēm.

1924. gada 31. decembris
(Vecgada nakts.)

Jā, es esmu klāt, es, Zigvarts. Es esmu radis iespēju atkal runāt ar tevi.
Kā mierīgā ticības jūrā peld jūsu dažādie kuģi. Jo vecāki jūs kļūstat,  jo vairāk 

tuvojaties dzimtenei,  mūsu dzimtenei. Tādēļ jums mazāk jāsēro par katru no mūsu 
loka, kurš atstāj fizisko ķermeni. Vai tad visi netiek reiz atbrīvoti no šīs Zemes, kas ir 
tik  rūpju  pārpilna?  Ja  vien  jūs  varētu  vēl  mierīgāk,  iespējams,  pat  priecīgāk 
paskatīties pakaļ katram, kurš aizsteidzas jums pa priekšu, - bez jebkādām sāpēm, cik 
es tad būtu laimīgs! Taču tas ir grūti, es zinu!

Tagad man jānodod jums sveicieni no mūsu nesen aizgājušā drauga M. H. Jā, viņš 
jau ir diezgan tālu; pateicoties savai lielajai mīlestībai pret mani un savai stiprajai 
ticībai  manai  tagadējai  eksistencei,  viņš jau varēja saistīties ar  mani,  protams,  ne 
pilnīgi, jo tā mana daļa, ar kuru viņš var saistīties, ir mana biezākā daļa, kas diez vai 
skar manu īsto būtni. Viņš ir laimīgs, ka tagad redz apstiprinājumu visam tam, ko 
kādreiz uzzināja no maniem vēstījumiem. Viņš liek jūs visus sveicināt un no sirds 
pateikties par mīlestību un draudzīgu-mu, par viņa personības sapratni un atzīšanu. 
Viņš nejutās svešs jūsu vidū, jūs visi esat kļuvuši tuvi viņam - kā dzimtene, māja un 
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pagalms, bez kuriem viņš vairs nebūtu varējis dzīvot.

1926. gada 2. jūnijs
(Zigvarta nāves diena.)

Es svētīju jūs šajā atceres dienā, dienā, kad es reiz tiku izrauts no jūsu loka un tas 
visiem, kuri mūs pazina, likās negaidīti un nežēlīgi. Bet viss, kas mūs tagad saista un 
kas ir izveidojies no šīs šķīstīšanās, ir tomēr daudz augstāks un daudz skaistāks nekā 
tas, ko jūs savā starpā saucat par mīlestību. Notikušais ļauj iegūt visaugstāko izjūtu 
spēju,  kas  tiek  dota  tikai  tiem,  kuri  ir  tās  cienīgi,  kas  piemīt  tikai  tiem,  kuri  ar 
visdziļākajām sāpēm ir sasnieguši augstākas pakāpes.

Ak, žēlastības pilnais tapšanas process, kas norisinās šķīstīšanā caur sāpēm, kas 
tiek  sagādāts  visām  dzīvām  būtnēm!  Bet  ne  visi,  kam  ir  šī  pieredze,  paceļas 
augstienēs. Jūs to darījāt, jūs tikāt pieskaitīti pie izredzētajiem, un tikai tāpēc pastāv 
šis tagadējais brīnums, proti, reāla saikne starp mani un jums. Reiz pienāks diena, 
kad jūs sapratīsiet, ko tas nozīmē. Tagad jūs to vērtējat tikai kā ļoti lielu dāvanu, ne 
vairāk. Bet, ja es jums drīkstētu teikt, kas tas īstenībā ir, jūs to diez vai aptvertu. Vēl 
nāks laiks,  kad es atkal pilnīgi dzīvošu jūsu vidū,  kad vecā saikne atkal  kļūs tik 
stipra, cik toreiz, kad es biju nesen kā aizgājis no jums. Nebaidieties, ka šāda saikne 
varētu kaitēt jums vai man. Ak, nē! Ja vien jūs būtu kaut nedaudz redzošāki, jūs paši 
varētu pārliecināties, ka šāda saistība ir visādā ziņā tikai veicinoša, tā dāvā dzīvību 
un spēku.

Un tagad es  atkal  ieeju gaismas sfērā,  no kuras atnācu;  tur  mani  gaida  skaņu 
radītājs, visvarenais skaņu Meistars. Skaņas tiek raidītas no šīs gaismas sfēras visā 
Visumā, lai atdzīvinātu un atbrīvotu smalkākās vibrācijas ikvienā dzīvā būtnē - šeit 
un visur.  Viņam es esmu pakļauts, ar savu milzīgo varu viņš velk visu pie sevis, 
savas sfēru pasaules gaismas apļos, kuri tika radīti vienīgi tamdēļ, lai raisītu ikvienā 
būtnē to labāko. Tikai vismaigākie cilvēku garīgie orgāni reaģē uz šo skaņu ārkārtīgi 
smalkajām vibrācijām. Mūzika pilnveido cilvēci, palīdz tai izpaust to labāko, kas ir, 
lai arī tikai uz īsu mirkli. Tomēr arī tas var bieži vien radīt kaut ko loti lielu.

Pilnīgi ar to pašu veco, mūžīgi starojošo mīlestību
jūsu Zigvarts

1926. gada 24. decembris
Es gribētu atkal nosūtīt jums sveicienus no manas pasaules un arī no tiem visiem, 

kuri  man  sekoja.  Viņi  labprāt  vēlētos  Svētnakts  vakarā  nosūtīt  jums  tūkstoš 
sveicienu, kas man jums jānodod, un to es arī labprāt daru. (Seko vārdi.) Ikviens no 
jūsu mīļajiem jau kopš ilgāka laika lūdz mani izdarīt to, ja iespējams, Svētvakarā. 
Tādēļ es tevi šodien lūdzu, mīļā māsa, izpildi šo viņu sirsnīgo vēlmi un iedod katram, 
uz ko tas attiecas, izlasīt manu vēstījumu, lai viņi visi uzzinātu par šiem sveicieniem. 
Ir ļoti svarīgi, lai mūsu bieži vien tik stiprās ilgas tiktu apmierinātas šajā pasaulē, 
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izpildot šādas vēlmes.
Tieksme kaut kādi likt saviem tuvākajiem piederīgiem sevi manīt bieži vien ir tik 

stipra, ka nabadziņi nevar rast mieru. Jau apziņa par to, ka šīs vēlmes beidzot var tikt  
piepildītas, dara mūsu mīļos šeit pavisam laimīgus. Tādējādi tiek stiprināta saikne 
starp mums un jums. Jūs tad atkal varat citādi par viņiem domāt, proti,  ar citām, 
satuvinošām izjūtām, un tas savukārt piešķir viņiem spēju ļaut jums izjust viņus. Jūs 
jau sapratāt, kā es to domāju, vai ne?

Man vairs nav vajadzīgi šādi domu viļņi, jo es jau varu darboties jūsos pašos, bet  
mūsu mīļajiem šeit ir jāizvēlas cits ceļš.

Pēdējā laikā es daudz biju kopā ar jums visiem, tāpēc ka Svētās naktis arī pie 
mums spēlē lielu lomu. Tie ir  apvienošanās svētki.  Nekad cilvēki nejūt tik stipru 
mīlestību pret saviem tuvākajiem kā tieši šajā laikā. Tas sniedzas tālu pāri fiziskajai 
nāvei.  Personīgi  es  katros  Ziemassvētkos  piedzīvoju  kaut  ko  arvien  augstāku  un 
skaistāku, kas vairs nav ietērpjams nekādos vārdos. Tas katru reizi piepilda mani ar 
arvien lielāku laimes izjūtu.

Bet to visu jūs zināt pēc daudzajiem Svēto nakšu pārdzīvojumiem, par kuriem es 
jums esmu stāstījis agrāk.
Dievs ar tevi un ar jums visiem!                                                              Jūsu Zigvarts

Lai kā vētras šalc ap jūsu zemes esamību, dziļi, pavisam dziļi jūsu būtnēs bija un 
ir laime. Laime aiz pārliecības par citu esamību. Ietīti daudzos apvalkos, jūs staigājat 
apkārt un arī citus redzat tajos staigājam, bet es, es redzu jūs pilnīgi atbrīvojušos. Jūs, 
mani  brāļi,  manas  māsas,  mana  māte,  mani  draugi,  jūs  stāvat  manā  priekšā 
brīnišķīgās manas pasaules spožumā, pasaules, kura jums reiz parādīsies, pateicoties 
jūsu ticībai. Kādreiz es palīdzēšu jums ieraudzīt tās krāšņumu. Arī vēl šodien viss 
mans darbs ir saistīts ar vēlmi un gribu vienmēr palikt jūsējam, ievest jūs mūžīgajā 
dzimtenē. Ticiet taču visam, ko es jums saku! Lai jūs arī šo to pārpratāt, tad tomēr 
ikviens mans vārds tika jums teikts no visas sirds.  Dažbrīd ap jums vērpās gaiši 
fluīdi, gaiši man un gaiši jums, tomēr neizprotami ar jūsu fizisko domāšanu.

Es  jūs  lūdzu  to  saprast  līdz  galam,  lai  jūs  varētu  visu  izvērtēt,  tad  pār  jums 
nolaidīsies miers un vēl dzīves laikā un pilnā apziņā būs tā izpratne, ko pašlaik tikai  
es jūsos esmu redzējis un jutis, bet jūs paši tikai atsevišķos mirkļos esat nojautuši.

“Ticiet un lūdziet,
Pateicieties un nāciet
Pār Zemes slieksni ārā pie Gaismas!”

Šīm jābūt jūsu pavadvārsmām. Tas es jums pateicu jau sen, taču šodien atkārtoju,  
lai tās laiž jaunas saknes.
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1927. gada 27. maijs
Es, Zigvarts, gribētu šodien pateikt, ka tev jāpadomā par to, ka katra diena tev 

paiet velti, ja tu pēc pamošanās nesāc to ar šādu domu:

“Es esmu pilnīgi nodevies Tev,
Dievs, mans Dievs!
Katra šīs dienas stunda
Tiek dzīvota Tev, mans Dievs.
Tu devi visu, dod arī man,
Lai paliek cieša saikne 
Starp mani un Tavu valstību,
Starp Tevi un manu miesu.”

1927. gada 2. jūnijs
(Zigvarta nāves dienā.)

Tas ir bijis liels laika posms manā dzīvē, mana esamība ir mainījusi formu, un tā 
es sūtu jums šodien savus sveicienus.

Jums liekas, ka es esmu aizgājis no jums pirms ilga laika, tomēr tas ir tikai viens 
mūžības mirklis.

Mēs visi esam daudz ko iemācījušies šajos 12 gados, kas darīja mūs bagātākus, bet 
mēs vēl tuvu neesam sasnieguši to, ko gribējām, tas ir, arvien no jauna ar vislielāko 
gribas  sasprindzinājumu  strādāt  pie  sevis,  kļūt  gudrākiem,  apskaidrotākiem  un 
mierīgāk skatīties notikumiem un apstākļiem acīs. Katra diena ir jauns sākums, tā 
jums  arvien  jāuzsāk  ar  vislabākajiem  nodomiem.  Es  lūdzu  jūs  nevienu  rītu  to 
neaizmirst, jo citādi diena būtu zaudēta.

Vai  jūs  tagad  varat  saskaitīt,  cik  šādi  zaudēto  dienu  jūs  esat  nodzīvojuši? 
Neuztveriet to kā pārmetumu, tikai kā lūgumu, par kuru jums jāpateicas, jo tas rāda 
jums ceļu, kas vedīs jūs uz priekšu, pretī mērķim, kuru jūs visi esat sev nosprauduši. 
Es saprotu,  ka dažiem no jums bieži  vien ir  ļoti  grūti.  Tieši  tiem mans šodienas 
padoms var sevišķi palīdzēt. Es zinu un redzu daudz vairāk, nekā jūs domājat un 
pieņemat. Mana dzīve taču norisinās iekšēji pilnīgi tai pašā lokā, jo tas ir noslēgts 
loks kopš daudzām inkarnācijām. Ja vien jūs dziļāk iejustos šajā domā, tad jums viss 
būtu vieglāk. Proti, nepastāv nekāds “bija”, bet gan tikai vienīgi “ir”.

Kļūstiet vēl maigāki, iecietīgāki, labestīgāki un palīdziet cits citam, kur vien varat! 
Galu galā mīlestība ir tomēr pirmais, kas tiek likts svaru kausos.

Es esmu vienmēr vienādi nodevies jums un aptveru jūs visus un katram atsevišķi 
saku tos pašus vārdus:
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“Ticiet dziļajai vienotībai ar mani!”
Tā  jūs  arvien  nesīs  un  pacilās.  Sauciet  mani,  kad  es  esmu  jums  vajadzīgs, 

iekļaujiet mani savās lūgšanās, savos darbos un domās, ļaujiet man, jūsu Zigvartam, 
piedalīties visā, jo tikai tā mūsu savienība un mūsu kopiena būs pilnīga.

Jūsu Zigvarts

1929. gada 2. jūnijs
(Zigvarta nāves diena.)

Jums visiem ir sācies jauns laika posms: dažiem no jums tā ir jauna pamošanās 
pēc ilga miera. Tas nebija pasīvs miers, nē, bet ārēji tā gandrīz vai izskatījās. 2 reiz 7 
gadi  ir  pagājuši  kopš tās dienas,  kad es no jums aizgāju;  trešo reizi  mainās jūsu 
nostāja un jūsu dzīves uztvere. Tāds ir likums.

Jūs noteikti labprāt vēlētos atkal dzirdēt kaut ko par manu dzīvi, un tādēļ es gribu 
jums šo to pastāstīt.

Tagad man viss ir guvis jaunu veidolu. Lielās sapulces ir beigušās.
Mācīšana un pamācīšana ir pārtraukta uz ilgu laiku. Pašlaik es strādāju pie lielas 

pasaules formācijas, tā ir jāveido no jauna, un ir jārada apstākļi jaunai rasei, kas nāk. 
Šie  noteikumi  top un tiek izstrādāti  šeit,  garīgajā  sfērā,  tikai  tad tie  izpaužas  kā 
varenas pārmaiņas fiziskajā plānā. Taču sākumā šīs reformas uztvers tikai atsevišķi 
cilvēki. Tie ir nākamās jaunās rases pārstāvji.

Cilvēce, protams, nepiedēvē šo reformu mums, bet gan vienam no tiem jaunajiem 
cilvēkiem, kuri citu acīs ir ģēniji. Taču būtībā tagad viss tiek pilnīgi mūsu sagatavots. 
Tādēļ jums nav arvien no jauna jāuztraucas par visiem jauno laiku izkropļojumiem 
un  pārvērtībām.  Tas  viss  ir  tikai  likumsakarīga  pāreja  un  kā  tādai  tai  ir  savs 
attaisnojums.  Jums  nepavisam  nenāk  par  labu,  ja  jūs  par  to  tik  daudz  un  bieži 
raizējaties. Ejiet kopsolī ar laiku!

Centieties  pacelties  pāri  pārspīlējumiem un  ieņemiet  tādu  nostāju,  lai  šī  laika 
posma beigās jūs būtu jaunus garīgos uzdevumus iepazinušu cilvēku pulks. Tādam ir 
jābūt jūsu mērķim.

Nav  nekādas  apstāšanās  un  nekādas  atkāpšanās.  Dažiem  no  jums  tas  ir  ļoti 
traucējoši, ka jūs arvien skatāties tikai atpakaļ, nevis uz priekšu.

Tagad man mūzika ilgāku laiku jāatstāj mierā. Es to neizjūtu sāpīgi, jo visu laiku 
esmu daudz radījis, un tā nu tas viss, izņemot vienu darbu, ir tagad vienlaikus arī 
jauno ideju uzkrāšana. Tas jau ir tas brīnišķīgais šeit: neviena pati “ideja”, lai arī cik 
sīka, nepazūd, arī netiek aizmirsta, bet gan pastāv. Mēs šeit strādājam arī ar tehniskās 
zinātnes izciliem talantiem, jo tiem bija jau viņu senās pirmzināšanas citās nozarēs, 
kas jaunajos laikos izpaudās kā talants tehniskā jomā, tāpēc ka tas atbilda laikam, bet 
tad šeit atkal pārveidojās par pirmtalantu.

Tāpēc jebkāda jaunrade, ikviens talants, jebkuras zināšanas un ikviens ģēnijs ir 
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mūžīgs spēks, un lai svētīti tie, kuri sevi šajā ziņā arvien pilnveido.
Tāpēc nezaudējiet arī jūs visas cerības, ja redzat, ka jūsu darbi, jūsuprāt, paliek 

nepamanīti, nesadzirdēti.
Tie taču dzīvo, un ar to starpniecību jūs esat attīstījušies. Un jūsu radītais paliek 

saistīts ar jūsu attīstību un padara jūs katru reizi arvien smalkākus.
Tā jums jāuztver sava jaunrade - kā spēks, kas veicina jūsu attīstību.

Jūsu Zigvarts

1930. gada 14. maijs
Es pašlaik  dzīvoju  neizsakāmi  izsmalcinātajā  un  intīmajā  dzīves  fāzē.  Ir  grūti 

aprakstīt  šo esamības formu. Taču visdziļākās,  viscēlākās jūtas un viscēlākie tēli, 
skaņas un izjūtas ir tā pasaule, kurā es kustos kā dzīvajā ūdenī, un tas viss arvien skar 
mani, aplaimojot un svētījot. Es dzīvoju un lidoju tajā, es sakūstu ar to, un es krāju 
augstākās mākslinieciskās idejas, kuras pēc tam, kad šis laimīgais posms būs garām, 
tiks pārveidotas un izmantotas.

Ak, svētīts ir tas, kuram reiz tiek sniegta iespēja ieiet šajā dzīves fāzē!
Lai tagad atnāktu pie jums, man vajadzēja “pārģērbties”. Taču šis biezākais tērps 

man  netraucē.  Tas  vairs  nav  veidots  no  rupjās  astrālās  matērijas,  bet  gan  no 
izsmalcinātākas.

Jūsu Zigvarts

1930. gada 29. maijs
Jūs  nezināt,  ko  nozīmē  jūsu  lūgšanas  stunda,  tāpēc  ka  jūs  to  saprotat,  īsti 

nesaprotot. Kad jūs tiekat mūsu vadīti, norisinās kaut kas liels un svēts. Ne es vien 
biju klāt un norādīju, kas jums jādara, nē, jūsu lūgšanas laikā liels augsto būtņu pulks 
noturēja savu lūgšanu, un tas piešķīra visai stundai dziļu apgarotību, ko jūs varat 
tikai  miglaini  nojaust.  Visi,  kas  šodien  tika  mūsu  lokā  svētīti,  tika  bagātīgi 
apdāvināti. Svētība, kas ienāca jūsos, ir augsta, svēta dāvana, apzinieties to.

1930. gada 2. jūnijs
(Zigvarta nāves diena.)

Jūs visi esat izjutuši mani esam jūsu vidū, un tā tas arī bija. Nekad vēl es nebiju ar 
visu  savu  būtību  tik  tuvu jums.  Tās  ir  visaugstākās  dāvanas,  kādas  cilvēkam uz 
Zemes tiek piešķirtas, proti, tik cieši ar visām savām izjūtām saistīties ar aizgājušo 
brāli.  Arī man tā ir  neizsakāma laime, ar visu savu dvēseli un ar savu visdziļāko 
mīlestību būt pie jums. Šī mīlestība ir kā balta roze, kas atver savas ziedlapiņas un ir 
pateicīga,  ka  drīkst  ziedēt  un  smaržot.  Neviens  likums  netraucē  mums  nodoties 
vistīrākajai,  visaugstākajai  izjūtai,  kādu  vien  Dievs  ir  radījis,  -  nevainības  un 
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atsacīšanās mīlestībai.
Jūs visi  esat noveduši  to līdz pilnīgam uzplaukumam, jūs visi  parādījāt  savam 

Dievam, ka esat šīs visaugstākās saiknes, kas saista dvēseli ar dvēseli, cienīgi. Par to 
arī es pateicos jums šodien no visas sirds.

Ap jums ir vibrācijas, kuras ir šo svēto stundu izraisītas un kuras iesniedzas dziļi 
garīgajās pasaulēs. Tur tās uztver augstās būtnes, un arī tām šāda tīra mīlestība un 
saskaņa, kas ir tik reta parādība, sagādā laimi.

Un tad šīs vibrācijas plūst  atpakaļ  pie jums un skar jūsu sirdis  un atnes jums 
sveicienus no augstajām sfērām, kur es pašlaik aplaimots mītu un kur reiz būs arī 
jūsu dzimtene.

Jūsu Zigvarts

1930. gada 15. jūnijs
Pie manis atplūst tik vareni skaņu viļņi, ka es gribu mēģināt uztvert vadmotīvu un 

ietērpt to jūsu dēļ vārdos. Motīvs, ko es nesu sevī jau vairākas dienas, lai attēlotu to 
jums,  ir  to  sfēru  gaismas  harmonijas,  kuras  tagad ir  mana  dzimtene;  tas  ir  cieši 
saistīts ar pateicības izjūtu - ar pateicību. Tā tiecas pie jums un izpaužas šī vārda 
skaņās,  kuras es izjūtu dziļi  jo dziļi  un sūtu jums kā no manas pirmatnējās Es - 
būtības radušos gaismas vilni.
   Ritēja dienas un gadi, kad es turēju savās rokās jūsu no gaismas vērptos dvēseļu 
pavedienus. Tagad jūs bieži nākat un, pateicoties jūsu kopīgajām atmiņām par mani, 
pie  manis  plūst  viļņi  kā  platas,  spožas  saites  un  skanot  nolaižas  visskaistāko 
harmoniju akordos manas pašreizējās dzimtenes krastos.

Tie ir tālāk skanoši un atpakaļ vibrējoši toņi; tas jums būtu nesaprotami.
Nevis tikai es, nē, daudzi kopā ar mani gaida šo stundu, kura kā atspīdumu slēpj 

sevī tik brīnišķīgas lietas. Mēs veldzējamies, vērojot šos tuvojošos viļņus gluži kā 
kādu dabas parādību, ko jūs uz jūsu Zemes aplūkotu ar izbrīnu.

Es pateicos jums visiem, kuri  spēj  dot  man kaut  ko tik lielu! Es ietinos šajos 
gaismas pilnajos viļņos.  Tie apskalo mani,  un,  kad es izkāpju no tiem, uz manis 
paliek viņu mirdzums. Tas pieķeras kā mirgojoši putekļi uz manas tagadējās pasaules 
smalkā auduma. Tā ir jūsu mīlestības svētība, kas ir kļuvusi manējā un pavada mani. 
Jūs dāvājat svētību savam Zigvartam.

Bet arī jums pieder mana svētība jūsu pasaulīgajos ceļos, un arī tā ir dāvana, tieši  
tāpat, kā jūsu dāvana man.

Jūs bieži vien nejūtat,  kā tas, ko es jums dodu no savas pasaules, izceļ jūs no 
bālganās, duļķainās atmosfēras, kurā diemžēl dzīvo gandrīz vai visi cilvēki. Tas ir kā 
gaismas stars, no kura jūs varat vērpt pavedienu līdz augstākām sfērām, atpakaļ pie 
manis.

Es varu jums šodien pēc ilgāka laika atkal dot jaunu, spēku dāvājošu meditāciju:

199



“Svētā straume,
kā viļņi plūst tava svētību nesošā gaisma.
Visu tu pārveido priecīgā spēkā.
Tava svētā straume,
no mums dzimusi,
caur mums tapusi
par mūžīgo Gaismu!
Spēku Meistars, 
sauļu devējs, 
nabagu palīgs,
Visuma pirmavots, 
viss vibrē mums līdzi, 
viss sasaista, 
savieno mūs un 
sakausē augstākā ziņā 
ar mūsu Dievu!”

Jūsu Zigvarts

1930. gada 6. jūlijs
Dāvanas,  kuras  Dievs  deva  jums  un  man,  ir  dāvanas,  kuras  Viņš  deva  kā 

palīdzības avotu nabaga meklējošiem cilvēkiem. Jums tas jāzina, lai jūs radītu, radītu 
un atkal radītu. Reiz viss radītais sasniegs savu augsto mērķi.

Zigvarts

1930. gada 21. decembris
(Tai laikā viena no Zigvarta māsām spēlēja viņa Svētnakts sonāti.)
Svētās nakts  melodijas,  kuras  reiz  ieskanējās  uz  jūsu  Zemes,  skan tagad tālāk 

mūsu sfērās un plūst  cauri  telpai, kas apņem jūs un mūs. Tās ir skaņas, kas mūs 
vieno,  reiz  radītas  no  garīgā  elementa,  iemiesotas  matērijā  un  tagad  spārnotas, 
līdzīgas spožiem pavedieniem, kas stiepjas no jums pie mums. Šīs skaņas veido tīklu, 
kas mūs maigi ieslēdz sevī, - tā mēs svinam Svētās naktis kopā ar jums un jūs - ar 
mums, jo svētsvinības,  kas caurvij  mūsu sfēras,  drīz arī  sāksies.  Zvani,  tie zvana 
cilvēku sirdīm,  lai  paceltu  tās  augšup gara  reģionos,  svētītu  tās,  pacilatu,  šķīstītu 
Svētajām naktīm. Klausieties zvanos, tie skan arī jums!
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1931. gada 10. janvāris
Jā, tagad tā lieta ies. Es, jūsu Zigvarts, esmu klāt un runāju ar jums.
Kad jūs pirmīt bijāt visi kopā zālē un tik daudz runājāt par mani, tad mana sirds 

smējās, jo arī es atkal izdzīvoju visus šos atgadījumus un manas zemes dzīves brīžus. 
Man  jums  par  to  jāpateicas,  jo,  ziniet,  šādas  stundas  sagādā  man  prieku,  šādas 
stundas mani veldzē! Vai tā nav jauna saistīšanās kopīgajās, sirdi atspirdzinošajās 
stundās? Tieši tad, kad jūs bieži runājat par laikiem, kurus es nodzīvoju kopā ar jums 
vēl zemes tērpā, un kļūstat priecīgi, tad tas man vienmēr ir kaut kas pavisam sevišķs, 
jo citādi šādās atmiņās tomēr pārāk viegli iejaucas sērīgas domas.

Un tagad nāciet  ar  mani manās sfērās,  kur mēs jau šodien agri  no rīta  sākām 
lidojumu augšup, kad mēs visi satikāmies pie ozola. Nāciet man līdzi un pārdzīvojiet 
ar mani augstāko pasauļu brīnumus: augsto būtņu pulki lido mums garām un skar 
mūs lidojumā ar saviem spārniem.

Mēs dodamies tālāk; zem mums ir dažādas gaismas kārtas, no kuru atmosfēras 
veidojas dzīvas formas; pēc krāsas mēs redzam to dzīvotspējas pakāpi. Tās ir lielo 
radītāju domu tēli, kas apdzīvo šo gaismas kārtu.

Bet  mēs  tiecamies  tālāk,  prom no  šīm  domu  tēlu  valstībām pretī  Patiesajam, 
Pastāvošajam.  Mēs  ejam  cauri  ainavām  un  brīnišķīgākajai  krāsu  spēlei,  Saules 
valstībām, gaismas iemiesojumiem, augstajām vienādi noskaņoto dvēseļu kopienu 
vietām, tam visam mēs izlidojam cauri, vienmēr pievērsuši skatu vēl augstākajam.

Tad mēs esam sasnieguši mērķi!
Zeltzeltainās Debesis, visjaukākā mūzika - viscildenāko eņģeļu rādītā, tūkstoši un 

vēl reiz tūkstoši dziedošo, slīdošo, jūtošo, mīlošo pirmveidolu no attālajiem laikiem; 
viņiem šis kļuva galapunkts un piepildījums, un viņi nu tagad aplaimo visu, kas šeit 
tiek ielaists, lai tiktu atalgots par neaprakstāmajām ciešanām Zemes plānā. Tie bieži 
vien ir tikai īsi brīži, bet ar tiem pietiek, lai aizmirstu visas lielās ciešanas. Dvēselēm 
šeit jāatveseļojas.

Un tagad šai  vietai  jūs jāuzņem; šeit  mēs gribam viens no otra saņemt to,  ko 
mums  var  dot  mūsu  dziļākās  simpātijas  citam  pret  citu.  Šīs  dāvanas  rada 
visaugstākās, vissvētākās vibrācijas, kādas starp cilvēku grupām rodas tikai ļoti reti.

Tā ir mūsu savstarpējā mīlestība, kas iet visam cauri, sarauj ķēdes un izkļūst cauri 
miglai, kas nepazīst nekādus šķēršļus, neievēro nekādus likumus, jo tā ir pāri visiem 
likumiem un ir vara pati par sevi, kas nedz tagad, nedz kādreiz būs pakļauta kādai 
citai varai. Un tā bija iespējams, ka es ar jums izgāju cauri pasaules telpai, kas citiem 
vēl ļoti ilgi paliks slēgta.

Tā mēs veicam šo lidojumu caur pasaules augstienēm, gavilēdami un dziedādami 
par prieku mūsu Dievam, Mīlestības Dievam!

Māsas, māte, brāļi, draugi, sadodieties visi rokās un ļaujiet arī jūsu zemes esamībā 
iesakņoties  pārliecībai,  ka jūs  tik  tiešām  kopā ar  mani bijāt  reģionos,  kur varējāt 
ielūkoties Debesīs.
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Gaviles  -  lai  tās  ir  nākamo laiku devīze!  Tāpēc,  ka  priekā slēpjas  vislielākais  
spēks, nevis sāpēs; tas jums sev jāsaka arvien no jauna.

Un tagad pateicieties Dievam, ka Viņš ļāva man aiziet, lai sagatavotu ceļus, kurus 
jūs kādreiz iesiet, un kaisītu uz tiem tik daudzas rozes jums.

Jūsu Zigvarts

1931. gada 26. janvāris
(Vēstījums Dagmārai.)

Ko tu vispār sauc par pilnīgu? Pilnība ir jēdziens, kas arī mūsu sfērām vēl ir tāls.  
Arī mēs tiecamies pēc tās, taču tās īstenošanas valstība atrodas daudz augstāk. Katrai 
attīstības  pakāpei  ir  sava mēraukla  tam,  ko sauc par  pilnību:  katra  citāda,  tomēr 
pielāgota to izpratnei, kuri atrodas attiecīgajā pakāpē.

Ja tu dod kaut ko augstāku par to, kas atbilst noteiktam līmenim, tad tas aizšalc 
pāri, nesaprotams apziņai un dvēselei, un sasniedz tikai “augstā Es” būtni, kas patur 
tā būtību sev kā mūžīgo vērtību. Taču ar daudz mazāku devumu no savas mūzikas 
pilnības raga tu vari dot badu cietošajām dvēselēm, un tām tas būs kaut kas pilnīgs, 
lai arī tavā skatījumā to apņemtu vēl daudzi nepilnības plīvuri.

Tādēļ dod - dari to bieži un pilnā apziņā, ka tevis dotais ir Dieva dāvana. Nevis tu 
dod - tu esi tikai starpnieks, taču tev pilnām saujām jākaisa šīs dāvanas, kas atstāj 
cilvēku gaismas ķermeņos, kuri tevī klausās, miljoniem mirdzošu pēdu.

Tava mūzika nepieder tev vienai pašai. Ta ir arī tavu līdz-brāļu un māsu īpašums, 
un tieši dodot tu kļūsi bagāta un arvien bagātāka, jo arī tu tiksi apdāvināta un augsi, 
pateicoties tieši tam, ka tu dod!

Varēt  dot  tikai  tehniski  labāko  ir  pārāk  pasaulīgi.  Vai  tu  nezini,  ka  tu  ieliec 
(mūzikā) savu dvēseli un tā sevi atdāvina? Kādēļ tevi uztrauc tavas veiklības un citu 
blakus lietu kritika, ja reiz tajā, ko tu esi aicināta atdāvināt, plūst un viļņojas pati 
garīgā pasaule. 

Es  domāju,  ka  tagad tu  jūti,  ka  daudz  no tās,  kas  gribēja  izplūst  no  tevis  un 
piepildīt  tukšos  traukus,  tu  atstāji  ieslēgtu  sevī  personīgo  iemeslu  dēļ.  Nepareizi 
izjustā  mākslinieka  lepnuma  dēļ  tu  pieļauj  dažu  labu  grēku  nedarot.  Mēs, 
mākslinieki, jūtam sevī, kāda var būt pilnība un tai mēs velti gribam likt izpausties 
Zemes  plānā  ar  nepilnīgiem  šejienes  izteiksmes  līdzekļiem.  Tas  neiet!  Mums 
jāiemācas to saprast un nelauzt spārnus, kuriem jāuznes mūs augšup garīgās mākslas 
valstībā!  Tiem  jāienes  mūs  gaismas  sfērās,  un,  kad  mēs  nolaižamies  lejā,  klusi 
jāatraisās.

Katrā  valstībā  ir  savi  augstumi, tāpat  arī  mazajā  valstībā,  kuru  veido  ikviens 
cilvēks, un viņam katru reizi jāpieskaņo sev tāds augstums, kas var viņu pacelt un 
nest. Kā mākslā, tā arī citās lietās, kurām jāmodina viņa gars.

Tā bija būtība no tā, ko es jums teicu, kad mēs gājām kopīgu ceļu.
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Dagmāra, mana mīļotā māsa, dāvini, tu esi tik bagāta! Atstāj visas šaubas, kad ir 
jākļūst par trauku, kas nones mūsu pasaules starus uz nabaga Zemes, lai aizdegtu 
gaismu, kas paliks mūžīgi.

Jūsu Zigvarts

1931. gada 17. februāris
Beidzot es varu ar jums runāt un jums pateikt, ar ko ir pilna mana sirds.
Kad  mana  māsa  pirmīt  spēlēja  manu  sonāti  (īsi  pirms  viņa  nāves  komponētu 

ierakumos), tad manī atkal uzpeldēja viss, ko es pārdzīvoju tās sacerēšanas brīžos. 
Neskatoties uz vareno darbu, man tomēr bija vissvētīgākie pārdzīvojumi. Tās bija 
gaišās laimes izjūtas - nevis tas, ko cilvēki sauc par laimi, nē, mani bija pārņēmis 
kaut kas pavisam cits.  Tagad es varu jums to teikt,  jo tagad jūs esat mani viedie 
māsas un brāļi. Jau toreiz es skaidri zināju, ka šī mūzika bija mana gulbja dziesma, 
un tādēļ man tika dots izjust to augstāko, ko vien cilvēks savas dzīves laikā vispār ir 
spējīgs  izjust,  izbaudīt  un  pārdzīvot,  proti,  pilnīgu  atbrīvotību  un  iesniegšanos 
augstākajās pasaulēs. Ticiet man, arī man ritēja asaras, kad nācās sacerēt Adadžo. 
Tiešs  manas  atvadīšanās  pārdzīvojums  no  šīs,  man  tomēr  tik  saulainās,  pasaules 
sagādāja man sāpes, kas lika iedrebēties manai sirdij. Es gandrīz vai bēgu, gribēju 
tikt vaļā no nepieciešamības radīt, prom no lēni kāpjošām nāves gaudām. Taču kāda 
dzelžaina vara turēja mani cieši  jo cieši  un kāda augstāka pavēle piespieda mani 
izturēt, lai paveiktu šo pēdējo, ar sirds asinīm radīto darbu. Es nekad neesmu gribējis 
jums to teikt, jo es nespēju redzēt jūs ciešam, bet tagad es tomēr domāju, ka jūs esat 
pietiekami stipri un varat to mierīgi noklausīties.

Ciešanas un atvadas no visa, kas man bija mīļš, ir sagādājušas man smagus brīžus. 
Es bieži vien mīlēju savu dzīvi tik neizsakāmi, jo šī dzīve uz Zemes tomēr ir rādījusi  
man vienīgi Debesis. Man piemita spēja tik bezgala intensīvi baudīt, un “gaviles līdz 
pat debesīm” pavadīja mani daudz biežāk nekā “nomāktība līdz nāvei”.

Tas jums jāzina,  lai  saprastu,  ko man nozīmēja tas,  ka es biju spiests  radīt  šo 
pēdējo darbu. Tas arvien pievelk mani ar maģisku spēku un saista mani ar jums un ar 
visu, kas bija man mīļš.

Šodien vairs nerunāsim par ko citu: šis vēstījums ir mani tik dziļi pārņēmis.
Ar maigu mīlestību

Zigvarts

1931. gada 23. februāris
(Vēsts no Meistara.)

Šodien, šajā stundā, ar jums grib runāt kāds, kurš vēl nekad nav runājis.
Es klusēju, es, Zigvarts.
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Es gribu jums šodien vēstīt par lielo mīlestības upuri, kas tika jums nests.
Kādreiz jūs visi kopā stāvējāt uz jūsu Zemes ērkšķainās takas, tad viens no jūsu 

vidus atdalījās un aizgāja no jums. Apņemts ar jūsu mīlestības stariem, šis gaismas 
gars atnāca pie mums, iekvēlināt ar vēlmi, piešķirt liesmām, kas cēlās no viņa sirds, 
mērķi, svēto mērķi. Tik liela bija šī vēlme, ka no visgaišākajām pasaulēm, kuras viņa 
gars vēl nebija skāris, viņu skāra dievišķās svētības stars. Laimīgs viņš dziļi noliecās, 
jo no šī stara viņam tika izpratne un ziņa. Ziņa, kas ar savu visvarenību piespieda 
viņu  padevībā  nomesties  ceļos.  Taču  tad  starojot  viņu  pacēla  pie  pilnas  apziņas 
apjausma par visvareno, svēto, Dieva caurvīto uzdevumu.

Dižs, visaptverošs, cauri visām sfērām traucošais
“Jā”

izskanēja cauri mūsu Debesu telpai. Tā tika iesākts lielais darbs, kas pēc tam iekļāva 
arī jūs un vēlāk iekļaus vēl daudzus.

Caur viņa mīlestībai nobriedušo būtni izbrāzās vilnis no augstākajām sfērām. Tas 
piestrāvoja viņu ar tik augstu spēku, ka atdalījās visgaišākās un vissmalkākās daļas 
un atrada ceļu pie jūsu dvēselēm, pie jūsu gara. Tā viņš caurvija jūs ar savu būtību, 
kura tagad daļēji kļuva par jūsu pašu patību; un tā viņš piesaistījis sevi pie jums kā 
liesma, kas jūs aizdedzina.

Pāri šādiem darbiem augsti likumi stāv, un viņš nedrīkst atdalīties no jums, kamēr 
šis atpestīšanas darbs nav pabeigts. Tādējādi jūs patiesi varat aplūkot “viņu”, kuru 
jūs saucat par savējo, kā īsti un patiesi pilnīgi jūsos iemiesotu.

Tas ir atbrīvojošās mīlestības darbs, kuru jūs nekad nevarēsiet pietiekami augstu 
novērtēt.  Dzīvojiet  pārliecībā,  ka  jūs  esat  apdāvināti  ar  iespēju  kaut  ko  tādu 
pārdzīvot. Bet jūsu pateicība nedrīkst aprobežoties tikai ar mīlestību; tai ir jānes sevī 
varens impulss: ar savu augšupeju un izaugsmi drīkstēt atbrīvot pašu šo atbrīvotāju. 
Tajā svētajā stundā, kad viņš, vienots ar jums, būs pacēlis jūs savās augstienēs, savās 
mirdzoši kvēlojošajās virsotnēs un jūs būsiet nobrieduši savienoties ar viņu un viņa 
būtni, viņš būs brīvs!

Brīvs
lieliskākajai,  dievišķīgajai augšupejai,  un jūsu darbs, jūsu mīlestība, jūsu jaunrade 
kļūs  par  drošu  pamatu  viņa  brīvajam  lidojumam  augšup  bezgalīgajos  Debesu 
plašumos.

To es varēju jums šodien pavēstīt, tāpēc ka tagad, kad jūs esat pierādījuši, ka, arī 
nebūdami zinoši, varat virzīties augšup, ja drīkstat uzņemt sevī šo svēto mistēriju.

Parādiet sevi tā cienīgus, 
ka es drīkstēju darīt jūsu acis redzošas! Es esmu savienots ar Zigvartu, jūsu ceļvedi, 
un tāds arī palikšu, kamēr viņa misija tiks īstenota. Tātad: atcerieties šo dižo stundu!

Mēs  redzēsimies  dienā,  kad  jūs  apņems  gaisma  svētajā,  nekad  neapjaustā 
vienotībā ar viņu, jūsu Zigvartu.
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     Es sveicu jūs, katru no jums, kuri ir ceļā uz piepildīšanos.
Es esmu Zigvarta un jūsu Skolotājs un Meistars.

Āmen!

1931. gada 8. aprīlis. Lieldienas.
Jā, es esmu klāt, es, Zigvarts!
Šajās mūsu pasaulē augstāko svinību dienās es labprāt jau agrāk būtu aizsūtījis 

jums sveicienu, bet tas bija grūti.
Mūsu svinības šeit ir aizņēmušas mūs visus tik pilnīgi, ka mums nekam citam 

nepalika nedz laika, nedz miera.
Diemžēl es maz ko varu jums par tām pastāstīt, jo tas viss pieder pie augstās, jums 

vēl neizprotamo norišu jomas.
Tas ir bijušas vienas vienīgas visvarenas svinības, un toreizējo procesu  būtības 

kodols izveidojies par visaugstāko esenci.
Šī esence ietvēra sevī visas izjūtas, upurēšanu, rīcību, mīlestību, krāsas un skaņas, 

formas un kustības. No šīs visaugstākās esences un no visa, kas Lieldienās kļuva 
dzīvs, mēs drīkstējām kaut ko saņemt.

Jūsu Zigvarts

1931. gada 11. aprīlis
Pēdējā laikā bija tik daudz kā tāda, kas mani pilnīgi pārņēma un piepildīja, un es 

labprāt gribētu jums kaut ko no tā visa pastāstīt.
Dienās, kas sekoja mūsu pēdējām svinībām, es biju ļoti aizņemts. Šeit notika kaut 

kas tāds, kas prasīja ārkārtīgu darbu, jo stiprās straumes bija atkal jāizlīdzina, un mēs 
visi brīvprātīgi pieteicāmies palīgā. Šis darbs var tikt paveikts tikai ar visaugstāko 
disciplīnu, un mēs varam sasniegt mērķi tikai ar vienādi attīstīto un vienādi jūtošo 
palīdzību. Ne uzreiz mēs tik īsā laikā atradām tik daudz vienādi noskaņoto; tie, kuri 
derēja šim darbam, atkal lielākoties bija karā kritušie. Runa ir par uzbudinošajiem 
spēkiem,  kuri  bija  jāsavalda,  lai  tie  nenodarītu  pārāk  lielu  postu.  Mēs  esam  to 
paveikuši,  un  šis  sasniegums  padara  mūs  tik  laimīgus,  ka  man bija  jums par  to 
jāpastāsta. Ja arī jūs šai ziņā neko nevarētu iztēloties, tad iedomājieties uzvaru par 
kādu  lēni  tuvojošos  haosu,  kas  varētu  visu  pārņemt,  tā  ka  mēs  to  vairs  nebūtu 
varējuši  aizkavēt!  Pastāvēja  vislielākās  briesmas,  bet  mēs  tikām  savlaicīgi 
pieaicināti, un tā šis uzbrukums tika atsists. Tagad atkal uz ilgu laiku ir miers, un arī  
jūs varat dzīvot bez jebkādām bažām.

Domājiet par to, ka jūsu Zigvarts arī jūs ir no daudz kā pasargājis.
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1931. gada 19. aprīlis
Jautājums Zigvartam: Vai no garīgās pasaules var redzēt raižpilnas domas?
Raizes, ko katrs cilvēks nes sevī, mēs redzam kā sava veida ēnu vairogu. Ja šim 

vairogam  klāt  vēl  ir  stienis,  tad  tā  ir  zīme,  ka  bažīgās  domas  vēl  ir  viegli 
izšķīdināmas. Stienis,  kas arī  kā ēna iesniedzas izsmalcinātajās pasaulēs,  ir  izejas 
punkts, no kura sākot šīs biezākās kārtas pamazām uzsūcas. Ja kāda cilvēka raižu 
vairogam, ko viņš nes sev priekšā, vairs nav stieņa, tad šī raižu kārta ir jau tik ļoti  
sabiezējusi,  ka  iesūc  sevī  stieni.  Tad  šī  sabiezējuma  izplūšanas  iespēja  ir  daudz 
mazāka vai, drīzāk, daudz grūtāka, jo nav vairs garīgo izlīdzinošo spēku piesaistes 
punkta.

Ir pat cilvēki, kuriem šī raižu kārta ir jau aptvērusi visu ķermeni, tā ka tikai vēl 
galva un rokas rēgojas ārpus šī vairoga, un cilvēks it kā smok tajā nost.

Jautājums: Vai optimisms palīdz izšķīdināt šo raižu vairogu?
Jā - tu taču pati sev palīdzi, ja vien tam tici. Iztēlojies šo procesu tēlaini šādi: katrs 

cilvēks ir  apņemts ar kārtām kā sīpols.  Garīgais darbs,  ko jūs veicat,  caurgaismo 
kārtas citu pēc citas no ārienes uz iekšpusi. Tagad tumsa, kas pārņēma visas kārtas, 
koncentrējas arvien vairāk uz kodolu. Tā gaismas uzbrukums notiek pa visu virsmu, 
tumsa tiek arvien vairāk uzsūkta, taču vienlaikus tā arvien vairāk tiek koncentrēta 
centrā,  kamēr  vienreiz  tieši  no  šī  melnā  kodola  vistumšākajā  tā  punktā  aizdegas 
gaisma, kas applūdina visu, un gaisma saplūst ar gaismu. Esi priecīgu prātu un cīnies 
tālāk! Protams, tas vienmēr ir pagrieziena punkts, kuram piemīt vislielākā spriedze.

Vēstījums Irai.
Nāks laiks, kad tu smaidīsi par savām raižpilnajām domām, kas tevi toreiz tik ļoti 

nomāca. To es drīkstu tev teikt, jo tev, tavas garīgās nostājas dēļ, jāuzlūko šīs raizes 
no cita skatpunkta.

Domā par iespaidu, ko tu gūtu, stāvot kalna virsotnē un zinātu, ka tālu, tālu lejā 
cilvēki noņemas ar savām darīšanām. Tā, stāvot augšā, ar gaismai pievērstu skatu, 
brīvi  no  reibinoša  augstuma  tu  noraugies  ielejās,  kuras  tu  esi  pārvarējusi,  toties 
citiem ir  vēl  pārbaudījumu un nepieciešamās pieredzes valstība,  no kuras viņiem 
jāizcīnās augšup, līdz garīgām virsotnēm.

Vājības  pastāv  tādēļ,  lai  ar  to  pārvarēšanu  tiktu  pārbaudīts  jūsu  spēks.  Ja  to 
nebūtu, jums nebūtu kāpņu, pa kurām uzrāpties augšā. Esiet pateicīgi par vājībām, 
tās ir jūsu labākie draugi, ja vien jūs protat tās pareizi izmantot.

Es sveicu jūs, es esmu vienmēr pie jums, kad jūs garīgi strādājat; tāpēc es zinu 
visu, kas jūs uztrauc.

Zigvarts
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1931. gada 23. maijs
(Sestdiena pirms Vasarsvētkiem.)

Jā, Zigvarts ir klāt un prieka pilns gaida, lai varētu jums atkal daudz ko pastāstīt.
Jūs visi noteikti esat dzirdējuši, ka politiskais stāvoklis ir sasniedzis pavisam grūtu 

stadiju,  un,  proti,  ne  vien pie  mums Vācijā,  bet  gan  visur, visās  zemēs kaut  kas 
gatavojas, un jūs jau varat iedomāties, ka šis kaut kas nav nekas labs; un tieši tādēļ es 
esmu tik priecīgs, ka beidzot atkal varu pateikt jums ko tādu, kas jums ļoti noderēs: 
jūs visi līdz ar jūsu māju esat aizsargāti!

Šie vārdi jums sev jāsaka katru dienu pilnīgi apzināti  un bieži,  lai gūtu arvien 
vairāk spēku. Lai arī jums tas var likties dīvaini, tomēr jums man jātic, kad es, jūsu 
Zigvarts,  jums  saku,  ka  jūs  esat  aizsargāti,  pateicoties  garīgajai  saiknei  ar  mūsu 
pasauli un ar augstajiem vadītājiem, ar draugu un Meistaru. Jums ir pilnīgi jāuzticas, 
un savi likteņi mierīgi jānodod jūsu garīgo vadītāju rokās, vienmēr ar apziņu, ka jūs 
esat pasargāti.

To es gribēju jums šodien labprāt pateikt, jo es zinu, ka jūs bieži vien jūtaties 
nedroši visa apkārt notiekošā dēļ.

Tagad es gribu pastāstīt jums kaut ko par sevi.
Jūs redzējāt mani reiz uz Zemes melnā nerra kostīmā, pasauli nicinot vai arī to 

tūkstoškārt apdziedot. Dzīve gavilēja man pretī. Tagad viss ir pārveidojies: es stāvu 
baltā gaismas tērpā un apdziedu to svēto kopienu mīlestību, kuras šeit valda un kuras 
kā viens veselums dāvā gaismas spēku, kas ir bezgala stiprāks nekā visa prātošana un 
mācīšanās, nekā visa domāšana un analizēšana, tāpēc ka tas ir pirmspēks, vienīgais, 
kas  bija  un  vienmēr  būs,  proti,  Mīlestība!  Šī  mīlestība,  kas  plūst  no  svētajām 
kopienām, ir tik stipra, pateicoties savām harmonizējošajām vibrācijām, ka tā spēj 
visu.  Un šajā  līdzīgi  domājošo,  līdzīgi  jūtošo  dvēseļu mīlestībā  es  darbojos  savā 
baltajā tērpā.

Bieži  jo  bieži  manas  domas aizsteidzas  pagātnē,  manas  jaunības  gados,  un es 
iedrebos, kad atkal atceros savas toreizējās izjūtu spējas stiprumu, kas man likās tas 
visaugstākais, tomēr tas bija tikai Lucifers - apžilbinātājs un notrulinātājs, kas cieši 
turēja mani savās skavās. Taču man vajadzēja to visu, jo es esmu iemācījies šo savu 
izjūtu spēju izsmalcināt līdz visaugstākajai pakāpei, kāpināt un pārvaldīt. Tādējādi es 
varēju radīt  un izcīnīties  līdz  augstākajai  gan fiziskās,  gan metafiziskās  attīstības 
pakāpei, un tad drīz pēc manu zemes gaitu beigšanas varēju to visu pārstrādāt garīgi 
dvēseliskajos radošajos spēkos. Tā no melnā nerra tapa baltais brālis.

Un šis brālis sveicina jūs ar mīlestību un mūžīgo dzīvesprieku.
Pilnīgi jūsējais Zigvarts
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1931. gada 28. maijs. Vakars.
(Iztēles ceļojumi.)

Es, Zigvarts, esmu klāt. Es esmu jūs aizvedis prom no vietas, kurā jūs sēdējāt, jo 
man traucēja mēness gaisma. No mēness nāk viļņi, kuri nesaderas ar jūsējiem. Es to 
pamanīju tikai tad, kad ievīstījos jūsu fluīdos, kuri apvijās ap mani kā lentes gaišās, 
maigās krāsās.

Nu mēs atkal esam garīgi dvēseliskā vienotība, manas mīļās māsas, un - šādi - 
uzsāksim savu šīsdienas lidojumu.

Šī  ceļojuma  sākumā  jūsu  priekšā  ir  liels  lauks,  kas  pārklāts  ar  sniegu.  Jūsu 
dedzīgajai centībai jādarbojas kā Saules stariem un jāizkausē sniega masas. Tad ceļš 
ved tālāk pāri akmeņu klājienam un gruvešiem, kas te krājušies gadu tūkstošiem, -arī 
tiem jums jātiek cauri, tālāk - augšup - uz priekšu.

Tagad jūs stāvat lielās klinšu sienas pakājē, un tā draudoši pārkaras jums pāri. Jūs 
domājat: kā lai mēs tiekam garām šai vietai,  taču, kamēr jūs vēl domājat, jūs jau 
ieraugāt šauru, puķu ieskautu taciņu, kas vijas augšup līdz pat klints virsotnei. Tad 
nāk koku apēnotas pļavas, un ceļš ved arvien augstāk. Taču jūs nedrīkstat kavēties 
šajās ēnainajās, aicinošajās kalnu pļavās, kur čalo strautiņi un plaukst puķes. “Tālāk, 
tālāk!” sauc varonis, jūsu varonis Zigvarts!

Tā mēs kāpjam augšup kalnā, un drīz vien zem mums paliek ielejas un pakalni, 
kurus mēs, rāpjoties arvien augstāk, atstājām aiz sevis. Koki kļūst retāki, un paveras 
skats, tik gaišs un skaists!

Te mums pretī nāk kāds vīrs. Viņa acis ir tumšas, gaišs spīdums apvij viņa galvu, 
viņš  priecājas,  ka  mēs  uzkāpām tik  augstu,  un  lūdz  mūs  iet  tālāk  -  atstāt  kalna 
virsotni, kas uz Zemes ir pati augstākā.

Jūs satverat mūsu rokas, un mēs jau slīdam augstāk, pretī gaismai, neizmērojamās 
Visuma tālēs.

Šī  ceļojuma  turpinājumu  es  aprakstīšu  kādu  citu  reizi.  Mēģiniet  pilnīgi 
iegremdēties šajā pirmajā ceļojuma daļā, tad jūs varēsiet ar lielāku izpratni uztvert 
lidojumu pāri Zemes sfērām.

Ar laiku es jums aprakstīšu trīs ceļojumus, kuru mistiski simboliskā nozīme jums 
pavisam skaidri jāizprot, lai jūs varētu smelties no spēka avota, kuru es jums esmu 
tajos iekļāvis.

Jūsu Zigvarts

1931. gada 29. maijs
(Iztēles ceļojumi.)

Es  esmu klāt,  es,  Zigvarts,  un  labprāt  gribētu  turpināt  va-kardien  teikto,  tātad 
klausies uzmanīgi!

208



Varonis ņem mūs pie rokas, un mēs slīdam prom no Zemes fiziskā reģiona. Te 
vispirms ir gaismas slāņi, par kuriem es jau reiz runāju, un sablīvētās domu ainas. 
Bet mūsu varonis rāda mums citu ceļu, kuru es līdz šim vēl neaprakstīju.

Kā liekas, tas ved lejup pāri dažādiem šķēršļiem un biedējošām aizām, kuru asās 
radzes draudīgi slejas mums pretī. Pāri tām biezē miglas vāli, līdzīgi Zemes miglai.  
No dzelmēm ceļas kaut kas līdzīgs skaņām, tikai tās nav tīras skaņas, bet gan tikai 
troksnis bez jebkāda muzikālā labskanīguma. Arvien tumšāki  un draudīgāki  kļūst 
kosmiskie mākoņu veidojumi un drūmāks top bezdibenis, kuram mēs tuvojamies.

Tad jūs ievērojat,  ka biedējošais, haotiskais izkliedējas ar tādu pašu ātrumu, ar 
kādu mēs tam tuvojamies. Atstatums paliek viens un tas pats. Mēs esam nokļuvuši 
kādas  citas  radības  ietekmes sfērā  un paliekam noteiktā  attālumā,  atšķirti  no tās, 
kamēr savērpjas pavedieni, kas padara iespējamu tuvošanos. Tas turpinās kādu laiku, 
jo mēs esam, lai arī citādi nekā uz Zemes, tomēr nokļuvuši slānī, kur vēl darbojas 
noteikti ierobežojumi līdzīgi laikam un telpai uz fiziskās Zemes.

Taču tagad attālums tomēr samazinās, draudīgās klinšu radzes daļēji zaudē savu 
bailes iedvesošo apveidu - ir tā, it kā tās sadalītos un daļas attālinātos cita no citas, un 
mēs iegremdējamies šajā tumši kūpošajā mākoņu jūrā kā kosmiskajā piltuvē. Tad 
kļūst gaišāk - telpa izplešas -, mēs ieslīdam citā slānī, kas vispirms šķiet piepildīts 
vienīgi ar  Gaismu -  dzeltenīgā tonī un kā cauraustu ar miglas veidojumiem. Mēs 
nolaižamies un paliekam klusi. Taču drīz vien mūsu acis top redzošas. Mūsu priekšā, 
zem mums, pāri mums plešas Visums - neizmērojams, neizdibināms, neaptverams!

Jūs drebēdami jūtat šī tukšuma tukšumu! Kuram jābūt par pamatu visam dižajam 
Radības darbam.

Šajā  tukšumā  atrodas  klusuma,  bezlaicības,  bezgalības  pirm-dzimtene.  Tā  ir 
veidošanas darbnīca. Šeit valda vienīgi dižā, neredzamā Dieva Doma!

Arī  es,  mani  mīļie,  esmu  satricināts  līdz  pat  sirds  dziļumiem,  jo  arī  manu 
smalkāko garīgo ķermeni ietekmē šis satriecošais iespaids, visdižākais, pirmatnējais 
pārdzīvojums.  Mums visapkārt  plešas  pirmatnējs  klusums,  pirmatnējs  miers!  Tad 
mēs redzam, ka mūsu priekšā izplatījuma tukšumā pamazām kļūst arvien gaišāks, 
iezīmējas Saules lieluma aplis.  Mēs gaidām ...  ,  tad šajā aplī  vispirms blāvi,  tad, 
pamazām kļūstot arvien gaišāki, skaidrāki, mūsu izpratnei pieaugot, izceļas dīvaini 
veidojumi, tie maina krāsu un formu, kļūst arvien plastiskāki, dziļāki un krāsaināki - 
un nu iegūst paškustīgumu un pašstarojumu. Tās ir lietas, kuras jums nav iespējams 
saprast. Kosmiska norise, kas arī man nav aptverama visos sīkumos.

Tad gaisma sadalās, caurvij šos veidojumus un atkal atkāpjas no tiem. To visu mēs 
pārdzīvojam mēmā izbrīnā, atvērti notiekošā bezgalīgajam dižumam.

Tad jūsu spēks ir izsmelts. Redzētais aizmiglojas, iespaidi kļūst blāvi, jūsu gars 
vairs nav spējīgs vēl ko uztvert, un mēs mūsu vadoņa pavadībā atgriežamies atpakaļ 
pasaulēs, kuras ir mūsējās.

          Tagad es gribu beigt, es                                                                      Zigvarts 
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1931. gada 30. maijs
(Iztēles ceļojumi.)

Es esmu vēlreiz izskatījis pierakstu burtnīcu, viss ir pareizi. Tās bija norises, kuras 
ir grūti aprakstīt, bet tu esi pareizi visu attēlojusi. Es gribu jums vēl paskaidrot, ka 
šķietamā slīdēšana lejup ir simbolisks process. Tie ir šķēršļi  jūsos, no Dieva tālās 
būtības daļas, kuras jums jācaurstrāvo, lai tiktu līdz tām pasaulēm, kurās mēs ieiesim 
kopā.

Tagad es gribu mēģināt aprakstīt tev trešo ceļojumu ...
Tas ir ceļojums skaņas, mūzikas pirmdzimtenē - “skanošajā pasaulē”, kā mēs to 

saucam,  jo  tā  raida  savas  smalkās  un  vissmalkākās  vibrācijas  cauri  visai  debesu 
telpai.

Tā ir sfēra, no kuras smeļas visi lielie izgudrotāji un komponisti.  Gan vieni, gan 
otri, lai cik dīvaini tas jums liktos, ienirst tajā, lai sasniegtu spēju vadīt  šīs sfēras 
viļņus, tas ir, garā radīt skanošo vai darbojošos modeli, kas - novests no domas līdz 
rīcībai - uzsāk savu vibrējošo esamību fiziskajā plānā.

Lai īstenotu šo ceļojumu, mums jāieiet smalkajās pasaulēs, pavisam citās sfērās 
nekā  tās,  kurās  mēs  jau  ceļojām.  Mēs  virzāmies  uz  priekšu  cauri  visām  skaņu 
pilnajām pasaulēm, kamēr nokļūstam skaņu centrā, no kurienes tās tiek barotas. Mēs 
esam gaismas un krāsu pasaulē. Vissmalkākie, vistrauslākie slāņi vibrēdami saplīst 
cits ar citu, it kā sasaista kopā dūmaku un zvaigžņu mirdzumu - viss plūst, sadalās un 
vizuļo apvienodamies. Noris šo slāņu siltās, kvēlojošās, citās vietās atkal aukstās, 
miglainās  vibrācijas;  viss  bez  gala  mainās  niansēs,  pilnība,  kas  nekad  nevar  tikt 
izsmelta, dziļums, kas nekad nevar tikt izdibināts - mirdzošā gaisma, kuras dzirkstis 
iezaigojoties rada toni, kas tūlīt saistās ar citiem, līdzīgi radītajiem.

Tas viss aiztrīc tālāk valstībās, kuru īpatnējo vibrāciju uztver. Pamazām, arvien 
vairāk  iegrimstot  matērijā,  toņi  kļūst  skarbāki,  neveiklāki  un  zaudē  spožumu un 
vibrācijas spēku.

Arī mēs ar savām augstākajās sfērās vērstajām domām iegūstam sev visgaišākos 
un savienojam tos pasauli  satricinošās harmonijās.  Un tā  dara  ikviens,  kuram arī 
zemes tērpā ir spēja iejusties šajā pirmskaņu pasaulē.

Bieži vien gadās, ka pati par sevi mūziķa mentalitāte iedarbojas uz skaņu pasauli 
un tur rada saiknes, kas sniedzas tālu pāri viņa paša iespējām, pāri tam, ko varētu 
radīt viņa paša gars. Tas tad ir tas, ko jūs saucat par transcendentālo.

Tad  viņš ir  nevis radījis  darbu,  bet  gan,  pats  neko nepielikdams no sevis klāt, 
impulsa rosināts, izveidojis paša dvēseles mentālo attēlu.

Jūsu Zigvarts
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1931. gada 1. jūnijs
(Vakars.)

Jā, Zigvarts runā. Jā, tagad tā lieta ies. Bieži vien pavisam maigas vibrācijas, kuras 
man ir vajadzīgas vārdu pārnešanai, pārtrauc domas, un tad man jāgaida.
   Es labprāt  gribētu jums visiem šodien vēl  sniegt  vienu ziņojumu, kā  tas bijis 
vienmēr,  kad tuvojas diena,  kurā es tiku atsaukts un man bija  jāatstāj  jūs vienus 
pašus. Varēja piepildīties pareģojums no agrākajiem laikiem, kad mēs arī kopā bijām 
uz Zemes. Toreiz mēs gan nedzīvojām kā viena ģimene - miesīgie brāļi, māsas un 
vecāki -, bet gan kā viena kopiena.

Tad nāca arī citi laiki, kad mums bija daudz jācīnās un kad karsti iekvēlojās mūsu 
savstarpējā mīlestība. Tas viss mums bija jāpārdzīvo un jāizcieš, lai no tā mācītos un 
nobriestu.

Un tad  nāca svētais  solījums,  upuris,  ko  es  jums nesu.  Visaugstākajā  brīdī es 
pateicu šos vārdus, domādams par lielo mīlestību.

Tas  bija  brīdis,  kas  sniedzas  pāri  gadu  tūkstošiem,  pateicoties  svētās  gribas 
spēkam.

Nu ir piepildījies tas, kas sākās tik sen atpakaļ. Bet ziniet, ka šādām vēlmēm veikt 
visaugstākos darbus piemīt spēks pastāvēt gadu tūkstošiem.

Tas nebija pēdējā dzīvē, kad es to apsolīju, to es jums šodien drīkstu pateikt, nē, 
tas notika daudz agrāk. Toreiz cilvēku maģiskie spēki bija daudz vairāk attīstīti, un 
kvēlajai kaislei aizstāvēt svēto ideju piemita dievišķs pirmspēks.

Tātad -  atskatieties  šodien atpakaļ  un izjūtiet,  kaut  arī  tikai  neskaidri,  šo lielo 
pārdzīvojumu, kad viens no jūsējiem pats  radījis  savu karmu ar upurdarbu un ar 
gribu, kas cauri visām dzīvēm nezaudēja svēto spēku un prieku. Jā gan, prieks un 
augstākā laime bija šī  brīvprātīgā upura sekas. Nekad neviena zemes dzīve nevar 
atmest mani vēlreiz atpakaļ, lai es to izjustu kā nastu un mocības. Nē, tas ir garām! 
Jūsu Zigvarts ir atbrīvots no ciešanām un smaguma, kas saista lielāko daļu cilvēku.

Vai šis upuris ir atmaksājies?
Sakiet to paši!
Gadu tūkstoši bija vajadzīgi gribai, lai sasniegtu savu mērķi, taču tā pastāvēja līdz 

pat piepildījumam. Un nu beidzot no šī pumpura ir uzplaucis zieds; šajā dzīvē, šajā 
laikā, tādā apvienībā un sastāvā, kādā mēs šoreiz bijām.

Šodien,  dienā,  kad  aizplūst  kārtējais  gads  kopš  manas  gadu  tūkstošiem vecās 
gribas piepildījuma, es gribēju un drīkstēju jums to visu pateikt - pēc tam, kad mūsu 
augstais Meistars jums to jau pavēstījis. (Sk. vēstījumu 1931. gada 23. februārī.)

Šodien, dienā, kad mans upuris beidzot ir piepildīts, arī jums jāatskatās, un - lai arī 
uz īsu brīdi - pamēģiniet to visi, tāpēc ka tā ir dāvana jums, ka es šodien drīkstu to 
pateikt.  Pilnīgi  iegremdējieties  manos vārdos un klusējiet  -  ļaujiet  tiem vibrēt  ap 
jums, tad uzpeldēs atmiņas, un jūs redzēsiet ainas, kuras izraisīja lielo dienu.
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Saules zelts -
tad purpurkvēle -
nakts augšupcelšanās -

Tūkstoš ietērpto aplī šūpodamies un arvien jaunas ugunis    
                                                                               aizdedzinādami. -
Sakarsēts akmens, uz kura virsmas tika vītas smaržas!...

Lielais klusuma brīdis. -
Tad runāju es. -
Vispirms viens, tad murminošs koris ...
Zibens trauca lejā un apstiprināja manu zvērestu. -

Tam sekoja neizsakāma mīlestība un pilnīga jūsu visu aizrautība.
Jā, jūs visi nodevāties man visaugstākajā mīlestībā un dziļi sirsnīgā pateicībā.
Tā bija saistīšanās, mūžīgā savienība!
Ticiet visam, ko es jums drīkstēju teikt, mīļotie, jo jūs esat nobrieduši dzirdēt ko 

tādu, un izauguši, lai ko tādu saprastu.
Es pats esmu dziļi satricināts, jo diktējot viss šis notikums man tā pietuvojies, ka 

es  gandrīz  vai  beidzos  nost,  atkal  pārdzīvojot  šo  dziļo  vēlmi  un  šo  apvērsumu 
izraisošo rīcību.

Piedodiet manu vājību, bet es arvien vēl pārdzīvoju kā cilvēks ar dziļi dvēselisku 
aizrautību, un - es esmu tik neaprakstāmi laimīgs, ka drīkstēju šodien pasniegt jums 
dāvanu.

Lasiet šo vēstījumu kopā un paklusējiet atceroties, tad jūs izjutīsiet ko tādu, ko 
līdz šim neesat jutuši.

Es, jūsu laimīgais brālis,
Jūsu upurnesējs un prieka devējs, 
sveicu jūs tā tūkstoškārt!

1931. gada 30. jūnijs
(Padomi Dagmāras iekšējai atveseļošanai.)

Saki Dagmārai, ka viņai ik dienas agri no rīta un vakarā regulāri jāizpilda viena 
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procedūra un, proti, šāda:
Precīzi iztēlojies savu sāpošo vietu, it  kā tu tuvotos tai no iekšpuses,  nevis no 

ārpuses. Tad caurgaismo to tik stipri, kamēr tā tavu acu priekšā izkūst gaismā, tātad 
gandrīz  demateriālizējas.  Tai  laikā pavisam koncentrēti  saki  un plastiski  pārdomā 
vārdus:

Tu, Dievs, kurš manī mīti,
Tevi es saucu!
Spēks no Tava spēka,
Gaisma no Tavas gaismas - esi 
Mans dziedinošs spēks!

Ar  šo  spēku  es  caurgaismoju  slimības  pārņemto  necaurspīdīgo  matēriju  un 
pakļauju to Dieva pirmspēka pārveidojošajiem stariem, kas darbojas caur mani.

Visa tumsa lai top  gaismas matērija, caurvīta ar Dievišķo attīrošo elpu; izpildi 
kopš šī mirkļa pastāvīgi svēto harmonijas likumu, kas matērijai nozīmē “veselību”.
(Vēlāk kapelā.)

Jā, es, Zigvarts, esmu klāt un gribu tev vēl kaut ko pateikt par Dagmāru. Pirmīt tu 
esi pilnīgi pareizi dzirdējusi, ko es tev teicu.

Tas tā nedrīkst turpināties. Dagmāra vairs nedrīkst zaudēt laiku un ar dzelžainu 
enerģiju  viņai  jāstrādā  pie  savas  izveseļošanās.  Viņa  to  var,  to  es  tev  saku.  Es, 
Zigvarts! Bet viņa nemaz nerīkojas pareizi, viņa izturas nepareizi pret savu ķermeni, 
kas tik un tā nav pārāk spējīgs pretoties. Es to domāju tiktāl, ka cilvēkam ir jāmācās 
mierīgi tikt galā ar matēriju, kuru viņš visu mūžu nēsā sev līdzi, un mērķtiecīgi tā 
jāpārvalda, kā tas ir nepieciešams, lai tā neatteiktos mums kalpot.

Matērija  ir  viela,  kas  laiku  pa  laikam  tiek  caurvīta  ar  cilvēcisko  emanāciju 
dzīvības ēteru. Slimība ir sastrēgums, neregulārā šīs dzīvības plūsmas caurplūšana 
cauri audiem.

Tu  esi  nogurusi,  es  gribu  labāk  turpināt  rakstīt  rīt.  Rīt  es  varu  pabeigt  šo 
vēstījumu. Tu vari mani pasaukt, kad tev būs laiks.

Es, Zigvarts, sūtu jums sveicienus no manām debesīm.

1931. gada 1. jūlijs. Pēcpusdiena.
Es jau visu laiku esmu šeit un esmu ar tevi koriģējis šo vārsmu, kura Dagmārai 

pavisam koncentrēti jāsaka agri no rīta un vakaros un plastiski jāpārdomā.
Es, Zigvarts, esmu klāt.
Es jau vakar teicu, ka slimība un jebkādas fiziskas sāpes, kas ar to ir saistītas, 
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pamatojas traucētā caurstrāvošanā ar dzīvības ēteri. Šo traucējumu cēlonis var būt:
1. ārējie apstākļi, kuri iedarbojas uz ķermeni,
2. nepareiza matērijas kopšana vai apgādāšana,
3.  kļūdas,  teiksim, “aušanas kļūdas”,  kuras ir  ielavījušās jau matērijas uzbūves 

procesā.
Visgrūtāk,  protams,  ir  apkarot  pēdējās.  Tomēr  tāpēc,  ka  matērija  atrodas 

pastāvīgas  apbūves  un  uzbūves  procesā,  ir  jāiesaista  garīgais  spēks,  lai,  garīgi 
caurgaismojot matēriju, radītu citu audu konstrukciju.

Sasprindzinājums  un  krampjainība  rodas  arī,  pieļaujot  neharmonisku  (teiksim, 
nevienmērīgu) matērijas caurvīšanu ar dzīvības ēteri.

To es gribēju teikt, un tas man bija jāpasaka, jo es redzu, kā viņa sev kaitē. Tieši 
pēdējā laikā es esmu novērojis, cik nepareizi viņa strādā ar savu ķermeni.

Dagmār, kādēļ tāda steiga? Tu taču zini, ka tev tiks dots laiks, lai izpildītu savu, 
garīgajai pasaulei tik svarīgo, misiju! Tu esi tik ļoti saistīta ar šo uzdevumu, ka tu to 
izpildīsi un tev tas jāizpilda. Tev taču būtu jāizjūt, ka steiga, kas tevi pārņem tādā 
mērā, nav tava atbalstītāja, tā “padara tevi par savu īpašumu”, un tās vietā par taviem 
pavadoņiem būtu jākļūst vienmērībai un harmonijai, tās veicina tavu darbu, turpretī 
steiga tev kaitē.

Tev  jāuzņem  šie  mani  vārdi  dziļi  jo  dziļi  savā  sirdī  -  nepakļaujies  šai 
trauksmainajai steigai, kad tā tevi grib pārņemt, bet gan enerģiski apkaro to kā kaut 
ko tādu, kas darbojas pret tevi un tavu sadarbību ar mums.

Es esmu iejuties tevī un redzējis, ka tie šie spēki, kuri izraisa brāzmainos, augstos 
nepakļāvīgos viļņus - neceļas no tevis, bet gan ir strāvojumi, kas rodas ārpus tevis, 
tie rada tevī uzbudinājumu, lai iegūtu sev spriedzes vielu! Viņi tevi izsūc, un tu tiec 
izsmelta, jo padodies viņiem. Tu nedrīksti to pieļaut! Paliec vienmēr tikai tu pati un 
ar visu savu enerģiju novaldi to, kas ārpusē ar pātagām nostājas tev aiz muguras un 
grib izlaupīt tevi gan fiziski, gan dvēseliski.

Tavas svārstības ir tavējās, un, ja tās noris saskaņā ar tavu harmonisko ritmu, tad 
tās tādas arī paliek, bet tai mirklī, kad tu, ārējo spēku satraukta, ļauj sevi ievilkt tiem 
vēlamajā  trakajā  skrējienā,  tu  zaudē  to,  kas  ir  tavs  un kalpo savu “pārvaldītāju” 
egoistiskajiem nolūkiem. Šīs trakās svārstības pārņem vispirms tavu dvēseli un tad 
pāriet tālāk līdz pat matērijai, kas tiek iesaistīta ēterplūsmas disharmoniskajā ieelpā 
un izelpā, un tad tu topi slima.

Tādēļ es sākumā teicu, ka tu nepareizi apejies ar savu ķermeni.
Lūdzu, ļauj šiem vārdiem iesakņoties tevī, lai tu turpmāk vairs nepadotos šādai 

ārējai ietekmei un gūtu  uzvaru pār šiem spēkiem, kad tie atkal gribēs pakļaut tevi 
savai postošajai darbībai. Atceries, ka tad, kad tevi pārņem steiga un nemiers, tas ir 
ārpus  tevis  stāvošo  spēku  darbs,  tev  pašai piemīt  vienmē-rīgums,  harmonija  un 
labdabīgs miera ritms, kam jābūt katra patiesas garīgas jaunrades pamattonim; tie ir 
pavadoņi, kuri  mums ir vajadzīgi, lai piegādātu tev spēkus, kas nepieciešami tavai 
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jaunradei.
To es gribēju tev pateikt kā tavs draugs un sargātājs. Es, Zigvarts, svētīju tevi tavā 

darbā un esmu pastāvīgi saistīts ar tevi nesaraujamiem pavedieniem, kuri mūs tik 
cieši un stipri savieno.

1931. gada 19. oktobris
Es esmu klāt, es, Zigvarts. Tātad klausieties: laiku, kuru jūs, nabagi, dzīvojat uz 

Zemes, noteikti nav viegli izturēt, un tomēr tas ir ārkārtīgi auglīgs laiks. Tik daudz 
kas ir pārmainījies un arvien vēl mainās, un cilvēki bēguļo no nelaimēm, grib no tām 
izvairīties.  Tas ir  medības,  uzbrukums, un, lai varētu vieglāk tikt  uz priekšu, viņi 
nomet vienu biezo kārtu pēc citas un kļūst arvien brīvāki.

Viņi nemana, ka, nometot čaulas, kļūst atbrīvotāki, viņi arvien vēl dzīvo neprātīgā 
pārliecībā, ka viņiem tas viss jāpatur, un tikai tad, kad bēgšana paņem sev visus viņu 
spēkus, viņi atlaiž sakrampētās rokas un ļauj tam, ko cieši turējuši, nokrist.
Mirklī, kad tas viņiem izslīd, tas kļūst viņiem svešs, neviena doma vairs nekavējas 
pie zaudētā, un skrējiens turpinās tikai uz priekšu. Viņiem liekas, ka kāds grib viņus 
satvert, un viņi no tā bēg, kaut arī īstenībā tas ir kaut kas viņiem pašiem piederošs, tas 
velkas viņiem pakaļ kā tauvas gals un rada iespaidu, ka kāds seko.

Ja viņi apstātos un atskatītos atpakaļ, cik daudz savādāku ainu viņi redzētu. Kur 
palika  sekotājs,  kur  roka,  kas,  likās,  tūlīt  pat  satvers?  Kur  pagaisuši  steidzīgie 
vajātāja soļi? Viss ir kluss, un visapkārt nav nekā un neviena!

Izbrīnījušies viņi raudzītos visapkārt un visbeidzot pamanītu tauvu, ar kuru paši 
sevi bija apjozuši un kas, velkoties viņiem pakaļ, tēloja bailes iedvesošo vajātāju.

Atsakieties no bēgšanas, lai arī no kā jums gribētos bēgt!
Nav nekā, kas būtu tik liels un tik šausmīgs, lai attaisnotu kaut vai vienu soli ar  

bailēs novērstu vaigu.
Stāviet  klusu,  nesvārstieties,  iztaisnojieties,  vērsiet  visas  savas  domas  sevī un 

godbijīgi  noliecieties  neredzamās  baznīcas  altāra  priekšā,  kura  iedibināta  jūsos 
lieliskajā klusumā un svētumā. Tur ieejiet un atveriet svēto lādi, kurā “Dievs jūsos” 
pārvalda savu gaismas pilno noslēpumaino valstību un ļaujiet tai jūsos kļūt gaišai un 
brīvai!

Un tad, kad jūs atkal pievērsīsieties ārpasaulei, šis tas liksies jums mainījies. Jūs 
ieraudzīsiet dzīvi, likteni, pasauli ar laimīgā cilvēka acīm, kurš ir uzsūcis sevī tik 
daudz gaismas, ka nokļuvis līdz skaidrībai un tapis zinošs! Tā jūs kļūsit par dzīves 
meistariem, un dzīve nolieksies jūsu priekšā, jo jūs būsiet tās valdnieki, pateicoties 
dievišķās gaismas uzliesmojumam, kas staro no svētās lādes uz neredzamās baznīcas 
altāra.

Jūsu Zigvarts
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1931. gada 31. oktobris
(Padomi divām ļoti apdāvinātām pianistēm.)

Man jums jāsaka, ka jūs abas pielaižat vienu un to pašu kļūdu. Jūs abas mācāties 
no  galvas  fiziski,  un  tāpēc  tas  nevar  jums  “pielipt”.  Ja  jūs  gribat,  lai  tas  atstāj 
ilgstošus iespaidus, jums tas, ko jūs gribat iegaumēt, protams,  vispirms jāpatur sevī 
fiziski, bet tad jāiegravē savā garīgajā atmiņas spējā, un to jūs vislabāk varēsiet, ja 
jūs, vispirms mācoties kaut ko no galvas fiziski - kas tātad ir tiešs smadzeņu darbs -, 
jau pastāvīgi iesaistīsiet savu garīgo apziņu. Tad jau tiks radītas noteiktas saiknes. 
Lai tās nostiprinātu, jums jāveic pavisam noteikta garīga pārnešana. Vislabāk to darīt 
pēcpusdienā, jo vakarā jūs jau esat nogurušas.  Tomēr brīdis pirms aizmigšanas ir 
vispiemērotākais.

Apgulieties un gaidiet, kamēr būsiet pilnīgi radījušas saikni ar garīgo pasauli. Tad 
nāks grūtākais punkts, kas jums tomēr ir  jāiemācās; tas  vienlaikus ir intensīvs visa 
kopsavilkums fiziskajā atmiņā - noti pēc nots, takti pēc takts, frāzi pēc frāzes -, tai 
pašā laikā iegravējot šos iespaidus savā atvērtajā garīgajā apziņā.

Vienlaikus  nodarbināt  šos  abus  apziņas  centrus  ir  grūti.  Citādi  jūs  strādājat 
pārmaiņus:  brīžiem ar  fizisko apziņu -  tad garīgā  ir  vairāk vai  mazāk atslēgta  -, 
brīžiem ar garīgo apziņu -tātad intuitīvi -, tad jūs atslēdzat savu saprātu. Un tagad 
jums tās abas jāsasaista vienā ķēdē. Intelekta radīto domu plūsma bez pārtraukšanas, 
bez lūzuma jāpārnes garīgajā aptveršanas spējā. Tad tas, ko jūs šādi iegaumējat, būs 
nostiprināts neizdzēšami.

Es domāju, ka sākumā tas jums nāksies grūti. Tā ir skološanās kā jebkura cita, tā 
prasa izturību, laiku un piepūli. Taču, kad jūs būsiet to iemācījušās, jūs redzēsiet, ka 
pūliņi ir atmaksājušies. Ir mākslinieki, kuriem šī spēja piemīt it kā pati no sevis, taču 
jums jāzina, ka tas ir neatlaidīga darba rezultāts no pagājušās dzīves. Tamlīdzīgi arī 
jūs varat šajā dzīvē ar darbu iegūt sev šo “dāvanu” vēlākiem laikiem.

Tas,  ka es drīkstu dot jums šādu norādi,  ir  liels izņēmums.  Tas visai  nozīmīgi 
atvieglos jūsu darbu šajā virzienā. Es sveicu jūs visus un ceru, ka šī palīdzība jums 
abām bezgala daudz palīdzēs. Parādiet ar savu darbu, ka jūs esat cienīgas to dzirdēt.
                              Es, Zigvarts, gribu priecāties kopā ar jums!

1931. gada 14. decembris
(Pēc kāda Jehudi Menuhina koncerta.)

Šodien tu redzēji, ka cilvēki ir spējīgi dāvāt, ja viņi brīvi, neturoties cieši pie sava 
Es, ļauj iestaroties un skanēt tikai pasaulei, kas ir pāri viņiem.

Šis jaunais mākslinieks dāvāja jums “Dievu”, kas caur viņu runā starojošā gaismā. 
Arī jūs varat kļūt par tādiem Grāla kausiem!

Kauss ir jūsu Patība, un, jo vairāk svētais Grāls sāk mirdzēt, starot, liesmot, jo 
neredzamāks kļūst kauss, kas to ietver, jo tas tiek dievišķīgas gaismas aptverts, no tās 
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uzsūkts, topot par Dievības daļu. Jūs, mīļie, domājiet par svēto Grālu un par kausu, 
kas  esat  jūs!  Zeltam  jāpārvēršas  skaidrajā,  bez  ikviena  ēnojuma  caurspīdīgajā 
kristālā, kas ļauj katram Dieva staram plūst sev cauri un pats, pateicoties pilnībai, ar 
kuru Grāla spēki iestarojas caur to, kļūst par Dievības gaismu un skaņu.

Jūs visi,  jā, es domāju šobrīd par katru no jums, ja jūs katrs savā veidā gribat 
sniegt cilvēkiem kaut ko augstu un dievišķu, - aizmirstiet paši sevi, lai arī jūs kļūtu 
par kristālu!

Zelta kauss ir skaists, taču tas bija tumšs, kad Grāls sāka spīdēt un nevarēja tikt 
cauri  kausa  substancei.  Skaidrais,  vienkāršais,  tīrais  kristāls  -  cik  citādi  tas 
iedarbojas, būdams noslēpumainās uguns nesējs!

Spožais kauss, pats kļuvis par svētā Grāla staru, stāv tur! Un vēl viens trauks, 
cienīgs nest svētumu - taču izkusis gaismā, ko tas sevī ietver

Kristus - Visums.
Viņš - mirdz,

           Viņš - staro 
                      no

                 Grāla!

1932. gada 8. februāris
(Dagmāra spēlēja Zigvarta klavieru sonāti kādā lielākā cilvēku lokā.)
Nu es beidzot varu runāt, es, Zigvarts!
Dagmār,  gribu  tev  pateikt,  ka  es  tev  pateicos,  kā  tikai  mēs  spējam pateikties. 

Svētības  pārpilna  gaismas  straume  staro  no  mums  uz  to,  kam  pienākas  mūsu 
pateicība, un, jo dziļāk tā tiek izjusta, jo gaišāki un spožāki ir gaismas kūļi, kurus 
mēs sūtām. Tā es esmu tevi šodien ietinis visspožākās gaismas staros, kuri cēlās no 
manas  dziļās  pateicības.  Un  ne  tikai  tiem,  kurus  tu  varēji  fiziski  redzēt,  bija 
jāpiedzīvo šie svētki, nē, arī no mums tika aizsūtīts vesels pulks garu.

Vai  Tev  ir  kļuvis  skaidrs,  ka  tev  jādarbojas  divējādi.  Abu  veidu  iedarbībai 
jāsakausējas, tikai tādējādi rodas pilnīgs tava uzdevuma izpildījums!

Tas, ko tu kā pirmo dari un esi aicināta darīt, ir - ar jutekliski uztveramā skaņu 
viļņa  starpniecību  dot  cilvēkiem to  dievišķo  substanci,  kas  plūst  no tevis, sniegt 
viņiem vienu lielā Dieva daļiņu, kurš dus tevī, vienu dzirksteli un tādējādi modināt 
un iedzīvināt viņos pašos snaudošo Dievu. Jo pilnīgāk tu viņiem spēj Viņu atspoguļot 
jeb, teiksim, materializēt savās skaņās, jo gaišāk Viņa gaisma atspoguļojas dvēselēs 
un  modina  gaismas  straumes,  no  kurām  ar  laiku  Dievs  iemājo  tavu  klausītāju 
dvēselēs.

Un tagad pie otrā. Katram komponistam ir cita krāsa, cits skaņu līmenis, un katrs 
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nes sevī citu dievišķā sauciena un modināšanas spēka iedīgli.
Tas  ir  atkarīgs  no  mākslinieka,  cik  labi  viņš  var  atklāt  kāda  muzikālā  darba 

modinātājspēku. Ikviens muzikāls darbs ir organisms, ko var salīdzināt ar cilvēka 
organismu - tur ir viss, ikviens orgāns, ikviens loceklis, ikviena funkcija!

Pirms tu sāc, tavā priekšā ir nedzīvs ķermenis. Tu spēlē, un dzīvība sāk pulsēt, 
sirds pukst,  plaušas elpo, locekļi  kustas -  rodas skaņdarbs. Tas atver acis,  un tas 
paver lūpas un izrunā vibrējošās skaņās visus savas dvēseles pārdzīvojumus, visas 
dievišķās ilgas un bezgalīgās alkas pēc dzimtenes, pēc mājām. Tā atmostas mākslas 
darba dzīvīgais, elpojošais, Dieva caurvītais veidols! Un,  kad tas tiek novests līdz 
pilnībai, tas slīd cauri klausītāju rindām, pieskaras dvēselēm, kuras tajā ieklausās, un 
- paceļ kādu plīvuru!

Mana  māsa,  tu spēj  radīt!  Zem  tavām  rokām  skaņdarbu  tēli  atdzīvojas,  un, 
izstarojot skaistumu un spēku, iet pasaulē un izpilda savu misiju.

Tādējādi tu šodien no manām skaņām esi iemiesojusi  mani pašu, mani, kāds es 
biju, kad tās radīju!

Zem tavām radošajām rokām cēlos es pats un drīkstēju ieliet daudzās dvēselēs 
savas dzīves izpratni, kas piepilda kādu lielu misiju mākslā.

Vai tu saproti, ka savas mākslas pilnībā tu devi man iespēju materializēties šajos 
toņos, kurus es kādreiz radīju!

Es jau jums teicu:  “Es esmu skaņās!” Tomēr par to,  ka es tajās patiesi  varēju 
iemiesoties, es pateicos tavas mākslas dižumam!

Vai tagad jūs visi saprotat, ka mākslinieks atskaņotājs var būt radītājs tieši tāpat kā 
tas, kurš sākotnēji veido skaņdarbu no skaņu pasaules? Radītāji ir abi ar to atšķirību, 
ka komponists no skanošajiem viļņiem sasien pušķi no ziediem vēl pumpuros, un 
patiess mākslinieks noformē to par pilnīgi atplaukstošo, lielisko, smaržīgo un krāšņo 
ziedu  buķeti.  Atraisīšanās,  plastikas,  pulsējošās  dzīvības  iespējas  ir  apslēptas 
pumpuros, taču tikai atraisījušies tie izpilda savas sūtības augsto misiju. Es, Zigvarts, 
svētījot un dziļas pateicības pārpildīts, lieku uz jums savas rokas.

Zigvarts

1933. gada 5. janvāris
No tālienes skan sveiciens jums - arī viņš, Eiripīds, bija atbrīvotājs un radniecisks 

man ar savu milzīgo gribu. Lai atbrīvotu kādu tautu, viņš devās ceļā un dziedāja 
dziesmu, kas salauza cietuma režģus ... arī es devos ceļā, lai atbrīvotu jūs un salauztu 
matērijas cietuma režģus, kuri jūs spiež. Eiripīds kādreiz, Zigvarts šodien - tā veidoli 
nomaina cits citu laikā. Tomēr lielie mērķi līdzīgi zvaigznēm mirdz pie debesjuma un 
iezīmē savu ceļu lokus nemainīgā vienmērībā.

Allaž tiek sūtīti atsevišķie, lai mīlestība padarītu viņus par atbrīvotājiem, mīlestība 
uz savējiem, uz savu tautu, - un viņu visu paraugs staro mums pretī Kristū. Viņš bija 
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arī mans paraugs, un, lai cik niecīgu, salīdzinot ar Viņējo, es izjutu savu mīlestību, 
man  vajadzēja,  es  gribēju  un  nevarēju  citādi,  kā  sekot  Viņam  un  uzdrošināties 
mēģināt tos, kuri mani mīlētu, vest pie gaismas, pie izziņas. Kad es, šīs mīlestības 
iedvesmots, nedroši uzsāku savu darbu, tad piedzīvoju lielisku brīnumu, atklāsmi, 
kas applūdināja mani ar gaismu, jo no daudzām sirdīm man pretī tiecās ilgu stari un 
palīdzēja man iedibināt savu darbu.

Uz šiem stariem, kurus es sasēju un sapinu, es no gaismas būvēju pamatus misijai, 
kuru arvien varenāk sevī apjautu. Ta it kā pats par sevi, pateicoties jūsu mīlestībai, 
zem manām alkstošām rokām auga darbs. Staru straumes viļņojās cita caur citu kā 
gaismas lentes,  tās  cēlās  un grima mazos un lielākos kūļos un staroja skaņās un 
krāsās.  Tad no šī  staru pamata vispirms bikli,  tad arvien drošāk sacēlās viļņi,  tie 
tiecās saišķiem augšup un kā vasaras laikā uz laukiem pacēla kūļos zeltaino ražu. 
Staru kūļi saplūstot izauga par kolonnām, un vibrējošās lentes, kas nolaidās no pīlāra 
uz pīlāru, veidoja gaisa tiltu.

Uz šīs svētītās plaknes deg mana svētā uguns, kas kādreiz nesīs piepildījumu gan 
jums, gan man. Tad manas uguns gaišās liesmas, apvienotas mīlestības gaismā un 
skaņās, ar pašlaik vēl nesasniegtajiem spēkiem varēs radīt kaut ko tik lielu, ka no tā 
izaugs brīvība gan jums, gan man, ka pacelsies tilts no jūsu pasaules uz manējo.

Atcerieties, ka ikviens no jums nes uz saviem pleciem manu nastu un, pārveidojot 
šo nastu radošajos spēkos, kļūst par manu atbrīvotāju, sev pašam par atpestītāju.

Maniem palīgiem jātop no jums, palīgiem, kuri apvienotiem spēkiem atbalstītu 
manu darbu. Pacelieties kā pīlāri, starp kuriem es varu nostiept tilta vienojošās saites 
un uz tā  aizdedzināt savu uguni.  Kļūstiet  par gaismas kolonnām, tad es izstiepšu 
jums pretī savas rokas un došu katram no jums kādu svētumu, kādu uzdevumu, kas 
gaida savu laiku un ko izpildīt būs jūsu visaugstākais pienākums.

Tā es gaidīšu jūs, un katram, kurš pacelsies, došu dāvanu. Es,  Zigvarts, teicu to 
jums jaunā gada sākumā!

1933. gada 15. jūnijs
(Vārdi draugu lokam.)

Mēs visi  esam šodien steigušies šurp tādēļ,  ka zinājām par šo jūsu apvienību. 
Vispirms mēs dziļi  sirsnīgi  pateicamies jums par to,  jo mums taču ir  jāsaistās  ar 
Zemi. Vai mums nav jāmēģina apvienot to, kas ir tik šausmīgi saskaldīts? Tas var 
notikt  tikai  ar  cilvēku  palīdzību,  kuri  vēl  atrodas  uz  Zemes.  Milzīgie  spēki,  kas 
pašlaik  triecas  cits  pret  citu,  jāpadzen  ar  uz  Zemes  dzīvojošo  garīgi  apdāvināto 
cilvēku palīdzību. Viņi var padzīt pretspēkus ar substanci, kas vēl pieder fiziskajam 
plānam. Tādēļ pašlaik mums ir vajadzīgi galvenokārt cilvēki, bet tikai apdāvinātie, tā 
Kunga svētītie. Un tādēļ mēs lūdzam jūs trīs tagad sākt. Domās lieciet svētījot savas 
rokas uz visiem, kuri jūs nolād. Daudz lūdziet Dievu, un iekļaujiet savās lūgšanās 
tos, kuri tagad ir uzsākuši titānu cīņu pret visu augsto. Sanāciet kopā, domājot par šo 
vareno  palīdzības  akciju,  sauciet  mūs  visus,  kad  jūs  viņus  svētījāt, un  ļaujiet 
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ieskanēties vārdiem:
“Kristus, no Tavām asinīm mēs ceļamies pie Tevis, Tēvs. Lai svētīts šis darbs, 

Kristus. - Āmen.”
Mēs visi dosim jums tam spēku, mēs ļausim ieplūst jūsos mīlestības pārpilnībai, ja 

jūs iedzīvināsiet šos vārdus, jūs, apdāvinātie tai KUNGĀ. - Āmen.
Sakiet to ik dienas vienā un tai pašā laikā.

1934. gada 1. jūlijs
Jūs visi  manā lokā, katrs atsevišķais,  es saucu jūs šodien visus kopā jaunajam 

garīgajam darbam kopā ar mani! Šis spēks ir vajadzīgs šajā vētrainajā laikā. Lai tas 
kā gaiša ādere caurvij tumšos mākoņus un sazarojas. Jums visiem jāstrādā - katram 
savā vietā, katram savā veidā, katram atbilstoši saviem spēkiem.

Es,  Zigvarts,  saucu jūs!  Nekādus mazticīgos,  kuri  šaubās likteņa priekšā,  tikai 
tādus,  kuri  iet  iztaisnojušies,  ar  mērķi  acu  priekšā,  tādi  jūs  man  esat  vajadzīgi. 
Pašlaik notiek lielas lietas,  pārmaiņas! Turiet  stingri  izziņas zobenu, tas jums būs 
vajadzīgs. Ļaujiet tam liesmot tālu un apgaismot ceļu tiem, kuri vēl neredz. Daudzi 
iet tumšus ceļus, jo viņi netiecas pie izziņas gaismas. Vai jūs nejūtat, cik gaiši ir visi  
ceļi, tikko šī gaisma krīt uz tiem?

Nekas nav tumšs, nekas nedrīkst izraisīt jūsu bažas, nav ne no kā jābaidās. Viss ir 
Dieva gribēts, labs un dziedinošs.

Vai te vēl paliek vieta mazticīgiem? Viņiem jātop par cīnītājiem ar stipru ticību, 
un, apzinoties jūsu līdzdarbību, viņi izveseļosies.

Jūs  runājat  par  konfliktiem.  Vai  tad jūs  nesaprotat,  ka  tie  pastāv tikai  tik  ilgi, 
kamēr jūs gribat rīkoties pret savas sirdsapziņas balsi. Tas ir nesaticības cēlonis.

Zigvarts

1934. gada 29. jūlijs
(Veltījums Dagmārai vienu gadu pirms viņas nāves.)

Mana māsa, es, tavs Zigvarts, stāvu tavā priekšā šodien šai stundā, kura tev jāiekaļ 
savā atmiņā, jo tā nes uz saviem spārniem izšķirošus lēmumus, kuru nozīmīgums 
atklāsies tev daudz vēlāk.

Tu zini, cik liela ir mana mīlestība, cik bezgalīga ir uzticēšanās, ko es nesu tev 
pretī, un cik stipra ir paļāvība, ar kuru es akmeni uz akmens būvēju savu misiju uz 
taviem  pleciem.  Es  nāku  tev  šodien  pateikt,  ka  līdz  šim  tu  esi  izturējusi 
pārbaudījumus kā uzvarētāja un es bieži, apbrīnodams un pateicīgs, stāvēju tev klāt, 
kad cīņu un ciešanu viļņi draudēja triekties pāri tavai galvai. Tie sitās ļoti augstu, šie 
viļņi, taču vienmēr es redzēju virs ūdens izceļamies tavus plecus, tavas starojošās 
acis un tavas lūgšanā sakļautās rokas.
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Šodien es drīkstu tev pateikt, ka tu esi guvusi uzvaru pār šo laiku, kas bija liels 
pagrieziena punkts tavā dzīvē. Bet man šodien ir vēl cits uzdevums!

Dagmār, mana māsa, klausies manos vārdos! Liels ir darbs un uzdevums, kas stāv 
tev priekšā. Gaišiem un neaptraipītiem jābūt būvakmeņiem, kurus tu man pienes. Tev 
šajā  dzīvē  ir  daudzi  uzdevumi,  tie  iesniedzas  cits  citā,  virza  cits  citu.  Tu  nevari 
izpildīt vienu un atstāt bez ievērības citus, tikpat maz otrādi.

Šodien es negribu tev neko teikt par lielo darbu ar mani, jo tas ir daļa no citiem,  
par kuriem man šodien jārunā!

Neizsmeļamas vērtības tev ir dotas, lai apdāvinātu citus, citos ielaistu kādu saules 
staru tā, lai tevis pašas gaisma augtu. Tikai nedaudzus no šiem stariem es redzu gaiši 
uzliesmojam. Tu būvē  sevī, un tas ir labi,  ja Tu vienlaikus ļauj šīs būves esencei 
izstaroties uz āru.

Kur paliek tava došana?*
Neskaitāmi avoti strāvo no tavas būtnes kodola, un gandrīz visi izlejas tevī - uz 

tevis pašas pamatiem, un tur liesmo vārdi “Es kādreiz došu !""  . Vai tad nākotne ir 
tavā ziņā?

Vai  tu  zini,  vai  vēlāk  varēsi un  drīkstēsi dot,  ja  reiz  tu  nenoturi  savās  rokās 
tagadni, kas ir tava?

Ja tu tagad nonāktu mūsu pasaulē, tev pretī nostātos tavs blīvais darba spēks un tu 
ietrīcētos no tā varenuma - bet, ja tu to aplūkotu tuvāk, tu stāvētu tā priekšā vīlusies! 
Tas  ir  sablīvēts  kā  milzīgs bronzas kubs  -  smags,  masīvs,  kantains.  Uz pulētām, 
gludām plaknēm lūst gaisma. Bet kur ir tā iekšējais spīdums? Kur stars, uz kura stāv 
rakstīti  vārdi:  “Dodiet,  tad  arī  jums  tiks  dots?”  Un  tomēr  tā  serdē  ir  starošanas 
iespēja, kas varētu darboties kā sprādziena spēks, lai salauztu bruņas, kuras tu esi 
uzaudzējusi ap sava darba lielo veidojumu.

Nekad, mana māsa, tu nepiedzīvosi to, ko tu sev ieceri -  nekad -, kamēr tu ļausi 
sava darba augļiem izplēnēt šī kuba iekšienē.

Mani vārdi ir smagi un nopietni, un svarīgi - tu dzirdi: nekad!
Tu  balsties  uz  pilnīgi  aplamiem priekšstatiem,  jo  tikai  no  došanas,  lai  kā  tā 

izpaustos, rodas pamats  tā  īstenošanai,  ko mēs glabājam sevī  kā  ideālu un gaišu 
piepildījumu!

Tik  bieži  es  tev  jau  esmu  teicis:  “Dod,  dāvini,  staro,  un  šī  bagātība  tiks  tev 
tūkstoškārt  atmaksāta.”  Tu klausījies  manī,  bet  tikai  īsu laiku,  tad atkal  aizslēdzi 
durvis, un šodien es atkal redzu aiz tevis saceļamies pātagotāju spēku, kas tevi dzen 

* Šeit Zigvarts runā par Dagmāras dvēselisko nostāju, viņa, lai sasniegtu savā  
mākslā to labāko, pilnīgi izsmeļ savus spēkus vingrinājumos un tāpēc netiek dāvināt  
savu varēšanu cilvēkiem.
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pretī tam mērķim, kuru tu šādi domājies sasniegt un no kura tu ar tādu pašu ātrumu - 
attālinies!

Uzklausi mani, mana māsa, paliec mierā, ļauj visam, kas tevi ierobežo, no tevis 
atkrist,  un  šādi,  nevis  trakā  skrējienā,  bet,  mierīgi  stāvot,  brīva,  atlaidusi  visu 
sasprindzinājumu, ieraugi mērķi!

Es gribētu tēlot tev kādu ainu.
Tu esi kā ceļotājs uz liela ceļa un nes katrā rokā pa pilnības ragam. Tavs skrējiens 

ir tik ātrs, ka nasta, ko tu turi savās rokās, jāpiespiež sev klāt, lai tā neizslīd un nekas,  
neviens pats ziediņš no šīs pilnības nepazūd - tik cieši tu piespiedi to sev klāt.

Daudz savādāka būtu aina, ja tu ietu savu ceļu viegli un spārnoti un redzētu visu 
to skaistumu, visus ziedošos kokus un laukus, kuri gaida tavas sirds sveicienu, tavu 
acu spožumu un visu to pārpilnību, ko tu vari dot! Tā būtu “saulaina ainava”, kur 
ceļa malās ziedi sulīgi mirdz un pilnas vārpas noliecas. Bet tā es redzu tevi ejam šo 
ceļu it kā vētrainā rudens dienā un spēkus, kurus tu varētu tūkstoškārt atraisīt došanā, 
paliekam neizmantotus un izgaistam.

Manam uzdevumam, manas misijas ar jums “uzbūvei” man vajadzīgs ne tikai tavs 
“uzbūvējošais”, bet arī tavs gaišais došanas spēks. Atstāj mērķi, kuru tu, nepazīstot 
ceļu, domājies redzam iezīmētu savā priekšā un raugies tam pāri - uz spožu, daudz, 
daudz skaistāku, daudz, daudz pilnīgāku, daudz, daudz aplaimojošāku mērķi, mērķi, 
ko es tev rādu, un gaišo ceļu, kas turp ved.

Izkāp no savām vecajām drānām, kuras tevi žņaudz, kuras tev spiež un tevi traucē, 
atbrīvojies no visiem “vajag”, no jebkādas “nepareizas gribēšanas” un tikai nodod 
sevi  manās  rokās!  Tad  es  tevi  attīstīšu  -  bet  tikai  tad  - par  spēku,  kuram  ar 
“gribēšanas” spēku nav nekā kopīga, no kura paši no sevis strāvo avoti un gaisma 
spīd pati no sevis, par skaņu garu, kurš daudzveidīgi atbalsojas neizmērojami augstos 
kupolos.

Tagad tu stāvi kā uz kanceles šajā pasaules domā, pakāpienu pēc pakāpiena tu kāp 
augšup - un tomēr virs tevis ir jumts, kas paceļas pār kanceli kā vāks. Vai tu saproti, 
cik daudz bagātāk un pilnīgāk var plūst skaņas, kas piedzimst no tevis, ja tās brīvi,  
jumta netraucētas, sūta savus viļņus atpakaļ lejā, atskan visos kupolos un arkās un kā 
liels akords,  kā bezgala liela dāvana atgriežas pie tevis atpakaļ kā atbalss.  Vai tu 
saproti  salīdzinājumu?  Es redzu  un  dzirdu  tavas  būtnes  skaņu  iespējas,  šo  viļņu 
bezgalīgo spēku, un es vienlaikus redzu, kā tu kavē to brīvo atraisīšanos, uzliec tām 
virsū klusinātāju un meklē savu uzdevumu piepildījumu pa maldīgiem ceļiem.

Nekad tu tos tur neatradīsi - nekad! To es drīkstu tev šodien teikt. Nežēlīgs vārds, 
tomēr,  ja  tu  pievērsīsies  tam  dziļā  izpratnē  pareizi,  tad  tas  neliksies  tev  pārāk 
cietsirdīgs, bet gan kā brīdinošs sauciens pēdējā brīdī. Mainies, vēl ir laiks!

Maini virzienu, un tai vietā, kur tu pagriezīsies, atstāj savu saspringto gribu katrā 
ziņā kaut ko sasniegt, atstāj visu, kas tevi dzen un ierobežo, nokrati to no sevis kā 
nonēsātas, tumšas drānas!
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Mana māsa, es gribu palīdzēt tev un sev, un mums, jo tikai tu vari kļūt par spēku, 
kas man ir nepieciešams, par balstu, kas nes manu tiltu, ja vien tu izpildīsi šo savu 
uzdevumu viegli, brīvi, lokani! Tādu es gribu tevi redzēt un tādai tev jātop, un es 
zinu, ka šodien šo svarīgo vēstījumu neesmu uzrakstījis velti.

Paskaties  taču uz pasaulīgo matēriju  -  pēc tās var redzēt,  ka  pārlieka spriedze 
vājina pretestības spēku, mazina izturību. Tu nespēj novērtēt, ar ko riskējat, ja kāds 
no jums nepilnīgi izpilda to, kas mums jāpieprasa. Bet es redzu, jo es jau saskatu sev 
priekšā savas izpildītās misijas darbu visā tā gaišajā dižumā: “Tiltu!”

Reiz es jums teicu, ka es uzņēmos par jums atbildību, bet vienlaikus katrs no jums 
uzņemas atbildību par mani un manu darbu, kuram jārodas

Gaismā un Spēkā, un Skaņā.
Atraisi,  mana  māsa,  visu  savas  būtnes  skanīgumu dodot  -dodot  visos  došanas 

veidos - un no tā radi savu iekšējo celtni. Tad tas būs doms no mirdzošiem kristāliem, 
un tas ar saviem torņiem un smailēm no Zemes sniegsies mūsu reģionos. Un tajā būs 
kāpnes, pa kurām mēs nokāpsim lejā. Tad kopā ar tevi mēs īstenosim to, ko tu vēlies 
sasniegt un pēc kā tu ilgojies savā mākslā: palīdzēt celt  tiltu no jūsu pasaules uz 
mūsējo!
            Es svētīju tevi!

Zigvarts

1935. gada 7. jūnijs
(Vēstījums māsai par Dagmāras drīzo nāvi.)

Beidzot  -  beidzot! lai  svētīta  šī  stunda,  kad tu  atkal  pilnīgi  pievērsies  man un 
mums, mīļā māsa. Es gribu tev šodien ļoti daudz ko teikt, jo tik daudz man jāpasaka 
šajās dienās un šajā stundā.

Viena no mūsu loka drīz ieies savā mūžīgajā dzimtenē. Viena ir noslēgusi savu 
dzīvi. Šī viena, man uzticīgā, drīz kļūs par jaunu saistošo locekli starp jums un mani, 
jo viņa izauga no kopienas un attīstījās šajā lokā, kuram mēs visi piederam.

Tagad viņu pārņēmis dziļš  miers,  jo viņa ir  izcietusi  savas miesiskās ciešanas. 
Viņas dvēsele jau sen ir pievērsta gaismai un paceļas pāri ierobežotajam lokam, kas 
viņu  apņem.  Jums  šis  process  arvien  vēl  ir  kaut  kas  mīklains,  tomēr  jūs  visi 
noraugāties savas māsas aiziešanā tik mierīgi, tik zinoši, ka tas modina cieņu pret 
jums.  “Kurš  šādi  mirst,  mirst  labi!”  Liela  svētība  ir  nabaga  slimniecei  saules 
caurvītais plīvurs, kurā jūs viņu ietinat ar savām lūgšanām, ar saviem stariem. Vēl 
tikai viens tumšums paliek pieķēries viņai, un es lūdzu jūs arī to vēl notraukt: tas ir 
tas, kas saistīts ar ķermeņa ciešanām, ar jūsu, ak, tik saprotamām sāpēm un vēlmēm, 
kuras vēl ik pa laikam izpaužas. Taču pati slimniece to neapzinās, tikai es to redzu un 
lūdzu jūs par to domāt.

Tik gaišs ir viss viņas priekšā! Esiet droši, es viņu sargāju, savu uzticamo māsu, 
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kura savā dzīvē man tik bezgala daudz ir dāvājusi. Turpmāk pastāvīgi apzinieties, ka 
es viņai tagad esmu pavisam tuvu.  Lieliska atkalsaredzēšanās notiks starp viņu un 
mani, un visi brāļi mūs pavadīs, un nekas nešķirs jūs no viņas. Un tā es pateicos 
katram no jums par visu to mīlestību, rūpēm, lūgšanām, palīdzību un spēku, ko jūs 
dodat manai mīļajai māsai. Es pats stāvu viņai klāt līdz ar gaišajiem viņas kopienas 
brāļiem kā viņas un jūsu skolotājs un vadonis šeit un arī taipusē.

Ļaujiet man jūs svētīt un jūtiet mani kā drošību un gaismu blakus slimniecei.
Mūsu Dievs un Tēvs svētī viņu caur mani,  -  un es svētīju viņas nabaga slimo 

čaulu caur jums.
Jūsu mūžīgais brālis Zigvarts

1935. gada 9./10. jūnijs
(Pie Dagmāras nāves gultas.)

Žēlastība  pār  jums  un  jūsu  māju!  Tā  es  runāju  kādreiz,  kad  laimes  straumes 
neizmērojamā  pilnībā  pārpludināja  jūs,  jūsu  dzimteni  un  jūsu  māju.  Toreiz  no 
visaugstākajām augstienēm plūda lejup gaisma, spēks un vienotība. Jūsu gars izauga 
līdz bezgalībai un mūsu dzimtene kļuva par garīgās darbības un radīšanas centru. Ta 
tas bija toreiz, kad loks cieši noslēdzās un māsas atjaunoja vecās saiknes.

Jūs visi, ikviens no jums bija liesma - liesma, kas dzīvinoši un aplaimojoši kvēloja 
manā jaunrades laukā un no turienes gaišiem viļņiem plūda atpakaļ, augstāko varu 
spēku apdvesmo-ta. Tā auga laime, un ar to jūs arvien ciešāk saliedējāties kopā.

Taču, kur ir gaisma, tur iebrūk arī ēna. Citas varas gribēja sagraut visu, ko jūs esat 
uzbūvējuši. Un bija labi, ka jūs turējāties tālu no šiem pretstrāvojumiem. Tāpēc šie 
spēki zaudēja un atplūda atpakaļ.

Līdz ar viņas ciešanu un visu citu traucējumu pārvarēšanu, kuri jūs sāpinājuši, 
pazūd  pēdējais  pelēkais  mākonis.  Viņas  pārcelšanās  mūsu  dzimtenē  ir  jūsu  visu 
augšāmcelšanās,  jo  viņas  ciešanas  bija  saistītas  ar  jūsu likteni,  liela  ir  viņas 
augšāmcelšanās stunda! Jau tagad jūs tūkstoškārt jūtat svētību, ar kādu jūsu lūgšanas 
izgaismoja slimnieces gultu.

Vēl  viņas  gars  guļ  snaudošā  mierā,  bet  liegos  jūsu  mīlestības  viļņus  viņa  jūt 
skaidri un droši zina, no kurienes tie nāk, jo viņas gars ir zinošs!

Es stāvu viņai blakus un sargāju viņas miegu, tā ka nekas netiek viņai klāt, un tā 
pirmajos gaišajos mirkļos viņa vispirms ieraudzīs mani!

Mana griba ir viņas pilnīgā laime, tā ka viņa netraucēti un nenomākti sasniegs 
savu  modro  apziņu,  lai  pilnīgā  gaismā,  savas  mākslas  harmoniju  nesta,  jūsu 
mīlestības apņemta, ienāktu gaišajā dzimtenē.

Tā jums tagad par viņu jādomā: saldos sapņos iemidzis bērns - manis un viņas 
eņģeļu apsargāts.

Jums visiem arī  es pateicos par gaišo,  vareno spēku,  ko jūs dāvājat  māsai  un 
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meitai visgrūtākajās stundās. Kādreiz viņa pati pateiksies jums par to, tad, kad jūs 
sāksiet lidot un viņas svētā priecīgā dzīve kļūs visiem meklējošajiem par spēku un 
visiem vājajiem par svētību!

Tā es tagad atkal eju pie viņas un sveicu jūs visus - un sveicu viņu no jums visiem!
Jūsu mūžīgais brālis

jūsu laimīgais Zigvarts

1935. gada 15. jūnijs
(Dagmāras pamošanās garīgajā pasaulē.)

Mīļotie bērni, es atkal gribētu jums tik daudz pateikt par to, ko es jūtu. Vilnis pēc 
viļņa nāk pie manis, jūsu siržu sūtīts un no jūsu mīlestības dzimis. Spēcīgie dzīves 
viļņi. Jūs esat nokāpuši no savu cilvēcisko ieradumu sliedēm un sūtāt - DAGMĀRAI 
un MAN - savu mīlestību.

Pamodusies no dziļa miega, viņa šodien īsus brīžus bija pilnīgi pie jums. Viņa 
zināja, ka šodien viņas mirstīgās atliekas tiks guldītas zemes klēpī. Viņa smaidīja, jo 
zināja visus rituālus un bija apmierināta, ka jūs visu izpildījāt, kā viņa vēlējusies. 
Viņa vēl nezina par savām sāpēm, viņas gars vēl nenodarbojas ar to, kas bijis. Viņa 
dzīvo tikai tagadnē, saprotiet viņu! Nekādas sēras, kas nāk no jums, neliek viņā atkal 
atdzīvoties  sāpīgām  atmiņām.  Nē,  jūsu  mīlestība  spēj  veicināt  šo  viņas  apziņas 
stāvokli  -  un  tagad  viņas  gars  nenomākts  ik  dienas  gūs  par  visu  arvien  lielāku 
skaidrību.

Mani viņa bieži sauc vārdā, un, jo vairāk atgriežas viņas atmiņa, jo arvien tuvāk ap 
sevi viņa jūt mani. Bieži viņa jau runā ar mani, un viņu pārņem augstākās laimes 
brīži, kad viņa uztver no jums skaņas vai mīļus, cēlus vārdus. Bet viņu vēl ieskauj 
aizmirstības plīvurs, un tā tam ir jābūt!

Un vēl daudziem plīvuriem ir jākrīt, un ir daudz svētīgāk to visu pārdzīvot miegā, 
nekā  garam līdzpārdzīvojot.  Tādēļ  es  sargāju  viņas  miegu,  kā  māte  sargā  mīļotā 
bērna dusu, atvairot visus trokšņus, lai viņš sabijies nepamostos.

Šajā miegā viņa pārdzīvo bezgala daudz, un vareni ir enerģijas viļņi, kas nāk no 
viņas. Ta sauktā “doma par nāvi” jau dzīves laikā bija viņai tik saprotams jēdziens, 
ka viņa ne reizi nejutās pārsteigta, kad šis fakts ienāca viņas apziņā.

Tik bieži mēs turam viens otra rokas, un kā brīnumu viņa arvien no jauna taustot 
sajūt manējās. Viņa tik maigi un iejūtīgi tās spiež. Bet - viņa mani vēl neredz, kā 
migla ir starp mums, jo nav manos spēkos dot viņai tagad redzes skaidrību. Tomēr 
tas ir tik skaisti - man tik neizsakāmi skaisti - saņemt sveicienu un dvesmu no vecās 
Zemes dzimtenes! Šo roku, kuru jūs visi, mani mīļotie, tikko esat skāruši, šo roku es 
turu tagad visdziļākajā pateicībā! Cik skaidri es jūs visus jūtu caur šo roku. Jā - jūsu 
Zigvarts padevībā un svētākajā mīlestībā ir noslīdzis uz ceļiem šīs rokas priekšā, jo 
tā tur jūs - un tā tur mani, tā sniegta jums visiem atvadoties un mani tā tagad tur 
sveicinot!
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Paldies jums visiem! Paldies, Dagmāra, mīļā starpniece, paldies par tavu dzīvi - 
par tavu nāvi!

Zigvarts

1935. gada 14. jūlijs
Es, Zigvarts, runāju ar tevi!
Tu pareizi sajuti - tā bija Dagmāra. Viņa gribēja ar tevi runāt, bet, tā kā tu nebiji 

uzreiz gatava klausīties, pāri viņas modrajai apziņai atkal nogūlās plīvuri - un tagad 
viņa guļ.

Viņas  degsme  un  viņas  dzīvīgums,  saistīts  ar  zināmu  uzbudinājumu,  viņai 
noskaņojoties runāt, ir tik liels un izlieto tik daudz spēku, ka viņa uzreiz iemieg, ja 
jūs neesat tūlīt gatavi.

Kad viņa atkal pamodīsies,  viņa tev šo to pateiks,  kamēr tu gulēsi,  tikai to tu 
nevarēsi  uzņemt savā modrajā apziņā kā to,  kas tiek pierakstīts.  Viņa šodien ilgi 
apspriedās ar mani par jums un jau ir pārdomājusi savu darbu ar tevi, lai tas būtu 
jums pavisam pozitīvs un aktīvs, un ir jau izlēmusi, ko grib tev pateikt.

Es tikai tagad pa īstam viņu iepazīstu. Dažas nianses tomēr netiek ievērotas, kad 
cilvēki ir dažādās atšķirīgās esamības formās, kamēr viņi kopā ir vienā un tai pašā, 
tad ne līdz galam iedziļinās cits citā. Mani iedvesmo viņas dzirkstošā enerģija, kuru 
jau vienmēr jutu! Tikko viņa pamostas, tūlīt ir pilna enerģijas un ekstāzē par jauno 
darba lauku. Domās viņa strādā pie šiem plāniem arī savos miera periodos, proti, 
pārejas posmos, kas ved pie pamošanās, un tas ir ļoti daudz. Lielākā daļa cilvēku 
pazaudē sevi sapņainās fantāzijās, bet viņa to darīja vien tikmēr, kamēr nebija sācies 
modrais  periods.  Es  ar  lielu  interesi  vēroju  šo  tapšanu  un  neparasti  ugunīgo, 
temperamentīgo visu viņas iespēju atraisīšanos, daudzas no kurām šajā inkarnācijā 
nemaz neizpaudās. Šis tas no tā, ko nedz es, nedz jūs nenojautāt, bija apslēpts un 
aizsegts un tikai tagad nāk gaismā. Es bieži vien brīnos, kad atkal atklājas un atraisās 
kāda jauna lapiņa! Tie ir viņas zemes dzīves garīgā darba augļi, ka nokrīt aizsegi no 
viņas sasniegumiem daudz agrākajās in-karnācijās.

Jūsu Zigvarts sveic jūs visus!

1935. gada 22. jūlijs
(Pirmais Dagmāras vēstījums.)

Pēdējās nedēļās, kad es vēl biju saistīta ar savu ķermeni, es vēl nevarēju jums kaut 
ko īsti nozīmēt. No manis gan dažreiz izplūda vēlmesdoma, taču tās īstenošana bija 
jāatstāj augstākām varām - es biju par vāju. Toties pavisam citādi ir tagad, nu es 
patiešām varu sākt strādāt ar visiem saviem spēkiem, un kad es pilnīgi ieiešu šajā 
lietā un pilnīgi pārvaldīšu sazināšanās tehniku, tad tik jūs redzēsiet,  kā es varu ar 
jums dzīvot un darboties.
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   Man tas  taču bezgala  daudz vieglāk nekā Zigvartam; toreiz  jūs  bijāt  pavisam 
nepieredzējuši  visās  šajās  lietās,  un  viņam  vajadzēja  jūs  vispirms  atmodināt  un 
izglītot! Par to visu jums jāpateicas viņam! Kas tas bija par milzīgu darbu, to es varu 
pareizi novērtēt tikai tagad, tāpēc ka es pati atradu sagatavotu augsni, kurā man tikai 
jāsēj ... Ja Zigvarts nebūtu veicis ar jums un ar mani šos priekšdarbus, es vēl ilgi - un 
ļoti iespējams, ka vispār nekad - nevarētu ar jums saprasties. Katram no jums tas, ka 
es varu būt tik tiešā saiknē ar jums un jums palīdzēt - un ka jūs man varat palīdzēt, ir 
dāvana, kurai var pieskarties tikai godbijīgi: kā kaut kam ļoti svētam.

Īstenībā tas ir īpatnēji, kā es jūs redzu. Tā ir redzēšana, kas pa lielākai daļai ir 
izjūta sava veida ritmā. Visskaidrāk var redzēt būtnes vai cilvēkus, kuru starojuma 
ritms līdzīgs paša ritmam, un jo vairāk tas atšķiras no paša ritma, jo neskaidrāka ir 
bilde.  Viss  ir  tik  caurspīdīgs  -  gandrīz  kā  stikla  ķermeņi,  kas  vizuļo  un  spīd 
visdažādākajās krāsās un niansēs. Ikviena izjūta, ikviena spēcīga doma rada kādu 
krāsu, kas tad ļauj visam atmirdzēt  vai arī  visu aptumšo un saduļķo.  Man ir ļoti 
interesanti to vērot. Tādējādi es mācos daudzus labāk iepazīt, dažus - citādi iepazīt.  
Tu man esi kā atvērta grāmata vai, teiksim, kristāls, kas ir nevis no cieta, bet gan no 
poraina  materiāla.  Es  redzu  tevi  visu  un  arī  saprotu  katru  krāsas  toni,  kas  tevī 
uzliesmo, tas ir tik dabiski, jo mēs tomēr esam tik ļoti “vienotas” un bijām tādas jau 
dzīvē. Te nav nekā apslēpta, bet vietām ir tikai kaut kas traucējošs, kura dēļ es vēl 
nevaru pilnīgi, kā to vēlos, ļaut savai būtībai ieplūst tavējā. Man vēl jāpaciešas, un es 
to arī daru, taču šajā gadījumā man tas tomēr nenāksies viegli, jo man ir ļoti liela 
vēlme - atkal būt pilnīgi pie tevis - un vēl vairāk, tādēļ ka tagad tas var būt vēl  
pilnīgāk! Bet arī tas ir skaisti - gaidīt šo mirkli un zināt, ka tas reiz pienāks!

1938. gada 10. augusts

(Dagmāras vēstījums viņas miesīgajām māsām.)

Jūsu  dēļ  mani  nodarbina  ļoti  nopietnas  domas.  Man  jāatzīstas,  ka  jūs  man 
sagādājat lielas galvassāpes, jo es taču jūs tik ļoti mīlu un es redzu, ka ne ar vienu no 
jums nevaru izdarīt to, ko esmu apņēmusies. Toreiz, kad es sastādīju darba plānu 
Zigvartam, tā bija tieksme viņam palīdzēt un mīlestība uz jums, vēlme jūs attīstīt; 
taču tam vēl nebija stingra pamata, kā tas ir šodien - jo šodien, pēc satricinošajiem 
notikumiem, par kuriem es jums drīkstēju ziņot, mana tieksme ir daudz apzinātāka 
un mērķtiecīgāka, jo šodien es vairs nestāvu jūsu priekšā tāda kā toreiz. Šodien es 
nostājos jūsu priekšā kā VIENS, kurš ir REDZĒJIS, kas notiek un kādēļ jāstrādā ar 
visu savu spēku, -šodien es piederu pie gaismas cīnītājiem, kam ir augsti uzdevumi, 
kurus viņi ne tikai paši sev uzdod, bet kuri viņiem tiek uzdoti un kuri viņiem noteiktā 
laikā jāizpilda. Tā ir svēto likumu uzticēšana! Es tiku pieteikusies dažādiem darbiem, 
un  tie  man  tika  uzticēti,  un  man  tie  jāizpilda.  Man  rokās  ir  ugunīgais  zināšanu 
zobens, un to, kuram bijis šis varenais pārdzīvojums, vairs neviens nevar apturēt.

Viens no maniem mērķiem esat jūs un vēl daži citi, un man jūs visus noteiktā laikā 
jānoved līdz zināmai pakāpei - protams, es negribu neko nevienam uzspiest, bet es 
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taču redzu, ka jūsu dvēseles cieš badu un slāpes un ka tās allaž ir pasaulīgas lietas, 
kuras jums neļauj pareizi remdināt šo badu un šīs slāpes un līdz ar to stigri nostāties 
uz ceļa, pa kuru jums vajadzētu droši iet - jau sen!

Jums gan ir interese par visu, kas nozīmē patiesas zināšanas, to es zinu, taču jūs 
pārāk ilgi gaidāt, lai tās jums tiktu ērti pasniegtas, visam citam jūs dodat priekšroku - 
un aizpildāt savu dienu ar lietām, kuras nevar kā paliekošu vērtību paņemt līdzi citā 
dzīvē! Pārbaudiet sevi vienu nedēļu un katru vakaru izpētiet ļoti precīzi, ko jūs esat 
15 vai vairāk nomodā pavadīto stundu laikā guvuši no tā, kas ir paliekošs!

Mani mīļie, jums man jāpiedod, ka es ar jums šodien esmu šķietami tik nelaipna, 
bet,  ja  jūs  padomāsiet,  jūs  redzēsiet,  ka  tajā,  ko  es  jums  saku,  ir  daudz  vairāk 
mīlestības nekā tad, ja es stāstītu jums par savu pieķeršanos un teiktu mīļus vārdus.

Es gribētu jums palīdzēt un vēl vairāk: es gribētu glābt jūsu pašreizējo dzīvi
Jūs jau esat to nodzīvojuši pāri pusei, un vai jūs domājat, ka panāktais ir to gadu 

desmitu vērts, ko jūs esat pavadījuši uz Zemes? Protams, es vērtēju jūs pēc visai 
augstas  mērauklas,  jo  jūs  nepiederat  pie  viduvējībām.  Šis  pārākums  ir  agrāko 
sasniegumu rezultāts,  bet jāstrādā arī  turpmāk! Nepietiek ar to,  ka cilvēks paveic 
1000 sīkumu,  pasaka 1000 vārdu,  grib izdarīt  1000 lietu,  tomēr neko nedara,  ka 
cilvēks  daudz  ko  uzņemas,  taču  ļauj  sevi  ietekmēt  visvisādām  šķietamām 
nejaušībām. Vai jūs zināt, ka tumšās varas strādā visai rafinēti, lai ar dažnedažādiem 
trikiem novērstu cilvēkus no nodarbošanās, kas var radīt mūžīgās vērtības? Vienreiz 
šis, citreiz tas attur cilvēku; viņš saka: “Cik žēl!” - un nākamajā dienā atkārtojas tieši 
tas  pats,  un cilvēks  kā  akls  neredz,  ka  te  darbojas  spēki,  jā,  pretspēki, kuri  grib 
aizvilināt dvēseli prom no gaismas ceļa! Šai ziņā jānonāk pie skaidrības; bet cilvēks 
saka sev dienas beigās: “Tas ir šausmīgi, es netieku uz priekšu!” Viņam būtu sev 
jāsaka: “Tumšās varas sēdēja man uz kakla, un man nebija spēka tās pieveikt!” - tā 
būtu patiesība!

Svarīgs ir  ikviens cilvēks,  ikviena atsevišķa dvēsele; svarīgi, vai tā ar visu savu 
gribu un visu savu spēku pievērsīsies Kristum, Gaismas Garam, un uzvarēs tumšo 
varu, kas ar visiem līdzekļiem grib traucēt augšupeju.

Svarīgs ir ikviens! Mūsu vadonis Mihaēls sauc visus cīņā. Jūs piederat pie šo svēto 
loka, kas sastāv no gaismas kareivjiem.
Visi spēki tiek piesaukti,  lai cīņa par Kristu drīz tiktu izcīnīta, citādi pārāk daudz 
dvēseļu būs jāupurē iznīcībai.

Jauna diena aust, bet tikai tiem, kuri nāk līdzi, kuri nepaliek stāvot, kuri, ieguldot 
visu, kas viņiem ir, grib kalpot KRISTUM.

Mihaēls iet mums pa priekšu, un mums viņam jāseko! Viņa sauciens aizskan cauri 
visām debesu un Zemes sfērām: fanfaru skaņas, un viņš pulcē savus kareivjus. Tiem, 
kurus viņš sauc, jāseko viņam, un jūs viņš ir saucis, un šodien viņš sauc jūs vēlreiz 
caur mani!

Tas ir lielais atmodas sauciens, kam es šodien lieku ieskanēties, bet pavisam citādi 
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nekā tad, kad es pirmoreiz par to runāju, jo šodien es esmu ne tikai Dagmāra, kas 
kopā ar  jums dzīvoja savu dzīvi  un bija  aizdegusies  svētajai  mūzikai,  -šodien es 
esmu kāds, kurš Mihaēla kareivju pulkā atdod visu savu liesmojošo spēku!

Es sveicu jūs, - es, Dagmāra, kas kopā ar Zigvartu cīnās Mihaēla armijā par
SAULES GARU KRISTU !

1938. gada 22. augusts
(Vēstījums no Dagmāras.)

Pirmīt  es  runāju  par  “saucienu”.  Pirmais  noteikums  ir  tāds,  ka  cilvēkam  tas 
jāsadzird  -  tā,  lai  tas  atbalsotos  viņā  un  atmodinātu  viņā  “jā”  - nevis  pasaulīgi 
skanošu, bet gan tādu, ko var sadzirdēt gara pasaulē. Jā, kas no visdziļākajām cilvēka 
Es  dzīlēm ielaužas  gara  pasaulē  un saceļ  viļņus.  Tā ir  atbilde! Un gara  pasaule 
ieklausās;  tas  ir  pieskāriens,  ar  ko  cilvēks  iesniedzas  viņpus,  garīgajā  pasaulē. 
Tādējādi gara pasaule tiek aicināta no savas puses sūtīt straumes, kas palīdz Zemes 
cilvēkam un viņu atbalsta. Ta ir mijiedarbība: gara pasaule ir gatava dāvināt savus 
spēkus,  bet  no  cilvēka, no  katra  atsevišķa  cilvēka  vispirms  jāizskan  impulsam, 
saucienam gara pasaulei,  tad tā  drīkst  -  un tad tai  tas jādara -  atvērties kopīgam 
darbam.

Šī saikne ir pirmais solis, pirmais etaps. Ir izveidots saistošais loceklis, bet tagad 
sākas “tapšana”. Šī saikne ir kā sēkla, kas, tikai saskaroties ar zemi, var atraisīties un 
uzsākt  savu  attīstības  procesu.  Tāpat  ir  ar  dvēselēm,  ja  tās  ar  savu  visintīmāko 
saucienu, ar “atbildi” sasaistās ar garīgo pasauli.

Tas ir sākums!
Tagad pēc stingriem likumiem sākas atraisīšanās. Tāpat kā sēkla izšķīst un atbrīvo 

no sevis savus veidojošos spēkus, tā atraisās arī dvēsele, ja tā ir iegūlusies Patiesības 
straumē un tiek vaļā no vienīgi šķietamā pasaules redzējuma.

Gluži tāpat kā kāda cilvēka fiziskais veidols nav viņš pats, bet gan tikai kāds no 
viņam  izveidotiem,  viņa  patieso  Es  būtni  aizsedzošiem  tēliem,  kas  daudziem 
cilvēkiem liek noticēt,  ka tas ir  viņš pats,  tā notiek ar visām radības izpausmēm. 
Fiziskā parādība ir tikai tā fakta atspoguļojums, kas stāv aiz tā īstenībā.

Aiz katra dzīva objekta - ar to es domāju visas radības valstības - jums ir jāatšķir  
atspoguļojums, šķietamība, kas ir  acīm redzama, un tas,  kas slēpjas aiz tā,  kas ir 
patiess.

Patieso izjust aiz šķietamības - atšķirt no atspoguļojuma -tas ir darbs, skološanās, 
kas ikvienu - atbilstoši viņa spējām -agri vai vēlu novedīs pie izziņas rezultāta.

Tā pamazām nokrīt šķietamās pasaules kulises, un aiz tām mēs redzam patieso. 
Uz  to  jums  jātiecas  -  bet  ne  tikai  ar  domāšanas  vingrinājumiem,  tas  ir,  pareizi 
veiktām  meditācijām,  bet  gan  ar  apzinātu  darbu  pie  sava  iekšējā  cilvēka.  Tas 
ikvienam no sevis jāizkaļ.
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Es sveicu jūs visus un sūtu jums visiem visu savu mīlestību!
Dagmāra

1938. gada 27. augusts

(Vēstījums no Dagmāras.)

Pirmais, kas jums jāīsteno, lai ieliktu pamatus būvei, ir darbs pašiem ar sevi!
Patiesīgums, pašdisciplīna, skaidrs, neuzlabots pārskats par paša rīcību, gatavība 

palīdzēt jebkuram, kam jūs esat vajadzīgi, - un, kas attiecas uz darbu garā, gribas 
stiprināšana un ieraduma kritizēt citu darbus un nedarbus pārvarēšana un saasināta 
paškritika - par to jums vispirms jārūpējas.

Tad, kā jau teicu, jums precīzi jāiedala sava diena: laiks darbam un laiks mieram - 
un abi jāizmanto tam, kam tie ir  domāti,  -  tiem jāmijas vienam ar otru,  pie tam: 
darbam jābūt jēdzīgam un mieram - stiprinošam. Reiz jāizbeidz niekošanās un laika 
izšķiešana, kad tiek darīts viss iespējamais un tomēr beigās nekas nav padarīts! Jūs 
zaudējat  vissvētīgākās  lietas,  kas  jums tika  dotas  kā  ķīla;  jo  laiks  ir  trauks,  kas 
neatvairāmi piepildās ar saturu. Tā nekad nav, ka kāda cilvēka laika trauks paliek 
tukšs, ja vien viņš pārvalda savas piecas maņas. Saprotiet mani - jūsu laika traukos 
saturs nepārtraukti ieplūst - nepārtraukti - , bet svarīgi, kas tas ir par saturu. Dienas 
beigās jūs nevarat paturēt nevienu loti  svara,  ja jūs to izlejat,  un jūs varat ievākt 
svarīgu ražu! Tā nav tukša pļāpāšana, kad saka, ka  katra minūte,  katra sekunde ir 
vērtīga.  Katra  ir  kā  ķīla,  ar  ko  var  iegūt  mūžības  vērtību,  un  var  arī  ļaut  tām 
bezkrāsaini un bez jebkāda satura aizplūst lielajā iznīcības straumē.

Laiks, jūsu  griba un jūsu  domāšana ir  instrumenti:  jūsu domāšana aptver,  jūsu 
griba rada, un laiks iekaļ to sevī. Nākamreiz es gribu runāt ar jums par klusumu.

Dagmāra

1938. gada 2. septembris
(Vēstījums no Dagmāras.)

Tātad es gribēju runāt ar jums par “klusumu”, jo tas ir ļoti svarīgs elements, kas 
pieder pie īstas cilvēka attīstības. Jūs saucat par klusumu situāciju, kad jums apkārt 
viss ir kluss, kad jūsu fiziskās maņas neuztver nekādas skaņas; ne par šādu klusumu 
es gribu runāt, bet gan par iekšējo klusumu. Tas pieder pie pamatu pamatiem, uz 
kuriem jūs varat uzbūvēt savu atraisīto esamību. Jums jādibina sevī šis klusums kā 
vissvētākais altāris,  pie kura jūs vienmēr varat rast  patvērumu un atkāpties aiz tā 
svētajiem mūriem, kad jums tas ir nepieciešams. Cilvēki vairs nepazīst klusumu tā 
visdziļākajā būtībā, tāpēc mēs tik reti varam atrast dvēseles, kuras reaģē uz mūsu 
vārdiem,  jo  mēs runājam šajā  klusumā,  tikai  šajā  klusumā mēs varam darboties. 
Mums cilvēku nemiers ir kā stipra vētra, kuras dēļ nevar nedz tuvoties krastam, nedz 
noenkuroties.  Tāpēc  lielākajai  daļai  cilvēku  vārdi,  kurus  viņu  aizgājušie  mīļotie 
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varētu  teikt,  izgaist  vējā,  -  jo  viņi  nav  gatavi  klusumam.  Citādi  tāda  saikne  kā 
mūsējā, šodien nebūtu tik reta parādība, bet kādu mierinājumu un laimi tā varētu 
sniegt!

Jums jāmēģina radīt sevī klusumu, tas pieder pie dvēseles spēkiem, kuri jums sevī 
jāieaudzina.

No šī klusuma spēku centra jūs varat ļoti daudz ko uzcelt un pa to jūs varēsiet 
vīties augšup, lai paveiktu visu to lielo un grūto, kas jums jāpaveic.

Cilvēki,  kuri  attīsta  sevī  šo klusumu,  ir  līdzīgi  kokam ar  dziļu  mietsakni  -  ap 
viņiem var trakot vētras, tomēr viņi nesatricināmi saglabā mieru. Radot sevī šādu 
klusumu, jūs varēsiet daudz labāk un ar lielākiem panākumiem nekā citkārt  veikt 
visus savus darbus.

Vispirms šis klusums, ko jūs būsiet sasnieguši, kļūs par jūsu balstu, vēlāk tas kļūs 
par ķīlu, kurā ne tikai mēs, bet arī augstās būtnes spoguļos savu vaigu kā spogulī - 
līdz cilvēki nonāks savā attīstībā tikt tālu, ka kļūs par Dieva spoguli!

Šajā klusumā garīgais laiž savas saknes un ar laiku pārveido Zemes cilvēkus par 
Dieva cilvēkiem.

Es drīz nākšu atkal, tādēļ ka man jums jāsniedz vēl dažas pamatmācības.
Es sveicu jūs                                                                                         Dagmāra

1939. gada 7. februāris
(Dagmāras vēstījums par sakramentu būtību.)

Jā, es drīkstu jums kaut ko teikt par šo jautājumu.
Es, Dagmāra, esmu šeit un runāju jums.
Visiem sakramentiem ir paralēles šeit, lai cik dīvaini jums tas liktos attiecībā uz 

dažiem no tiem. Sakraments šeit, protams, ir kaut kas cits nekā uz Zemes, tomēr tā 
iedarbība notiek paralēli.

Sāksim  ar  kristīšanu:  tā  notiek  mirklī,  kad  dvēsele  starpstadijā  pirmo  reizi 
pārdzīvo Kristus strāvojumu un savienojas ar to.

Vakarēdiens patiešām tiek celebrēts kā dvēseles caurstrāvošana ar Kristus būtību, 
tātad šeit notiek vēl intensīvāka savienošanās nekā kristīšanas brīdī.

Ir tāda dvēseļu savienošanās, kuru vārda pilnā nozīmē var nosaukt par divu būtību 
saplūšanas sakramentu.

Patiesie priesteri taču tiek iesvētīti arī dievišķajā, tātad sfēriskajā pasaulē, un tad 
priesteru iesvētīšanas rituāls uz Zemes ir tā atspulgs.

Arī tas, kurš nolaižas no garīgajām pasaulēm matērijā, piedzīvo iesvētīšanas brīdi. 
Tātad,  vai  jūs  varat  sev  iztēloties,  ka  ikviens  sakraments  kļūst  par  sakramentu 
patiesajā nozīmē tikai tādēļ, ka tam šeit - augšā - ir patiess substances trauks, no 
kuras, noplūstot līdz Zemei un sabiezinoties, taps zemes sakraments.
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Vakarēdiens šeit ir kaut kas tik neaprakstāmi svēts, ka es par to gandrīz nemaz 
nevaru runāt, jo tā laikā Kristus būtība patiesi pāriet mūsos. Mums ir ilgi jāgatavojas,  
un  tad  nāk  Kristus  strāvas,  un  katrs  pārdzīvo  to  atbilstoši  savam  iekšējam 
briedumam. Starpnieki gan ir augstās eņģeļbūt nes, citādi mēs nemaz nevarētu izturēt 
Kristus strāvojumu, tas mūs iznīcinātu. Un tas ir tik spēcīgs, kaut arī nokļūst līdz 
mums caur starpniekiem, ka mēs nemaz nejūtam šos starpniekus, tikai nojaušam.

Bet ir vēl svinības, līdzīgas īstām kulta ceremonijām, tas ir, celebrēšanai, bet ar 
Vakarēdienu tā nav - vismaz mēs par to neko nezinām, tam tad būtu jānotiek tik 
augstās sfērās, ka mēs to reāli nepiedzīvojam.

To  es  jums,  lai  arī  vēl  nepilnīgi,  drīkstēju  teikt  par  kultu.  Varbūt  atlikušos 
jautājumus es varu papildināt kādā citā reizē.

Tāpēc ka jūs par to runājāt, es saskatu iespēju to vieglāk uzzināt.
Es sveicu jūs visus!

Jūsu Dagmāra

1939. gada 8. februāris
(Pēdējā vēstījuma turpinājums.)

... Tātad staru ķēdē, ko veido eņģeļu kori, ir viens - es nezinu, kā lai to nosauc -  
“pagrieziena punkts”, un šajā pagrieziena punktā notiek pārveidošana. Lejup no šī 
pagrieziena punkta hierarhiju kāpnēs eņģeļi upurē zemāk stāvošajai pakāpei, pavēsta 
svētos noslēpumus un sniedz spēkus un atklāsmes. Kāpnēs augšup no šī pagrieziena 
eņģeļi ir pavērsušies augšup un upurē Kristum sevi pastāvīgā pašaizliedzībā!
Šajā  pavērsiena  punktā  notiek  metamorfoze,  proti,  pateicoties  Exusiai, Troņu, 
Ķerubu un Zēravu upuriem, it kā filtrēts un tādēļ cilvēkiem panesams un pieņemams, 
Kristus upuris plūst lejā, un no zemākiem pakāpieniem eņģeļi aizvada to tālāk.

Visās kulta pārvērtībās piedalās kopējais eņģeļu koris, kas aizvirza no upurēšanas 
spēkiem par pārvērtību un Kristus spēkiem kļuvušās, cilvēkiem panesamās plūsmas 
lejup.  Katrai  pakāpei  šajā  rituālā  ir  savs  pavisam noteikts  uzdevums,  lai  patiesi 
varētu notikt pārvērtība Kristus substancē. Ja kaut viena hierarhija neizpildītu savu 
uzdevumu, transsubstancija paliktu nepilnīga vai, drīzāk, vispār nevarētu īstenoties.

Tādējādi tas, ka var norisināties īstā transsubstancijas mistērija, patiesi ir eņģeļu 
darbs.

Sveicini visus mīļotos no manis!
Dagmāra
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1939. gada 9. februāris
(Vēstījums no Dagmāras.)

Par šādu vēstījumu saņemšanu es gribu teikt jums, lūk, ko: tādu sazināšanos, kāda 
ir mūsējā, ir noteikti vieglāk apgūt, nekā, piemēram, apmācīt kādu mediju. Tas ir 
daudz grūtāk, jo tad cilvēkam ir jābūt ar medija spējām, bet mūsu sazināšanās veidu 
gandrīz vienmēr  var  sasniegt  ar  pacietību.  Mūsu  attiecībās  medija  dotības  ir 
blaukuslieta. Tātad jūs redzat, ka daži  noteikti varētu saņemt šādus vēstījumus, ja 
vien ļoti to vēlētos.

1939. gada 5. jūnijs
(Vēstījums no Dagmāras.)

Es jau sen gribēju tev pastāstīt, ka mēs esam satikuši Rūdolfu Šteineru. Zigvartam 
tas bija viegli, jo viņš ir pazinis viņu dzīvē - un viņš paņēma mani līdzi. Zigvarts līdz 
šim nav uzmeklējis Rūdolfu Steineru, jo gribēja vispirms paveikt darbu ar mūsu loku 
līdz noteiktai pakāpei un tikai tad saistīties ar viņu. Nu tas ir noticis, un starp abiem 
norisa  liela  un  ļoti  nozīmīga  saruna.  Tas  likās  nepieciešams  arī  tādēļ,  ka  kopš 
pagājušā  gada  darbības  centri  ir  ļoti  tuvinājušies.  Rūdolfs  Šteiners  jau  sen  visu 
zinājis, bet ir gaidījis, kamēr Zigvarts pats pie viņa atnāks! Tagad viņi daudz ko ir 
pārrunājuši, un Zigvarts aizgāja no viņa ļoti bagātināts. Tas arī man bija liels mirklis, 
kad es pavisam apzināti tuvojos šim dižajam, spožajam garam. Viņš pats jau ilgāku 
laiku ir visu vērojis, taču, kamēr cilvēks pats nav kļuvis pietiekami “modrs” lielo 
garu tuvumam, tie var būt cilvēkam tuvu, bet viņš tos neredz.

Caur to,  ko tu kopš manas aiziešanas no Zemes esi  garīgi  strādājusi  (studējot 
antropozofiju,  tulk.), es ar augošu interesi un izbrīnu pazinu šo garu. Saproti, viņš 
atspoguļojās man no tā, kas tevī veidojās kā domas un ko es ar lielu pateicību kā 
bezgalību labdarību no tevis uzņēmu. Bet tagad notika tieša satikšanās: dvēsele ar 
dvēseli, gars ar garu - un tad nu es tomēr biju ļoti dziļi aizkustināta.

Man tiešām bija grūti pārvarēt nožēlas sajūtu, ka mēs esam vienlaikus dzīvojuši uz 
Zemes  un  es  netiku  aizvesta  pie  viņa.  Lai  gan  tam  visam,  protams,  bija  dziļš 
pamatojums.

Cik sāpīgi to izjutīs dvēseles, kuras tika savestas kopā ar viņu un nav aptvērušas, 
ka tā bija liela dāvana, kuru tās varēja tvert ar abām rokām.

Tagad es panāku kaut ko caur tevi, bet tu izdarītu man lielu pakalpojumu, ja, cik 
vien bieži iespējams, lasītu viņa rakstus vismaz pusbalsī. Tas, ko tu pilnībā nesaproti,  
nedzīvo plastiski tavās domās, un to es nevaru no tām nolasīt. Bet, ja tu lasi skaļi, 
viss atkal kļūst tikpat dzīvs kā kādreiz izrunātie vārdi, un tad es varu no to substances 
ar skaņas starpniecību formēt to, kas ir izveidojies kā realitāte kādās citās smadzenēs. 
Tas ir apkārtceļš, kā es varu sev palīdzēt. Ja tev tas ir grūti, tad pietiek arī, ja tu lasītu  
skaļi tikai atsevišķas vietas, kuras pati nevari uzreiz aptvert.

Dagmāra
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1940. gada 24. marts. Lieldienu svētdiena.
(Vēstījums no Dagmāras.)

Ir pienācis laiks ļaut iejaukties spēkiem, kuru uzdevums ir dziedinoši un saistoši 
atdzīvināt abu mūsu pasauļu mijiedarbību.

Šeit ir  lielas gaviles! Daudzi,  kas ir atnākuši šurp, cer spēt rast  tiešo saikni ar 
saviem palikušajiem.  Es  gan  vēl  neesmu noskaņota  tik  optimistiski,  jo  to  nevar 
uzburt  pat  šīs  varenās  straumes.  Bet  daudziem šāda  spēja  var  jau  iezīmēties,  lai 
realizētos kādā no nākamajām dzīvēm.

Es drīkstu tev  teikt:  šo  spēku nes  agri  mirušo  bērnu dvēseles.  Spēku straume 
objektīvi iespiežas starp mūsu un jūsu pasaulēm, un agri mirušo bērnu dvēseles ir 
starpposms starp “būtnēm” no turienes un no šejienes; tās ir viņas, kas, tā teikt, veido 
šīs straumes dvēselisko elementu, tā garīgo dzīvīgumu. To nevar kritušie kareivji, jo 
tieši viņi attīstījās uz Zemes tā, ka padarīja aizu vēl lielāku. Bet šīs bērnu dvēseles, 
kuru saknes palika vēl šeit garā un kuras tikai tramīgi ielūkojušās Zemes esamības 
tumsā, tās nāk atpakaļ ar spēcīgiem gribas impulsiem, lai nolaišanās matērijā atkal 
zaudētu vienu daļu sava baisuma.
Dagmāra

1941. gada 21. janvāris
(Vēstījums no Zigvarta.)

Ielieciet no rīta, pamostoties, savas pārdomas un nākamās dienas darbus pilnīgi 
Kristus rokās, sauciet Viņu un sakiet Viņam:

Kristus!
Paņem mani šodien līdzi sava ceļa grūtajās gaitās,
Jo kalpojot gribu es iet ar Tevi,
Spīdot ļauj manai gaismai ar Tavējo saplūst,
Un lai Tavas kaujas top arī manas kaujas,
Ņem arī savu kalpu, Kungs, savā ceļā!

Izrunājiet vairākkārt katru teikumu citu pēc cita. Tas rada vibrācijas un stiprina 
savienošanos ar Kristu un nodošanos Viņam.

Zigvarts
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1941. gada 15. maijs
(Kapelā.)

Viena mūžība ir aiztecējusi,  jauna sāk celties augšup gaismas sfērās no tumšās 
pagātnes klēpja.

Šī  mūžība  ir  Kristus  mūžība,  kas  no  jauna  grib  savienoties  ar  cilvēci.  Viņa 
ciešanas  darbojas  caur  cilvēkiem  un  meklē  ceļu  pie  brīvības.  Tas  ir  ceļš  tīrajā 
Gaismas sfērā, kurā tās ir iegājušas.

Ietversim šo apziņu vārdos:

“Gaisma no tumsas tapusi,
Spēks no gaismas piedzimis,
Gaišums no gaišuma pacēlies,
Nāve caur gaismu pārvērsta,
Uguns gaismā aizdegta,
Kristus mīlestība gaismā uzliesmo!”

Šo lūgšanu es jums devu toreiz, lai jūs varētu iepriekš nojaust šo lielo notikumu.
Es mīlu jūs visus ar vienādi lielu mīlestību, kas grib parādīt jums ceļu pie brīvības, 

kuru jūs varat izcīnīt.
Es, jūsu Zigvarts, svētīju jūs!

1944. gada 21. jūnijs
Es tas esmu, Zigvarts, kurš gribētu pateikt te dažus vārdus!
Nebīstieties, Kungs ir tuvu!
Ikviens satricinājums uz Zemes šeit ir tikai kā aizvērts pumpurs, kurš atveras, - 

ikviena dvēsele, kas atstāj miesu, ir jauna zvaigzne mūsu debesīs.
Ikviena sirds, kuru sāpes atbrīvo no saistības ar matēriju, iemirdzas garā. Tā jums 

jāaplūko  šie  notikumi  no  sava  redzējuma,  kas  ved  tālu,  tālu  pāri  naidam un  tā 
cilvēciskajām sekām.

Kungs ir tuvu, tas ir lielais pagrieziens pie Gara, kas sāksies ar vētras šņākoņu. 
Kad mūsu Kungs pieskarsies Zemei ar vienu savas pēdas pirkstu, tad viss apklusīs.

Domājiet par to, lai jūs pārdzīvotu šo vareno mirkli līdzi garā un nevis pasaulīgajā 
apziņā. Vēl Kristus spīdoša sfēra ir virs tumsas, kas pārklāj Zemi, bet pēc maza brīža 
notiks  tās  izlaušanās.  Mihaēls,  svētais  Mihaēls  gatavo  šo  izlaušanos,  viņš  pats 
caurdurs ar savu šķēpu, ar liesmojošo krustu cauri Zemes miesu. Toreiz, kad tika 
caurdurta Pestītāja sirds, tā bija piepildīšanās. Šodien tā būs atpestīšana, kad pasaules 
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sirdij,  kas  tagad  ir  Zemes  miesa,  ar  Mihaēla  šķēpu  atkal  tiks  izcīnīta  saikne  ar 
garīgajām pasaulēm.

Gara cīņa ar apakšējo pasauli, tās ir mūsdienu cīņas.
Uzvarai  ir  jānāk,  jo  pats  Kristus  ir  leģionu  karavadonis;  kuri  šeit  cīnās  par 

Gaismas uzvaru. Jūs drīkstat piedzīvot šo Gaismas cīņu un Gaismas izlaušanos vēl 
fiziskajā ķermenī.

Nebaidieties - ap jums ir tik gaišs - , drīz mūsu sēklas graudi drīkstēs uzsākt jaunu 
dzīvi.

Es sveicu jūs visus, kuri drošiem soļiem ieejat no tumsas gaismā.
Es, Zigvarts,

un visi jūsu mīļotie debesu pasaulē sveic jūs.

1944. gada 26. un 27. oktobris
Tikai pāris vārdos man jums jāpasaka, kā mēs visi, kuri ir jums tuvu, šajos bezgala 

grūtajos laikos jūs pastāvīgi apņemam ar pavisam smalku gaismas plīvuru. Un šis 
gaismas plīvurs izgaismo jūs gan no iekšpuses, gan no ārpuses, tā ka tumsa netiek 
pie jums, ja vien jūs paši neatverat tai vārtus!

Un  to  mēs  šodien  gribējām  jums  lūgt,  mīļotie  brāļi  un  māsas  gara  kopienā. 
Nedariet to, nekad neatveriet vārtus, jo tad ir ļoti grūti aizturēt to, kas plūst iekšā! 
Vienīgi tas jums draud.

Ņemiet to vērā! Mēs visi, kuri jūs mīlam, drīkstam brīdināt jūs par šīm briesmām, 
piekļaujiet sev jo ciešāk gaismas plīvuru, lai neviens valdziņš neatslābst, tad jūs esat 
pasargāti no visa.

Ikvienam tas jāzina, un ikvienam no jums jārīkojas atbilstoši tam, tad jūs varat 
mierīgi raudzīties pretī nākotnei. Es saku jums to, es, brālis un priesteris. Un ar mani 
ir visi jūsu mīļotie garā.

Zigvarts

1944. gada 27. novembris
(Vēstījums no Dagmāras.)

Tas ir kaut kas liels, kas man tev jāpastāsta un jāpaziņo, jo šeit, mūsu pasaulēs, ir  
noticis visaugstākais.

Šodien  bija  ļoti  svētas,  satricinošas  svinības.  Visu  nāciju  cīnītāji  piedzīvoja 
iesvētīšanu. Viņi nāca nepārskatāmajās rindās - virkne, kurai nebija ne sākuma, ne 
gala - tas bija vareni.
Viņiem visiem acis bija ciet kā akliem, un viņu prāts bija pilnīgi pavērts uz iekšu.

Es redzēju viņus klusi ejam garām, tomēr es dzirdēju ikvienas dvēseles melodiju, 
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ko varēja uztvert kā bezgala intīmas un aizkustinošas skaņas.
Viņi visi  zināja,  ka iet  pretī  kādam svarīgam brīdim, tādēļ  visi  bija vairāk vai 

mazāk noskaņoti uz “gaidu” melodiju. Man pietrūkst vārdu, lai pareizi attēlotu to, ko 
mēs pārdzīvojām. Tas bija tik aizraujoši, ka cilvēks, kas būtu fiziskajā tērpā, tiktu 
pilnīgi izrauts no biezā tērpa pārdzīvojuma vērienīguma dēļ. Bet mēs mūsu smalkās 
uzbūves dēļ varam panest šādus satricinājumus.

Tātad klausies: tūkstoši klusi gāja pretī kādam mērķim, kuru viņi tikai juta, bet 
nevarēja redzēt ar savām garīgajām acīm.

Tas bija tā, it kā kāds magnēts viņus pievilktu un liktu visiem tiekties pēc viena 
mērķa.

Tad bija klusums - tūkstoši sasniedza mērķi!
Un maz pamazām es redzēju, kā viņu garīgie ķermeņi izgaismojas no augšas. Viņi 

kļuva  līdzīgi  gaismekļiem,  kuru  augšējā  daļa  sāk  spīdēt.  Kļuva  arvien  gaišāk  un 
gaišāk, kamēr uz katra galvas tapa redzama liesma. Daži spīdēja apžilbinoši gaiši, 
citi mazāk, bet visiem virs galvām vijās liesmas.

Kļuva tik gaiši, ka šim gaismas spēkam vajadzēja rast izeju.
Mēs  visi,  kuri  drīkstējām  būt  klāt  un  vērot  šo  lielo  parādību,  sasprindzināti 

gaidījām, kas tagad notiks.
Tad mēs jutām, kā sāka formēties pirmatnēji varenais Radošais Vārds - tas auga 

un auga, tas piepildīja mūs, katru mūsu daļiņu, kamēr mēs paši jutāmies kā tapuši no 
šī Radošā Vārda. Bija tā, it  kā katrs no mums tiktu vēlreiz radīts, tik vareni mūs 
pārņēma šī ar katru brīdi pieaugošā Vārda vara.

Visi nometās ceļos, un katra no šiem tūkstošiem dvēseļu sāka skanēt.
Bija gaisma, Vārds un melodija.
Nav iespējams kaut vai aptuveni attēlot to, ko mēs pārdzīvojām, kad Vārds, kurš 

vispirms kā Radošais spēks caurvija ikvienu mūsu esamības daļu, ļāva mums uztvert 
un aptvert tā saturu.

Uguns  mēles  liesmoja  virs  ceļos  noslīgušajiem kareivjiem,  un Radošais  Vārds 
šalca kā dzīvību nesošais orkāns caur viņu rindām. Tas bija visvarenākais notikums, 
kādu es jebkad drīkstēju un varēju pārdzīvot.

Kā lai  es aprakstu to,  kas mūsos norisinājās:  mūsu Kristus dāvāja sevi katram 
vienā lielā komūnijā.

Tad viņi visi tapa redzoši. Viņu garīgās acis atvērās, un viņi ieraudzīja Kristu! Un 
tie pazina Viņu, kurš bija dāvājis tiem sevi.

Tad izlauzās spontāns mīlestības, visdziļākās godbijības, neizsakāmas pateicības 
vilnis, un šis vilnis vēlās kā varenā kosmiskā paisuma bangas lejup uz jūsu Zemi un 
pārlauza tumšo bruņu kārtu, kurā Zeme pašlaik ir ietverta. Radās lielas plaisas, un 
gaisma ieplūda cauri tām - pie jums! Jums vajadzētu kļūt akliem, ja jūsu ķermeņa 
biezums neveidotu aizsargslāni.

237



Tumšā kārta ir sabirzusi.
Varens “Allelūja!” atskanēja no visām mutēm, un šis slavas dziedājums aizplūda 

arī lejup līdz jūsu Zemei. Šie kareivju miljoni nu ir redzējuši Kristu, viņi drīkstēja 
uzņemt Viņu sevī apzināti, un tas ir tik varens pārdzīvojums, ka joprojām darbosies 
caur daudzām viņu inkarnācijām. Viņi visi ir kļuvuši  kristieši, Gaismas kareivji, jo 
Kristus ir viņus pārliecinājis un visu piedodošā Kristus mīlestība ir viņus atbrīvojusi. 
Tagad arī mēs esam sapratuši šī kara lielo mistēriju.

Pasaules kaujas cīnītāji tika iesvētīti par cīnītājiem par Kristu!
Katram no  jums,  kurš  uzzinājis  to,  ko  es  Dieva  žēlastības  dēļ  drīkstēju  jums 

paziņot, tas jāglabā dziļi jo dziļi savā sirdī un tur jāļauj nest augļus. Tad mūsu Kristus 
lielais mīlestības darbs var arī uz Zemes iedegt liesmas virs cilvēku galvām un viņu 
sirdīs.  Tad  jūs  svinēsiet  kopā  ar  mums  lielo  kareivju  armijas  komūniju,  kas 
vienlaikus kļuva par lielo Vasarssvētku notikumu.
Es sniedzu jums savu roku kopējam ceļam

jūsu Dagmāra

1944. gada 13. decembris
(Vēstījums no Dagmāras.)

Šodien es gribu atbildēt uz jautājumu, kuru es redzēju jūsos uzplaiksnījām, kad jūs 
lasījāt lielo vēstījumu, jo tagad es varu vēl dziļāk ieskatīties visos notikumos.

Kareivji,  kuriem vēl  jāizpilda  kāds  uzdevums  uz  Zemes  un  kuri  vēl  nedrīkst 
pacelties lielajā Gara cīnītāju armijā, dalās divās lielās grupās.

Vieni ir tie, kuri tagad līdzpārdzīvojuši lielo notikumu, ja viņi bija tam nobrieduši 
un atvērti. Otri ir tie, kuri veido pretpolu pirmajiem. Tie ir kā izdedži. Lielā uguns 
nevarēja viņus atraisīt, un viņi nepiedzīvo žēlastību, kas tiek arī nenobriedušajiem - 
teiksim, rāmi necienīgiem -, jo viņu varoņa nāves dēļ viņiem ir liela priekšrocība, lai 
cik primitīvi vai nešķīsti viņi būtu.

To dēļ, kuri vēl tagad krīt par savu tēvzemi un pāriet garīgajā pasaulē, varenais 
Vakarēdiena notikums un Svētā Gara uzņemšana nepārtraukti turpinās. Viņi visi tiek 
tajā iesaistīti un redz Kristu.

Kopš šīs lielās svinības ir sākušās, tās piepildās arvien tālāk. Ko tas nozīmē, man 
atkal ir grūti jums paskaidrot:

Visa  mūsu  debesu  telpa  tiek  attīrīta  caur  šīm  nepārtrauktajām  piepildīšanās 
plūsmām. Tās ir kā pelde, no kuras arī mēs iznākam, varētu teikt, jaunāki. Viss ir kā 
no jauna radīts. Radošais Vārds brāzmo bez apstājas tālāk un caurskaņo kārtas citu 
pēc citas, un visu apskaidro, un attīra.

Tā ir neizsakāmi aplaimojoša mijiedarbība, jo Radošais Vārds, kas tagad ieskanas, 
varēja ieskanēties tikai uz šo tūkstošu kareivju upuru un izziņas spēku bāzes, kuri ir 
uzsākuši  lielo  atklāsmju  gaitas.  Savukārt  viņiem bija  vajadzīga  sevi  uzupurējošā 
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mūsu Kristus mīlestība, lai tiem atvērtos redzošās, pazīstošās dvēseles acis. Tādējādi 
mijiedarbība  starp  Pestītāju  un  atpestītajiem  ir  avots,  no  kura  nepārtraukti  plūst 
žēlastības straumes.

Daudziem  kareivjiem  uz  Zemes  ir  pilnīgi  konkrētas  nojausmas  pieredze  par 
notikumiem pārpasaulēs. Daži ir pārdzīvojuši to primitīvi, citi apgaismoti, katrā ziņā 
straume, kas nes Radošo Vārdu, top arvien lielāka un arvien varenāka, tā ka drīz tikai 
ļoti nedaudzi spēs noslēgties no šīs ietekmes.

Tādējādi turpinās attīrīšana - kārtu pēc kārtas. Augšā no visaugstākajām jomām 
jau it kā smidzina zvaigžņu lietus uz Zemes un Zemē iekšā. Vecā Zeme lēni atveras 
kā kauss, kurā iepil zvaigžņu rasa. Ikviena dzīva būtne izslāpusi dzer šo zeltaino lietu 
un veldzējas ar to.

Arī  dabas  valstību  būtnēm  ir  sākusies  ārkārtīga  aktivitāte.  Tas  savā  valstībā 
darbojas līdzi pie pasaules atjaunošanas. Domājiet visi, sevišķi svētajās naktīs, par šo 
notikumu.

Lasiet vārdus, kurus uzrakstīja pravietis Jānis: “Sākumā bija Vārds, un Vārds bija 
pie Dieva, un Dievs bija Vārds. Tas bija sākumā pie Dieva.” Un šis Radošais Vārds 
tagad, nolaižoties pakāpi pēc pakāpes, iekrīt ikviena labas gribas cilvēka dvēselē.

Kristus no jauna pārņem Zemes radīšanu savā ziņā, un, lai Viņš to varētu darīt 
pavisam citādi nekā toreiz, Viņam palīdz tie tūkstoši, kuri ar visu savu esamību ir 
nodevušies  Viņam,  lai  veidotos  jauna  pasaule.  Toreiz  Kristus  uzņēmās  cilvēces 
ciešanas, šodien ciešanām jāsagatavo ceļš Kristum. Un pāri visām šīm norisēm kā 
toreiz spīd Bētlemes zvaigzne:

Miers uz Zemes!
Mani mīļie, nu es esmu jums pateikusi visu, ko drīkstēju. Es sāku nogurt, jo arī 

man šādi vēstījumi nozīmē lielu sasprindzinājumu.
Sveicini visus, kurus es mīlu

Dagmāra

1944. gada 25. decembris. Vakars.
Gaismas vēsti mēs gribam jums, mīļie, šodien pavēstīt, jo jums visiem jāzina, ka 

mūsu Pestītājs, pateicoties brāļu un māsu ciešanām uz Zemes, ir saņēmis spēku, kas 
viņam jāsaņem, lai garīgi iemiesotos.

Tikai no šīs nakts tumsas, no kuras skan miljonu cilvēku sāpju kliedzieni, Viņš var 
smelties smalko substanci, kas Viņam vajadzīga šim savam upurgājienam.

Jā, tas ir  otrais upurgājiens, un tomēr daudz savādāks. Nekas no visiem toreiz 
redzamajiem brīnumiem, nekas, ko Viņš veica kā augošs Dieva Dēls un kam ļāva 
notikt, tagad vairs nenotiek.

Pašlaik viss notiek iekšēji.
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Viņš neveiks nekādus ārējus brīnumus, taču jo stiprāk Viņš iedarbosies, jo viss, 
kas notika ar miesisko Es, šoreiz atkrīt, un visa palīdzība tiek sniegta iekšējam Es.

Ir noticis pagrieziens.
Tas ir ļoti liels pagrieziens cilvēku jēdzienos (izziņā). Vācijas telpa atrodas centrā, 

no tās staro gaismas kūļi līdz pat zemeslodes malai un pāri tai mūsu kosmosa sfērās. 
Vēl cīnās naids un sarūgtinājums, sātanisko spēku triumfs ar ciešanu cauraustajiem 
gaismas ceļiem, kuri gan vairs nevar mainīties, tādēļ ka tie tika notverti un iekausēti 
Kristus  tik  ļoti  gaidītajā  gaismas  un spēka  avotā,  kas  Viņam ir  vajadzīgs  savam 
iemiesojumam ēteriskajā elementā. Vēl tas nav novests līdz galam, taču pastāvīgi 
Viņam pieplūst ciešanas, ticībā un ilgās pārvērstās ciešanas, tāpēc vairs nav vajadzīgs 
ilgs laiks, lai mūsu Pestītājs līdz galam izpildītu savu brīvprātīgi uzņemto misiju.

Šausmas pēc šausmām piepilda Zemes telpu, bet tagad tās stundu pēc stundas 
izgaismojas, un lūgšanu gaišie stari caurvij smagās, drūmās baiļu masas!

Dzīvot nozīmē ticēt,
Ticība ir cerība,
Cerība ir spēks,
Spēks ir mīlestība -
Un mīlestība ir mūsu Pestītājs!
Āmen.

Esiet svētīti jūs, svētīta jūsu māja, svētītas jūsu lūgšanas un svētīti visi, kurus jūs 
svētījat.

Āmen un āmen.
Jūsu draugu pulks debesīs
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Pēdējais vēstījums no Zigvarta

No Tavu asiņu spēka, Kristus, 
lai iestaro Tavas telpas vidū 
pārvērstais Zemes apvalka tēls.
No cilvēka gribas un ticības 
radās jauna seja,
lai tagad, savienota ar Dieva dievišķo spēku, 
ieplūstu
Viņa svētā pirmsākuma klēpī.
Āmen.
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