
 

PAR GATAVOŠANOS NĀKAMAJAI DIENAI 
 

 

…Mūsdienās cilvēkiem būs noteikti jāuzzina vēl citas lietas. Pašlaik viņi vēl nezina dzīves noslēpumu, kas 

ir saistīts ar cilvēces pašreizējo attīstības periodu. Senākos laikos, pirms 15. gadsimta vidus cilvēkam 

nebija īpaši jāievēro šis noslēpums. Pašlaik ir nepieciešams tam pievērsties. Šis dzīves noslēpums ir tas, 

ka cilvēks patlaban miesiski, dvēseliski un garīgi ir tādējādi veidots, ka viņš ik nakti raugās uz to pilnīgi 

apzināti. Tātad naktī mēs piedzīvojam ieskatu nākamajā dienā un darām to kopā ar būtni, kuru mēs 

saucam par eņģeli. Jums tas nav jāuztver no cilvēciskās ziņkārības redzespunkta, jo tas būtu pilnīgi 

nepareizs redzespunkts. Jums tas jāuztver no gluži praktiska redzespunkta, jo tikai tad, ja cilvēks būs 

pilnīgi pārņemts ar šo noskaņojumu, viņš pieņems pareizus lēmumus, viņš ņems līdzi savās dienas gaitās 

pareizās domas. Pieņemsim pavisam konkrēti: kādam cilvēkam, teiksim, plkst. 12 kaut kas jāizdara. Par 

to, kas viņam jāizdara, viņš jau ir apspriedies ar savu eņģeli iepriekšējā naktī. Tā tas ir ar cilvēku kopš 15. 

gadsimta vidus. Viņam tas nav jātur savā apziņā, nav jābūt ziņkārīgam par to, taču cilvēkam vajadzētu 

būt pārņemtam ar noskaņojumu, ka tas, ko viņš ir pārrunājis ar savu Eņģeļbūtni iepriekšējā naktī, viņam 

jāpadara auglīgs dienas gaitā… 

Tas nozīmē, ka to, ko tu dari, tu dari saskaņā ar iepriekšējās nakts gaitā pārrunāto ar savu eņģeli. Tās ir 

lietas, par kurām pašlaik jārunā. Ir jārunā par to, ka cilvēkam būs jāmācās uzskatīt šo dzīvi starp 

piedzimšanu un nāvi par garīgi dvēseliskas dzīves turpinājumu, ko viņš ir pavadījis pirms piedzimšanas. 

Jārunā par to, ka cilvēkam visas viņa dzīves gaitā ir jāprot piedzīvot savā būtībā Dieva atklāsmes. Un 

jārunā arī par to, ka cilvēkam jānes cauri visai viņa dzīvei spēcīga apziņa: to, ko tu dari no rīta līdz vakaram, 

tu esi pārrunājis ar savu eņģeli no iemigšanas brīža līdz pamošanās brīdim. 

 

Vakara meditācija 

Es nesu savu sāpi 

Rietošai Saulei, 

Lieku visas savas rūpes 

Tās kvēlojošajā klēpī. 

Mīlestībā šķīstītas, 

Gaismā pārveidotas,  

Tās atgriežas atkal 

Kā veicinošas domas, 

Kā spēks 

Upurpriecīgiem darbiem. 

 

Rīta meditācija 

Uzvarošais Gars! 

Caurliesmo 

Biklo dvēseļu nespēku, 

Sadedzini patmīlu, 

Aizdedz līdzcietību, 

Lai pašaizliedzība – 

Cilvēces dzīvinošā straume – 

Bango 

Kā garīgās 

Atdzimšanas avots. 

 


