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PRIEKŠVĀRDS

Esi sveicināts, lasītāj! Mēs esam priecīgi sveikt tevi 
šajā grūtajā, ērkšķainajā, bet ārkārtīgi interesantajā un 
aizraujošajā ceļā, ko esi uzsācis, lai izzinātu savu Senču 
pieredzi. Ir pienācis laiks iegremdēties cilvēces Senajā 
Mantojumā, tās Garīgajā un materiālajā Kultūrā.

Ja mēs mūsdienu sabiedrību iztēlotos kā vienu lielu 
ēku, tad mūsu Senču pieredze šajā gadījumā būtu pa
mats. Bet ikvienam bērnam ir skaidrs: jo stingrāki pama
ti, jo stiprāk stāv ēka. Tas pats sakāms par vēsturi, kas ir 
cilvēka daudzu tieksmju un viņa uztveres pamatā. Tāpēc 
jo labāk orientējies Senajā Mantojumā, jo skaidrāk ap
zinies savu vietu Dzīvē, dziļāk izproti pats sevi un visu 
pasaulsēku.

Daudzu mūsdienu notikumu saknes ietiecas dziļi pa
gātnē, kuru mēs ar tevi šīs grāmatas lapaspusēs iepazī
sim. Un pirms mēs ķeramies pie tāda visnotaļ svarīga un 
vienlaikus ārkārtīgi interesanta un aizraujoša priekšmeta 
izpētes kā vēsture, rodi sevī atbildi uz vienu jautājumu: 
kālab tev tas ir vajadzīgs. Un vai vispār ir vajadzīgs. Tas 
ir ļoti svarīgi. Nelasi tālāk, ja nespēj atbildēt uz šo jautā
jumu.

Ja tev vēsture nav nekas cits kā garlaicīgs priekšmets 
skolā, tad tādā gadījumā, mūsuprāt, šī grāmata nav do
māta tev.
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Bet ja tu:
-  savā Dvēselē esi romantiķis un vēlies iepazīties ar 

Senās Gudrības Glabātāju aizraujošo pasauli un ienirt 
tajās Zināšanās, kuras viņi gadu tūkstošiem sargājuši no 
tumsas spēkiem;

-  ja tev Senais Mantojums nav tukša skaņa;
- ja tu alksti uzzināt to, kā cilvēce dzīvoja Senajos 

Laikos un kāds Spēks un Gara varenība viņiem piemita;
-  ja tu gluži vienkārši esi atvērts kam jaunam;
-  ja tu centies kļūt labāks, gudrāks un stiprāks, lai iz

prastu pats sevi un ieņemtu sevis cienīgu vietu šajā pa
saulē, tādā gadījumā šī grāmata ir domāta tieši tev. Atver 
to un drosmīgi iegremdējies Seno Tēlu pasaulē, kas ir 
veikusi ļoti garu Ceļu cauri gadu simteņiem, cauri tūk
stošiem un pat miljoniem gadu. Šis garais Ceļš ar savām 
saknēm ietiecas Mūžībā un Bezgalībā.

Tēli, kurus tu sastapsi šajā ceļš, nekur nav pazuduši. 
Tie ir mainījušies, pārveidojušies, ietiekušies mūsu zem
apziņas dzīlēs un pēc tam atgriezušies kā pasakas, biļi- 
nas, leģendas, teiksmas, dažādi nostāsti un pat senatnes 
un mūsdienu autoru darbi. Mūžībai nav robežu Laikā, 
tāpat kā Bezgalībai nav robežu telpā. Šie lēli ir mūžīgi, 
sākotnēji.

Bet kas tad ir vēsture? Mūsdienās ir zināmi daudzi šā 
vārda traktējumi. Tie visi harmoniski papildina cits citu 
un ir viena kopēja atzinuma ietvars.

Mūsdienās ar vārdu “vēsture” saprot:
1) zinātni par cilvēku sabiedrības attīstību;
2) cilvēku atmiņā saglabātu pagātni;
3) norisi, attīstību, kustību;
4) stāstījums, vēstījums par pagātni, par uzzināto (for

mulējums saskaņā ar S. Ožegova krievu valodas vārdnīcu);
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5) kas bijis vai patiesībā ir pretstatā pasakai, fabulai; 
šaurā nozīmē- vēsturisku aprakstu, rīcības aprakstu, sa
dzīves aprakstu, notikumu aprakstu, vēstījumu par noti
kumiem, par Tautu sadzīvi un dzīvi (V. Dāla vārdnīca).

Mūs Senči vārdu “vēsture” izprata vairākās nozīmēs. 
Lūk, dažas no tām.

> Vārds “vēsture”-"история”-  Tēls “истово орать”. 
Senatnē vārds “орать” nozīmēja nevis “kliegt”, kā tas 
nozīmē šodien, bet gan -  apstrādāt zemi. Vārdkopa 
“истово орать” nozīmē “dziļi apstrādāt zemi”. Citiem 
vārdiem sakot, iedziļināties notikumu, parādību, faktu 
būtībā; pamanīt un analizēt redzamas un neredzamas 
Pasaules un Visuma attīstības likumsakarības un izman
tot tās tagadnes dzīvē.

> История
Ис (из) -  (tulkojumā “no”) -  izvilkums
Top -  торить -  iemīt ceļu
И -  (tulkojumā -  “un”) -  saiklis
Я -  (tulkojumā -  “es”) -  vietniekvārds, kas apzīmē 

katru no mums.
Tātad “vēsture” ir “es”, kas iemin taku. Es, kas no 

gadsimtu dzīlēm virzos uz to, kas ir šeit un tagad.
Tātad vēsture ir mūsu katra ceļš, kas ejams, lai iz

mantotu savu Senču senseno Gudrību un pieredzi savas 
laimīgas un pilnvērtīgas dzīves radīšanai tagadnē. Tur
klāt Vēsture ir arī jau tā ceļa analīze, kurš noiets pretim 
saviem lolotajiem mērķiem.

īsi sakot, visi šie skaidrojumi un spriedumi aizved pie 
viena vienkārša kopsaucēja. Vēsture ir cilvēces Senču pie
redze, tās Mantojums. Tātad mēs šo priekšmetu apgūstam 
tālab, lai iepriekšējo simtu un tūkstošu paaudžu pieredze 
tiktu likta lietā šodien, kad tā mums ir tik ļoti vajadzīga.
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Saskaņā ar Svētajiem Vēdu tekstiem un leģendām cil
vēkam Patiesības izzināšanā jāorientējas pēc trijiem gal
venajiem kritērijiem:

-  personiskās pieredzes,
-  kompetenta cilvēka (Skolotāja, Aizbildņa, speciālis

ta) pieredzes,
-  Senču pieredzes.
Ja tie visi vienā balsi cilvēkam apliecina, ka viņa seci

nājumi ir pareizi, tad kļūda nav iespējama.
Ja kāds no kritējiem ir pretrunā ar diviem pārējiem, 

tas nozīmē, ka kaut kur esi kļūdījies vai nonācis pie ne
pareiza secinājuma. Tātad nevajag steigties ar lēmuma 
pieņemšanu un ir nepieciešams attiecīgo jautājumu iz
strādāt pamatotāk.

Vēsture ir arī Senču pieredze, proti, trešais Patiesī
bas Izzināšanas kritērijs. Mēs tāpēc pamatīgi apgūsim 
šo priekšmetu, lai izdarītu secinājumus šodien. Pagātnes 
kļūdas nedrīkst atkārtoties tagadnē un vēl jo vairāk nā
kotnē. Taču mūsu Senču iestrādes un diženie sasniegumi 
nedrīkst nogrimt Lētā, proti, tie liekami lietā mūsdienās. 
Pagātnes kļūdas un sasniegumi - tās ir Gudrības pērles, 
piemērs un antipiemērs tagadnē un nākotnē.

Tam visam bijušas savas saknes. Bet, ja tu alksti uz
zināt, no kurienes stiepjas cilvēces saknes, tātad arī ta
vas saknes, jo tu esi cilvēces neatņemama sastāvdaļa, tad 
tādā gadījumā laipni lūdzam mūsu pasaulē -  Senās Gud
rības Dārgumu Glabātāju pasaulē! Vai vienkārši -  Senču 
Mantojuma jeb vēstures pasaulē!



KĀ LASĀMA Šī GRĀMATA

Šī grāmata paredzēta visiem, kuri vēlas iepazīties ar 
cilvēces Senču pieredzi Vissenākajos Laikos. Visupirms 
tie, protams, ir skolēni, kuri savas mācibu programmas 
ietvaros izjutuši nepieciešamību cilvēces pagātni apgūt 
visā tās daudzveidībā. Taču mūsu vēstījums būs intere
sants un noderīgs arī viņu vecākiem. Iespējams, ka ve
cākās paaudzes cilvēki būs sākuši aizmirst daudzus Senā 
Mantojuma momentus, un šī grāmata palīdzēs viņiem 
atsvaidzināt savu atmiņu. Nebrīnieties, ka jūs šajā grā
matā atklāsit sev kaut ko jaunu, jo viss mūsu pasaulē 
taču ir pakļauts pārmaiņām.

Lai cik dīvaini tas arī skanētu, bet arī pagātne mai
nās, jo mainās taču tās uztvere tagadnē. Tātad uz pagāt
nes notikumiem sākam reaģēt citādi. Turklāt grāmata 
būs noderīga visiem Senatnes cienītājiem ari tā iemesla 
dēļ, ka tās lapaspusēs sastapsies gan mūsdienu vēsture, 
arheoloģija, etnogrāfija, psiholoģija un virkne citu zināt
ņu, kuras Seno Mantojumu pēta ar mūsdienu metodēm, 
gan Senās Vēdu Gudrības Glabātāju Zināšanas, kuras 
savā dziļumā neatpaliek no mūsdienu datiem. Turklāt 
Mantojums, ko Glabātāji sargā kā dārgumu, ne vienmēr 
tiek atspoguļots zinātniskajā vēsturiskajā literatūrā. Mūs
dienās daudzi cilvēki tā vietā, lai apvienotu izstrādes un 
noderīgas ziņas, priekšroku dod kādam vienam no šiem
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diviem ārkārtīgi vērtīgiem Zināšanu avotiem -  vai nu 
Zinātnei, vai Glabātājiem. Šīs grāmatas autori apvieno 
abas izstrādes, kuras harmoniski papildina viena otru.

Objektīvi pieejot Senā Mantojuma izpētei, nav pieļau
jama nekādu pagātnes liecību ignorēšana. Bet mūsdienu 
vēstures zinātnes sasniegumi daudzējādā ziņā apstiprina 
Senās Svētās Gudrības Glabātāju Zināšanas. Mēs ceram, 
ka šajā grāmatā jūs atadīsit sev gan kaut ko derīgu -  gan 
jaunu, gan labi aizmirstu veco, ko vēlams atsvaidzināt at
miņā.

Turklāt grāmata noderēs skolotājiem un vēsturnie
kiem, kā arī citu disciplīnu pasniedzējiem. Tagad sabied
rībai paveras jaunas Zināšanas par Seno Mantojumu. 
Tāpēc ir nepieciešams tajā orientēties, lai neatkārtotu 
pagātnē pieļautās kļūdas un izdarītu pareizos secināju
mus nākotnei. Ir svarīgi iemācīties gūt pozitīvu piere
dzi no tiem notikumiem, kas norisinājušies pagātnē. Un 
“cilvēces rītausmas” Laiks nav izņēmums. Tieši to Laiku 
mēs arī aplūkosim mūsu vēstījuma pirmajā daļā. Auto
riem nav svarīgi aizvadīt jūs pie kādiem noteiktiem un 
konkrētiem secinājumiem. Secinājumi tikai tad ir vērtī
gi, ja pie tiem nonāk sava domāšanas procesa rezultātā 
vai ieklausoties savā sirdī. Bet spēja domāt, patstāvīgi 
meklēt Patiesību un pārdomāt liecina, ka cilvēks ir pa
tiešām kulturāls, inteliģents un savas Kultūras un Senču 
pieredzes glabātājs un paudējs. Un tieši to mums māca 
Senais Mantojums jeb vēsture, kā mūsdienās ir pieņemts 
šo Mantojumu dēvēt.

Un vēl viens moments. Tu droši vien, dārgais lasītāj, 
esi pievērsis uzmanību tam, ka daži jēdzieni šeit atšķirī
bā no mūsdienu pareizrakstības tiek rakstīti ar lielo bur
tu. Tā nav ne pārrakstīšanās, ne kļūda. Gluži vienkārši
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Senatnē lielais burts nozīmēja mūsu cieņu pret 'Ielu, 
kuru pauž attiecīgais vārds. Tāpēc tādus jēdzienus kā Zi
nāšanas, Laiks, Senči, Tauta, Kultūra, Tradīcija, Gudrība, 
Sens un daudzus cilus jēdzienus mēs apzināti rakstām 
ar lielo burtu, lai parādītu tiem cieņu. Tā darīja vecajos, 
labajos Laikos, kurus daudzi ir jau aizmirsuši un kurus 
mēs šajā grāmatā centīsimies atgādināt.

Tātad sāksim! Bet, tā kā runa būs par mūsu tālīno 
Senču darbiem, tad lūgsim, lai Viņu svētība mūs pavada 
šajā Ceļā!



Mācību sakums

Kopš brīža, kad grupa skolēnu ieradās Gaismas Tem
plī, bija pagājušas apmēram desmit dienas. Cik ilgs Laiks 
tieši ir pagājis, -  to Jaroslavs vairs neatcerējās; šajā vietā 
Laika izjūta viņam bija zudusi. No vienas puses, šīs devi
ņas desmit dienas bija aizsteigušās kā viens mirklis. No 
otras puses, katra diena šķita vesela Mūžība, un vieni ie
spaidu nogulsnējās uz citiem.

Tā bija īpaša diena. Tieši šodien Jaroslavam sāksies 
mācības viņam līdz šim nezināmajā Gaismas Tempļa 
Skolā, kuru visi dēvēja par Kalnu Mītni. Kas ir šī Kal
nu Mītne -  to puisēns nezināja, tāpat kā viņam nebija ne 
jausmas par to, kur viņš atrodas. To nezināja arī viņa ve
cāki, kuri bija aizsūtījuši zēnu mācīties pie Glabātājiem. 
Viņi tikai runāja, ka Kalnu Mītnes un Gaismas Tempļa 
atrašanās noslēpums ir zināms vienīgi šauram iesvaidī
to Priesteru-Glabātāju lokam. Šo noslēpumu neizpauž 
pat skolēniem, tāpēc viņi līdz Templim nokļuva visai
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neparastā veidā, un ne Jaroslavs, ne viņa grupas biedri 
pat aptuveni nevarēja pateikt, kur viņi atrodas. Viņi zinā
ja, ka kaut kur kalnos, un tas ari bija viss.

Kalnu Mītnes centrā atradās ļoti neparasta celtne, 
kuru dēvēja par Gaismas Templi. Tādu ēku Jaroslavs līdz 
šim nebija redzējis. Un, spriežot pēc pārējo pusaudžu se
jām, arī viņi ar ko līdzīgu nebija saskārušies. Ēka izskatījās 
neliela un bija iebūvēta tieši klintī. Un cik tālu tā ietiecās 
dziļumā un slējās augšā -  tas bija noslēpums pat tiem, 
kuri te dzīvoja pastāvīgi. To zināja vienīgi Zintnieki, kuri 
vienlaikus bija pasniedzēji Tempļa Skolā. Paši viņi dzīvoja 
Mītnē kopā ar savām ģimenēm, taču visu Laiku pavadīja 
Gaismas Templī, mācot Senās Svētās Gudrības Glabātāju 
jauno paaudzi. Arī skolēni dzīvoja ārpus Gaismas Tempļa 
robežām speciāli dzīvošanai ierīkotās kopmītnēs.

Tagad visa pirmgadnieku grupa pa Gaismas Tem
pļa gaiteņiem devās uz savu pirmo Stundu, lai apgūtu 
Seno Mantojumu. Šodien viņi saskarsies ar cilvēces Seno 
Mantojumu, kuru glabāja atsevišķas Dzimtas un Tempļi. 
Jaroslavs jau zināja, ka senos Laikos par Templi sauca ne 
tikai atsevišķu Templi, bet arī Tempļu kompleksu, kas 
sastāvēja no vairākiem Tempļiem. Viens no tādiem bija 
Gaismas Templis Kalnu Mītnē.

Apkārt Templim bija izvietojušās daudzo Mitnes ie
dzīvotāju mājas, kā arī guļbūves dažāda vecuma skolē
niem.

Pirmgadnieku grupu pa skolas gaiteņiem pavadī
ja pusaudzis Vartislavs. Viņš bija gadu vai pusotra gada 
vecāks par tiem, kuri Gaismas Templī bija ieradušies 
pirms desmit dienām. Pēc auguma viņš atšķīrās no tiem 
zēniem un meitenēm, kurus veda uz nodarbību, jo bija 
pēdu garāks nekā pārējie. Pagājušajā gadā viņš, tāpat kā
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tagad Jaroslavs, bija ieradies Tempļa Skolā un šajā Laikā 
bija spējis tā pierādīt sevi, ka viņu jau iecēla par atbildīgo 
par šo pirmgadnieku grupu. Tādi ir Tempļa Skolas notei
kumi. Pirmo gadu uzturoties Gaismas Templi, nākamie 
Zintnieki un Zintnieces atrodas to aizbildnībā, kuri jau 
zina šejienes noteikumus un ir pieraduši pie Tempļa Sko
las kārtības un atmosfēras. Atbildīgais par šo pirmgad
nieku grupu bija Varlislavs.

Pārgājiens uz mācību telpu aizņēma tikai dažas mi
nūtes, bet Jaroslavam un pārējiem bērniem šķita, ka tas 
vilkās ļoti ilgi. Pēc kāda Laika bērni nonāca plašā un 
gaišā telpā. Viņi apsēdās tā, kā Vartislavs lika, un sāka 
gaidīt. Drīz pie viņiem iznāks Skolotājs, un viņiem kā 
Gaismas Tempļa Skolas audzēkņiem sāksies pirmā stun
da. Sienas bija apgleznotas ar Jaroslavam nesaprotamiem 
zīmējumiem. Telpa drīzāk atgādināja Svētnīcu, kurā glu
ži vienkārši izkārtoti soli sēdēšanai. Sienas un griestus, 
un grīdu rotāja zīmējumi no dažādu Tautu mitoloģiskās 
pagātnes. Zēni un meitenes uzmanīgi aplūkoja šos ap
gleznojumus.

-  Gluži kā Templī! -  sajūsmināts sacīja gaišmatains 
zēns ar zilām acīm, vārdā Svjatoruss

- Tu taču esi Templi, -  viņam asi atbildēja priekšā 
sēdošā meitene. Šķiet, viņu sauca par Marinu, bet Ja
roslavs visas meitenes vēl neatcerējās.

-  Jā, tiešām, -  pusaudzis sakautrējās un novēra acis 
no meitenes, kas raudzījās viņā caururbjošu skatienu.

Jaroslavs uzmanīgi aplūkoja velvi. Augšā griestu vietā 
bija attēlotas Debesis, tur bija gan Saule, gan Zvaigznes. 
Skaidri izdalījās Mazā Lāča un Lielā Lāča Zvaigznājs. Uz 
griestiem bija attēlotas ari daudzas Rūnas, tās bija izvie
totas gan pa vienai, gan ari pa divām, trijām un četrām.
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“Kaut varētu tās izlasīt un saprasti to nozīmi,” nodo
māja Jaroslavs.

Un, lūk, beidzot atvērās plašās durvis, un telpā ie
nāca Glabātājs sirmiem matiem. Viņa vecums bija grūti 
nosakāms. Bet bija skaidrs, ka runa ir par dziļu vecumu 
sasniegušu viru, jo viņa mati un bārda bija sirmi.

Neraugoties uz vecumu, Glabātāja augums turējās 
taisni, un bija skaidrs, ka no kāda vārguma nav ne mi
ņas. Kaut arī Zintnieka gaita bija vecišķa, taču pārlieci
noša un noteikta. Garie brīvi krītošie sirmie mati snie
dzās pāri pleciem. Vecā vira pilnīgi sirmā, līdzenā bārda 
sniedzās līdz pat kūtīm. Biezās, sirmās uzacis izcēlās virs 
spilgti zilajām acīm.

Jaroslavs izdzirdēja klasesbiedrus sačukstamies.
-  Tas taču ir pats Sladagors Mūžsenais! -  kāds zēns 

sajūsmināts čukstēja savam sola biedram.
-  Tas ir Sladagors? Un viņš būs mūsu Skolotājs? Tas 

ir lieliski! -  atskanēja visapkārt.
Visi zēni un meitenes momentāni pielēca kājās. Ja

roslavs arī piecēlās, taču sevī nodomāja, ka mūsdienu 
izglītības sistēmā kopš Senajiem Laikiem saglabājusies 
cieņa pret Skolotājiem. Interesanti, cik gadu ir šai Tradīci
jai izrādīt godu pieceļoties, kad ienāk skolotājs. Jaroslavs, 
pirmos piecus gadus mācoties parastā skolā, piecēlās 
pirms katras stundas. Acīmredzot mūsdienu skolas tomēr 
kaut ko ir mantojušas no Senajiem Tempļu mācību cen
triem, viņš sevī nopriecājās. Jaroslavs patlaban jutās tā, it 
kā atrastos tālā pagātnē. Kaut kādā ziņā tā tas arī bija.

-  Esiet sveicināti, mūsu nākamie Zintnieki un Zintnie
ces! -  sacīja Glabātājs. Jūs atrodaties savā pirmajā Stun
dā mūsu Gaismas Tempļa Skolā. Es esmu jūsu Skolotājs, 
un rņans vārds ir Sladagors, bet pievārds -  Mūžsenais.
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Tā mani ari sauciet. Esmu Gaismas Tempļa un visas Kal
nu Mītnes Galvenais Glabātājs. Šajā gadā es jums mācīšu 
Senču Mantojumu. Jums būs ari citi pasniedzēji, bet pir
majā mācību gadā jūs daudz laika pavadīsit kopā ar mani.

Bez izņēmuma visi skolēni sajūsmināti raudzījās uz 
Sirmgalvi, par kuru daudz bija dzirdējuši kopš pašas bēr
nības.

-  Tātad ķersimies pie mācībām. Sāksim ar to, ka lūg
šu mani nepārtraukt. Lai kaut ko visā dziļumā uzzinātu, 
nepieciešams koncentrēt savu uzmanību. Jūs taču paši 
saprotat, ka ir grūti koncentrēties, kad jūs visi cits caur 
citu apbērsit mani ar saviem jautājumiem, kuru, esmu 
pārliecināts, nav mazums un būs vēl vairāk.

Sirmais Glabātājs pasmaidīja, ieturēja nelielu pauzi 
un pēc tam turpināja:

-  Es jums apgalvoju: ja jums kaut kas nebūs skaidrs, 
tas pavisam drīz noskaidrosies. Un tam nolūkam nav jā
tērē laiks Stundā. Turklāt atcerieties -  svarīgi ir ne tikai, 
kas jūs māca un kā māca. Svarīgi ir arī tas, kā jūs mācā
ties. Ja jūs domājat, ka panākumi mācībās ir atkarīgi tikai 
no Skolotājiem, tad jūs dziļi maldāties. Labākie skolēni ir 
nevis tie, kuriem bijuši labi Skolotāji. Labākie skolēni ir 
tie, kuri negaida, ka viņus māca, bet mācās paši un gūst 
panākumus. Proti, panākumi mācībās ir atkarīgi ne tik 
daudz no Skolotāja, cik no paša skolēna. Apgalvoju, ka 
mūsu Tempļa Skolā ir sapulcināti ne jau paši sliktākie 
Skolotāji. Paraudzīsimies, kādi skolēni būsit jūs!

Daži zēni un meitenes iesmējās. Joku novērtēja arī 
abas Jaroslava draudzenes Nastja un Lada, ar kurām zēns 
jau bija paguvis sadraudzēties. Pats Jaroslavs gan uzma
nīgi un saspringti lūkojās uz Sirmgalvi. Sladagors Mūž
senais turpināja:
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-  Jūs esat ieradušies šeit, lai mācītos. Tas, ko jūs pa
ņemsit līdz un cik daudz spēsit saprast un apgūt, ir pilnī
bā atkarīgs no jums. Mēs gluži vienkārši pavērsim jums 
iespēju mācīties. Radīsim jums vispiemērotāko atmosfē
ru un apstākļus. Bet viss pārējais ir jūsu rokās. Vai viss ir 
skaidrs?

Sirmgalvis pārlaida skatienu klasei, kas sasprindzinā
jumā klusēja, un atkal patīkami pasmaidīja.

-  Tempļa Skola tika nodibināta pirms desmit tūksto
šiem gadu. Ilgu Laiku tā darbojās visu acu priekšā, bet 
tad pienāca grūti laiki, un Glabātāji bija spiesti paslēpt 
savas Zināšanas no to ziņkārīgo cilvēku acīm, kuri iz
manto Seno Svēto Gudrību par sliktu sev un apkārtē
jiem. Lūk, jau daudzus gadu tūkstošus mēs šeit glabājam 
to, ko vairākumam cilvēku nebija pa spēkam saprast. 
Tikai tagad Laiki pamazām mainās, un šeit glabātās Zi
nāšanu kripatiņas var izpaust plašam ļaužu lokam. Tā ir 
viena no pašām vecākajām skolām, tai ir bagāta vēsture, 
ar kuru, lai Dievs dod, jūs iepazīsities.

Mēs jau daudzus gadus šeit pētām cilvēces Senču 
Mantojumu. Jau daudzas Zintnieku un Zintnieču paau
dzes šeit ir mācījušās un, pateicoties tam, kļuvušas Garī
gi bagātākas un nobriedušākas. Jūsu grupa ieņems savu 
vietu šajā Zināšanu nodošanas nepārtrauktajā ķēdītē Lai
kā no paaudzes paaudzei, no Dzimtas Dzimtai. Izturie
ties pret to nopietni, tāpēc, ka esat nokļuvuši neparastā 
skolā. Pirmā tēma mums būs šāda...

Sirmgalvis slaidi pamāja ar roku gaisā, un uz tāfeles 
parādījās uzraksts: “Iepazīšanās ar Senču Mantojumu 
jeb kā senatnē mācījās vēsturi”. Nastja un Lada izbīlī sa
skatījās -  šis žests acīmredzot atstāja uz viņām iespaidu. 
Jaroslavs bija sajūsma, daz#? meitenes nenoturējās un
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izbrīnā iesaucās. Acīmredzot Sirmgalvis pie tādas reakci
jas jau bija pieradis, tāpēc gluži vienkārši nogaidīja, ka
mēr troksnis norims. Pa to laiku Jaroslavs atvēra to, kas 
viņam bija burtnīcas vietā, -  lielu grāmatu cietā iesēju
mā, kuras lapaspuses bija tukšas.

Kad zēni un meitenes ieradās Kalnu Mītnē, viņiem 
uzreiz iedeva pa milzīgai, biezai un smagai grāmatai. 
Daudzus pārsteidza tas, ka, atvēruši grāmatas, tajā atklāja 
tikai tukšas lapaspuses. Uz cietā iesējuma bija uzrakstīts 
tā skolēna vārds, kam grāmata tika izsniegta. Tad Vartis- 
lavs saviem aizbilstamajiem pirmgadniekiem paskaidroja, 
ka tā ir burtnīca, kas kopīga visiem priekšmetiem. Taču 
to sauc nevis par burtnīcu, bet gan par Zintnieku grāma
tu. Viņš uzsmaidīja pirmgadniekiem un paskaidroja:

-  Viss, ko jūs tajā ierakstīsit nodarbību laikā, būs 
jūsu iestrādes un sasniegumi. Mūsdienu skolās jūsu visu 
rakstāt dažādās burtnīcās un daudzi no jums tās pēc tam 
nozaudē vai apzināt izsviež kā atstrādātu materiālu, bet 
šeit viss ir savādāk. Tiek iekārtota viena liela burtnīca, 
un jūs to izmantosit ne tikai mācību laikā. Jūs tajā rakstī
sit un izmantosit to visu savu mūžu. Es jūs apsveicu - tās 
ir jūsu nākamās Zintnieka grāmatas. Vai jūs domājāt, ka 
grāmatas mēdz būt tikai drukātas? Jūs esat kļūdījušies. 
Senatnē cilvēki grāmatas rakstīja ar roku ne jau tāpēc, ka 
trūktu attiecīgas tehnikas. Bija gluži cits iemesls. Ar Lai
ku uzzināsit. Kas atliecas uz jūsu Zintnieku grāmatām, 
tad jūs sāksiet tās rakstīt, jau dzirdot pirmos vārdus pašā 
pirmajā Stundā.

Jaroslavs atcerējās šos Vartislava vārdus un, izjūtot 
godbijību, savā Zintnieku grāmatā ierakstīja datumu un 
pirmās nodarbības tēmu. Glabātājs pa to Laiku ievilka 
elpu un sāka savu stāstījumu:
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-  Savas mācības jūs sāksit, lūk, ar ko. Jūs esat gana 
pieauguši un zināt, ka patlaban vairākums cilvēku apgūst 
vēsturi pēc noteiktām metodikām, principiem un notei
kumiem. Es gribētu, lai jūs zinātu ne tikai Seno Manto
jumu, bet arī to, kā tas apgūts dažādos Laikos. Tas ir sva
rīgi. Un, kā es redzu, daži no jums jau nojauš -  kāpēc.

Sladagors vērīgi paskatījās uz Nastju, kuras acīs at
spoguļojās izbailes, nesapratne un sajūsma. Acīmredzot 
viņam, tāpat kā pārējiem Zintniekiem, piemita spēja lasit 
citu cilvēku domas. Bet varbūt viņš tās gluži vienkārši sa
juta? Glabātājs pasmaidīja un turpināja:

Lieta tā, ka pieeja Senā Mantojuma apguvei nosa
ka arī attieksmi pret to. Jūs jau zināt, ka mūsdienu insti
tūtos un universitātēs vēsture tagad tiek atjaunota. Tiek 
meklēti materiāli un rakstveida avoti Senajās valodās, tos 
tulko mūsdienu valodās, skaidro, sastāda enciklopēdijas, 
hrestomātijas, atrod priekšmetiskas liecības -  artefaktus, 
veicot izrakumus Seno pilsētu drupās. Pētnieki, pama
tojoties uz šiem materiāliem, izdara kādus secinājumus, 
raksta zinātniskus darbus, iegūst kandidāta un zinātņu 
doktora grādus, strīdas savā starpā un izvirza hipotēzes. 
Gods un slava viņiem! īpaši tiem, kuri patiešām cenšas 
izprast pagātnes ainu, nevis pildīt to cilvēku uzdevumus, 
kuriem dažādu iemeslu dēļ ir izdevīgi sagrozīt pagājušo 
laikmetu ainu.

Taču jums jāzina, ka ne vienmēr vēsturei tika pie
vērsta uzmanība. Bija Laiki, kad nebija vajadzības to at
jaunot. To gluži vienkārši glabāja un sargāja, un viss Zi
nāšanu apjoms tika nodots no paaudzes paaudzei. Taču 
jāatjauno tikai tas, kas pazaudēts.

Viss ir ļoti vienkārši. Skatieties! Ja kaut kas ir sagla
bājies, to atjaunot nav jēgas. Bet, ja kaut kas ir pazaudēts,
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tad ir nepieciešams atjaunot to, ko vēl var atjaunot, lai 
atgūtu zaudēto izpratni par kādu parādibu. Tagad mēs 
runāsim par cēloņiem, kālab mūsdienu zinātnes darbi
niekiem ir nepieciešams atjaunot Seno Mantojumu. Glu
ži vienkārši kā esību uztversim to faktu, ka daudzi cilvē
ki Seno Mantojumu bija zaudējuši. Un ir pilnīgi dabiski, 
ka viņi cenšas to atjaunot ar tādām metodēm, kuras paši 
uzskata par vislabākajām.

Protams, kad mantojums ir zaudēts, to ir nepiecie
šams atjaunot -  pa kripatiņai, soli pa soli, pastāvīgi pie
šķirot jēgu, veidojot pilnīgu pagātnes ainu. Un mēs mā
cīsimies to darīt. Taču katrā ziņā labāk ir pildīt Glabātāja 
lomu, proti, būt par to, kurš Zināšanas glabā un sargā kā 
Svētumu un kura Garīgais Ceļš Zemes Dzīvē ir Kalpoša
na Senās Gudrības saglabāšanas diženajai idejai. Bet, lai 
saglabātu Zināšanas un atmiņas par notikumiem, tie ir 
jāstāsta. Bet, lai stāstītu, vispirms ir nepieciešams tos pat
stāvīgi apgūt. Piekrītiet, ka nav viegli iemācīt to, ko pats 
nezini? l iesa?

Daži bērni iesmējās. Cili nepacietīgi māja ar galvu 
par zīmi, ka piekrīt.

-  Man ir svarīgi, lai jūs apzinātos, lūk, ko: vēsture kā 
zinātne radās tad, kad vairākums ļaužu vairs neatcerē
jās savu Senču veikumu. I.ūk, tad radās nepieciešamība 
izrakt, atšifrēt Senās Valodas, rakstu formas un atjau
not vēsturi. Daudzējādā ziņā šis zudums notika tādēļ, 
ka vairums cilvēku vairs neizturējās pret vēsturi kā Svē
tumu. Un sekas bija dabiskas -  kas netiek turēts godā, 
tas zūd. Tā notika arī ar mūsu Mantojumu. Kas cienīja, 
tas saglabāja. Kas necienīja, tas zaudēja. Jūsu Dzimtas ir 
īpašas tādā ziņā, ka tās cienīja šo Mantojumu, un tāpēc 
spēja saglabāt daudzas Seno Zināšanu kripatiņas. Ne visi
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zaudēja savu pagātni. Ir cilvēki, kuri to saglabā, un, ticiet 
man, saglabā ļoti pacietīgi un tādā apjomā, ko daudziem 
cilvēkiem pat grūti iedomāties.

Sladagors pasmaidīja un uz mirkli par kaut ko aizdo
mājās. Jaroslavs izmantoja šo atelpu un arī iegremdējās 
savās domās. Patiešām, nodomāja viņš, visi šie daudzie 
zinātniskie darbi, arheoloģiskās ekspedīcijas, disertācijas, 
zinātniskie grādi, lekcijas augstskolās -  tas viss tiek darīts 
tikai tādēļ, lai atjaunotu zaudēto, lai nodotu jau izpētītos 
materiālus nākamajām vēsturnieku paaudzēm un lai viņi 
varētu atjaunot to, kas kādreiz zaudēts. Pateicoties savam 
tēvam, Jaroslavs jau saprata, ka mūsdienu cilvēki nedo
mā tā, kā domāja cilvēki senos Laikos. Bet atjaunošana 
taču notiek, ņemot vērā tieši to, kā cilvēki domā tagad. 
Varbūt tieši tādēļ ir radušās un joprojām rodas tik dau
dzas neprecizitātes attiecībā uz Senatnes Cilvēku pasaules 
uzskatu un rīcību! Bet viņam taču tas nebija ienācis prā
tā. Patiešām, zēns nodomāja, Patiesība visai bieži atrodas 
tur, kur lielais vairākums ļaužu gluži vienkārši neskatās, 
tāpēc ka viņi neiedomājas tur paraudzīties.

Pārtraucot savu domu gaitu, Jaroslavs paskatījās uz 
Nastju un Lādu -  viņas klusu sačukstējās, bet viņām ie- 
sānis sēdošais zēns Aleksandrs neatrāvies kaut ko rakstī
ja savā Zintnieka grāmatā. Jarsolavs nodomāja, ka varbūt 
arī viņam vajadzētu pierakstīt Skolotāja vārdus, un viņš 
paskatījās uz atvērto burtnīcas lapu, kur bija pierakstīta 
tikai tēma. Sirmais Glabātājs Sladagors turpināja:

-  Kā jūs domājat, kāpēc nevienaldzīgie cilvēki sagla
bāja savu Mantojumu?

Pirmgadnieki klusēja un neuzdrīkstēja bilst ne vārda.
-  Es pats atbildēšu. -  Sirmgalvis pasmaidīja, redzot 

pusaudžu neizlēmību. -  Atcerieties to vai vēl labāk būs,
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ja pierakstīsit -  tā iemesla dēļ, ka viņi izturas pret to kā 
pret Svētumu. Proti, Senču pieredze -  tā ir Svēta kate
gorija. Tātad tā ir Svēto kalpotāju, Glabātāju, Zintnieku, 
Burtnieku, Sirmgalvju, Vecajo un Gudru cilvēku daļa, 
kuriem nav svešs Svētums.

Mācību telpā bija saklausāma lapaspušu čaboņa - 
skolēni savās Zintnieka grāmatās ierakstīja Glabātāja 
domas. Jaroslavs gluži vienkārši ierakstīja: “Mantojums - 
tas ir Svētums”, un pagaidām ar to aprobežojās.

Senatnē vēsturnieka misiju veica Zintnieki, Burt
nieki un Svētie kalpotāji, jo  Senais Mantojums bija 
Svēts un pret to attiecīgi izturējās.

-  Pastāvot tādai nostājai, Senču Mantojuma izpē
tes centrs no universitātēm un skolām tika pārcelts uz 
Tempļiem un Svētnīcām, -  Glabātājs turpināja savu stās
tījumu. -  Precīzāk sakot, ir divi centri: viens -  Tempļos, 
otrs -  augstskolās. Tempļos un Svētnīcās Mantojumu ļoti 
rūpīgi sargā Svētie kalpotāji un Priesteri, tāpēc ka tas ir 
Svēts.

Jūs, piemēram, atrodaties Gaismas Templī -  tas ir 
viens no tādiem Senajiem Zināšanu centriem. Secinā
jums ir šāds: ja jūs pret Seno Mantojumu izturēsities kā 
pret Svētumu, tad jūs gūsit ne tikai kolosālu jaunu zinā
šanu apjomu, bet arī Senču Gudrību un pieredzi. Ja jūs 
gluži vienkārši interesē tikai fakti, tad jūs tādā gadījumā 
tos gluži vienkārši iemācīsities, nokārtosit gada kontrol
darbus un pēc kāda Laika sāksit aizmirst. Labums, pro
tams, būs arī tādā gadījumā, bet ne vairāk kā parasts
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atmiņas treniņš. Katrs pats lai izvēlas, kādai pieejai viņš 
dos priekšroku. Jūs esat gana pieauguši, tā ka patstāvīgi 
varat pieņemt lēmumus. Vai kādam kaut kas nav skaidrs?

Lada izlēmīgi pacēla roku. Sirmgalvis paskatījās uz 
viņu, un meitene jautāja:

- Ja es pareizi sapratu, tad Tempļos glabā Mantoju
mu, bet augstskolās to atjauno, ja tas ir zaudēts? Vai tā?

-  Pilnīgi pareizi.
- Bet kā tad lai izturas pret akadēmiskajām vēstures 

zināšanām? -  jautāja Aleksandrs. Jaroslavs priecājās par 
jautājumu, jo arī pats gribēja to uzzināt.

- Ņemt vērā patieso un pareizo, -  mierīgi atbildēja 
Glabātājs. -  Arī tur ir daudz derīgu faktu. Bet akadēmis
kā vēsture, protams, pieredz arī grūtības. Mēs par tām vēl 
runāsim, kad skarsim Senā Mantojuma atjaunošanas me
todes. Bet jau tagad pateikšu: mūsdienu zinātnei galve
no problēmu rada tad, ka izpratne par Senajām Tautām 
meklējama šo Tautu domāšanā. Bet daudzi vēsturnieki 
Senatni cenšas izprast, izmantojot mūsdienu domāšanas 
standartus. Viņi ne vienmēr ņem vērā to, ka Senatnē ļau
dis domāja mazliet citādi nekā tagad. Mēs centāmies vi
ņiem to darīt zināmu un pateikt priekšā ar Ārējā Loka 
Zintnieku starpniecību, bet kas gan mūs, večukus, tagad 
uzklausa?

Piedodiet bet vai jums ir saskarsme ar vēstures in
stitūtiem un universitātēm?! -  nenoturējās Lada.

-  Nu, protams, ir, -  pasmaidīja vecais Glabātājs. 
- Un vienmēr ir bijusi. Un ne tikai ar tām universitā
tēm un augstskolām, kurās sagatavo vienīgi vēsturniekus. 
Zināšanas taču ir viengabalainas. Mēs vērojam notiku
mus, sabiedrības noskaņojumu, ļaužu centienus, panāku
mus un neveiksmes zinātnē un citos sabiedrības Dzīves
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virzienos. Reizumis ne likai vērojam, bet cenšamies pa
teikt priekšā, bet dažos gadījumos ari aktīvi iesaistāmies, 
taču tas nemēdz būt bieži. Biežāk cenšamies gluži vien
kārši pateikt priekšā. Mūsu -  sirmgalvju -  uzdevums -  
nodot Zināšanas. Bet pasauli mainīt uz labu -  tas drīzāk 
ir jūsu -  jauniešu -  uzdevums.

Bet mums būs atsevišķa tēma jautājumā par Senās un 
mūsdienu domāšanas atbilstību. Varbūt ar mani, bet var
būt ar kādu citu no Zintniekiem, un, ja ne šajā, tad nā
kamajā mācību gadā. Vēsturnieki ir pārliecināti, ka viss 
aplūkojamais vēsturiskais process ir pilnveidošanās un 
attīstības progress. No vienas puses, viņiem ir taisnība. 
Kaut kādā ziņā patiešām notika pilnveidošanās vai, kā 
tagad saka, -  process. Taču tas ir atkarīgs no tā, ko mēs 
izvirzām priekšplānā, proti, kādus raksturlielumus aplū
kojam vispirms.

Ja mēs akcentējam tehnisko attīstību, it īpaši militā
rajā jomā, tad tādā gadījumā, protams, pēdējā tūkstošga
dē notika attīstība un pilnveidošanās. Pirms trijiem tūk
stošiem gadu cilvēki izmantoja šķēpus, lokus un bultas, 
bet tagad -  automātus, ložmetējus, tankus un raķetes. 
Viennozīmīgi progress ir. Taču kas šajā periodā notika 
Garīgajā jomā?

Garīgajā jomā un Kultūrā viennozīmīgi izpaudās pa
grimums. Ļaudis kļuva tumsonlgi, necilvēcīgi, cietsirdīgi. 
Viņi aizvien vairāk tiecās pēc varas un kundzības, pieko
pa vardarbību un tīksminājās par savu varenumu. Viņi 
novārtā atstāja Mūžīgās vērtības, aizmirsa par cilvēka 
patieso sūtību mīlēt, darīt labu un pilnveidot šo pasau
li, lai tā kļūtu labāka. Tātad tikumības jautājumos pēdē
jā tūkstošgadē iezīmējās pagrimums. Tikai pēdējos gadu 
desmitos ir vērojama atgriešanās pie cilvēku sākotnējās
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humānās būtības un cilvēki visā pasaulē sāk atcerēties, 
kas viņi patiesībā ir.

Viena no zinātnes problēmām ir tieši tā, ka zinātne 
ir pārliecināta par cilvēces progresu no primitīvā uz pil
nīgāku. Tātad, pētot pagātni, vēsturnieki jau iepriekš ir 
noskaņoti ieraudzīt kaut ko primitīvāku un mazāk attīstī
tu salīdzinājumā ar mūsdienām. Pēc tam zemapziņā teh
niskās attīstības līmenis tiek pārcelts ari uz tikumību un 
sprieduma dziļumu. Un reizēm viņiem izveidojas samērā 
nicinoša attieksme pret seno Gudrību. Viņu domu gaita 
ir apmēram šāda: “Nu, paraudzīsimies, ko šie mežoņi ir 
izveidojuši -  viņi taču nezināja to visu, ko zinām mēs.”

Bet lieta tā, ka šī pieeja ir iepriekš pieņemta, tātad 
neobjektīva. Un tas noved pie tā, ka zinātnieki nevar 
aptvert visu Senatnes dziļumu un Gudrību. Mēs liekam 
viņiem noprast, ka, vadoties no šādas pieejas, viņi paši 
sev daudz ko atņem. Bet pagaidām viņu vairākums ne
uzskata par vajadzīgu ieklausīties mūsu padomos. Taču 
pienāks Laiks, un viņi apzināsies, ka ar šādu pieeju viņi 
sevi ir būtiski ierobežojuši. Tad arī pagātnes, īpaši Senat
nes, uztvere būtiski mainīsies.

Viena no mūsdienu vēstures zinātnes problēmām ir 
tā, ka vēsturnieki ne vienmēr var sevi iedomāties to cil
vēku vietā, kuri ir dzīvojuši tajos Laikos. Kaut gan jāat
zīst, ka dažreiz viņiem tas izdodas. Viņi cenšas. Novēlē
sim viņiem panākumus un Gudrību šajā sarežģītajā ceļā.

-  Piedodiet, Skolotāj, -  ieteicās Svjatoruss, -  bet kā 
viņi var iedomāties sevi Seno cilvēku vietā? Kas viņiem 
lietas labā jādara?

-  To var sasniegt, ejot Garīgās izpratnes ceļu, lai ap
jaustu, kas notika pagātnē, -  viņam atbildēja Sladagors 
Mūžsenais. -  Bet vēsturnieki visai reti notikumus aplūko,
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raugoties no garīgām un tikumiskām pozīcijām. Viņi pa
gaidām visbiežāk aprobežojas tikai ar politisku, militāru 
un, protams, Kultūras jomas notikumu fiksēšanu. Galve
nokārt politiskā kontekstā. Bet Senču Mantojums, kā jūs 
saprotat, neaprobežojas tikai ar to vien. Politika -  tas vēl 
nav viss, kam pagātnē bija nozīme.

Sladagors ievilka elpu un tad turpināja:
-  Arī valsts cilvēkiem nebija vienmēr un nebūs vien

mēr. Tā ir sabiedrisko attiecību pagaidu forma, kas cilvē
kiem nepieciešama tikai Garīgā un tikumiskā pagrimuma 
laikā. Lai kaut kā uzturētu kārtību, kuru ļoti daudziem 
gribas pārkāpt. Un labi, ka valsts ir. Bet, ja sabiedrība garī
gi attīstīsies, valstiskums pamazām atkāpsies otrajā plānā, 
bet pēc tam vispār paliks pagātnē. Bet akadēmiskā vēsture 
tieši apraksta valsts radīšanas un attīstības procesu.

Jaroslavs ieslīga domās. Viņš atcerējās sava tēva teik
to, kurš ne visai cildinoši izteicās par valsti un pastāvī
gi teica, ka valsts aparāts ir kas viens, bet Tauta un tās 
Mantojums -  pavisam kas cits. Pret valsti viņš izturē
jās vēsi un saviem bērniem teica, ka pienāks Laiks, kad 
valsts cilvēkiem gluži vienkārši vairs nebūs vajadzīga.

- Bet ir arī cits avots, kur smelties Zināšanas par 
Senču Mantojumu, -  bilda Glabātājs, pārtraukdams Ja
roslava pārdomas. -  Man ir svarīgi, lai jūs to zinātu. Tās 
ir jūsu Dzimtas. Jūs jau zināt, kas ir Dzimtas Tradīcija 
un Dzimtas Pamati, kurus cilvēce pazīt jau daudzus tūk
stošus gadu. Katrs no jums ir savas Dzimtas, savu Senču 
pēctecis. Un jūsu tiešie Senči ir piedalījušies daudzos no
tikumos, kaut ko pieredzējuši, bijuši kādu vēsturisku no
tikumu liecinieki. Tā konkrēti katram no jums ir neno
vērtējama Zināšanu un Gudrības krātuve. Katrai Dzimtai 
ir sava pieredze. Tā ir kopīgā Mantojuma daļiņa. Ja esat
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sākuši pret Mantojumu izturēties kā pret Svētumu, tad 
pirmais uzdevums, kas katram no jums jāveic, ir vērsties 
pie saviem vecākajiem Radiniekiem un sīkumos iztaujāt 
viņus par to, kā viņi dzīvojuši, ko pieredzējuši, kā uzņē
muši dramatiskus notikumus Tautas Dzīvē. Kāda bijusi 
viņu attieksme pret šiem notikumiem? Pie kādiem seci
nājumiem viņi nonākuši? Iespējams, ka viņi ir pieredzē
juši to, par ko grib pastāstīt jums. Vērsieties pie viņiem. 
Bet vēl labāk būs, ja savāksit visas ziņas, kas glabājas 
jūs Dzimtās, un pierakstīsit tās. Savā Zintnieku grāmatā 
uzrakstiet lielu sacerējumu un aprakstiet savas Dzimtas 
vēsturi. Tas nav vajadzīgs ne man, ne pārējiem Gaismas 
Tempļa Zintniekiem. Mēs šeit neliekam atzīmes par jūsu 
centību. Šeit jūs sev izstrādāsit zināšanu bāzi ilgiem gadu 
desmitiem uz priekšu -  visai Dzīvei. Tāpēc jūs cenšaties 
ne tikai savā labā, bet pirmām kārtām tāpēc, lai šīs zinā
šanas savā Dzīvē izmantotu sabiedrības labā.

Centību mēs veicinām, paverot pieeju daudz dziļā
kām Zināšanām un Gudrībai. Šie sacerējumi nav jārak- 
sla mūsu dēļ arī tāpēc, ka mums glabājas gana apjomīgu 
ziņu par daudzām gan tagad dzīvojošām Dzimtām, to
starp tām, pie kurām pieder daži no jums, gan par tām, 
kuru Dzīve traģiski aprāvusies. Uzrakstot šo sacerēju
mu, jūs izrādīsit cieņu saviem Senčiem un savai Dzim
tai. Rakstiet to ar satraukumu un Svētu Prieku savā sir
dī. Pabeiguši rakstīt šo sacerējumu, jūs paši sajutīsit, ka 
esat kļuvuši gluži citi cilvēki, kas cienīgi nest savu vecāku 
Dzimtas Vārdu (vai kā tagad pieņemts teikt -  uzvārdu) 
un saukties par savu Senču Pēctečiem.

Sirmgalvis mirkli padomāja, tad turpināja:
- Es ceru, ka, pateicoties šai Stundai, jūs kaut ko 

guvāt sev. Bet atcerieties -  vērtīgs ir ne tas, ko jūs šeit
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gūsit Stundās. Tas nav pats svarīgākais. Daudz svarīgā
kas un vērtīgākas būs jūsu domas, kad jūs apsvērsit to 
informāciju, kuru sev guvāt un kuru izlaidīsit caur savu 
sirdi. Ņemiet vērā, ka dzirdēto spēsit saprast tikai paši. 
Jūsu vietā to neviens izdarīt nevar. Nav iespējams saprast 
kaut kā jēgu, neapdomājot to, nepiesātinot to ar savām 
pašu domām. Mācieties domāt, mācieties spriest. Citādi 
jums jēgu neuztvert. Šobrīd stundu beigsim, tiksimies 
nākamajā reizē.

Sladagors pārlaida skatienu visiem grupas zēniem un 
meitenēm un piebilda:

-  Nākamā stunda sāksies citā mācību telpā līmeni ze
māk, blakus grāmatu glabātuvei. Jums būs jauns priekš
mets -  Seno Valodu Tēlainība. To pasniegs Rūnu Rakstu 
Zinātājs, vārdā Virrits. Ņemiet vērā, ka viņš ir ļoti pra
sīgs un necieš disciplīnas pārkāpumus un sliktu uzvedi 
bu. Tā ka esiet centīgi!

-  Skolotāj, vai mājasdarbs saistībā ar šodienas Stun
du būs, -  Nastja jautāja.

Glabātājs pasmaidīja un teica:
-  Man vienmēr ir viens mājasdarbs -  domājiet! Do

mājiet par to, ko dzirdējāt. Iegūtās zināšanas centieties 
izmantot Dzīvē. Lūk, tad ar pārliecību varēs teikt, ka esat 
apguvuši Stundā dzirdēto. Un atceraties -  kad jūs pūla
ties Dzimtas labā, tad Dzimta pūlas jūsu labā!



Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits

-  Man ir bail no prasīgiem pasniedzējiem, -  Nastja 
atzinās Ladai un Jaroslavam, ar kuriem kopā viņa pa 
Gaismas Tempļa gaiteņiem gāja uz Rūnu Rakstu Zinātāja 
Stundu. Viņi kopā ar citiem bērniem nokāpa pa trepēm 
vienu stāvu zemāk.

-  Kāds interesants nosaukums -  Rūnu Rakstu Zinā
tājs. Ko tas varētu nozīmēt? -  domīgi vaicāja Jaroslavs.

-  No tā vēdī tāds kā diženums, kaut kas senatnīgs, 
noslēpumains, -  teica bada. -  Vecāki mani pastāvīgi mā
cīja ieklausīties savā intuīcijā un jūtās.

-  Manuprāt, nav slikts iesākums mūsu mācībām 
Tempļa Skolā? Vai nav tiesa? -  smaidot vaicāja Jaroslavs. 
-  Paskatīsimies, kas būs tālāk!

Pateicis šos vārdus, zēns droši atvēra mācību telpas 
durvis.

Plašā telpa maz ko atšķīrās no tās mācību telpas, 
kurā notika pirmā stunda Gaismas Templī. Tādas pašas
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apgleznotas sienas un griesti. Pa logu bija redzama liela 
Kalnu Mītnes daļa. Te stāvēja slaids gara auguma Zint
nieks, gadus trīsdesmit sešus vecs. Garie, biezie tumšbrū
nie mati sniedzās pāri pleciem. Sejas izteiksme bija vēsa 
un neko neizsakoša. Bija redzams, ka šis cilvēks reti kādu 
ielaiž savā iekšējā pasaulē. Viņš pat izlikās nemanām, ka 
skolēni sanākuši klasē un sasēdušies solos. Kad visi ap
klusa, viņš piecēlās un nolika sānis tīstokli, kuru bija uz
manīgi lasījis vai izlicies lasām. Jaroslavs uzmeta skatienu 
tekstam -  viņš pazina Rūnu Zīmes -  vienu no Zintnie
ku rakstu veidiem, kurus Glabātāji izmanto jau vairākus 
desmitus tūkstošus gadu. Vismaz tā viņam bija stāstījis 
tēvs.

- Priecājos, ka esat nomierinājušies, -  mierīgā balsī 
teica Rūnu Rakstu Zinātājs. -  Mēs sāksim jaunu priekš
metu -  Seno Valodu Tēlainība. Vai kāds nojauš, par ko 
būs runa?

Nevienam no bērniem nebija drosmes atbildēt. Ja
roslavs saņēma dūšu un pacēla roku. Skolotājs jautājoši 
uzlūkoja viņu. Jaroslavs teica:

-  Tēvs man stāstīja, ka vairākumam Seno Valodu, it 
īpaši slāvu cilmes, ir Tēlains Pamats, proti, katram bur
tam atbilsts ne tikai skaņa, bet arī Tēls. Tātad arī vārds 
kļūst ne tikai par skaņu savienojuma rezultātu, bet arī 
par noteiktu Tēlu savienojumu, proti, par domtēlu kom
pleksu.

Nav slikti. Ja kāds, izņemot mūsu jauno draugu, 
nesaprot, par ko būs runa, tad klausieties, pierakstiet un 
iegaumējiet. Es neatkārtošos. Mūsu šīsdienas nodarbības 
tēma ir šāda: “Tēlainā domāšana”.

Zēni un meitenes tēmu ierakstīja savā Zintnieku 
burtnīcā.
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Ko tad būtībā nozīmē Tēlaina domāšana? Tā ir 
spēja domāt Tēlos, proti, domāt dziļi, ar ainām un jūtām. 
Var domāt tēlaini, bet var kaut ko izrunāt pie sevis. Tie ir 
divi dažādi mehānismi, bet tie papildina viens otru, ne
vis ir pretrunā viens otram. Var teikt, ka tie var ieplūst 
viens otrā. Ir svarīgi prast tos saskaņot un vienlaikus at
sevišķi izmantot katru no tiem kā pašpietiekamu instru
mentu. Ideālā gadījumā abi domāšanas tipi attīstāmi līdz 
pilnībai. Lūk, vienkāršs abu domāšanas tipu piemērs, kas 
faktiski ir viena -  kompleksa un viengabalaina -  domā
šanas tipa divas robežas.

Jums jāiziet uz veikalu pēc maizes, un jūs nolēmāt 
padomāt par to. Domāšanas mehānisms būs šāds. Cil
vēkam apziņas limenī parādās impulss dažu ainu veidā. 
Piemēram, pirmā ainiņa -  tukšs kurvītis vai plaukts, kur 
maize stāv. Pieši šī ainiņa iedarbina nākamos tēlus. Otrā 
ainiņa -  veikals, kur pārdod maizi, un plaukts, kur tā 
novietota, un trešā -  cilvēks sajūt maizes garšu. Kaut gan 
Tēli cits citam var sekot arī citā secībā. Katrs cilvēks ir 
neatkārtojams, tāpēc ari katram būs savas ainiņas. Pie ir 
redzes Tēli, kas saistīti ar jūtām un skaņām, kuras viņam 
virpuļo apziņā, turklāt tie visai ātri tiek pārnesti uz apzi
ņu. Taču ātri zibošās ainiņas vēl nav visa doma. Cilvēks 
automātiski sāk izrunāt to, ko viņš redzējis savstarpēji 
saistītu vārdu kompleksa veidā. Kā jūs domājat, kāpēc 
viņš to dara?

Droši vien tāpēc, lai labāk apzinātos tās ainiņas, 
kuras viņš ieraudzījis, -  Lada kautrīgi sacīja.

- Pareizi! -  Runu Rakstu Zinātāja acis iedzirkstījās. 
-  Tieši tā. Tās ainiņas, kas iznira no zemapziņas, ir ne
pieciešams apzināties, pretējā gadījumā tās paliks nesa
prastas. Tāpēc cilvēks mūsu piemērā izrunā apmēram
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šādu frāzi: “Man jāaiziet pēc maizes. Saģērbšos.” Tas ir 
kopīgais domāšanas mehānisms. Ja cilvēkam ir vairāk at
tīstīta smadzeņu labā puslode, tad viņš stiprāk akcentēs 
ainiņas spilgtumu un viņam vajadzēs mazāk vārdu. Bet, ja 
vairāk ir attīstīta kreisā puslode, tad ainiņu nebūs daudz, 
turklāt tās būs blāvas un izplūdušas. Un vārdu domāšanas 
procesā viņam būs daudz vairāk nekā tam, kuram attīstīta 
labā puslode. Bet pasakiet, pēc kādas ārējās izpausmes var 
ātri noteikt, kura puslode ir labāk attīstīta?

Skolēni aizdomājās. Jaroslavs pacēla roku. Virrits pa
skatījās uz viņu.

-  Es dzirdēju, ka atkarībā no tā, ar kuru roku cilvēks 
raksta, nosaka arī viņa smadzeņu aktivitāti, proti, to, 
kura puslode ir vairāk attīstīta.

-  Tā, -  ieinteresēti novilka Skolotājs un vērīgi parau
dzījās uz zēnu. -  Un kura roka tad ko nozīmē?

-  Kura roka attīstīta, laikam tā puslode aktīvāk strā
dāt, -  pieļāvumu izteica “vilcēns”.

Virrits par atbildi tikai iesmējās un sacīja:
-  Nē. Tas ir tieši otrādi. Tas saistīts ar enerģētiskajiem 

centriem cilvēka ķermenī. Labā puslode ir atbildīga par 
kreiso roku, bet kreisā puslode -  par labo roku. Taču ro
kas aktivitāte nav vienīgais faktors, kas nosaka smadzeņu 
pusložu attīstību. Cilvēks var aktīvi strādāt ar labo roku, 
bet viņam var būt pietiekami labi attīstīta labā puslode. 
Bet kā jūs domājat, kura puslode ir aktīva Zintniekiem?

-  Šķiet, labā, -  ne visa pārliecinoši ierunājās Alek
sandrs.

-  Drīzāk gan kreisā, -  sacīja bada.
Jaroslavam pēkšņi atausa gaisma, un viņš izsaucās:
-  Zintnieki prot rakstīt ar abām rokām! Viņiem vien

līdz labi ir attīstītas abas puslodes!
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Iestājās klusums. Visi skolēni ar apbrīnu raudzījās uz 
“vilcēnu”. Rūnu Rakstu Zinātājs pavīpsnāja. Bija redzams, 
ka viņš ir ļoti apmierināts.

-  Redzu, ka esat sākuši saprast. Tādā gadījumā 
virzāmies tālāk. Ja jau Tēlainā domāšana ir dziļa un 
daudzdimensionāla, tad tā cilvēkam paver vairāk iespē
ju. Visupirms tas tiek panākts, paplašinot izpratni un 
paaugstinot apzināšanās līmeni. Tagad tiksim skaidrībā 
par to, kas tad ir izpratnes mērs un ko nozīmē to pa
plašināt.

Es domāju, ka jūs visi esat dzirdējuši izteicienu: “At
bilstoši savai izpratnei.” Tas nozīmē, ka kādā jautājumā 
pastāv noteikts izpratnes līmenis un tas var mainīties at
karībā no cilvēka attīstības. To dēvē par izpratnes mēru 
jeb apzināšanās līmeni. Proti, cilvēks pastāvīgi atrodas 
kādā izpratnes līmenī. Viņš domā atbilstoši šim izprat
nes mēram. Piemēram, minēsim šādu jautājumu: “Kas 
šodien notiek Kalnu Mītnē un Gaismas Templī?”

Atkarībā no izpratnes līmeņa, kādā katrs no jums at
rodas, viņš tā arī domās un galvenais -  tādus lēmumus 
pieņems. Jo zemāks izpratnes mērs un apzināšanās līme
nis, jo mazāk atbilstīgi būs pieņemtie lēmumi un mehā
nismi to īstenošanai Dzīvē.

Visai bieži mēdz būt tā -  un jums, pusaudžiem, tas 
noteikti jāzina -, ka zēns vai meitene atrodas kādā no
teiktā savas attīstības posmā un atbilstoši savai izpratnei 
kaut ko dara, vislabāko nodomu vadīts, un domā, ka tā 
būs labāk. Paiet gadi, un jau vairāk nobriedušā vecumā 
viņi apzinās, ka ir rīkojušies nepareizi. Un sāk rīkoties 
citādi, dažkārt pat pilnīgi pretēji tam, kā bija rīkojušies 
jaunībā. Kāpēc ir notikušas tādas pārmaiņas? Lūk, tāpēc, 
ka ir paplašinājusies uztvere.
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Nu, lūk, mēs esam nonākuši līdz mūsu priekšmetam -  
Seno Valodu Tēlainajai Domāšanai. Šis priekšmets pa
vērs jums iespēju atgriezties pie Tēlainās domāšanas, ie
audzināt un attīstīt sevī spēju domāt Tēlos un vienlaikus 
paplašināt savu izpratni. Taču apzinieties, ka valodniecis
kais virziens ir viens no sarežģītākajiem virzieniem. Se
natnē uzskatīja, ka runāt Rūnās, proti, Tēlos, ir iedzimts 
Talants. Tāpēc centieties pilnībā apgūt šo priekšmetu. 
Pagaidām jūs pat iedomāties nevarat, kādu Gudrību tas 
dod cilvēkam un ar kādu varenību apveltī. Pamazām es 
jūs iepazīstināšu ar daudziem Seno Tēlu noslēpumiem. 
Katru no jums tieši atbilstoši viņa vēlmei, gatavībai un 
nepieciešamībai.

-  Kādus secinājumus mēs izdarīsim? -  jautāja Rūnu 
Rakstu Zinātājs Virrits un pārlaida skatienu skolēniem. 
Viņa skatiens apstājās pie Nastjas, meitenei nebija nekā, 
ko teikt, un viņa nolaida acis.

Aleksandrs nolēma viņu atbalstīt un sacīja:
-  Mēs secinājām, ka abi domāšanas tipi ir labi, bet 

tajā pašā Laikā atšķirīgi, jo tiek izmantoti dažādā prāta 
darbībā.

Virrits nobraucīja bārdu un aizdomājās.
-  Labi, jaunekli. Kādam nolūkam tu izmantotu Tēlai

no domāšanu un kādam -  vārdisko jeb strukturāli loģis
ko domāšanu?

Jaroslavs zināja atbildi un pacēla roku. Rūnu Rakstu 
Zinātājs Virrits izlikās, ka nav to pamanījis. Aleksandrs 
saspringti domāja. Viņa acīs atspoguļojās neizpratne. 
Bija redzams, ka viņš nezina, ko sacīt.

-  Atbilde nav pilnīga, -  Virrits vēsi sacīja, un, paska
tījies uz Jaroslavu, pamāja viņam. Jaroslavs piecēlās un 
precīzi, bez aizķeršanās atbildēja:
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-  Tēlainā domāšana ir nepieciešama tālab, lai iezī
mētu mērķus, precīzu rīcības Tēlu un mērķa sasniegša
nas ceļus. Tā ļauj cilvēkam visos sīkumos iztēloties kādu 
procesu. Tādu pilnību un dziļumu ar vārdiem sasniegt 
nevar.

-  Bet kā tad ar vārdisko jeb strukturāli loģisko domā
šanu? -  Rūnu Rakstu Zinātājs caururbjoši paskatījās uz 
Jaroslavu, un pusaudzis tikai tagad pamanīja, ka Skolotā
jam katra acs ir citā krāsā -  viena zaļa, bet otra -  brūna.

-  Es to izmantotu atbildes vai runas izdomāšanai, lai 
savas domas formulētu vārdos.

Proti, izrunātu pie sevis, -  domu pabeidza Rūnu 
Rakstu Zinātājs. -  Nu, ko, labi, sēdies. Bet kā tas attiecas 
uz dažādu Tautu un Laiku valodām?

Zēni un meitenes nodūra acis. Virrits iesmējās un 
teica:

-  Valoda savā ziņā ir dažādu Tautu Tēlu fiksētāja no
teiktā Laika posmā. Proti, viena veida ļaužu kopība kādas 
teritorijas labiekārtošanas procesā izstrādā kādu pieredzi. 
Un šī pieredze atspoguļojas valodā, bet rakstveida avoti 
to saglabā gadu simtiem un tūkstošiem. Jaunā paaudze 
uzņem ne tikai savu Vecāku valodu, bet arī tos Tēlus, ko 
tā satur. Tātad pārmanto pieredzi un domāšanas virzienu.

Starp citu, -  Skolotājs mainīja intonāciju un pār
laida skatienu pirmgadniekiem, -  es gribu zināt, kāpēc 
neviens neko nepieraksta Zintnieku grāmatā? Jūs taču 
neesat bērnudārzā, lai jums diktētu! Nākamajā stundā 
parādīsit man savus konspektus!

Pirmgadnieki sāka drudžaini šķirstīt savas neparas
tās burtnīcas. Rūnu Rakstu Zinātāja Virrits ieturēja pauzi 
un ar savām dažādas krāsas acīm sāka vērīgi vērot pus
audžus. Viņi sāka drudžaini formulēt savas domas. Kad
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bērni cītīgi rakstīja, Skolotājs atkal paņēma rokās folian
tu un turpināja pārtraukto lasīšanu. Jaroslavs bija pār
steigts, kāpēc Virritam tik strauji mainījās garastāvoklis 
un domas aprāvās pusvārdā. Viņš intuitīvi juta, ka Sko
lotājs tā ir ieplānojis. Un tad viņam atausa gaisma -  viņš 
saprata, ka Rūnu Rakstu Zinātājs gluži vienkārši gribēja, 
lai viņi patrenētos formulēt savas domas vārdiem, proti, 
patrenētu strukturāli loģisko domāšanu. Bet Tēlainā Do
māšana atnāks pēc tam. Viņam pazibēja arī tāda doma, 
ka varbūt Virrits gribēja pabeigt lasīt Rūnu tekstu. Acīm 
redzot, tur ir kaut kas svarīgs, nodomāja Jaroslavs. Viņš 
pasmaidīja un sāka rakstīt...

U z d e v u m s

“Vilcēni” un “lapseni” tagad cītigi savās Zintnieku grā
matās ieraksta Tēlainās un loģiskās domāšanas atšķi
rības un savstarpējo saistību. Palīdzi viņiem. Pārlasi 
Stundas tekstu un saviem vārdiem uzraksti nelielu 
tekstu, balstoties uz Rūnu Rakstu Zinātāja teikto. Bet 
pacenties - Virrits ir ļoti prasīgs un kašķīgs pasnie
dzējs.



“Vilka mājoklī”

Pēc tam, kad nodarbības bija beigušās, visi pirm- 
gadnieki pameta Gaismas Templi, un Vartislavs viņus 
pa kaltu akmeņu bruģi aizveda uz dzīvošanai paredzēto 
guļbūvi. Katrai grupai bija sava atsevišķa trīsstāvu māja, 
kurā skolēni dzīvoja pa visu laiku, kamēr viņi uzturējās 
Kalnu Mitnē. Dzīvošanai paredzētās guļbūves atradās 
netālu no Gaismas Tempļa. Katra māja bija izrotāta ar 
dzīvnieka, zivs vai putna attēlu. Pavisam bija sešpadsmit 
guļbūves, un tās bija izvietotas pa apli. Vidū bija liels ap
lis -  kaut kas līdzīgs Svētnīcai, kurā noris Ceremonijas, 
Rituāli, svētki, svinības un vakara pasākumi.

Katrai grupai bija savs nosaukums, un tā tika no
dēvēta par godu tam dzīvniekam-aizbildim, kura attēls 
atradās augšā uz guļbūves. Tā Jaroslavs kopā ar saviem 
draugiem Lādu, Nastju un Aleksandru nonāca Vilka guļ
būvē vai kā to šeit dēvēja -  “Vilka mājoklī”. Iesākumā 
Jaroslavam nosaukums ne visai patika, taču Kalnu Mītnē
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aizvadītajās desmit dienās viņš pierada, ka dzīvojamās 
telpās redz vilku attēlus. Acīmredzot tam ir kāda jēga, 
viņš nolēma. Blakus “vilcēnu” grupai gāja otra pirmgad- 
nieku grupa -  “lapsēni”. Šodien -  pirmajā mācību dienā -  
viņiem mācības notika kopā. Bet viņus jau brīdināja, ka 
tikai daļa Stundu notiks tādā režīmā.

“Lapsēnu” grupas guļbūve atrodas pa labi -  līdzās 
“Vilka mājoklim”, un to sauca par “Lapsas alu”. Bet pa 
kreisi no “Vilka mājokļa” atradās Svēteļa (pirmgadnieki 
tikai nesen uzzināja, ka tā sauc stārķi, un saprata, ka šie 
putni ir attēloti augšā uz guļbūves), Lāča (“Lāča mājok
lis”), Vārnas, (“Vārnas ligzda”) kopmītnes un tālāk pa 
apli Čūskas, Gulbja, Līdakas un Meža kuiļa guļbūves. Uz 
pārējo kopmītņu fona sevišķi izdalījās Jaunavas kopmīt
ne ar daiļas meitenes sejas attēlu. Jaroslavs jau zināja, ka 
tā ir īpaša grupa un ka tajā mācās tikai meitenes. Katrai 
grupai bija sava dzīvnieka vārds, izņemot, protams, mei
teņu istabu iemītnieces. Jaroslavs, Nastja, Lada un Alek
sandrs atradās Viku grupā. Bet tā kā viņi tik tikko bija 
sākuši mācības, vecākie audzēkņi viņus dēvēja par vilcē
niem. Bet turklāt teica, ka paies laiks un bailīgie “vilcēni” 
kļūs par īstiem “vilkiem” un pat “vilcenēm”. Tic pirmgad
nieki, kuri izvietojās ar lapsas attēlu izrotātajā guļbūvē, 
tika iesaukti par “lapsēniem”, kas bija pilnīgi saprotami.

Pirms dažām dienām Jaroslavs un Lada pamanīja 
zināmu likumsakarību, kas izpaudās telpu apdzīvošanā. 
Katru gadu Tempļa Skolu beidz divas grupas, kuras Mā
cību laikā dzīvoja blakām. Tas notiek astoņus gadus pēc 
tam, kad pusaudži un meitenes ievācas šajās guļbūvēs. 
Viņi apmetas kaimiņos. Tādējādi viena vecuma audzēk
ņi atrodas tuvu cits pie cita. Nākamajā mācību gadā abās 
atbrīvotajās kopmītnēs, kurās absolventi bija dzīvojuši
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astoņus gadus, iekārtojas pirmgadnieki. Tātad pirm- 
gadnieki izvietojas pa apli. Šogad tās ir Lapsas un Vilka 
kopmītnes. Nākamā gadā skolu beigs audzēkņi no nāka
majā divām guļbūvēm pa kreisi, tādējādi nākamie pirm
gadnieki kļūs par “stārķēniem” un “lācēniem”, tāpēc ka 
šo grupu tagadējie audzēkņi uzsāk savu pēdējo mācību 
gadu un nākamajā gadā pametīs Tempļa Skolu vai paliks 
dzīvot Kalnu Mītnē.

Jaroslavam ļoti iepatikās šī kustība pa apli. Tātad pir
majā mācību gadā pa kreisi no viņiem atrodas visvecākie 
audzēkņi, kuriem var paprasīt padomu. Otrajā gadā - 
paši jaunākie, bet līdz pēdējam mācību gadam, kamēr 
viņu vietā atnāks pirmgadnieki, pa labi vienmēr atradī
sies tie, kuri par gadu jaunāki. Tā ka Gaismas Tempļa 
Skolas kopmītnēs vienmēr tiek atjaunotas komandas. Un 
tagad paši spēcīgākie un gandrīz jau pilntiesīgie Zintnie
ki un Zintnieces ir Svēteļa un Lāča kopmītnes skolēni. 
Bet pēc gada viņu vietā atnāks jauniņie. Bet, kad tas no
tiks, Jaroslavs, Nastja, Lada un Aleksandrs jau mācīsies 
otro gadu. Bet šobrīd viņiem viss tikai sākas.

Guļbūvei bija trīs līmeņi. Pašā zemākajā bija kopīga 
zāle ar lielu krāsni. Guļamistabas bija izvietotas otrajā un 
trešajā stāvā. Turklāt vidējā un augšējā līmenī bija kopējas 
istabas, taču daudz mazākas par to zāli, kas atradās pirma
jā stāvā. Otrajā stāvā dzīvoja zēni, bet trešajā -  meitenes.

Otrajā un trešajā stāvā bija sešas istabas un katrā pa 
divām trijām guļvietām. Jaroslavs apmetās kopā ar Alek
sandru, bet Lada -  ar Nastju.

Kad Jaroslavs pirmās mācību dienas beigās iegā
ja “Vilka mājokļa” kopējā istabā, pie krāsns jau sēdēja 
Nastja, Lada un Aleksandrs un kaut ko dedzīgi apsprieda. 
Viņš piegāja pie viņiem un apsēdās uz sola.
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-  Jā, sanāca smaga diena. -  Aleksandrs paberzēja pieri.
-  Mani mazliet biedē Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits, -  

atzinās Nastja. -  Viņš man ne visai patīk. Un arī priekš
mets viņam visai sarežģīts.

- Mani Vecāki mazliet orientējas Seno Valodu Tēlai
nībā, -  Aleksandrs centās viņu atbalstīt. -  Ja kas, viņi pa
līdzēs man saprast priekšmetu, bet es palīdzēšu tev.

-  Mani vairāk interesē kas cits, -  sarunā iesaistījās 
Jaroslavs. Aleksandrs un meitenes uzmeta viņam vaicājo
šu skatienu. -  Viņš lasīja kaut ko interesantu un svarīgu.

-  Jā, kādu tīstokli, -  gurdeni sacīja Lada.
-  Jā, bet šis tīstoklis izskatījās mūsdienīgs.
Bērnu acīs pavīdēja šaubas.
-  Kāpēc tu tā domā? -  tieši noprasīja Aleksandrs.
- Tas taču ir acīm redzams -  tas visai atšķīrās no 

tiem Senajiem tekstiem, ko mēs iepazīstināšanas ekskur
sijas laikā redzējām grāmatu glabātuvē. Turklāt tās bija 
rakstītas ar mūsdienu tintei līdzīgu tinti.

-  Un ko tu secini? -  vaicāja Nastja.
-  Pagaidām neko. Tēvs un Vectēvs man mācīja neiz

darīt pārsteidzīgus secinājumus. Taču man šķiet, ka tur 
ir kāds noslēpums. Varu izteikt pieņēmumu, ka Rūnu 
Rakstu Zinātājs Virrits un varbūt visi Gaismas Tempļa 
Zintnieki ar kādu sarakstās, šajā nolūkā izmantojot Senās 
Valodas, piemēram, Rūnu zīmes vai vēl kaut ko, proti, 
Tēlaino valodu, kas zināma vienīgi Zintniekiem.

-  Bet tas nozīmē... -  iesāka Nastja
-  ...ka viņiem ir, ar ko sarakstīties, -  pabeidza Alek

sandrs un pasmaidīja. - Interesanti. Tātad ir vairāki tādi 
centri kā Gaismas Templis un Kalnu Mītne, un tie savā 
starpā ir kaut kā saistīti. Zintnieki sarakstās un apmainās 
ar datiem.
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-  Vai novērojumiem, -  piebilda Jaroslavs.
-  Vai jūs beidzāt? -  nepacietīgi ieprasījās Lada. -  Jūs 

visu laiku interesē kādi noslēpumi. Savā Laikā visu uzzi
nāsim. Bet tagad jāizpilda mājasdarbs. Beidzot ķersimies
pie tā. I

Aleksandrs un Jaroslavs klusēdami saskatījās un no
pūtās, bet jāpiekrīt vien bija. Taču Jaroslava domas jop
rojām kavējās pie Rūnu Rakstu Zinātāja un viņa vēstules.

Izpildījuši mājasdarbu, draugi izklīda pa savām ista
bām. Laizdamies miegā, Jaroslavs atcerējās to satraucošo 
brīdi, kad viņš no sava Tēva pirmoreiz uzzināja par Gais
mas Templi. Tas notika tikai pirms pusgada, bet šķita, ka 
pagājusi vesela mūžība.



Tēva un dēla saruna

- Zini, ļaroslav, tev ir paveicies, -  Jaroslavam teica 
viņa tēvs Dmitrijs nedēļu pirms viņa divpadsmitās Dzim
šanas dienas. -  Pavisam drīz tu sāksi mācīties. Pa īstam 
mācīties. Tas, ko tev tagad māca skolā un kā māca, ir labi. 
Taču tā ir maza daļiņa no tā, ko var un vajag uzzināt. Un 
tu, dēliņ, to noteikti uzzināsi! Tagad tev ir iespēja.

Dmitrijs ar savu ģimeni dzīvoja parastā koka mājā 
vienā no ciematiem. Ārēji viņa ģimene un viņš pats maz 
ko atšķīrās no pārējiem ļaudīm. Mierīgs un līdzsvarots 
lauku Dzīvesveids ar pastāvīgu braukāšanu uz pilsētu uz 
darbu, ar bērnu audzināšanu un saimnieciskām rūpēm. 
Taču kopš pašas bērnības Jaroslavs zināja, ka viņa ģi
menē ir kas īpašs, neparasts. Un lieta nevis tā, ka tā bija 
tieši viņa ģimene un viņa Tuvinieki. Te ir kaut kas cits, 
noslēpumains.

Kopš pašas bērnības Jaroslavs uzņēma sevī neparas
tus Tēlus. Viņam palicis prātā, kā viņš sazinājās ar Mājas
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Gariņu -  viņu mājas aizbildni. Jaroslavs atcerējās, ka 
Gariņš bija mazs un matiem klāts. Mājas Gariņš dzīvoja 
lielajā istabā starp gultu un sienu, un viņam ļoti patika 
rotaļāties ar Jaroslavu. It sevišķi pirmajos viņa Dzīvības 
gados, kad viņa ģimene pirms pārcelšanās uz lauku apvi
du vēl dzīvoja pilsētā.

Kad zēns saviem klasesbiedriem izstāstīja par savām 
rotaļām ar Mājas Gariņu, viņi puisēnu nesaprata. Daži 
centās par viņu pasmieties, bet klase bija arī tādi, kurus 
tas ieinteresēja un viņi pat lūdza, lai Jaroslavs iemāca vi
ņiem sazināties ar Mājas Garu.

-  Nekādu Mājas Garu nav un nevar būt! -  sacīja lie
lākā daļa klasesbiedru.

Viņiem piebalsoja arī skolotāji. Tas zēnā radīja iekšē
ju nesapratni. Viņš sazinājās ar Mājas Gariņu, rotaļājās 
ar viņu un atceras to. Bet skolotāji, kuri tik daudz zina, 
kuri ir tik gudri un stipri, noliedz faktu, kas Jaroslavam 
ir acīm redzams. Protams, pēc tam vairākums skolotāju 
zēna acīs zaudēja cieņu. Viņš palaidās mācībās un pat
stāvīgi, neatkarīgi no skolas programmas mācījās tikai to, 
kas viņu interesēja.

Jā, viņš daudz ko nezināja salīdzinājumā ar viņa 
priekšzīmīgajiem klasesbiedriem. Toties viņš jau zināja 
ko tādu, kas nebija zināms pat skolotājiem: dažādu tau
tu Seno Mantojumu, viņu vēsturi, iepriekšējo civilizāci
ju uzplaukumu un norietu. Tas viss zēnu tā sajūsmināja 
un iedvesmoja, ka viņš gluži vai aizceļoja un Seno Tēlu 
pasauli, kur smēlās zināšanas un pārliecību par saviem 
spēkiem. Skolotāji samierinājās ar Jaroslava savdabību. 
Viņi priecājās, ka zēns nepolemizē ar viņiem par tādiem 
jautājumiem, kas pasniedzējus iedzina strupceļā -  mūsu 
varonim piemita tāda aizraušanās. Arī skolotāji vairs
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nebija pārāk prasīgi pret Jaroslavu un izturējās pret viņu 
kā pret parastu trijnieku karali, kas gluži vienkārši aiz
raujas ar kaut kādām nenopietnām lietām.

Bet, paliekot vecākam, jaroslavs aizvien vairāk sapra
ta, ka savstarpējās attiecības viņa Dzimtā atšķiras no viņa 
vienaudžu ģimenēm un attiecībām tajās. Viņa Savieši 
dzīvoja vairāk nošķirti un pie vakariņu galda runāja ne 
tikai par ģimenes lietām, bet visai bieži apsprieda arī Ga
rīga rakstura jautājumus. Ģimenes draugi (bet tādu vi
ņiem nebija daudz) arī orientējās Senā Mantojuma jautā
jumos, un vienmēr bija ar viņiem ko parunāt. Tā kā viesi 
lauku mājā bija retums, Jaroslavam nācās samierināties 
tikai ar kaimiņu puišeļu sabiedrību, ar kuriem tamlīdzī
gus tematus pārrunāt nevarēja.

Viņa tēvs Dmitrijs jau bija viņam teicis, ka pienāks 
Laiks un viņš sāks apgūt Svētās Senās Zināšanas, taču 
tad Jaroslavs vēl pilnībā nesaprata, ko tas nozīmē. Šo
dien viņam kaut kas pavērās. Un viņš pēkšņi apzinājās, 
ka savā Dzīvē stāv uz kāda dižena un satraucoša sliekšņa.

-  Iespēja, kas paveras tev, nepaveras visiem. Tu ie
gūsi tādas Zināšanas, kas palīdzēs tev kļūt stiprākam un 
gudrākam un ar saviem diženajiem jaunrades darbiem 
padarīt slavenu mūsu Dzimtu. Tevī, mans dēls, mīt Liels 
Garīgs spēks. Tev jāiemācās tas izmantot un jāatrod tam 
saprātīgs pielietojums. Tāpēc nepieciešams mācīties. Pa
teicoties šīm Zināšanām, tu dzīvē atradīsi savu vietu un 
īstenosi savu sūtību.

-  Bet kas ir mana sūtība? -  toreiz puisēns jautāja. 
Tēvs pasmaidīja un teica:

-  Atbildēt uz šo jautājumu vari tikai tu pats. Un at
bilde meklējama tur, kur visgrūtāk piekļūt.

-  Kur tad?
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-  Savās paša dzīlēs. Tieši tur ari meklē atbildi. Tu 
zini, kāpēc esi dzimis un kādas misijas veikšanai esi ie
nācis šajā Dzīvē. Katram cilvēkam ir sava sūtiba. Tā ne
var nebūt. Citādi dzivei nebūtu jēga, Katrs cilvēks zina 
savu aicinājumu, taču dažkārt netīšām, bet dažkārt tišām 
aizmirst.

-  Bet kāpēc tīšām jāaizmirst sava sūtiba? -  brīnījās 
Jaroslavs.

-  Tā ir interesantāk, manu zēn, -  atbildēja tēvs.
Kad dzīvo, pilnībā apzinādamies, kāpēc un kālab, at

liek vienīgi darīt to, kas ir pareizi. Taču tas nav tik in
teresanti, kā zināt savu sūtību un savas dzimšanas laikā 
aizmirst par to. Tad būs stimuls iedziļināties sevi, domāt 
un meklēt -  dzīvot, lai izzinātu pašas dzīves noslēpumu! 
Ja cilvēks zina savu sūtību, viņam nav nekāda stimula un 
vajadzības iedziļināties sevi. Bet, kad nezini, -  lūk, tad 
sākas pats interesantākais, proti, gremdēšanās savas zem
apziņas dzīlēs. Tas ari tas, kas pasakās zināms kā “aizej 
tur, nezin kur, atnes to, nezin ko”.

-  Tēt, tu, lūk, saki, ši iespēja nepaveras visiem. Vai 
tad tā skola ir izredzētajiem? -  Jaroslavs sasprindzinājās 
un vērīgi skatījās uz Tēvu.

-  Nē, Jaroslav, -  Dmitrijs viņam atbildēja. -  ŠI skola 
nav tiem, kas pārāki par citiem, un vēl mazāk tiem, kuri 
uzskata, ka ir pārāki par citiem. -  Viņš uzsmaidīja dē
lam. -  Patiesībā ceļš uz Zintnieku Glabātāju Garīgajām 
Zināšanām ir pavērts visiem. Jautājums ir par to, vai cil
vēki ir gatavi uztvert tās. Ja cilvēks nav tam gatavs, tad 
labāk turēties pa gabalu no šīm zināšanām.

-  Kāpēc? -  vaicāja Jaroslavs.
-  Tāpēc, ka cilvēks var nodarīt kaitējumu sev un ci

tiem. Kad runa ir par pusaudžiem, kas tikko kā pārkāpuši
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bērnības slieksni, tad daudzējādā ziņā viņu gatavības kri
tērijs ir jānosaka Vecākiem. Bet gatavību pārbauda Zint
nieki. Taču daudzas ģimenes, tāpat kā agrāk, nav gata
vas uztvert Seno Zināšanu dziļumu. Tāpēc tām labāk ir 
apmierināties ar parastās skolas programmu, savu pašu 
dzīves pieredzi un tiem mūsu Senās Kultūras Glabātāju 
materiāliem, kurus viņi izdod plašam cilvēku lokam. Vi
ņiem ar to pietiek. Bet tu, Jaroslav, un tādi kā tu ir pelnī
juši iegūt ko vairāk.

-  Kāpēc?
-  Tāpēc, ka jūs esat gatavi šīs zināšanas izlaist caur 

sevi, caur savu sirdi un apziņu. Tu esi gatavs. Bet pasaulē 
ir spēkā un ir bijis spēkā princips: “la skolnieks ir gatavs, 
tad radīsies arī Skolotājs.” Ja tu esi gatavs uzņemt zināša
nas, tās atnāks pie tevis jebkurā tev saprotamā veidā. Vai 
esi kādreiz dzirdējis tādus vārdus kā Gaismas Templis, 
Tempļa Skola, Kalnu Mītne?

Jaroslavs atcerējās, ka šos vārdus patiešām ir teikuši 
viņa Radi, tuvinieki un tie cilvēki, kuri retumis iegriezās 
pie viņiem ciemos. Viņi galvenokārt sarunājās ar Jarosla
va Vecākiem, nevis ar puisēnu. Bet aprautas frāzes viņš 
tomēr dzirdēja.

-  Tad zini -  kaut kur tālu augstos kalnos ir apmet
ne. To sauc par Kalnu Mītni. Tur dzīvo daudzi Senās 
Gudrības Glabātāji, kā arī cilvēki, kuri meklē savu Ga
rīgo Ceļu. Ceļš uz turieni tiek turēts stingrā noslēpumā. 
Kalnu Mītnes centrā ir Svētnīca -  Gaismas Templis, kas 
pa daļai atrodas virsotnē, bet pa daļai ietiecas dziļi alā. 
Par šo Templi ir dzirdētas daudzas leģendas un ticējumi, 
bet tā reālais lielums nevienam nav zināms. Šo Svētnīcu 
sauc par Gaismas Templi. Tā ir Svēta vieta, kur pulcē
jas ļaudis. Tur ir Tempļa Skola, kas tika izveidota pirms
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daudziem tūkstošiem gadu -  es arī to īsti nezinu. Tajā 
pasniedzēji ir Svētās Senās Gudrības Glabātāji. Tu pie vi
ņiem mācīsies. Turklāt visai drīz. Tā ka gatavojies. Tik
līdz pārkāpsi pār Tempļa slieksni, tava bērnība būs bei
gusies...

Šī saruna turpinājās vēl ilgi un ievilkās līdz pat vaka
riņām. Pēc tam Jaroslavs izgāja ārā pastaigāties un nonā
ca klajā vietā, no kurienes pavērās skats uz kalniem. Viņš 
ar savām tēraudpelēkajām acīm vērīgi raudzījās uz tiem. 
Kaut kur tālu tādos pašos kalnos atrodas Zināšanu Se
nais centrs. Un Jaroslavs nonāks pašā tā sirdī. Tas ir liels 
gods, tā ir liela atbildība...

Pēc tam viņš gāja uz māju un tūdaļ devās gulēt. Viņš 
vienmēr tā darīja -  pēc satraucošiem pārdzīvojumiem la
bāk ir doties pie miera, miegs visu noliks savā vietā, bet 
no rīta varēs visu pārdomāt un pajautāt Tēvam par to, 
kas viiiu sagaida Noslēpumainajā Gaismas Templī.

-  Cik daudz laika pagājis kopš tā brīža, kad pavado
nis, vārdā Avega Radogosts, veda viņus pa tikko samanā
mām kalnu takām cauri alu labirintam, kamēr viņi naktī 
sasniedza Gaismas Templi. -  Ar šīm domām Jaroslavs 
laidās miegā Tempļa Skolā.

Bet rīt mums atkal jātiekas ar Rūnu Rakstu Zinā
tāju Virritu. -  Tāda bija viņa pēdējā doma, pirms viņš 
iegrima dziļā miegā.



Tēlainās un strukturāli loģiskās 
domāšanas 

savstarpējā saistība

-  Jā-ā-ā-ā, -  ironiski novilka Rūnu Rakstu Zinātājs 
Virrits, lasīdams “vilcēna” kārtējo konspektu viņa Zint
nieka grāmatā. Viņš lasīja ātri, stāvot tieši aiz muguras 
satraukumā trīsošajam puisēnam. -  Ar konspektu rak
stīšanu jums pagaidām neiet visai gludi. Nāksies mācī
ties, izmantojot mēģinājumu un kļūdu metodi.

Viņš pārlaida savu dažādas krāsas acu skatienu vi
siem pirmgadniekiem -  “vilcēniem” un “lapsēniem”, kuri 
otrajā Seno Valodu Tēlainības stundā bija kopā, tāpat kā 
pirmajā nodarbību dienā Tempļa Skolā.

-  Tātad mēs pārejam pie mūsu otrās Stundas. Faktis
ki mēs turpinām pirmās ievada nodarbības tēmu un arī 
runāsim par Tēlaino domāšanu. Bet tagad palūkosimies 
no citas puses. Jūs mēģinājāt uzrakstīt konspektu. Vai tā? 
Proti, jūs izdalījāt galvenās domas un pēc tam tās saviem



vārdiem izklāstījāt uz papīra Zintnieku grāmatās. Turklāt 
jāpiebilst -  izklāstījāt visai neveiksmīgi.

Zintnieks iecietīgi pasmaidīja.
-  Sakiet, kāda domāšana jums darbojās, kad izpildījāt 

mājasdarbu? Vai vismaz kādai domāšanai vajadzēja dar
boties?

-  Vairāk loģiskā jeb vārdiskā nekā Tēlainā, -  bikli ie
teicās Nastja pēc tam, kad Rūnu Rakstu Zinātāja skatiens 
bija apstājies pie viņas. Zintnieka sejas izteiksme nemai
nījās -  viņš tikai pamāja ar galvu par zīmi, ka atbilde bi
jusi pareiza.

-  Sākat saprast. Tas ir labi. Patiešām, kad jūs savas 
domas formulējiet vārdos, jums darbojas strukturāli lo
ģiskā domāšana. Tagad iegaumējiet -  par šo domāšanu ir 
atbildīga galvas smadzeņu kreisā puslode. Bet par Tēlai
no -  labā. Pildot mājasdarbu, jūs izmantojāt strukturāli 
vārdisko domāšanu. Bet šodien pastrādāsim tieši ar lē
ļiem. Tas būs praktisks darbs ar smadzeņu labo puslodi. 
Tas būs tikai pats sākums darbam ar Tēliem. Bet vēlāk 
būs interesantāk.

Faktiski šīs domāšanas spēja ir visai liela, bet katram 
no jums pavērsies tieši tik noslēpumu un iespēju, cik jūs 
spēsit uztvert un kam šobrīd esat gatavi.

Daudzi skolēni sasprindzinājās un sagatavojās.
“Tūdaļ kaut kas notiks,” nodomāja )aroslavs un ne

kļūdījās.
Zintnieks visiem lika iekārtoties ērtāk un aizvērt acis. 

Pēc tam negaidīti maigā un monotonā balsī iesāka:
-  Atslābinieties, atbrīvojieties no visām nevajadzīgām 

domām un emocijām. Sakoncentrējieties, izraisiet trīsas 
un vieglu, patīkamu satraukumu, jūs taču tagad ieraudzī
sit sevi tādu, par kādu gribētu kļūt. Visā krāšņumā, visā
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varenumā un Gudrībā. Bet iesākumā koncentrējieties uz 
to, kādi esat patlaban. Kas jūsos ir tas, kas jūs apmierina 
vai neapmierina... Pacentieties kopumā izjust jūsu paš
reizējo attīstības līmeni. Fizisko attīstību, Garīgo, Dvēse
lisko. Atcerieties, varbūt jūs kaut ko neesat darījuši tā, kā 
nāktos, atcerieties savus panākuma un neveiksmju brīžus 
savā ne visai garajā Dzīvē... Labi, malači!

Bet tagad savā apziņā iedomājieties citu Tēlu. Jūs esat 
tādi, kādi gribat kļūt. Stipri, prātīgi, skaisti, gudri. Gari 
gi attīstīti. Varbūt kāds sevi redz kā Zintnieku -  Glabā
tāju, kā Rūnu Rakstu Zinātāju, kā Jaunradītāju, kāds kā 
Zvaigžņu Tulku, kāds kā Laika Glabātāju, bet kāds var
būt gluži vienkārši kļūs par labu cilvēku. Kāds varbūt vē
las apgūt amatu, pilnībā iemācīties darīt cilvēkiem labu? 
Pasapņojiet! Dodiet vaļu saviem sapņiem un sajūtiet, cik 
stipri jūs vēlaties par tādiem kļūt!

Jaroslavs kaut kur ieslīga. Viņš tik spilgti vēlējās sajust 
savu tieksmi un Dvēseles izlaušanos, ka Virrita monoto
no balsi dzirdēja it kā no tālienes. Viņš spilgti iztēlojās 
sevi par cienījamu Cilvēku ar lielo burtu. Viņš vienlai
kus sevi redzēja gan kā Zintnieku, gan Bruņinieku. Viņš 
sajuta, cik ļoti grib savienot sevī šos divus virzienus - 
vienlaikus būt par Karotāju un Zintnieku, divus Ceļus 
padarīt par vienu. Būt Iesvaidītam Senajās Zināšanās, bet 
vienlaikus būt par prasmīgu Karotāju un aizstāvēt, savu 
Dzimtu, savu Tautu, Tēvzemi un vispār dāvāt pasaulei 
Gaismu un Taisnīgumu. Prieka Viļņi pārņēma visu ķer
meni, un viņš juta to, it kā strāvu plūstam pa viņa dzīs
lām. Lūpu kaktiņi paši no sevis pacēlās uz augšu katru 
reizi, kad viņš šā Tēla viļņus raidīja pa visu ķermeni un 
jutās gan kā Gaismas Kareivis, gan Zintnieks. Bet Rūnu 
Rakstu Zinātājs Virrits turpināja:
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-  Jā! Jūs jūtat, kā jūsu iedomātā Tēla viļņi izplūst pa 
visu ķermeni. Jūs fiziski izjūtas, cik tas ir patīkami -  jus
ties tādiem, kādi vēlaties kļūt! Nekautrējieties no savām 
emocijām! Sajūtiet Prieku un līksmi par to, ka jūs jau esat 
tādi, kādi vēlētos būt. Jūs jau tādi esat, un tas nav pašap
māns. Jūs tādi esat savās domās, bet jūsu domas taču ir 
neatņemama jūsu, jūsu iekšējās pasaules un jūsu Dvēseles 
daļiņa. Tā ka jūs jau tādi esat, atcerieties un izjūtiet to!

Jaroslavam viņa sapņojumi sen nebija izraisījuši tādu 
svētlaimi. Viņš vienmēr bija alcis rūpēties, lai cilvēki dzī
votu taisnīgā pasaulē. Bet viņš zināja arī to, ka katrai ie
kārtai ir savs taisnīgums un ka viņš nevilšus var rīkoties 
netaisnīgi attiecībā uz citiem cilvēkiem un pats to nema
nīt. Tāpēc viņš gribēja būt Iesvaidīts un saņemt pieeju 
pie Senajām Zināšanām. Tagad, pateicoties Rūnu Rakstu 
Zinātājam, viņš jau apjauta, ka šīs Zināšanas var paplaši
nāt viņa uztveri un ka viņš labāk spēs saprast, ko nozīmē 
taisnīgums. Tagad viņš izjuta īstu lieglaimi. Tēls ar savu 
siltumu pārņēma viņa ķermeni. Viņš jutās komfortab
li. Viņš vienlaikus izjuta gan prieku, gan pilnīgu mieru. 
Pēc tam Rūnu Rakstu Zinātājs viņus aizveda līdz pilnīga 
miega stāvoklim.

- Jūs esat malači. Redzu, ka esat nomierinājušies. 
Labi, jūs esat iegājuši šajā Ielā, kuru radījāt, -  jūsu vēla
majā Tēlā, nākotnes Tēlā. Glabājiet to savā sirdī, garīgajā 
sirdī. Lai ar katru dienu šis brīnišķīgais Tēls iemiesojas 
jūsu dzīvē... Bet tagad atslābinieties un nomierinieties. 
Tagad jūs iemiesojat ne tikai Spēku, Gudrību, skaistumu 
un to, par ko jūs sapņojat. Turklāt jūs esat mierīgi. Tas ir 
mierīgs spēks, mierīga pārliecība, mierīga Gudrība. Ta
gad tas ir Miers. Absolūts Miers. Bet nu, kad esat nomie
rinājušies, atveriet acis!
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Bērni tūdaļ sāka skatīties cits uz citu. Viņi pievērsa 
uzmanību tam, ka visi kā viens smaida -  acīmredzot vi
siem bija patikusi šāda praktiska nodarbība. Dažas mi
nūtes visi klusēja, un tikai pēc tam Zintnieks turpināja:

-  Redzu, ka esat apmierināti. Tātad jums viss izde
vās. Bet ko mēs likām lietā?

-  Tēlus! -  vienā balsī iesaucās vairāki bērni.
-  Labi. Salīdziniet šo darbību ar konspekta rakstīša

nu. Vai jūtat starpību starp to, kā darbojas kreisā un labā 
smadzeņu puslode, strādājot ar strukturāli loģisko un 
Tēlaino domāšanu?

-  Jā! -  Cits caur citu bērni māja ar galvu.
-  Kā saucas mūsu priekšmets?
Pusaudži pieklusa, mēģinot saskatīt lamatas. Tādu jau

tājumu neviens nebija gaidījis. Aleksandrs nedroši ieteicās:
-  Seno Valodu Tēlainība.
-  Kāds sakars ir mūsu Stundā veiktajai praktiskajai 

nodarbībai ar Senajām Valodām?
“Vilcēni” un “lapsēni” aizdomājās, un mācību telpā 

iestājās pilnīgs klusums. Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits 
pasmaidīja. Pirmo reizi pa visu šo Laiku, kopš bērni viņu 
redzēja.

-  Mēs ne tikai vienkārši strādājām ar Tēliem. Jūs de
vāt impulsu sevis un jums apkārtējās pasaules pārmaiņām. 
Faktiski jūs ar emociju, jūtu, pārdzīvojumu un sapņojumu 
starpniecību visai Pasaulsēkai skaļi paziņojāt, ka gribat 
tādi būt. Un ticiet man, tagad jūsos iekšēji un apkārt jums 
noritēs dziļš darbs, lai jūs kļūtu tieši tādi. Jūsu galvenais 
uzdevums -  neapstāties šajā Ceļā un ar saviem paveikta
jiem darbiem un rīcību turpināt sevī uzturēt šo Tēlu.

Bet tagad iedomājieties, ka mēģinām kaut kā fiksēt 
šo Tēlu uz papīra. Jūs, piemēram, varētu uzzīmēt sevi
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šajā Tēlā un parādīt sevi tādu, par kādu vēlaties kļūt. Ta
gad mēs to nedarīsim. Mēs rīkosimies vienkāršāk -  ap
zīmēsim šo stāvokli ar kādu simbolu. Vai zināt, ar kādu?

Bērni klusēja. Visi domāja, ka Runu Rakstu Zinātājs 
tagad liks uz tāfeles parādīties kādai Senai Zīmei, kādai 
Runai vai kādai vēl noslēpumainākai rakstu zīmei. Tā vie
tā Virrits paņēma kritu un gluži vienkārši uz tāfeles uz
rakstīja Burtu “M”. Bērnu sejās atspoguļojās neizpratne.

-  Manuprāt, viņš vai nu jokojas, vai izsmej mūs, - 
Nastja čukstēja Ladai. Bet Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits 
nopietni teica:

-  Jūs ikdienā izmantojat šo burtu, redzat to grāmatās, 
lasāt un rakstāt to, bet diezin vai zināt tā Tēlaino nozīmi. 
Šā Burta Tēls -  mērķis, cilvēka tiekšanās pēc kā Gaiša, 
Labestīga, tiekšanās pēc pilnības, pēc kā labāka.

Bērni tūdaļ to steigšus ierakstīja savās Zintnieka grā
matās. Bet Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits atkal pasmaidīja.

-  Redzu, ka esat iemācījušies ne tikai klausīties, 
bet arī pierakstīt. Tātad konspektēt jums būs vieglāk. 
Redziet, cik ātri nostrādāja Tēls, kuru jūs sev uzģērbāt 
praktiskā darba laikā. Stundas sākumā jūs taču vēl ne
pratāt konspektēt -  par to skaidri liecināja mājasdarbs. 
Taču tagad jau esat spēruši soli uz labo pusi. Tātad jūs 
praksē esat iepazinušies ar Tēlaino domāšanu. Tā dau
dzējādā ziņā ir saistīta ar jūtām, emocijām, pārdzīvoju
miem un sapņiem. Tagad katrā ziņā iegaumējiet: Tēlainā 
domāšana ir galvenais domāšanas tips Garīgās Mācības 
apgūšanā. Un, ejot pa Garīgo ceļu, noteicošā ir Tēlainā 
domāšana.

- Bet tagad atbildiet: vai mūsdienu zinātnei un tās 
pārstāvjiem ir raksturīga Tēlainā domāšana? Vai viņi ir 
orientēti uz to?
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Jaroslavs pārliecinoši atbildēja:
-  Nē! Viņi galvenokārt orientējas pēc loģiskās domā

šanas.
- Vai Garīgo Mācību apguvē viņi ari vadās no loģi

kas viedokļa?
-  Jā, -  Jaroslavs pārliecinoši atbildēja.
-  Pusaudzi, tev diemžēl ir taisnība, -  Virrits sacīja. 

-  Zinātnes aprindu pārstāvji pagaidām vēl nav sapratuši, 
ka Mantojuma apguvē noteicošā ir nevis loģika, bet gan 
tēlainā uztvere, kas palīdz sasniegt parādību visdziļāko 
būtību. Loģika palīdz vienīgi iegūt šīs būtības atspogu
ļojumu, proti, iesaiņojumu, nevis saturu. Tēlainā domā
šana -  tā ir atslēga, kas atver durvis uz satura izpratni, 
bet loģika -  formas izpratnes paņēmiens, formas, kas ir 
tāds kā konfekšu papīriņš. Lūk, tāpēc, vēstures mūsdienu 
fakultātēs jūs atradīsit vienīgi Senās Mācības un Zināša
nu ārējo formu. Vēstures dati par valdniekiem, likumdo
šanu, kariem un politiku -  tas viss ir precīzi sistemati
zēts. Tas ir labi un pareizi. Bet ar tādu pieeju diezin vai 
ir iespējams izprast Garīgās Mācības vai kādam Dievam 
vai Dievietei veltītā Priesteru Kulta dziļo būtību. Tā ka 
gaismā tiek celti tikai fakti, informācija, forma -  tas pats 
konfekšu papiņš, bet ne dziļais Garīgais saturs, proti, pati 
konfekte. Bet šo saturu var izprast tikai ar Tēlainās do
māšanas palīdzību, iedziļinoties smalkajā plānā un izpro
tot tos starojumus kas izriet no šā Kulta un visa, kas ar 
to enerģētiski ir saistīts. Mēs attīstīsim un pilnveidosim 
šo prasmi. Patiesību sakot, jau esam sākuši.

Bet tagad iegaumējiet, ka vairākumam Seno Valodu 
ir Tēlains pamats un katrs Burts, Rūna, piktogramma, 
hieroglifs, rakstu zīme un vispār simbols ietver sevī ko
losālu informācijas apjomu. Bet šī informācija ir ietverta
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tēlos. Bet Burts, kā jūs zināt, tiek izrunāts. Tātad, kad jūs 
rakstāt burtu “C” vai izrunājiet skaņu “c”, automātiski ie
darbojas kaut kas līdzīgs ķēdes reakcijai. Jūs pamodinā
sit mērķa Tēlu. Gan jūsu paša, gan kāda cita -  tas būs 
atkarīgs no konteksta. Katra Burts -  tas nav vienkāršs 
simbols. Tas ir impulss, enerģētisks sprādziens, kas izrai
sa pārmaiņas apkārtējā īstenībā vai ved pie šīs īstenības 
uztveršanas. Un cilvēks dzīvo ne tikai atkarībā no valodā 
iekļautajiem Tēliem, bet ar šiem Tēliem rada sev apkār
tējo realitāti. Katrs Burts nozīmē Tēla palaišanu, lai tas 
varētu izpausties mūsu pasaulē. Lūk, tāpēc ir nepiecie
šams saprast, kādus vārdus, burtus un izteicienus mēs 
lietojam. Un tāpēc vēl jo vairāk ir jākontrolē, kā un par 
ko mēs domājam un runājam. Mēs šeit, Gaismas Templī, 
pētām Mantojumu, taču to nav iespējams izprast, neiz
protot Seno Tautu domāšanas veidu. Bet tas izpaužas Se
najās Valodās. Lūk, tāpēc jūs pašā pirmajā mācību gadā 
apgūstat šo priekšmetu. Turklāt jūs ar šo priekšmetu 
saskarsities visu laiku, kamēr uzturēsities Kalnu Mītnē. 
Pakāpeniski šis priekšmets saplūdīs ar citiem priekšme
tiem, īpaši ar matemātiku un sakrālo ģeometriju, bet šie 
priekšmeti sāksies no otrā kursa.

Bet mūsu stunda tūdaļ beigsies. Nākamajā nodarbī
bā jūs man atkal paradīsit šīs Stundas konspektus. Sace
rējums šoreiz nav jāraksta -  pietiks ar konspektu, proti, 
savās Zintnieku grāmatās fiksējiet Stundā teiktā galveno 
domu.

Atrodoties Stundas iespaidā, pusaudži atstāja Rūnu 
Rakstu Zinātāja Virrita mācību telpu un izgāja gaitenī.
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Laika skaitījums vēsturē, 
Laika būtība

Pirmgadnieki “vilcēni” un “lapseni” sēdēja Laika 
Glabātāja Harija Gaišreģa istabā un savā nodabā saru
nājās. Viņi jau bija tikušies ar Čisloboga Priesteri, kuru 
visi dēvēja par Laika Glabātāju. Bet nodarbības pie viņa 
pirmgadniekiem nav bijušas, un visi izjuta prieku par ie
spēju salīdzināt viņa un Glabātāja Sladagora, un Rūnu 
Rakstu Zinātāja Virrita pasniegšanas manieri. Sacēlās 
neliela dūkoņa, kas liecināja par bērnu interesi -  visi ap
sprieda pēdējo stundu pie Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita. 
Nastja joprojām piesardzīgi izturējās pret viņu, kaut gan 
darbs viņai faktiski patika. Aleksandrs bija par viņu sa
jūsmā, tāpat kā par Glabātāju Sladagoru -  viņu galveno 
Skolotāju.

-  Interesanti, cik te pavisam ir to Zintnieku? -  Lada 
domīgi vaicāja saviem draugiem. -  Dažus jau mēs esam
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redzējuši -  Mūžseno Glabātāju Sladagoru, Rūnu Rak
stu Zinātāju Virritu, Čisloboga Priesteri Hariju Gaišreģi, 
Avcgu Radogostu.

-  Šķiet, Radogosts ieminējās par Jaunradītāju, -  ne
droši ieteicās Jaroslavs.

-  jā, tā bija. Es domāju, ka agri vai vēlu mēs iepazīsi 
mies ar viņiem.

-  Starp cilu, ar ko atšķiras vārdi “Skolotājs” un “Au 
dzinātājs”? -  iejautājās Nastja.

-  Grūti pateikti. -  Jaroslavs iegrima domās. -  Bet 
kaut kādai atšķirībai ir jābūt. Nākamajā Stundā Rūnu 
Rakstu Zinātājam Virritam pavaicāsim.

- Man kaul kā negribas Rūnu Rakstu Zinātājam Vir
ritam uzdot jautājumus. -  Nastja lika noprast, ka viņa vi
sam piekrīt, tikai ne tam.

-  Bet, no otras puses, nevar taču ar katru jautājumu 
skriet pie pasniedzēja, -  piekrita Jaroslavs. -  Bet tādā ga
dījumā atbildi meklēsim kopīgi.

-  Taču mani interesē tas, kā nodarbības vadīs Čislo
boga Priesteris? -  Lada burvīgi pasmaidīja.

-  Viņa acīs atspoguļojas Mūžība. Uzreiz redzams, ka 
šis cilvēks dzīvo ārpus tādiem jēdzieniem kā pagātne, ta
gadne un nākotne.

-  Jaroslav, tu esi uztvēris Laika jēdziena pašu būtību. -  
Pie tāfeles pēkšņi atskanēja balss, kas lika visiem no
drebēt.

Bērni paskatījās uz tāfeli un pārsteigumā iesaucās. 
Pie tāfeles, it kā nekas nebūtu noticis, stāvēja Čisloboga 
Priesteris Harijs Gaišreģis. Viņš, nesatricināmi mierīgs, 
apgrieza smilšu pulksteni, kas sāka skaitīt Stundas Laiku. 
Mirkli papriecājies par procesu, viņš, pievērsis skatienu 
“vilcēniem” un “lapsēniem”, sacīja:
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f * ----------------------------------------------------- ’*ļ>
* ’ Laiks -  lūk, tas apvieno pagātni, tagadni un nā- • >
jļļ> kotni, vēlamo un patieso, reālo un iztēloto. u

' 1

-  Es atvainojos par aizkavēšanos.
-  Bet kā jūs šeit iekļuvāt? Durvis taču bija aizvērtas 

un netika atvērtas! -  jautāja Svjatoruss no “vilcēnu” gru
pas. Dažas meitenes no “Lapsas alas” piekrītoši pamāja. 
Viņu izskats liecināja, ka meitenes ir izbijušās -  bez mis
tikas te nu nekādi iztikt nevarēja.

-  Būtība nav tā, -  mierīgi sacija Cisloboga Priesteris. 
-  Šodien, ņemot vērā tēmas specifiku, nodarbību vadī
šu es, nevis Glabātājs Sladagors Mūžsenais. Ar mani jūs 
netiksities tik bieži kā ar citiem pasniedzējiem. Tāpēc 
nezaudēsim Laiku. Rakstām tēmu: “Laika Būtība un Lai
ka nozīme Senā Mantojuma izpētē”. Iesaku jums vārdu 
“Laiks” rakstīt ar lielo burtu, lai izrādītu cieņu šai ļoti 
varenajai un Gudrajai Stihijai, kuras Dvēseli mūsu Gud
rie Senči sauca par Cislobogu. Patiesību sakot, Cislobogs 
nav Laika Dievs, kā tagad pieņemts uzskatīt. Tā drīzāk 
ir paša Laika Dvēsele -  tā taču ir dzīva, tāpat kā ikviena 
Stihija Pasaulsēkā. Es stāstīšu, bet jūs pierakstiet to, ko 
uzskatāt sev par svarīgu un nepieciešamu.

t

Cislobogs mūsu Senču priekšstatos ir Dievs -  Laika 
Stihijas Sargātājs. Viņš seko tam, lai viss redzama
jā pasaulē notiktu savā dienā un savā stundā. Viņš 
nosaka pārmaiņas cilvēka un visa Universa dzīvē. 
Viņš ir arī iemērījis katrai dzīvajai būtnei savu 
Dzīves ilgumu, lai tā Dzīvē īstenotu savu sūtību.

1
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Jaroslavs līksmoja, viņš taču tik ļoti gribēja, lai Harijs 
Gaišreģis kaut vai mazliet iepazīstina viņus ar savām Zi
nāšanām un prasmēm. Viņš centās uztvert katru skaņu. 
Bet Čisloboga Priesteris, ieturējis nelielu pauzi, sāka savu 
stāstījumu:

-  Laiks ir ļoti sarežģīta un vienlaikus ārkārtīgi inte
resanta filozofiska kategorija, proti, Gudrības kategorija. 
Mums šai tēmai jāpieskaras tā iemesla dēļ, ka ar to ļoti 
cieši ir saistīta ikviena zinātne -  gan parastā, gan Garī
gā, tajā skaitā arī Senču Mantojuma profils. Patiešām -  
ja pastāv attiecīgas darbības vai, kā tagad pieņemts sacīt, 
vēstures notikumu secība, tad tie jāprot savstarpēji sais
tīt. Kaut vai gluži vienkārši šādā līmenī: tie norisa para
lēli vai sekoja cits citam. Ja sekoja, tad kurš no tiem nori
sa ātrāk, kurš -  vēlāk. Sakarā ar to vēstures zinātne sāka 
pieturēties pie tā dēvētās līniju Laika uztveres, kur visu 
vēstures procesu var apzīmēt ar vienu horizontālu līni
ju. Agrākie notikumi tiek atzīmēti pa kreisi, vēlākie -  pa 
labi. Tā, piemēram, Lielais ledus laikmets iestājās dau
dzus tūkstošus gadu pirms notika visiem zināmais Otrais 
pasaules karš no 1939. gada līdz 1945. gadam. Uz Laika 
līnijas mēs tos attiecīgi atzīmējam šādi:

Lielais ledus laikmets Otrais pasaules karš
________I______________________________ I_________
pirms 13 gadu tūkstošiem pirms 70 gadiem

Ja mums vajag atzīmēt notikumu, kas risinājies pēc 
Lielā ledus laikmeta, bet pirms Otrā pasaules kara, tad uz 
Laika līnijas mēs to izvietosim šādi. Ja notikums risinājies 
apmēram pirms pieciem-setiņiem tūkstošiem gadu, tādā 
gadījumā mēs to uz mūsu līnijas novietosim tieši pa vidu 
starp abiem notikumiem. Bet, ja šis notikums ir simts
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gadu vecs, tad tas atradīsies mazliet pa kreisi no atzinies 
“Otrais pasaules karš”. Tas ir gana vienkārši un palīdz vēs
turniekam izveidot priekšstatu par notikumu pārmanto
jamību no pagātnes tagadnē. Zinātni, kas notikumus pēta 
noteiktā secībā, dēvē par hronoloģiju. Nosaukums cēlies 
no grieķu vārda hronoss, kas nozīmē gan Laiku, gan die
vu Kronu, kurš Seno Grieķu Kultūrā un tautas etimoloģi
jā tika tuvināts Laika nosaukumam Hronam.

dažādos Laikos ir pētījušas un mērījušas Laiku. Ir 
astronomiskā un vēsturiskā hronoloģija. Tās abas 
cenšas fiksēt notikumu precīzu Laiku, proti, gadu, 
mēnesi un dienu. Astronomiskā hronoloģija to 
dara, pamatojoties uz Debess objektu kustību, bet 
vēsturiskā hronoloģija to pašu rezultātu sasniedz, 
salīdzinot dažādu Tautu rakstu avotus, rakstu, ku- 

ļf ros fiksēti vieni un tie paši notikumi.

Šajā mirklī Čisloboga Priestera seja nez kāpēc kļuva 
domīga. Viņš uz brīdi iegremdējās sevī. Taču pēc dažiem 
mirkļiem Mūžības Priesteris turpināja savu stāstījumu:

-  Ir divu veidu hronoloģija, kuru nepieciešams zināt. 
Mūsdienu zinātne tās aktīvi izmanto. Tā ir absolūtā un 
relatīvā hronoloģija. Kāda ir to atšķirība? Absolūtajai 
hronoloģijai piemīt spēja pēc kāda kalendāra fiksēt kāda 
notikuma precīzu datējumu. Piemēram, Kuļikovas kauja 
notika 1380. gadā pēc Kristus dzimšanas vai 6888. gadā 
pēc Pasaules Radīšanas Zvaigžņu Templī. Tās ir divas da
žādas kalendāru sistēmas. Ar abu šo sistēmu palīdzību 
mēs varam noteikt precīzu datumu. Bet, lūk, relatīvajai

Hronoloģija ir zinātne par to, kā dažādas Tautas
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hronoloģijai pilnīgi trūkst vēstures ziņu. Te vairs nav ie
spēju precīzi fiksēt kāda notikuma gadu.

Toties var precīzi pateikt, vai šis notikums ir bijis 
pirms vai pēc cita notikuma. Tā, piemēram, ja mēs ne
zinātu Kuļikovas kaujas datumu, mēs varētu pateikt: šis 
notikums bijis daudz vēlāk pēc Lielā ledus laikmeta ie
stāšanās un daudz agrāk pirms Otrā Pasaules kara. Lūk, 
tā ir relatīvā hronoloģija.

datus, nosakot šā notikuma gadu, mēnesi un die
nu dažādu Tautu kalendārajās sistēmās.

Relatīvā hronoloģija aptuveni nosaka notikuma 
datus, balstoties uz jau esošajām absolūtās hrono
loģijas ziņām. Relatīvā hronoloģija parasti izmanto 
tādus jēdzienus kā agrāk un vēlāk attiecībā uz tiem 

ļf  notikumiem, kuru norises laiks ir precīzi zināms.

Hronoloģija savā vēsturiskajā izpausmē atrodas Lai
ka uztveres lineārajās pozīcijās. Taču, kā jau iepriekš tika 
teikts, tā nav vienīgā pieeja, kuru izmanto Laika pētīša
nā un izpratnē. Vēl jo vairāk tad, kad mēs runājam par 
Laiku kā par Pasaulsēkas Stihiju. Iesākumā var apro
bežoties ar lineāro uztveri. Taču, iepazīstoties ar daudz 
Senāku pieeju attiecībā uz Laiku, paveras iespēja pret šo 
kategoriju izturēties ar lielāku cieņu. Tātad ari labāk iz
prast dažādu vēstures notikumu savstarpējo sakarību, jo 
notikumi taču noris Laikā. Senie cilvēki Laiku uztvēra 
nevis kā līniju, bet gan kā kaut ko ciklisku. Piemēram, kā 
apli. Viņi domāja, ka Laiks rit pa apli. Proti, notikumi ar

Absolūtā hronoloģija precīzi parāda notikuma
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attiecīgu periodiskumu atkārtojas. Bet tas ir nevis skrē
jiens pa apli, bet gan virzība uz augšu pa spirāli. Katrs 
spirāles vijums ir saistīts ar iepriekšējo un nākamo, noti
kumi atkārtojas nevis kā viens pret vienu, bet saglabājot 
Tēlu un līdzību. Bet neviens nav absolūti identisks. Dienu 
nomaina nakts, pagrimumu nomaina attīstība, kurai seko 
noriets un atkal pagrimums, bet pēc tam atkal attīstība.

V, Daži Laiku uztver kā spirāli, kura vijas un aiziet 
tālē. Katrā Laika spirāles vijumā ir līdzīga notiku
mu būtība, bet atšķiras to forma. Tas paver iespēju 
precīzāk prognozēt nākotni. J
Visa mūsu dzīve norit Laikā. Senajos Vēdu traktātos -  

mūsu Senču atstātajā plašajā rakstveida mantojumā, kas 
uzskatāms par Gudrības krātuvi -  Laiku pieņemts attēlot 
kā upi, kā ūdens plūsmu. Tāpēc arī pastāv tāds jēdziens 
kā Laika Upe. Ikviens Laiku izprot citādi. Jūsu uzdevums 
ir ne tikai uztvert skolotāja doto izpratni par Laiku, bet 
formulēt savu izpratni par Laiku. Un nebaidieties, ja jūsu 
izpratne atšķirsies no citu cilvēku izpratnes. Galvenais ir 
tas, lai Jūsu Laika tēls būtu saskaņā ar apkārtējo pasauli.

Atkarībā no izpratnes paplašināšanās un uztveres lī 
meņa jūsu priekšstats par laiku mainīsies, padziļināsies 
un pilnveidosies. Tas ir neizbēgami.

Laikā noritošie procesi ir savstarpēji saistīti. Pagātne 
tiek uztverta kā attiecīgo notikumu priekšnoteikums, noti
kumu, kuri izpaužas tagadnē un noteikti vēl izpaudīsies nā
kotnē. Vēdu Mantojums māca mums filozofiski izturēties 
pret Laiku un uztvert Laiku ne tikai lineāri. Cēloņsakarības 
nedarbojas strikti pa taisnu līniju -  no pagātnes nākotnē.
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I’rotāms, bieži notiek arī tā. No vienas puses, kādi pagātnes 
notikumi patiešām ir tagadnes notikumu cēlonis un pa
mats pārmaiņām nākotnē. Taču tā nav vienīgā pieeja.

Aplūkosim šādu piemēru. Divi cilvēki -  vīrietis un 
sieviete -  izveido ģimeni. Pēc kāda laika viņiem pie
dzimst bērns. Kas šeit ir cēlonis, kas -  sekas?

-  l'as taču ir acīm redzams, -  sacīja kāds zēns. -  Ģime
nes izveidošana ir cēlonis, bet bērna piedzimšana -  sekas.

-  No vienas puses, jā. Tas ir tad, ja Laiku uztver li
neāri -  kā skalu, kā vektoru, kas vērsts no pagātnes nā
kotnē. Vēdu Mantojums iepazīstina mūs ar citu pieeju. 
Bet ja no augšienes bija paredzēts, ka, lūk, šim bērnam 
jāpiedzimst šajā laikā tieši šiem vecākiem? Tādā gadīju
mā cēlonis ir nākotnē, bet sekas -  tagadnē. Vīrietis un 
sieviete vēl nezina, ka noteiktā Laikā viņiem piedzims, 
lūk, šis bērns. Tā rezultātā nākamā bērna Dzīve un Dvē
sele saved viņus kopā -  viņi iepazīstas, pēc tam izveido 
ģimeni un noteiktā laikā priecājas par mazulīša vai ma
zulītes piedzimšanu.

Skolēni iegrima domās. Bet Harijs Gaišreģis turpināja:
-  Mēs nonākam pie šāda secinājuma: Laiks ir uztve

rams ne tikai lineāri. Cēlonis var atrasties gan pagātnē, 
gan nākotnē un sekas var izpausties arī agrāk par cēloni.

Bērni šo apgalvojumu ierakstīja savās burtnīcās, jo 
šādu pieredzi bija guvuši Rūnu Rakstu Zinātāja Stundās. 
Jaroslavs, Nastja un Lada nolēma sekot pārējo piemēram.

Laiks ir uztverams ne tikai lineāri. Cēlonis var 
atrasties gan pagātnē, gan nākotnē un sekas var 
izpausties arī agrāk par cēloni.

Ш
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Likumu par darbību Laikā sanskritā dēvē par Kar- 
mas likumu. Karma ir Debesu Likums par cēloņu 
un seku sakarību, lās ir izstiepts Laikā kā notiku
mu virkne, kurus mēs Mūžībā programmējam ar 
savām domām un rīcību.

- Tātad šie jēdzieni nav atdalāmi viens no otra, -  
lēni turpināja Priesteris -  Tiem ir ļoti daudz kas kopējs. 
Neraugoties uz to, ka nākotne vēl nav kļuvusi par tagad
ni, tā jau ietekmē tagadējo dzīvi. Un ietekmē pat pagātni.

f

f

Cilvēks no pasaules pasaulē ceļo cauri Laikam. 
Laiks nosaka viņa ienākšanu šajā pasaulē un no
saka viņa aiziešanu citās pasaulēs. Liktenis ir tas, 
ko cilvēks pats sev radījis iepriekšējā Dzīvē un kas 
nosaka viņa Dzīves ritumu tagadnē. Bet tagad cil
vēks sastrādā sev Likteni nākamajām Dzīvēm citās 
pasaulēs. Laiks vieno dažādas pasaules.

Izsakot savu vērtējumu tagadnē, mēs nosakām ari 
pagātnes uztveri. Mainot savu vērtējumu tagadnē, mēs 
mainām arī pagātnes uztveri. Bet, izvirzot nākotnes mēr
ķus, mēs līdz ar to šos mērķus formulējam un nosakām, 
saskaņā ar kādu scenāriju attīstīsies notikumi. Pagātne, 
tagadne un nākotne ir nesaraujami savstarpēji saistīta. 
Var teikt, ka tās ir veselā trīs daļas, ja ari ne vienots vese
lums. Turklāt gan pagātnei, gan nākotnei ir daudz vairāk
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kopēja, nekā var šķist pirmajā acu uzmetienā. No tagad
nes redzes viedokļa raugoties, gan pagātne, gan nākot
ne atrodas Mūžībā. Tur mūsu Senči un mūsu pēcteči ir 
kopā. Bet mēs uz Laiku esam atdalīti no viņiem, jo esam 
pilnībā nodevušies šai Dievišķajai spēlei, ko Redzamajā 
pasaulē dēvē par Dzīvi. Viens no jums nākotnē kļūs par 
Laika Glabātāju. Tāpēc es jūs sīkāk iepazīstināšu ar Laika 
jēdzienu. No Laika Glabātāju filozofijas viedokļa raugo
ties, nav ne pagātnes, ne tagadnes, ne nākotnes, ne rīt
dienas. Ir tikai divi jēdzieni: visaptveroša tagadne (tagad 
un tūdaļ) un Mūžība.

“Vilcēni” un “lapsēni” drudžaini sāka skatīties viens 
uz otru. Interesanti, kurš no viņiem kļūs par Laika Gla
bātāju? lāču Harijs Gaišreģis turpināja savu stāstījumu, 
un uzmanība atkal tika pievērsta viņam.

c , Pagātne, tagadne un nākotne ir nesaraujami sav
starpēji saistīta. Tās ir veselā trīs daļas. Pagātne 
un nākotne atrodas Mūžībā un tur veido vienotu 
veselumu. J
-  Tātad Tempļa Skola, kurā jūs mācāties, ir radusies 

agrāk, pirms jūs atnācāt mācīties. Šķiet, ka tās un Gais
mas Tempļa radīšana, gan arī Kalnu Mītnes izveidošana 
ir cēlonis, bet jūsu ierašanās šeit -  sekas. Bet varbūt ir 
gluži otrādi -  šī Tempļa Skola izveidojās pirms vairākiem 
gadu tūkstošiem arī tāpēc, lai noteiktajā Laikā jūs ieras
tos šeit un mācītos.

Lūk, cits piemērs. Tagad sabiedrībā valda noteikta poli
tiskā, ekonomiskā un kultūras situācija. Priekšnoteikumi,
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kas izpaudās agrāk, noveda pie tās rašanās. Tātad šādā 
politiskajā situācijā piedzima un izauga cilvēks. Taču 
smalkajā plānā tieši tāda politiskā un ekonomiskā situā
cija bija viņam nepieciešama, lai viņš varētu izpausties. 
Un Dzīve pielāgoja situāciju tādiem standartiem, kuri 
bija paši nepieciešamākie, lai dzimtu vajadzīgie cilvēki. 
Citiem vārdiem sakot, Dvēsele jau pirms dzimšanas šajā 
ķermenī noteica attiecīgas izmaiņas, lai izveidotu vispie
mērotākos apstākļus cilvēka radošajai un Garīgajai pašiz- 
pausmei.

Abas šīs pieejas ir pareizas un harmoniski papildina 
viena otru. Ja cilvēks aprobežojas vienīgi ar lineāro Laika 
uztveri, neapzinoties šā Visuma Spēka daudzveidību, tad 
viņš bieži jutīsies kā apstākļu upuris. Viņa domu gaita 
būs apmēram šāda: “Es piedzimu tādā Laikā. Tobrīd, kad 
biju kļuvis gana pieaudzis, lai ietekmētu situāciju, daudz 
kas jau bija noticis. Bija norisinājušies tie notikumi, kuru 
cēlonis meklējams tālā pagātnē. Es nevarēju tos ietekmēt, 
tātad es gluži vienkārši tagad esmu apstākļu upuris.” Bet, 
ja cilvēks uztver laiku kā Prātnieks, viņš saprot, ka cē
loņu un seku sakarība stāv pāri tādiem jēdzieniem kā 
pagātne, tagadne un nākotne, un var raudzīties uz tiem 
daudz dziļāk. Viņš neuztvers sevi kā apstākļu upuri. Viņš 
apzināsies sevi par situācijas noteicēju. Un viņa domas 
būs apmēram šādas: “Ir Dzīves sniegta Mācība, kuru 
man nepieciešams apgūt. Saprotot to, Dzīve attiecībā uz 
manu piedzimšanas brīdi un manu bērnību ir izveidojusi 
tādu situāciju, kura ir pati ērtākā un labākā, lai es varētu 
izpausties. Tas ir labākais scenārijs. Laiks, kurā es dzīvo
ju, ir labākais Laiks. Tātad visi cilvēki, kas patlaban dzīvo 
virs Zemes, ir iesaistīti viņu Garīgajai izaugsmei nepie
ciešamajos procesos. Un es neesmu izņēmums. Tātad
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šāda Dzīves situācija -  tā ir esība, kas nepieciešama ma
nai jaunradei un Garīgajai izaugsmei. Tas ir mans starta 
punkts, sākumpunkts. Tātad no manis daudz kas ir at
karīgs, un es varu mainīt Dzīvi uz labo pusi, it īpaši tad, 
ja no visas sirds to vēlos.” Taču mums šajā dzīvē ir kaut 
kas jāizdara, lai nākotnē kaut kas mainītos un piedzimtu 
tie cilvēki, kuri būs vajadzīgi attiecīgajos apstākļos. Tātad 
cēloņi tam, kālab esam ieradušies šajā Pasaulē, vienlaikus 
meklējami gan tālā pagātnē, gan tālā nākotnē. Varbūt šo
brīd to ir grūti saprast, bet pamēģiniet, pacentieties.

“Ir Dzīves sniegta Mācība, kuru man nepieciešams 
apgūt. Saprotot to, Dzīve attiecībā uz manu pie
dzimšanas brīdi un manu bērnību ir izveidojusi 
tādu situāciju, kura ir pati ērtākā un labākā, lai es 
varētu izpausties. Tas ir labākais scenārijs. Laiks, 
kurā es dzīvoju, ir labākais Laiks. Tātad visi cilvē
ki, kas patlaban dzīvo virs Zemes, ir iesaistīti viņu 
Garīgajai izaugsmei nepieciešamajos procesos. Un 
es neesmu izņēmums. Tātad šāda Dzīves situāci
ja -  tā ir esība, kas nepieciešama manai jaunradei 
un Garīgajai izaugsmei. Tas ir mans starta punkts, 
sākumpunkts. Tātad no manis daudz kas ir atka
rīgs, un es varu mainīt Dzīvi uz labo pusi, it īpaši 
tad, ja no visas sirds to vēlos.”

Mēs apgūstam Seno Mantojumu nevis tāpēc, lai mak
sātu meslus pagātnei. Izprotot Laika būtību, mēs jau glu
ži citādi uztveram vēstures procesu. Proti, mēs saprotam, 
kādu Dzīves Mācību apguvuši slāvu Senči un citu Tautu
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Senči. Kā jau es sacīju, patlaban norisošo notikumu cēloņi 
meklējami tālā pagātnē, bet tas nozīmē, ka, apgūstot Seno 
Mantojumu, mēs pētām priekšnoteikumus, kuri kļuvuši 
par pamatu tagadnei, kas nepieciešama mūsu Garīgajai 
pašizpausmei. Bet tagadne ir sākumpunkts mūsu jaun
radei, kas vērsta, lai pasauli mainītu uz labu, lai sasnieg
tu vēlamo nākotnes ainu. Iespējams, ka visiem pagātnes 
notikumiem vajadzēja risināties tālab, lai mēs piedzimtu 
un spētu izpausties mums un visai apkārtējai pasaulei vis
labvēlīgākajā veidā. Ja vēsture virzītos pēc cita scenārija, 
tad mūsu vietā varētu piedzimt citi cilvēki, kuru izpaus
mei pieņemamāki būtu citi apstākļi. Bet tā kā piedzimt 
vajadzēja mums, tātad Dzīve mums radīja attiecīgus 
apstākļus. Un šos nosacījumus mēs arī apgūstam, iepazīs
toties ar vēstures notikumiem un Seno Mantojumu.

Tā ka sevišķi neaizraujieties ar Laika sadalīšanu pa
gātnē, tagadnē un nākotnē. Ir tikai vienota Laika Upes 
plūsma. Un tā vienmēr atrodas tagadnē. Un tagadnē, lai 
cik dīvaini tas arī izklausītos, mēs veidojam savu pagāt
ni, novērtējot un apzinot to, mēs it kā to piedzīvojam pa 
jaunam; tāpat mēs veidojam arī nākotni, izvirzot mērķus 
un sasniedzot tos. Padomājiet par to. Bet tagad Stunda 
ir beigusies. Taču mēs vēl tiksimies. -  Viņš piemiedza ar 
aci Jaroslavam un uzsmaidīja pārējiem bērniem. -  Bet 
visam ir savs Laiks. Es nesteidzināšu notikumus, bet jūs 
savukārt neatvairiet tos.

Ar šiem vārdiem Čisloboga Priesteris attālinājās, at
stājot sēžam zēnus un meitenes pilnīgā nesapratnē izbrī
nītām acīm.
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Saruna pirms iemigšanas

-  Es nevaru saprast, kā Harijs Gaišreģis parādījās 
mūsu priekšā, ja durvis visu laiku bija aizvērtas? -  Alek
sandrs nespēja rimties. Viņi četratā ar Jaroslavu, Nastju 
un Lādu sēdēja kopējā zālē “Vilka mājokļa” trešajā stā
vā. Krāsni dega apšu malka, piepildot telpu ar patīkamu 
smaržu, un pagaļu klusā sprakšķēšana ieaijāja un nomie
rināja. Tāpēc daudzi “vilcēni” jau devās pie miera. Drau
gi varēja sekot viņu piemēram, bet šodien redzētais viņus 
bija tik ļoti samulsinājis, ka miegs nebija ne prātā.

Jā, te notiek kaut kas dīvains, -  piekrita Jaroslavs. 
Visiem šejienes Zintniekiem piemīt tik varens spēks, 
kuru mums pat grūti iztēloties.

I.ada pa visu sarunas laiku saspringti klusēja. Zēniem 
šķita, ka viņu tas neinteresē. Bet tad viņa pēkšņi teica:

-  Viņš teleportējās.
-  Ko tas nozīmē? -  vienlaikus iejautājās Nastja un Ja

roslavs.
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Viņš teleportējās, -  meitene atkārtoja. -  Cik man 
zināms, par teleportāciju sauc cilvēka spēju momentāni 
pārvietoties no viena punktā telpā uz citu, apejot visas 
starpfāzes un šķēršļus. Cita izskaidrojuma man nav.

Bērni iegrima domās. Viņi bija dzirdējuši par šo 
Seno cilvēku spēju, kuri dzīvoja Cilvēces rītausmas vai 
Zelta laikmetā. Bet viņi to bija dzirdējuši bērniem domā
tu pasaku līmenī. Taču tagad viņi paši bija saskārušies ar 
tādu spēju, un tas, protams, viņus samulsināja.

-  Tādā gadījumā mēs viennozīmīgi varam secināt, -  
pēc sasprindzinātas domāšanas Jaroslavs teica, -  ka tele- 
portācija ir reāli pastāvoša spēja.

-  Vai teleportāciju nedēvē arī par transgresiju? -  jau
tāja Aleksandrs.

-  Acīm redzot, -  atbildēja Nastja. Viņa paskatījās uz 
vienaudžiem un piebilda: -  Vai kāds ir lasījis mūsdienu 
pasakas un sacerējumus par burvjiem?

Bērni pagriezās uz viņas pusi.
-  Bet kāds tam sakars?
-  Tāds, ka tur ir parādīta tā dēvētā maģiskā pasaule 

un burvju sabiedrība, kas faktiski atbilst Zintnieku-Gla- 
bātāju sabiedrībai, un daudziem tur piemīt teleportāci- 
jas spēja. Man šķiet, ka te ir kaut kāda savstarpēja sa
karība. Paraugieties paši -  iesākumā mums Vectētiņi un 
Vecmāmiņas stāstīja teiksmas par to, ka Senajos Laikos 
daudziem cilvēkiem piemitušas visdažādākās spējas. Pie
mēram, viņi varējuši ārstēt sevi un savus tuviniekus ar 
roku un buramvārdu palīdzību. Pat vēl tagad, ja cilvēkam 
kas sāp, viņš pieliek plaukstas pie slimās vietas, un viņam 
kļūst vieglāk.

Bija arī teiksmas par starpplanētu ceļojumiem aiz 
Saules sistēmas robežām -  aiz “Trejdeviņām zemēm”
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iitt. Un tostarp teiksmu veidā bija sastopama arī infor
mācija par teleportēšanās spēju, proti, spēju momentāni 
šķērsot lielus attālumus. Pēc tam iznāk mūsdienu autoru 
pasakas bērniem, kurās attēlots, ka attiecīgajās aprindās 
spēja teleportēties ir pati par sevi saprotama. Bet Vecā
ki man stāstīja, ka aiz jebkura projekta, arī aiz mūsdienu 
pasakām un izdomātiem stāstiem kaut kas atrodas. Un 
šis kaut kas orientējas Tēlainajā domāšanā. Tātad arī šo 
sacerējumu radītāji ir lieliski pratuši strādāt ar senajiem 
Tēliem un zinājuši, kādus Tēlus izmantot.

-  Bet tur ir ari daudz sliktu Tēlu, -  domīgi sacīja Jaro- 
slavs. -  Tu gribi teikt, ka mūsdienu pasakas speciāli izman
to Seno Zināšanu elementus un to dara Iesvaidīti cilvēki.

Iespējams. Taču es neapgalvoju. Visupirms ķeras 
pie Tēliem, jo Tēli ir spēcīgi. Tas tiek darīts tālab, lai cil
vēku ieinteresētu un iekļūtu dziļi viņa Dvēselē.

- Interesanta tehnoloģija. Bet kāds ir teleportācijas 
jeb transgresijas noslēpums, -  skaļi prātoja Aleksandrs.

-  Es domāju, ka jebkurā gadījumā mēs pagaidām ne
spēsim to saprast, -  skumji nopūtās Nastja. -  Bet ja varē
tu kaut ko tādu iemācīties...

-  Esmu pārliecināts, ka mums ir iespēja kaut ko tam
līdzīgu apgūt. Gluži vienkārši nepieciešams mācīties un 
censties, -  Jaroslavs viņai teica. -  Es domāju tā: ja kādam 
no mums šī spēja izpaudīsies, Harijs Gaišreģis to pama
nīs un palīdzēs attīstīt.

-  Spriedīsim loģiski, -  teica Aleksandrs. -  Spēja te
leportēties pagaidām ir izpaudusies vienīgi Cisloboga 
Priesterim. Tiesa?

-  Tiesa. -  Pārējie sarunas dalībnieki pamāja.
-  Labi. Bet Čisloboga Priesteri -  tie ir Laika un Mū

žības Glabātāji. Vai tā?
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-  Nu un?
Man šķiet, ka teleportācijas noslēpumu ietver pras

me strādāt ar Laiku. Laiks taču ir tieši saistīts ar telpu. 
Piemēram, mums jāveic kāds attālums, un mēs nestei
dzoties to veicam piecās minūtēs. Un mums tas nav 
sarežģīti. Bet, ja mums ir jāmaina telpas un Laika sav
starpējās attiecības, mēs sākam skriet un visu attālumu 
veicam vienā minūtē. Proti, Laika un telpas attiecības 
mainās, pateicoties paša cilvēka Gribai un saskaņā ar 
viņa lēmumu. Un, kad cilvēks skrien, viņā paātrinās dau
dzi procesi. Sirds sāk pukstēt straujāk. Paātrinās elpošana. 
Daudzi procesi cilvēka organismā sāk noritēt straujāk, 
kaut gan Laiks rit kā ritējis. Bet, lūk, telpas raksturlielu 
mi gan mainās. Paša cilvēka uztverē, protams. Varbūt tas 
arī ir saistīts ar Laiku un Laika un cilvēka organismā no
tiekošo procesu savstarpējo sakarību?

-  Proti, skriešana ir darbs ar Laiku? - brīnījās Lada.
-  Es neapgalvoju, es gluži vienkārši prātoju, -  pa

skaidroja Aleksandrs. -  Ja iemācītos iedarboties uz Lai
ku, nekaitējot sev un citiem, tad varētu mainīt izpratni 
par telpu vai pašu telpu un momentāni pārvietoties uz 
kādu punktu.

-  Interesanti, -  teica Jaroslavs, kuram jau galva grie
zās. -  Iespējams, ka tev ir taisnība Bet diezin vai tas nav 
bīstami. Pagaidām mums tiešām ir pāragri domāt par to. 
Šajā ziņā es piekrītu Nastjai. Nepārkāpsim principu, ka 
zināšanas ir jāapgūst pakāpeniski, un koncentrēsimies uz 
to, kas mums patlaban ir nepieciešams.

-  Uz Izzināšanas pakāpenību? -  jautāja Aleksandrs.
- Netraukties pa kāpnēm uz augšu, lecot pāri vai

rākiem pakāpieniem. -  Lada pasmaidīja. -  Bet doma ir 
interesanta. Jāiegaumē. Un jāpieņem zināšanai. Tātad
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Čisloboga Priesteriem piemīt spēja tā savienoties ar Lai
ka Upes Plūsmu, ka viņi var sagrozīt telpu un momentā
ni atrasties citā punktā.

-  Un vēl mēs esam sapratuši, ka mūsdienās Senie Tēli 
virspusē iznirst ne tikai Seno Zināšanu veidā, kuras pa
sniedz slēgtās mācību iestādēs, tādās kā Gaismas Tempļa 
Skolā, -  teica Jaroslavs. -  Tie nonāk arī mūsdienu autoru 
literārajos darbos, kaut gan, strādājot ar tiem, jābūt visai 
uzmanīgiem. Zināt, man radās vēlme pārstrādāt daudzas 
mūsdienu pasakas, lai parādītu tajos Senos Tēlus, ar ku
riem mēs iepazīsimies šeit.

-  Es domāju, -  ieteicās Lada, -  ka tas ietilps mūsu mā
cībās. Bet, ja pat tā nebūtu, tu to varēsi apgūt patstāvīgi.

-  Varbūt Senos Tēlus mēs atradīsim ne tikai pasakās, 
bet arī citos avotos, -  turpināja Jaroslavs. -  Bet pagaidām 
mums tie nav jāmeklē, koncentrēsimies uz to, ko mums 
šeit, Skolā, māca, -  Nastja un Lada piekrita Jaroslavam.

-  Interesanti, kā paši Glabātāji attiecas pret to, ka bez 
viņu ziņas Senie Tēli iznirst virspusē? -  domīgi prātoja 
Jaroslavs.

-  Bet varbūt ne bez viņu ziņas? -  Lada pati sev jautāja.
-  Vai tu gribi teikt, ka to dara paši Iesvaidītie ar mūs

dienu pasaku, filmu un grāmatu starpniecību? -  Jaroslavs 
izbrīnā jautājoši iesaucās. Viņš pēkšņi atcerējās, ka Rūnu 
Rakstu Zinātājs Virrits bija lasījis tīstokli ar Rūnām.

Teleportācija -  tā ir spēja sagrozīt telpu un Lai
ku un momentāni pārvietoties lielos attālumos. Šo 
spēju dēvē arī par transgresiju.
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Acīmredzot Zintnieks - Seno Valodu Glabātājs -  ar kādu 
visai dzīvi sarakstījās.

-  Viss var būt. Es domāju, ka mūsu Zintnieki nesēž, 
rokas klēpī salikuši, un ne jau tāpat vien māca jauno 
paaudzi. Viņi aktīvi arī ietekmē to, kas notiek “virspu
sē” -  ārpus Gaismas Tempļa un mūsu pasaules, -  Lada 
pārliecinoši noteica. -  Turklāt Sladagors Mūžsenais lika 
mums to noprast. Protams, Zintnieku-Glabātāju ietekme 
ir ārkārtīgi ierobežota, viņi neizmanto visu savu poten
ciālu, lai ietekmētu sabiedrības Dzīvi. Starp citu, kāpēc 
viņi neizmanto visu savu potenciālu, -  tas pagaidām 
nav skaidrs. Es domāju, ka pienāks Laiks, un mēs to uz
zināsim.

-  Tu runā tieši tāpat kā Laika Glabātājs, -  pajokoja 
Nastja.

Aleksandrs paskatījās uz pulksteni, kas karājās pie 
sienas.

-  Ir jau vēls, un arī malka krāsnī ir izdegusi, bet ne
gribas pēc tās iet lejā. Turklāt rīt ir jauna mācību diena. 
Dosimies gulēt.

Bērni piekrita.
Jau guļot gultā. Jaroslavs atcerējās savus pirmos ie

spaidus par Gaismas Templi. Atcerējās arī savu pirmo 
tikšanos ar Laika Glabātāju Hariju Gaišreģi. Bet tas no
tika tā...



Gaismas Templī

Bērni raudzījās kā apburti. Viņi nevarēja novērst ska
tienu no lielās velves, kurā viņi bija nokļuvuši pēc tam, 
kad kopā ar Avegu Radogostu ilgu laiku bija gājuši pa 
kalnu alu labirintiem. Jaroslavam jau šķita, ka viņi ir ap
maldījušies. Bet pēc divām stundām viņi tomēr izkļuva 
no parastajām alām, kuras greznoja stalaktīti un stalag
mīti. Telpa kļuva plašāka, pie sienām karājās lāpas, kas 
dega ar neparastu liesmu -  ugunij bija zilgana nokrāsa. 
Pēc tam nākamo audzēkņu grupa nonāca milzīgā zālē. 
Tā patiešām bija plaša telpa, turklāt ne mazāka kā piec
stāvu mājas augstumā. Uz spraišļiem un plauktiem dižo
jās rokraksti, no visām vietām raudzījās Dievu, Dieviešu 
un varoņu Sejas. Bija redzami dažādi uzraksti Senajās un 
Svētajās Valodās. Telpas vidū bija novietots altāris, kuram 
visapkārt pusaplī bija izvietojušies F.lki -  Dievu, Dievie
šu, Garu un citu pārdabisku Spēku trīsdimensiju statujas. 
Pie Altāra stāvēja vīrietis brieduma gados, tērpies linu
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apģērbā, kurš sniedzās līdz pat papēžiem un kura krāsa 
bija kaut kas vidējs starp baltu un pelēku. Garie biezie 
mati, kuros vīdēja kāds sirms pavediens, sniedzās pāri 
pleciem. Jaroslavs pamanīja, ka viņam bija plata josta. 
Viņš atcerējās to, ko Tēvs bija stāstījis: platas jostas valkā 
Zintnieki -  Seno Gudrību Glabātāji. Tātad viņa priek
šā ir viens no Zintniekiem -  īstenajiem Zintniekiem un 
Prātniekiem. Tas bija īsts Zintnieks, kuru zēns sastapa 
savā Dzīves Ceļā. Līdz šim viņš par tiem bija dzirdējis 
tikai no saviem Tuviniekiem.

Kādas gan ir viņu varenās spējas? Šis jautājums Ja- 
roslavu urdīja ikreiz, kad klausījās ģimenes sarunas par 
Seno Tradīciju, par paražām, Kultūru, ticējumiem. Viņš 
bija dzirdējis, ka reiz sirmā senatnē bijuši Zintnieki un 
viņiem piemitušas kolosālas spējas. Tie spēka ziņā biju
ši isti brīnumdari un izpratnes ziņā -  gudrinieki. Un, lai 
gan vairākums cilvēku uzskatīja, ka tās ir bērniem do
mātas pasakas, klusībā Jaroslavs ticēja, ka Zintnieki vēl 
eksistē, un cerēja kādreiz satikt viņus un savām acīm ie
raudzīt šos Brīnumdarus. Un, lūk, viņam bija pavērusies 
tāda iespēja.

Svētnīcas centrā Zintnieks pagriezās pret bērniem un 
pārlaida viņiem vērtējošu skatienu. Viņa zaļās acis vēroja 
pusaudžus, līdz viņš paskatījās uz Avegu Radogostu.

-  Mana cieņa, Glabātāj! -  Pavadonis nolieca galvu 
Zintnieka priekšā un pēc tam pievērsās bērniem: -  Ie
pazīstinu jūs ar Čisloboga Priesteri Hariju Gaišreģi, vie
nu no Gaismas Tempļa Glabātājiem un Tempļa Skolas 
pasniedzējiem. Viņš būs viens no jūsu Skolotājiem. Vai 
kāds no jums zina, kas ir Čisloboga Priesteri?

Bērni saspringti klusēja. Taču Jaroslavs zināja atbil
di, bet viņš nebija pārliecināts, vai vajag runāt. Te viņš

76



pamanīja, ka Čisloboga Priestera caururbjošās zaļās acis 
vispirms pievērsās meitenei, vārdā Marina, bet pēc tam 
sāka vērot viņu. Jaroslavam nez kāpēc šķita, ka Priesteris 
zina katra klātesošā bērna domas un pat visdziļākos pār
dzīvojumus. Viņu acis sastapās, un Jaroslavs jutās drošāk. 
Viņš paspēra soli uz priekšu un teica:

- Tēvs man stāstīja, ka Čisloboga Priesteri ir Laika 
Glabātāji, proti, tie, kuri glabā dziļāko izpratni par Laika 
būtību un prot strādāt ar Laiku visos tā aspektos un iz
pausmēs.

Meitene, kas gāja aiz Jaroslava, pārvietojoties pa alu 
labirintiem, uzmeta viņam izbrīnītu un vienlaikus sajūs
mas pilnu skatienu. Taču Laika Glabātājs ne uzacis ne
pakustināja. Vēl mirkli viņš noraudzījās uz Jaroslavu, tad 
pasmaidīja un pārlaida skatienu klātesošajiem.

-  Dīvaini, ka vairāki no jums zināja atbildi, taču to 
pateikt izlēma tikai viens jauneklis -  Jaroslavs. Malacis, 
tas par daudz ko liecina.

- Piedodiet, bet kā jūs zināt manu vārdu? -  piesar
dzīgi jautāja Jaroslavs.

- Tiem, kuri glabā Laika noslēpumu, daudz kas ir 
iespējams. Laiks ir ne tikai Spēka, bet arī Zināšanu dziļā
kās gudrības avots. Bet tagad iesim -  es jūs vedīšu nelie
lā ekskursijā pa Gaismas Templi.

Tagad mēs atrodamies Tālīnajā Svētnīcā. Kā jūs droši 
vien ievērojāt, to tagad vairs Geremonijām un Rituāliem 
neizmanto, lai gan pirms apmēram piecsimt gadiem te 
pastāvīgi tika veiktas kādas sakrālas darbības. Tagad tas 
vairs nav nepieciešams, tāpēc uz šejieni Zintnieki un au
dzēkņi nāk ļoti reti. Bet tieši no šejienes sākas iepazīsti
nāšana ar Gaismas Templi, tāpēc ka ejas no ārpuses ved 
tieši uz šejieni. Var teikt, ka tie ir Gaismas Tempļa tālīnie

77



vārti. Tagad mēs atrodamies pašā kalnu grēdas sirdī. Bet 
nepārdzīvojiet, pati Tempļa Skola ir izvietota Gaismas 
Tempļa ārpusē, tā ka mācību telpās ieplūst saules gaisma 
un siltums. Kas tad tas būtu par Gaisma Templi, ja tur 
būtu maz saules gaismas, -  viņš pajokoja.

-  Bet kas atrodas Gaismas Tempļa tās daļas visās 
alās un garajos koridoros, kur neiet Zintnieki un skolē
ni? -  jautāja Lada, bet Harijs Gaišreģis par atbildi tikai 
pasmaidīja un tad noteica:

- Tas jums pagaidām nav jāzina. Gaismas Templis 
glabā daudz noslēpumu. Pat Zintnieki tos visus nezina. 
Jums patlaban tas nav vajadzīgs. Jūs mācīsities saules 
pusē. Pa tumšajām alām un arī pa Tālīno Svētnīcu jums 
nav jāstaigā. Tur ir bīstami. Visās tajās ejās pat pieaugu
šais var apmaldīties, nemaz jau nerunājot par jūsu vecu
ma bērniem.

Tempļa sienas bija apdarinātas ar nepazīstamu mate
riālu. Jaroslavs nesaprata, kā telpā, kurā neiespīd saules 
gaisma, ir tik gaišs, vēl jo vairāk viņš nespēja saprast, no 
kurienes plūst šī spilgtā gaisma. Šai vietai nebija nekā 
kopīga ar tiem tuneļiem, pa kuriem viņi nāca šurp. Viņi 
devās augšup un lejup pa kāpnēm, iegāja dažādās telpās, 
kas izrādījās gan mācību istabas, gan Svētnīcas. Nebija 
vienīgi dzīvojamo telpu, tās bija izvietotas Kalnu Mīt
nē ārpus Gaismas Tempļa. No daudzajiem iespaidiem 
Jaroslavam sāka griezties galva. Visas mācību telpas un 
vairākums Svētnīcu atradās ne vairs kalna dziļumā, bet 
ēkā, kas tam piekļāvās. Kā jau bija teicis Laika Glabātājs, 
visas mācību telpas izgaismoja spoži saules stari. Te bija 
daudz dabiskās gaismas, no kuras zēni un meitenes jau 
bija atraduši pa tām nedaudzajām stundām, kamēr viņi 
atradās kalna iekšienē.
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Tad Čisloboga Priesteris pastāstīja par šejienes kār
tību.

-  Te ir ari tādas vietas, kurās jums ieeja ir aizliegta. 
Tur atrasties ir tikai Zintnieku-Glabātāju privilēģija. Tas 
attiecas uz Tempļa pašu augstāko un pašu zemāko līmeni 
Tie ir arī koridori, kas ved kalnu dziļumā. Atgādināšu, 
ka jums jāturas tālāk no tiem koridoriem, kas veci kal 
nu dziļumā. Jūs tur viegli varat apmaldīties. Tāpat jums 
aizliegts uzturēties koridoros pie grāmatu glabātuves vai, 
kā mūsdienās mēdz teikt, pie bibliotēkas. Tā eja ir slēgta. 
Lūk, arī jūsu mācību telpa -  šeit jums noritēs nodarbības 
ar Glabātāju Sladagoru Mūžseno.

Bērni satraukti sačukstējās. Acīmredzot daži jau zinā
ja, kas ir Sladagors Mūžsenais.

Zēni un meitenes iegāja nodarbību telpā. Skaisti glez
nojumi klāja sienas un griestus. Te bija tāfele un galdi. 
Krēslu vietā bija soliņi. “Šeit mēs mācīsimies,” nodomāja 
Jaroslavs. Tas viss atstāja ārkārtīgi spēcīgu iespaidu. Arī 
mācību stundas šeit būs visai neparastas.

Ekskursija pa Gaismas Templi bija beigusies, un Ha
rijs Gaišreģis izveda bērnus svaigā gaisā. Bērnu priekšā 
pletās Kalnu Mītne. Tās pašā centrā slējās daudzas koka 
guļbūves, kas bija izvietotas visapkārt plašam laukumam. 
Piegājuši tuvāk, viņi ieraudzīja daudz skolēnu, pasnie
dzēju un dažāda vecuma Kalnu Mītnes iedzīvotājus -  no 
mazuļiem līdz sirmgalvjiem, kuru vecumu noteikt nebija 
iespējams. Vairākumam no viņiem bija gari mati, bet vī
rieši nēsāja bārdas. Visi ieinteresēti aplūkoja dažus des
mitus divpadsmitgadīgu zēnu un meiteņu. Harijs Gaišre
ģis turpināja savu stāstījumu:

-  Tempļa Skolā vienlaikus mācās sešpadsmit grupas, 
un katra dzīvo savā kopmītnē. Katru gadu Skolu beidz
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divas grupas un to vietā iestājas divas jaunas. Mācības 
ilgst astoņus gadus. Tādējādi šā perioda laikā pilnībā 
atjaunojas skolēnu sastāvs. Tagad mēs atrodamies starp 
divām kopmītnēm. Pa kreisi ir “Vilka mājoklis”, bet pa 
labi -  “Lapsas ala”. Jūs, pirmgadniekus, jau laikus sadalī
ja. Tā ka jūs jau zināt, kur dzīvosit. Šajā gadā pirmgad- 
nieki dzīvos Vilka un Lapsas kopmītnēs. Pa labi no jums 
ir vēl divas guļbūves. Redzat? lūr dzīvo tie, kuri mācās 
otro gadu, -  Tūri un Aļņi. Bet tālāk pa apli pretēji pulk
steņa rādītāju virzienam -  trešgadnieki. Tie ir Vanagi un 
Zirgi. Bet pa labi no jums vecāko klašu audzēkņi, kuri 
mācās pēdējo gadu. Viņi dzīvo Svēteļa un Lāča guļbūvē. 
Un viņi attiecīgi ir Svēteļi un Lāči, bet jūs “vilcēni” un 
“lapsēni”. Bet ar laiku jūs kļūsit par spēcīgiem un vare
niem “vilkiem” un “lapsām”.

Vai visi zina, pie kādas grupas pieder? Bet tagad “vil
cēni” -  pa kreisi, “lapsēni” -  pa labi. Dodieties uz savām 
guļbūvēm.

Pirmajā stāvā bija viesistaba -  plaša istaba ar lielu 
krāsni. Līdzīgas telpas bija otrajā un trešajā stāvā, taču 
mazākas. Šeit atradās ar vannas istabas un sanitārie mez
gli. Uz krēsla pie kamīna sēdēja pusaudzis, gadus trīs
padsmit -  četrpadsmit vecs, kas pārlaida skatienu tiem, 
kuri tikai sāks mācības.

-  Sveicināti! -  viņš pasmaidīja. -  Esat atkļuvuši? Es 
esmu Vartislavs. Esmu no Tūra grupas, mūsu kopmītne 
atrodas kaimiņos “lapsēnu” kopmītnei. Es esmu pirmgad- 
nieku grupas vadītājs un palīdzēšu jums iejusties šeit -  
Gaismas Tempļa Skolā. Pirmajā mācību gadā jums nav 
grupas vecākais. Tāds būs tikai otrajā gadā. Bet pagai
dām es palīdzēšu visus jautājumus atrisināt nodarbību 
starplaikos, tāpēc ka es jau mācos otro gadu.
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Pēc iepazīšanās sākās ilga iekārtošanās procedūra. 
Zēni un meitenes ieņēma savas istabas, kurās dzīvos pa 
diviem. Jaroslavs un Aleksandrs apmētās blakām, bet 
Nastja un Lada devās stāvu augstāk.

Dienas nogalē Vartislavs “vilcēniem” un “lapsēniem” 
vēl parādīja ēdamistabu un vannas istabas. Atsevišķi bija 
ekskursija uz pirti: katrai grupai sava -  viena meitenēm, 
otra -  zēniem. Vakarā Jaroslavs jutās mazliet noguris un 
ar piepūli palika kopējā zālē līdz ar pārējiem bērniem. 
Viņi gluži kā apburti dalījās iespaidos. Jaroslavs juta, ka 
miegs mācas virsū, tāpēc pieklājīgi atvadījās no pārējiem 
un devās uz dusu.

Apmēram desmit dienas viņi nemācījās, bet gluži 
vienkārši iedzīvojās jaunajā vietā -  klejoja pa Gaismas 
Templi, pastaigājās pa Kalnu Mītni, aprunājās ar tās ie
dzīvotājiem un gluži vienkārši uzturējās savā kopmītnē. 
Visi gaidīja, kad sāksies ilgotās mācības un kad viņi sāks 
rakstīt savās Zintnieku grāmatās, kuras viņiem jau tika 
izsniegtas, bet kurās vēl nebija neviena ieraksta.



Slāvu valodu izcelsme

Aizvēris durvis, Rūnu Rakstu Zinātājs savu vērigo 
skatienu pievērsa klasei. Bērni tūdaļ apklusa, un telpā ie
stājās nomācošs klusums.

-  Šodien mums ir svarīga tēma. Jūs jau zināt, ka vai
rākumam Seno Valodu ir Tēlains pamats un katrai rakstu 
zīmei - Burtam, Runai, piktogrammai un hieroglifam - 
ir Tēlaina nozīme. Tātad katrs vārds noteiktā secībā pār
vēršas par Tēlu. Vai tas ir skaidrs?

Daži bērni bailīgi pamāja.
-  Ļoti labi. Tātad rakstām tēmu: “Slāvu valodu iz

celsme”.
Pusaudži tēmu ierakstīja Zintnieku grāmatās. Ja- 

roslavs no sarunas ar Tēvu atcerējās, ka par Senslāvu valo
das burtu zīmju sistēmu dēvē to, ko mūsdienās pieņemts 
saukt par Senkrievu valodu. Proti, tā ir senās Krievzemes 
valoda, kura pastāvēja pirms Kristietības ieviešanas un 
pirms Kirila un Metodija reformas. Bet Jaroslavam nebija
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nc mazākās nojausmas, vai to zina arī citi bērni. Viņš 
pārlaida skatienu “vilcēnu” un “lapseņu” sejām.

- Senslāvu Burtu Sistēma veido vārdkopas, kuras 
mūsdienās lieto reti un galvenokārt tikai mūsu vidē, -  
sacīja Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits. -  Lai gan savā laikā 
tāda bija lietu kārtība. Daži no jums jau zina, ka Senslāvu 
valodas Burtu sistēmu tagad dēvē par Senkrievu valodu, 
lai gan tas tā gluži nav. Centīsimies savienot Glabātāju 
terminoloģiju ar tiem jēdzieniem, kurus izmanto mūs
dienu zinātne. Mums jāsalīdzina viens ar otru, lai mēs 
nebūtu atkarigi no terminoloģijas. Tātad mūsdienu krie
vu, ukraiņu un baltkrievu valoda ir cēlusies no senkrievu 
valodas. Vai tas jums ir zināms?

-  Jā, -  kori atbildēja daži bērni.
-  Labi. Šim valodām ir kopīgs pamats, ko dēvē par 

Senkrievu valodu. Taču arī Senkrievu valoda neradās tuk
šā vietā. Mūsdienās filologi ir nākuši pie vispāratzīta se
cinājuma, ka senkrievu valoda cēlusies no Visām Slāvu 
tautām kopīgas valodas. Vai jūs zināt, kā sauca šo valodu.?

Mācību telpā valdīja sasprindzināts klusums. No 
zēnu un meiteņu sejām bija redzams, ka visi drudžaini 
savā atmiņā meklē vajadzīgās ziņas.

-  Acīmredzot, nē. Un nav jau nekāds brīnums. Es 
būtu pārsteigts, ja jūs zinātu šo terminu, neesat taču 
zinātnes darbinieki. Katrā ziņā -  vismaz pagaidām. -  
Rūnu Rakstu Zinātājs noslēpumaini pasmaidīja, pārlaižot 
skatienu skolēniem. -  Filologi un vēsturnieki to dēvē par 
Pirmslāvu valodu. Bet kas ir filologi?

Bērni nodūra acis. Daudzi zināja atbildes, bet nez kā
pēc negribēja atbildēt, jo skolotāja reakcija uz Senajām 
un Svētajām valodām nav paredzama.

-  Jaroslav, bilsti tu -  Virrits valdonīgi pieprasīja.
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“Kāpēc es?” zēns pats sev vaicāja un piecēlās kājās. 
Viņš skaļā balsī atbildēja:

-  Filologi ir zinātnieku vides pārstāvji, kas pēta valodu. 
Proti, tie ir valodnieki jeb lingvisti, kas pēta valodu un tās 
attīstību, kā arī fiksē pārmaiņas tajā. Viņi pēta arī valodas 
ietekmi uz cilvēku dzīvi un pašas dzīves ietekmi uz valodu.

0 ** ■'лFiloloģija (valodniecība) ir valodas attīstības zināt
nisku izstrāžu un priekšstatu sistēma, kas atklāj va
lodas attīstību un tās ietekmi uz cilvēku dzīvi. Šīs 
zināšanas ir nepieciešamas, strādājot ar rakstu avo
tiem un tautas mutvārdu daiļrades sacerējumiem.

1 Ьдри---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

-  Labi, Jaroslav. Bet atgriezīsimies pie Pirmslāvu valo
das. Tas ir izteikti zinātnisks termins. Glabātāji to dēvē par 
Senslāvu Valodas Burtu zīmju Sistēmu. Jūs tikko kā esat 
nostājušies uz Senā Mantojuma apguves ceļa, tāpēc jums 
vēl nav izprotami tie notikumi, kas dažādos laikmetos un 
laikos norisa ar mūsu Senčiem. Bet iespējams, ka kāds no 
jums ir dzirdējis tādu jēdzienu kā Lielā Tautu Staigāšana?

Jaroslavs pacēla roku. Rūnu Rakstu Zinātājs veltīja 
viņam atzinīgu skatienu.

-  Tad, lūk, šīs Lielās Tautu Staigāšanas laikā, kas no
tika vairāk nekā pirms pusotra tūkstoša gadiem, daudzas 
ciltis mainīja savu dzīvesvietu un sāka pārcelties uz jau
nām teritorijām. Tas bija gana sāpīgs process, kurā noti
ka daudzi kari un sadursmes starp dažādām Tautām, Cil
tīm, Klaniem un Dzimtām. Tad Slāvi apmetās plašā teri
torija un sadalījās trijos atzaros -  austrumslāvos, rietumu 
slāvos un dienvidslāvos. Mēs esam Austrumslāvi. Lūk, 
Senkrievu valoda bija Austrumslāvu valoda. Pie šādiem
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secinājumiem savos pētījumos ir nākuši mūsdienu filo
logi. Mēs nekritizēsim un negrausim šo izveidojušos vie
dokli par tādu norobežošanu. Lai ir tā, kā viņi secinājuši. 
Tas tomēr ir citu cilvēku jaunrades un intelektuālā darba 
rezultāts. Bet vienīgi pateiksim, ka Senslāvu valoda ir tas, 
ko filologi dēvē par pirmslāvu Valodu. -  Virrits ieturēja 
pauzi. -  Es atkal redzu, ka jūs tas neinteresē. Nākamajā 
stundā atkal parādīsit man konspektus!

Papīrs sāka čaukstēt, un bērni tūdaļ pierakstīja to, ko 
teica Rūnu Rakstu Zinātājs. Bet Zintnieks turpināja:

-  Filologiem pilnībā trūkst ziņu par Pirmslāvu valo
du. Mēdz uzskatīt, ka tā bija izplatīta vienīgi mutvārdos 
un ka tai nebija rakstības. Tas, protams, tā nav. Paldies 
Dievam, mūsdienu sabiedrība to jau ir sapratusi. Nāks 
Laiks, un to atzīs arī zinātnes darbinieki. Mēs iepazīsi
mies ne vien ar Slāvu mutvārdu, bet arī rakstisko man
tojumu. Taču arī Pirmslāvu valoda, kā to dēvē zinātnes 
darbinieki, un Senslāvu valodas Burtu Sistēma, kā apzī
mējam mēs, neradās tukšā vietā. Vai ne? Filologiem un 
vēsturniekiem ir sarežģīts termins “Indoeiropiešu valodu 
saime”, kas mums jāapgūst. Tas ir Tautu kopums, kas ru
nāja vienā valodā, kura pamazām sāka sadalīties atkarībā 
no katras atsevišķās Dzimtas, Klana un Cilts savas garī
gās pieredzes uzkrāšanas. Un, protams, atkarībā no pār
vietošanās uz citām zemēm.

Valoda ir vienas Dzimtas un tautas paaudžu saisto
šais posms. Ja vēlas Dzimtu sadalīt dažādās paaudzēs,

Й6*------------------------------------------------- --- ----------

Valoda ir vienas Dzimtas un Tautas paaudžu sais- 
ii“ tošais posms. j
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tad pirmām kārtām sadala valodu, lai Senči un pēcteči 
vairs nesaprastu cits citu un lai jaunieši zaudētu iespēju 
iepazīt Seno Gudrību. Kā, piemēram, tagad.

Tā vieni vārdi novecoja, bet citi ienāca apritē. Turklāt 
dažādām Ciltīm šie vārdi bija dažādi. Tā parādījās atšķi
rības dažādu Cilšu lietotajā valodā. Jo ilgāks laiks pagāja, 
jo grūtāk bija šo valodu lietotājiem saprast citam citu.

Jaroslavam radās jautājums, kā tad cilvēki tomēr va
rēja cits citu saprast, neraugoties uz tik būtiskām valodu 
atšķirībām, bet viņš nepaguva līdz galam sevī noformulēt 
jautājumu, jo Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits pārlaida vi
ņam skatienu un tūdaļ sacīja:

-  Par to, kā cilvēki atrisināja šo situāciju un iemanī
jās savstarpēji saprasties, mēs parunāsim vēlāk. Bet, īsi 
sakot, viņi ieklausījās nevis vārdos, bet gan to būtībā.

Virrita skatiens pievērsās kādam no “lapsēnu” gru
pas, un viņš turpināja savu stāstījumu. Bet “vilcēnam” 
nu bija skaidrs, ka Rūnu Rakstu Zinātājam piemīt spēja 
nolasīt domas un ka viņam ir ļoti labi zināmas mācību 
telpā sēdošo zēnu un meiteņu domas un centieni. Bet 
Virrits turpināja:

-  Tātad saskaņā ar zinātnes datiem tieši no indoeiro
piešu valodu saimes ir cēlusies Pirmslāvu valoda. No šis 
valodas savukārt ir cēlusies Senkrievu valoda, bet no tās -  
krievu, ukraiņu un baltkrievu mūsdienu valoda.

Austrumslāvus, Rietumu slāvus un Dienvidslā
vus apvienoja kopīgi senči, Kultūra, Tradīcijas un 
Mantojums. Un katrs no viņiem saglabāja savu Se
nās Gudrības daļiņu.
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Aplūkojiet Senslāvu valodu koku. Tas palīdzēs jums 
saprast, kā no vienas saknes izauga daudzas valodas. 
Shematiski to ievietojiet savās Zintnieku grāmatās un at
cerieties uz visiem laikiem.

Lūk, vienkāršs piemērs. Aplūkosim vārdu “корова” 
(tulkojumā “govs”). Tas vienādi skan krievu, ukraiņu 
un baltkrievu valodā, bet, lūk, Rietumu slāvi, galveno
kārt Poļi, šo vārdu izrunā kā “кгова”, bet Dienvidslāvi kā 
“кгава”. Vai Čehu valodā arī ir pamānāma kopīga sakne?

-  Jā, Skolotāj, -  ieteicās kāds no “vilcēniem”. Līdzska
ņi ir tādi paši -  “К”, “P”, “B”, bet patskaņi ir dažādi.

Jā, tikai Glabātāji saka citādi -  nevis К, P, B, bet 
gan Kako, Riči, Vedi. Bet par to mēs parunāsim vēlāk. 
Bet tagad uzzīmējiet vienoto Slāvu Valodu Koku.

87



Savās burtnīcās uzzīmējiet Slāvu valodu koku. ja 
gribat būt cienīgi savas kultūras nesēji, tad ir ne
pieciešams zināt arī savas Dzimtās valodas vēsturi.

Rūnu Rakstu Zinātājs turpināja:
-  Atkārtoju -  kas ir zinātniskā terminoloģija? Dzir

dējāt? Zinātniskā. Glabātāji izmanto mazliet atšķirīgus 
jēdzienus, bet tie nav pretrunā ar šo terminoloģiju. Bet, 
gluži otrādi, papildina to. Jums jāorientējas abās termi
noloģijas. Vai tas ir skaidrs?

Bērni bikli pamāja.
-  Lieliski. Tātad Senkrievu Valoda ir krievu, ukraiņu 

un baltkrievu valodas tēvs. Pirmslāvu valoda -  viņu Vec
tēvs. Bet Indoeiropiešu valoda ir šo valodu pamatā, tā ir 
Vecvectēvs.

c ~
Kopīgais Mantojums, Senās teikas, Tradīcijas, 
tura un paražas -  lūk, tas pasargā valodas no stip
riem kritieniem un izkropļojumiem. Kad tiek zau
dēts Mantojums, valoda īsā Laikā var mainīties 
līdz nepazīšanai. Par to liecina mūsdienu procesi.

Arī šeit, tāpat kā Dzimtā, ir nodrošināta paaudžu 
pārmantojamība. Starp citu, kā jūs domājat, vai es tā
pat vien valodu nosaukumus uzrakstīju ar lielo burtu? 
Diez vai. Senatnē Tautu un Valodu nosaukumus rak
stīja ar lielo burtu, piemēram, Krievu tauta, Krievu va
loda, Grieķu valoda, Ukraiņu valoda, Ukraiņi, Baltkrievi,
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Čehi, Francūži, Vācieši uti. Raugoties no mūsdienu lite
rārās valodas viedokļa, tas, protams, ir nepareizi. Taču 
mūsdienās spēkā esošās normas tika izveidotas apmēram 
pirms simts gadiem. Vēl pirms pusotra gadu simta pastā
vēja gluži citas normas, un valoda bija daudz bagātāka ar 
burtiem un to Tēlainību. Glabātājs Sladagors Mūžsenais, 
pateicoties savam vecumam, ir piedzīvojis tos Laikus.

Zēni un meitenes sāka sačukstēties. Jaroslavs nebrīnī
jās -  viņš jau bija nopratis, ka vecajam Tempļa Glabātā
jam ir sen jau pāri par simts gadiem.

-  Ko jūs brīnāties, -  Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits 
mazliet sarkastiski iesmējās. -  Zintnieki-Glabātāji, ja vi
ņus nevajā, nodzīvo garu Mūžu. Tik garu, ka mūsdienu 
sabiedrībā tādu vecumu gluži vienkārši uzskata par neda
bisku un pārspīlētu. Aiz Kalnu Mītnes un citu tamlīdzīgu 
apmetņu robežām astoņdesmit gadi jau tiek uzskatīti par 
dziļu vecumu. Bet Glabātājiem tas nav nekāds vecums. 
Protams, nav jau vairs zēns. Bet arī ne tik ļoti vecs vīrs, 
kuru sabiedrība gluži vienkārši noraksta. Tāpēc arī sirm
galvji cenšas palikt te un neiet uz pilsētu. Tāda vecuma 
cilvēki, kuri ir saglabājuši skaidru prātu un veselu ķerme
ni, šokē sabiedrību un piesaista pārāk lielu uzmanību, bet 
tas mums nav pa prātam. Bet atgriezīsimies pie valodas.

Skolēni izmantoja atkāpi no temata, lai ierakstītu 
jaunās atziņas savās Zintnieku grāmatās. Bet Virrits tur
pināja:

Pievērsiet uzmanību tam, ka Indoeiropiešu valoda 
ne gluži vienkārši radīja Pirmslāvu valodu. No Indoeiro
piešu valodas izveidojās daudzas valodu grupas, kas tur
pināja attīstīties tālāk, proti, dalīties vēl sīkākās un daudz 
vieglākās, primitīvākās valodas sistēmās. Aplūkojot Sen
krievu valodu, mēs redzam, ka tā ir daudz bagātāka par
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mūsdienu Krievu, Ukraiņu un Baltkrievu valodu. Bet 
Pirmslāvu valoda (tā ir arī Senslāvu valoda, kā mēs jau 
to zinām) sava spēka un gudrības ziņā ir vēl ietilpīgāka 
nekā Senkrievu valoda. Bet, ja mēs runājam par Indoei
ropiešu valodu, kas ir pamatā, tad tā vispār ir Magu un 
Zintnieku valoda, par ko jūs vēl ne vienu reizi vien pār
liecināsities.

Tā kā filologi uzskata, ka Pirmslāvu valodai nebija 
rakstības un ka šī valoda funkcionēja mutvārdos, tad arī 
to atjauno mutvārdos. Salīdzina vienus un tos pašus vār
dus Austrumslāvu, Rietumu slāvu un Dienvidslāvu va
lodās un izvirza hipotēzi, kā tie varētu skanēt sensenajā 
Pirmslāvu valodā.

Bet tagad iztirzāsim mūsu terminoloģiju, proti, jē
dzienus, kurus izmanto Zintnieki-Glabātāji. Jums nekas 
nav atsevišķi jāatzīmē. Gluži vienkārši ierakstiet nosau
kumus no Vēdiskā Mantojuma. Ko gaidāt? Vai jūs domā
jat, ka es tagad pats rakstīšu uz tāfeles, bet jūs tā gluži 
vienkārši visu norakstīsit? Ahā, neceriet!

Glabātājs iesmējās un sāka gaidīt, bet “vilcēni” un 
“lapsēni” sasprindzināti ķērās pie nelielās tabuliņas aiz
pildīšanas.

Rūnu Rakstu Zinātājs paspēra dažus soļus pa mācību 
telpu, pāri plecam paskatījās uz Jaroslavu un sāka lasīt 
tekstu, ko bija uzrakstījis Jaroslavs.

- Oriģināli skan -  “valoda laika posmā pirms plū
diem”, -  viņš noteica. Dažas meitenes no “lapsēnu” gru
pas iesmējās, izdzirdējušas Seno Valodu Glabātāja kom
plimentu. Jaroslavs sakoda zobus. Virrits strauji pagriezās 
pret meitenēm un teica: -  Parādāt savu kultūras līmeni un 
izglītības pakāpi, “lapsēni”? Pareizāk sakot, to trūkumu. 
Visi pierakstiet un iegaumējiet! Pirms plūdiem -  nozīmē
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ļoti Sen, proti, pirms Grēku plūdiem, kas mūsu Zemi pie
meklēja apmēram pirms 13 tūkstošiem gadu. Tagad šos 
vārdus lieto, lai apzīmētu kaut ko primitīvu un rupju sa
līdzinājumā ar mūsdienām. Taču tas ir tālu no patiesības. 
Tehnoloģijas, kuras izmantoja laika posmā pirms Grēku 
plūdiem, spēka un iespēju ziņā pārspēj visu to, ko cilvē
ce radījusi mūsdienās. Manās nodarbībās lūdzu lietot šo 
vārdu tā sensenajā nozīmē -  nevis primitīvajā, bet ļoti Se
najā nozīmē. Jums pagaidām nav ne mazākā priekšstata 
par to, kādas Garīgās un tehniskās iespējas mūsu Senčiem 
bija laika posmā pirms plūdiem.

Meitenes no “Lapsas alas” sēdēja, acis nodūrušas, un 
neuzdrīkstēja paskatīties uz savu Skolotāju, kas stāstīja 
par Seno Valodu Tēlainību.

Pirms plūdiem -  šis jēdziens tā sensenajā nozīmē 
apzīmē kaut ko ļoti Senu, kas attiecas uz laika pos
mu pirms Grēku plūdiem un pēdējā ledus laikme
ta. Mūsdienās ir pieņemts šajā Tēlā iekļaut kaut ko 
primitīvu, bet senatnē to izmantoja, lai parādītu 
godu un cieņu Senču Gudrībai, Senču, kuri dzīvo
ja pirms vairāk nekā 13 tūkstošiem gadu.

Mazliet nogaidījis, Virrits jautāja skolēniem:
-  Vai viss ir skaidrs, kas attiecas uz tematu “Slāvu va

lodu izcelsme”?
-  Jā, Skolotāj, -  daži atbildēja.
-  Tagad pēdējais, kas jums jāapgūst. Slāvu valodu tē

lainības sākotne meklējama Senkrievu un Pirmslāvu va
lodā. Taču Pirmslāvu/Scnslāvu valoda uzsūca sevī cilvēces 
sensenās valodas Tēlus. Tā bija Magu, Brīnumdaru,
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Burvju un Zintnieku valoda. Šī sākotnējā Sensenā valoda 
ir saglabājusies līdz šim laikam. Taču pat ne visi Zintnie
ki to zina. Te jābūt iedzimtām Spējām. Tā ir prasme, kā 
agrākos laikos sacīja, “Izteikties Rūnās”, proti, jāmāk visā 
dziļumā izjust un pieņemt Senos Tēlus.

Mūsu nodarbības notiek ari tālab, lai noskaidrotu, 
kuram no jums šī Spēja piemit. Pievērsiet uzmanību arī 
tam faktam, ka tā dēvēto indoeiropiešu, bet, kā mēs sa
kām, mūsu Senču sākotnējais apmešanās areāls bija te
ritorija no Urāla līdz Altajam, proti, mūsdienu Krievijas 
Āzijas daļa. Tātad tieši no šejienes dažādi mūsu Senči un 
viņu Savieši devās dažādos virzienos, arī uz Eiropu. Cil
vēkiem pārvietojoties, valoda visai bieži ļoti stipri mai
nījās, tāpēc ka vecie Tēli aizvirzījās dziļi zemapziņā. Šo 
Tēlu vietu ieņēma jauni Tēli. Attiecīgi mainās apziņa, 
mainās teiksmas, leģendas, Nostāsti. Vecais mantojums 
tiek apgūts no jauna. Tiek rakstīti jauni nostāsti. Tas viss 
notiek vienlaikus ar citas jēgas piešķiršanu valodai. Bet, 
ja Tauta nekur īpaši nepārvietojās, tās valodā tik daudz 
pārmaiņu nenotika.

в

Ja galvas smadzeņu elektriskos lādiņus pārvērstu 
par skaņu, mēs iegūtu tās valodas zilbes un vārdus, 
kura ir pietuvināta Senkrievu valodai. Tā arī ir Se
natnes Burvju un Magu pirmvaloda, kuru mūsdie
nās dēvē par pamalu - par indoeiropiešu valodu.

V .

Slāvu Tautas savas vēstures laikā pārvietojās mazāk, 
nekā tām radniecīgās Tautas. Tātad arī viņu valodās ir 
gana daudz no Magu un Zintnieku sensenās valodas, proti,
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tās valodas, kuru mūsdienās dēvē par Indoeiropiešu valo
du. Taču tās relikti ir sastopami ari citās tā dēvētajās indo
eiropiešu valodu saimes valodās, piemēram, Angļu valodā.

Piedodiet, Skolotāj, -  jautāja viena no “lapsēnu” 
grupas meitenēm. -  Jūs teicāt, ka Sensenā valoda ir 
Magu un Brīnumdaru valoda. Tad jau šajā valodā dau
dzie buramvārdi skan daudz spēcīgāk, un tie ir iedarbī
gāki, nekā mūsdienu valodā teiktie?

-  Protams, -  noteica Rūnu Rakstu Zinātājs. -  Es 
teikšu pat vairāk. Tieši tāpēc, iegūstot Garīgu izglītību, 
ļoti daudzās Senajās un mūsdienu kultūrās ir pieņemts 
mācīt Senās valodas. Tās ir daudz iedarbīgākas, jo tās ir 
tuvākas sākotnējai pirmvalodai. Pievērsiet uzmanību vēl 
šādam aspektam. Jūs visi zināt, bet, ja nezināt, tagad uz
zināsit, ka mūsu smadzenes milzīgos apmēros izstrādā 
elektrību. Mūsu smadzeņu dažādi apvidi savā starpā it 
kā sazinās ar elektriskiem lādiņiem. Bet tagad iztēlojie
ties, lūk, ko: ja mēs šos elektriskos lādiņus pārvērtīsim 
par skaņu, proti, padarīsim tos dzirdamus, mēs iegūsim 
skaņu kopumu noteiktā kombinācijā. Vai tas neko neat
gādina?

-  Tā taču būs valoda, ar ko kuru cilvēki sazinās savā 
starpā! Sensenā valoda, kur uz katru vārdu smadzenes 
reaģē ar konkrētu enerģijas impulsu! -  Jaroslavs nenotu
rējās un no vietas iesaucās.

-  Tieši tā. -  Runu Rakstu Zinātāja izskats liecināja, ka 
viņš ir apmierināts ar nodarbību un savu skolēnu domu 
gaitu. -  Sākotnējā pirmvaloda līdz mūsdienām ir sagla
bājusies maģisko buramvārdu un formulu veidā, kuras 
izmantoja Magi, Zintnieki, Pareģi un dažādu Kultu un 
Mācību Priesteri. Taču, lai cik Senas arī būtu ikdienā un 
it sevišķi Dievkalpojumos viņu izmantotās valodas, visas
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tās ir tikpat tālu no Sensenās pirmvalodas kā mūsdienu 
valodas no Senajām valodām. Un visu Rūnu Rakstu Zi
nātāju Svētākā Misija ir glabāt senseno Pirmvalodu, lai 
tā nenogrimtu Mūžibā. Tāpēc slēgta tipa Garīgajās skolās 
liela uzmanība tiek pievērsta Glabātāju un it īpaši Rūnu 
Rakstu Zinātāju jaunās paaudzes veidošanai.

Sensenā valda ir atslēga, kas atdara durvis uz seno 
Gudrību, tā dāvā kolosālu varenību, kuru izman
toja Burvji Laikā pirms Grēku plūdiem.

Nu, ko, šodien pietiks. Es domāju, ka jūs jau esat 
jauniem iespaidiem pārbagāti. Tāpēc tagad mūsu stunda 
tuvojas beigām. Tagad nolieciet rakstāmrīkus un nosē
dieties tā, lai jums ir ērti. Atslābinieties, aizveriet acis un 
atbrīvojiet savu apziņu no jautājumiem un domām. No
mierinieties un tā kādu bridi pasēdiet.

Sekojot Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita norādījumam, 
bērni atslābinājās un aizvēra acis. Vai viņi ilgi bija sēdē
juši tādā stāvoklī -  to neviens no “vilcēniem” un “lapsē- 
niem” droši vien pateikt nevarētu. Bet, kad viņi pēc Seno 
Valodu Skolotāja komandas atvēra acis, tad juta, ka no 
brīža, kad Stunda bija beigusies, bija aizritējusi vesela 
Mūžība. Nogurums bija kā ar roku atņemts, bet šķita, ka 
visa Stunda noritējusi sapnī.

-  Nu, ko, tagad iesim pusdienot? Ceru, ka jūs atce
raties, kā nokļūt līdz Gaismas Tempļa izejai un nonākt 
ēdnīcā? -  Rūnu Rakstu Zinātājs labvēlīgi pasmīkņāja.
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Uz jaunu zināšanu sliekšņa

Lūk, ir beigusies “vilcēnu” un “lapseņu” viena mā
cību diena Gaismas Tempļa Skolā. Jaroslavs gulēja savā 
gultā un raudzījās vienā punktā. Bija aizvadītas jau vai
rākas mācību dienas, un katru vakaru viņš izjuta tīksmi 
par pagājušo dienu. Ar katru mācību Stundu viņš un 
viņa vienaudži -  “vilcēni” un kaimiņi -  “lapsēni”-  kļuva 
aizvien stiprāki, zinošāki un pārliecinātāki par sevi.

Viņš skatījās savas “Vilka mājokļa” istabas griestos un 
ne jau vēroja zvaigžņotās debesis, kas tur bija attēlotas. 
Viņa acu priekšā zibēja pagātnes atsevišķas ainas. Senais 
Mantojums, kuru divpadsmitgadīgais zēns vēl apjauta 
samērā miglaini, pamazām atpleta savas rokas. Bet viņš 
tik ļoti tīkoja turpināt iepazīšanos ar Seno Gudrību un 
kļūt par īstu Zintnieku-brīnumdari. Bet tādā gadījumā 
nepietiek ar to, ka esi Seno Zināšanu nesējs -  tās jāiz
manto cilvēku labā un jāapgaismo viņi. Ar šīm domām 
Jaroslavs pamazām iemiga, un pusmiegā viņš atcerējās,
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kā viņi bija nākuši uz Gaismas Templi, kā viņš iepazinies 
ar Avegu Radogostu un saviem draugiem -  Lādu, Nastju 
un Aleksandru un citiem nākamajiem “vilcēniem” un ar 
dažiem “lapsēniem”.

...Garais pārgājiens pa nezināmu kalnu apvidu tuvo
jās nobeigumam. Visi gājiena dalībnieki to sajuta un ar 
uztraukumā trīsošu sirdi gaidīja tā beigšanos ne jau tā
pēc, ka bija fiziski noguruši. Runa nebija par nogurumu 
un slodzēm, un viņi jau nebija nekādi maziņie -  taču nā
cās iet pa neiemītām takām nezināmos kalnos un mežu 
apvidos tālu no galvenajiem kalnu ceļiem. Reizumis viņi 
gāja pa mežacūku takām, un Jaroslavs bija gatavs sade
rēt, ka pārvietoties pa pilnīgu bezceļu ir daudz vieglāk.

Zēns vēl nebija paguvis iepazīties visiem saviem nā
kamajiem grupas biedriem. Gandrīz visi šā gājiena dalīb
nieki bija pusaudži, kas tikko kā bija iestājušies savu pil 
sētu un ciemu vidusskolās. Viņi nāca no Slāvu pasaules 
dažādiem novadiem -  no Ukrainas un Baltkrievijas, kas 
atrodas rietumos līdz Altajam, no Vladivostokas un pat 
no Kamčatkas austrumos. Taču šeit viņi apgūs kaut ko 
citu, nevis to, ko parastajā skolā.

Gandrīz visiem zēniem un meitenēm, kas piedalījās 
šajā pārgājienā, Vecāki, Vectēvi un Vecmāmiņas bija stās
tījušas, ka sabiedrībā pastāv noteikts cilvēku starpslānis, 
kas ir maz pazīstams citām ģimenēm. Viņi izvairās no vie
tām, kur ir daudz cilvēku, dzīvo atsevišķi savās apmetnēs, 
savos kolektīvos. Šos cilvēkus dēvē par Glabātājiem. Dau
dzus tūkstošus gadu viņi ir sargājuši Svēto Seno Gudrību, 
lai tā saglabātu pirmatnējo tīrību, un nodevuši no mutes 
mutē, no paaudzes paaudzei, no skolotājiem skolniekiem.

Bet tagad pusaudži gāja, lai mācītos no viņiem šo Gud
rību un apgūtu tās Zināšanas, kuras viņi glabā. Viņi dodas
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mācīties un pa visu mācību gadu atradīsies šeit, kalnos, un 
tikai pret vasaru dosies mājup. Ne par kādām brīvdienām 
nevar būtne runas, jo lai pa brīvdienām nokļūtu mājās, vi
ņiem gluži vienkārši pietrūks laika. Kopš brīža, kad viņi 
pameta mājas, bija pagājusi jau gandrīz nedēļa.

Bija smagi uz tik ilgu laiku pamest dzimto māju, taču 
neremdināmas zināšanu alkas liek jauniešiem turpināt 
savu grūto un garo ceļu pa kalniem. Turklāt šajā vietā 
nav mobilo sakaru zonas. Jaroslavs nedomāja, ka tā būs 
Gaismas Tempļa Skola, kur viņi mācīsies.

Pusaudžus pavadīja Avega. Neviens nezināja, ko šis 
vārds nozīmē, kamēr pats Radogosts nebija viņiem pa
stāstījis. Par Avegu dēvē sakarnieku starp Zintnieku- 
Glabātāju noslēgto pasauli un ārpasauli. Tikai tādi kā 
viņš zina tās takas un maršrutus, pa kurām var atrast 
Glabātājus. Tas nepieciešams tālab, lai pasargātu pašus 
Glabātājus no svešu personu pārliecīgas uzmanības. Lūk, 
tāpēc Avega, vārdā Radogosts, patlaban ved pa kalniem 
divpadsmitgadīgu jauniešu grupu. Šos maršrutus neiz
pauž pat tiem, kuri tur mācīsies.

...Nepārtrauktā pārgājienā bija aizvadītas jau dažas 
stundas, kopš viņi bija šķērsojuši pēdējo kalnu pāreju. 
Neraugoties uz to, ka bērniem veselu gadu nāksies pa
vadīt prombūtnē no Tuviniekiem, viņiem tika pieteikts 
ņemt pēc iespējas mazāk mantu. Jaroslavs tagad sapra
ta, kāpēc. Viņiem bija atļauts paņemt tikai apģērbu da
žādām sezonām. Bet pat tas aizņēma vairāk vietas, nekā 
Jaroslavs bija domājis. Viņš gribēja paņemt līdzi arī iemī
ļotās grāmatas, taču no šīs ieceres nācās atteikties. Tur
klāt viņam apsolīja, ka Gaismas Templī un Tempļa Skolā 
grāmatu netrūkst. Grāmatu glabātuvē var atrast grāmatas 
par jebkuru tematiku un par Senatni.

97



Avega pēkšņi apstājās un lika saviem ceļabiedriem 
darīt to pašu. Visi pusaudži savu skatienu pievērsa pa
vadonim. Radogosts pacēla galvu un mirkli vēroja I.ielo 
Lāci un Polārzvaigzni, bet tad pievērsās klātesošajiem:

-  Bērni, šķiet, ka esam atnākuši. Es apsveicu jūs! Vai 
redzat šo tikko pamanāmo mežsarga būdiņu? -  viņš jau
tāja.

Sākumā bērni neko nesaskatīja un tikai pēc kāda 
laika mežmalā pamanīja guļbūvi, no kuras pacēlās biezi 
dūmi.

-  Tagad redzam, -  atbildēja pārgurušie bērni.
-  Tā ir ieeja Gaismas Templi. Pareizāk sakot viena no 

tām. Tieši uz turieni mēs dosimies. Tagad es jūs iepazīs
tināšu ar savu senu draugu Svjatovidu, kas šeit dzīvo.

-  Piedodiet, bet kas ir Gaismas Templis. Daudz esam 
dzirdējuši, bet vēl skaidri nezinām, kas tas ir? -  jautāja 
Aleksandrs, ar kuru Jaroslavs jau bija paguvis iepazīties.

-  Gaismas Templis ir gigantisks tempļu komplekss, 
kas atrodas augsti kalnos. Blakus atrodas apmetne, ko 
dēvē par Kalnu Mītni. Gaismas Templis daļēji ir izvie
tots alās un droši pasargāts no svešu ļaužu acīm. Tas tiek 
darīt to drošībai, kuri dzīvo Kalni Mītnē. Tur māca Se
nās Gudrības Glabātāju jauno paaudzi. Un pēc stundas 
jūs nonāksi zem Tempļa velvēm. Tur jūs iepazīsities ar 
saviem Skolotājiem. Ticiet man, tādus cilvēkus jūs vēl 
neesat sastapuši. Viņi būs jūsu Aizbildņi visu laiku, ka
mēr jūs mācīsities Tempļa Skolā. Paturiet prātā, ka mēs 
ieejam Svētā vietā, tāpēc attiecīgi jāuzvedas!

Radogosts nepaspēja pabeigt -  guļbūves durvis atvē
rās un tajās parādījās liela auguma vīrs, gadus piecdesmit 
vecs. Viņš bija kādus divus metrus garš. Viņa biezā vidē
ja garuma bārda bija līdzena, taču nekopta.
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-  Nu, vai man ilgi vēl būs jāgaida? Nāciet ātrāk iekšā, -  
viņš norūca.

- Man prieks tevi redzēt, draudziņ! -  labsirdīgi atbil
dēja Radogosts un, vēršoties pie pusaudžiem, ar smaidu 
piebilda: -  Patiesībā viņš ir ļoti laipns, tāpēc nebaidieties!

Bērni knapi savietojās mazajā koka mājiņā. Tajā bija 
tikai plaša telpa. Aizmugurē atradās pirts un sanitārais 
mezgls. Radogosts zēnus un meitenes svinīgi iepazīstinā
ja ar savu draugu:

-  Bērni, iepazīstieties! Tas ir Svjatovids Vārtu Sar
gātājs.

Vīrietis labsirdīgi pasmaidīja.
Bet tie jaunie pirmgadnieki, vai ne? -  viņš pa

jautāja.
-  Tieši tā, draudziņ!
-  Nu, labi. Vai mazliet atpūtīsities vai tūlīt dosities uz 

alām?
-  Mēs atpaliekam no saraksta, tā ka labāk tūliņ.
-  Nu, ja tūlīt, tad tūlīt. Dodieties uz pagrabu. Ceru, 

ka drīz redzēsimies! -  Svjatovids vērsās pie pusaudžiem.
Viņš atvēra pagraba lūku un nokāpa lejā. Pēc tam at

skanēja skaņa, kas liecināja par durvju atvēršanos, un no 
pagraba atskanēja viņa balss:

-  Nu, vai kāpsit lejā vai nekāpsit?
-  Kāpjam! -  atbildēja Radogosts. -  Es pirmais, visi 

pārējie aiz manis.
Kad viņi bija nokāpuši lejā, Jaroslavs izbrīnā pama

nīja, ka pagrabs bija daudz plašāks, nekā pati māja. Viņš 
nesaprata, kā tas bija iespējams. Sienā bija atvērtas dur
vis. No ārpuses tā izskatījās kā gluži vienkārša siena. Ja to 
aizvērtu, neviens pat iedomāties nespētu, ka te ir arī eja. 
Tobrīd Jaroslavs vēl nezināja, kas tā par eju un cik tā liela.
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Avega aizdedza lāpu un pirmais virzījās uz eju. Pēc 
izskata tā neatšķīrās no visām pārējām, taču no tās vēdī
ja kaut kas noslēpumains, svētsvinīgs un vienlaikus sen 
pazīstams un zināms, lai gan neviens no viņam blakus 
ejošiem pusaudžiem šeit vēl nebija bijis.

-  Tagad visi sadodieties rokās un nekādā gadījumā 
neatlaidiet tās! Mēs virzīsimies pa alu labirintu, un vie
nīgi es zinu, kā nokļūt Gaismas Templī. Iesim lēnām, bet 
visi kopā. Vai visiem ir skaidrs?

Pusaudži nepārliecinoši māja ar galvu un sadevās ro
kās. Tikai viens solis, un viņi nokļuva zem noslēpumai
nās alas velvēm un lēni, piesardzīgi sekoja Avegam, kas 
ar lāpu izgaismoja ceļu. Jaroslavs pasmaidīja -  viņam pa
tika piedzīvojumi, un viņš alka pēc iespējas ātrāk nonākt 
noslēpumainajā atmosfērā. Viņš stingrāk satvēra divu 
viņam blakus ejošo meiteņu rokas, viena gāja viņam pa 
priekšu un otra aiz viņa. Tās bija tieši Nastja un bada. 
Tad viņi iepazinās.

Kad pienāca viņa kārta, viņš pārliecināti iegāja noslē
pumainajā alā...



Arheoloģija ka Mantojuma 
atjaunošanas metode

Kad bērni iegāja Gaismas Tempļa Skolas mācību telpā, 
Glabātājs sirmiem matiem jau gaidīja viņus. Telpā nebija 
nekā tāda, ko varētu izmantot Stundas laikā. Uz tāfeles ne
kas nebija uzrakstīts, nebija ne grāmatu, ne arī kādu pie
rakstu. Glabātājs, redzēdams bērnu apmulsumu, labsirdīgi 
pasmaidīja un, aizsteigdamies priekšā jautājumiem, teica:

-  Nāciet iekšā, bet solos varat nesēsties. Šodien mums 
būs neliels ceļojums. Nodarbība notiks Brīvā Dabā.

Bērni sāka sačukstēties.
-  Bet kāda ir šodienas nodarbības tēma? -  jautāja 

viena no meitenēm.
Glabātājs beidza smaidīt. Sejai pārslīdēja vieglas 

skumjas, bet tad viņš atkal pasmaidīja un atbildēja:
-  Arheoloģija. Vai esat dzirdējuši tādu vārdu?
-  Protams, esam dzirdējuši! -  iesaucās Jaroslavs.
-  Un ko tad tas nozīmē? -  mierīgi vaicāja Glabātājs.
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-  Tā ir viena no vēstures pētīšanas metodēm. Tas no
zīmē izdarīt izrakumus vietās, kur bijušas apmetnes vai 
apbedījumi. Arheologi meklē priekšmetus, kurus lietoja 
Senatnē, proti, visu to, kas darināts cilvēku rokām.

-  Labi, -  teica Sladagors. -  Vai vēl kas ir sakāms?
-  Jā, -  Jaroslavs dedzīgi sacīja. -  Atraduši materiālu, 

viņi to nodod muzejiem, lai cilvēki varētu aplūkot, bet 
vēsturnieki pēta un papildina jau zināmo ainu par tās vai 
citas tautas dzīvi noteiktā laika posmā.

-  Vai vienmēr? -  vaicāja Glabātājs.
Jaroslavs sastomījās. Nastja līdzjūtīgi uzlika roku vi

ņam uz pleca par zīmi, ka viņam vajadzētu apvaldīt savu 
dedzību.

- Tādā gadījumā paskatieties, lūk, uz šo, -  ar tādu 
pašu nesatricināmu izskatu teica Glabātājs un parādīja 
fotogrāfiju, ko turēja rokās.

Jaroslavs paskatījās uz fotogrāfiju, un viņam skudri
ņas pārskrēja pa muguru.

-  Kas tas ir? -  Lada izbijusies jautāja.
-  Vai esat kaut ko dzirdējuši par milžiem? -  jautāja 

Glabātājs.
-  Es esmu dzirdējis, -  Aleksandrs atbildēja. -  Mani 

vecāki man ir stāstījuši Skandināvijā dzīvojošo Vikingu 
teikas par milžiem, kuri ieradušies no Jotunheimas. Tā dē
vēja milžu dzīvesvietu uz austrumiem no mūsu pasaules.

г Arheoloģija ir vēstures zinātne, kas nodarbojas ar 
izrakumiem un pēta priekšmetiskus avotus (arte- 
faktus), no kuriem iegūst informāciju par bijuša
jiem Laikiem.
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-  I.ūk, lūk, -  priecīgi sacīja Sladagors Mūžsenais. 
-  Vai kāds jau ir dzirdējis par to, ka agrāk uz zemes dzī
vojuši milži, bet pēc tam izzuduši. Vai vēsturnieki par to 
kauto saka? Es domāju, zinātne.

Bērni noraidoši pakratīja galvu.
- Man šķita, ka par milžu eksistēšanu arheoloģisku 

pierādījumu nav. -  Jaroslavs nodūra acis.
-  Kā redzi, ne vienmēr pats ticamākais spriedums iz

rādās patiess, lai cik kaismīgi tas būtu pateikts. Kādā Ga
rīgās attīstības etapā pārliecība par pagātnes spriedumiem 
jums, protams, palīdzēs. Taču, paplašinoties izpratnei un 
paaugstinoties apziņas līmenim, daudzas lietas jūs ierau
dzīsit citā gaismā. Bet tagad runa nav par to. Es gluži 
vienkārši gribēju parādīt šo fotogrāfiju, lai jūs zinātu, ka 
ne vienmēr vēsturnieki ņem vērā tos atradumus, kurus iz
rok viņu kolēģi arheologi. Pēc idejas visam jānorit apmē
ram šādā Veidā. Arheologi dodas veikt izrakumus un kaut 
ko atrod. Pēc tam vēsturnieki sāk to pētīt un, pamatojo
ties uz atrastajiem lietiskajiem materiāliem, maina savus 
priekšstatus par Senajām Kultūrām un Tautām. Vai tā?

-  Jā, -  daudzi skolēni atbildēja.
Bet tagad iztēlojieties citu mehānismu. Ir valdošais 

viedoklis. Tiek drukātas mācību grāmatas, raksti, ilus
trācijas. Visus, ko satur attiecīgā teorija. Daudzi zinātnes 
darbinieki raksta disertācijas un saņem zinātniskos grā
dus un nosaukumus. Un viss rit lieliski, līdz arheologi 
atrod lietisku avotu, kas neiekļaujas attiecīgajā zinātnis
kajā modelī. Un tad, lūk, sākas pats interesantākais. Vai
rākums vēsturnieku atrodas izvēles priekšā, vai nu atklāti 
atzīt, ka viņi visi ir maldījušies un ka tagad ir nepiecie
šams izdarīt korekcijas pastāvošajos priekšstatos, vai kas. 
Kā jūs domājat
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-  Vai gluži vienkārši noslēpt atrastos faktus, it kā ne
kas nebūtu bijis, -  pabeidza Lada.

Sladagors Mūžsenais atkal laipni pasmaidīja.
-  Gudriniece! Tieši to es gribēju dzirdēt. Bet tagad 

dosimies uz izrakumu vietu, lai iejustos arheoloģijas at
mosfērā.

Glabātājs izveda bērnus no mācību telpas un veda 
pa Gaismas Tempļa koridoriem. Pagājis garām telpai, 
kur Rūnu Rakstu Zinātājs pasniedz Seno Valodu Stun
das, un grāmatu glabātuvei, Glabātājs iegriezās tumšā 
koridorā un tad pēkšņi apstājās. Viņu priekša bija dur
vis, kas aizdarītas ar vairākām atslēgām. Durvis vija iz
raibinātas ar Senajām Rūnām un citiem nesaprotamiem 
simboliem.

-  Atvainojiet, -  viņš noguris nopūtās. -  Mēs neesam 
aizgājuši pa pareizo ceļu. Acīmredzot biju aizdomājies. 
Tā fotogrāfija ir viena apbrīnojama lieta. Kad es biju 
jūsu vecumā, pieejami bija tikai zīmējumi. Bet tagad viss 
ir tik vienkārši -  nospied pogu, un tev ir gatavs uzņē
mums, turklāt daudz precīzāks un detalizētāks, lai gan 
nav mākslas darbs. Bet kādas redzamas informācijas fik
sēšanai ir ļoti piemērots.

Glabātājs Sladagors it kā runāja pie sevis. Pēc tam 
viņš pagriezās un izveda bērnus no tumšā koridora. 
Jaroslavs paskatījās uz šo koridoru un atcerējās Harija 
Gaišreģa vārdus, kad Glabātājs pirmajā dienā, kopš bēr
nu ierašanās Gaismas Templī, veda viņus ekskursijā pa 
šo interesanto vietu. Toreiz viņš teica, ka šī eja ir slēgta. 
Jaroslavs atkal paskatījās uz durvīm un saprata, ka te ir 
kāds noslēpums, un viņā atkal pamodās piedzīvojuma 
alkas. Taču tagad viņš tās pārvarēja un steigšus pievie
nojās pārējiem.
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Pa to laiku viņi bija nonākuši nepazīstamā plašā 
telpā. Te bija ļoti maz gaismas. Pustumsa palielināja no
slēpumainību.

-  Sadosimies rokās un izveidosim apli, -  mudināja 
Sladagors. Kad bērni sadevās rokās, viņš piebilda: -  Bet 
tagad aiztaisiet acis un nekādā gadījumā tās neatveriet.

Jaroslavs juta, ka galva sagriežas, it kā pati telpa vis
apkārt mainītos. Viņš ciešāk satvēra Ladas un Aleksandra 
roku, te pēkšņi visas sajūtas izzuda un acīs iespīdēja saules 
gaisma. Viņš piesardzīgi atvēra acis un redzēja, ka alai ir iz
eja uz ārpusi. “Vilcēni” un “lapsēni” izbrīnā skatījās uz pa
vērušos izeju, kura pirms brīža nebija manāma. Glabātājs 
Sladagors nesteidzīgi devās uz izeju. Bērni sekoja viņam.

Jaroslavam vienmēr ir patikusi Daba, bet kalni it se
višķi. Svaiga gaisa, meža, klinšu, upju un ezeru brīnišķīga 
saskaņa. Bet šī vieta viņam nebija pazīstama. Viņi bija 
aizgājuši gana tālu, kad Glabātājs pēkšņi apstādināja vi
ņus un, neatvelkot elpu, sacīja:

-  Mēs esam atnākuši. Vai jūs šajā vietā neko neparas
tu nepamanāt?

Jaroslavs palūkojās visapkārt. Lada un Nastja, tāpat 
kā pārējie bērni, arī vērīgi skatījās.

Vieta kā jau vieta. Nekā īpaša, -  Aleksandrs sacīja.
Neko sevišķu neredzu. Un kāds tai sakars ar arheo

loģiju?
-  Esi pacietīgs, mans jaunais draugs, -  mierīgā tonī tei

ca Sladagors. -  Tūdaļ jūs sapratīsit, ka šī vieta ir tieši saistī
ta ar arheoloģiju. Te ir veikti izrakumi. Paskatieties vērīgāk.

Jaroslavs palūkojās uzmanīgāk un patiešām ieraudzī
ja rakumu pēdas. Virskārta bija izrakņāta. Nastja piegāja 
pie viņa un teica;

-  Te var sajust ko nelāgu. Kaut ko sliktu.
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Bet Glabātājs teica:
Tagad, bērniņi, izveidosim apli un turpināsim 

mūsu sarunu par arheoloģiju. Mēs atrodamies Senā kur
gānā. Vai kāds pateiks, kas ir kurgāns?

-  Tā ir apbedījumu vieta, -  teica Nastja. -  Apbedī
jumi atrodas zemāk par zemes līmeni, bet virsū uzber 
zemi un izveidojas kalns.

-  Labi, Nastja, ļoti labi. Reiz šeit apbedīja vienu no Seno 
Klanu Varenākajiem un Gudrākajiem valdniekiem. Kad 
arheologi atklāja šo vietu, viņi veica izrakumu standarta 
procedūru, proti, viņi aizsniedzās, kā paši saka, “līdz kon
tinentam”, proti, līdz pamatzemei.. Arheoloģija par konti
nentu sauc nevis to, ko ģeogrāfijā, bet gan to augsnes lī
meni, kur vairs nav pēdu, kas liecina par cilvēku klātbūtni.

Lūk, ir piemineklis, šajā gadījumā -  kurgāns. Arheolo
gi sāk veikt izrakumus. Viņi veica izrakumus, pa ķieģelītim 
izjauca kapu velvi, kurā atdusējās Varenais un Gudrais vald
nieks, pēc tam no viņa mirstīgajām atliekām noņēma visus 
zelta un sudraba amuletus un rotaslietas, nodeva tās muze
jam, bet kaulus apraka kaut kur tepat netālu. Padomāsim 
par šo rīcību. Ko zinātne ieguva no šiem izrakumiem?

-  Kādus priekšmetiskus avotus, no kuriem gūst in
formāciju par vēsturi, -  kāds no bērniem atbildēja.

Я

4_-

Arheologi līdz pat šim laikam atrod rotaslietai, kuras ' 
nemaz tik vienkārši nevar izgatavot mūsdienu juvelie
ri un citi meistari, izmantojot pat vismodernāko ap
rīkojumu. Mūsu senči izprata mākslu un skaistumu.

-  Tā, protams, ir priekšrocība. Bet par kādu cenu tas 
tika panākts? Iztēlojieties, ka no dzīves šķīries kāds no jūsu
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tuviniekiem. Parādot viņam cieņu, jūs gatavojat viņam 
kapu, veidojat kapu velvi, sagatavojat rotaslietas, guldāt 
mirušo kapā un kapu aizverat. Jūs sargājat viņu ar savām 
lūgšanām, buramvārdiem, savām emocijām. Bet tagad at
bildiet, vai jūs gribētu, lai kāds pilnīgi svešs, nepiederošs 
cilvēks bez jūsu atļaujas, kaut ari ir pagājuši daudzi tūksto
ši gadi, atraktu kapu, ieietu tur, kur neviens ieiet nedrīkst?

-  Nē! -  cits caur citu sauca zēni un meitenes.
-  Tā-ā, -  novilka Glabātājs. -  Bet tagad iztēlojieties, 

ka runa ir nevis par gluži vienkāršu draudzīgu vizīti pie 
mierā dusošā cilvēka, bet gan par paša kurgāna iznīcinā
šanu. Vai arheologiem ir kāda saistība ar tām Dzimtām, 
kuru pārstāvji atdusas šeit?

-  Nē, -  pārliecinoši vienā balsī atbildēja Jaroslavs un 
Aleksandrs.

Bet tagad atbildiet uz vienu nopietnu jautājumu. 
No zinātnes viedokļa raugoties, protams, tāda ielaušanās 
un pieminekļu iznīcināšana ir attaisnojama, jo tādās vie
tās var atrast ļoti vērtīgus priekšmetiskus pierādījumus, 
vai, kā mēdz teikt tajās aprindās, -  artefaktus. Artefakti 
ir tas viss, ko cilvēks darinājis. Taču jautājums ir šāds: kā 
var vērtēt arheologu rīcību, raugoties no tikumības vie
dokļa un Garīguma?

Bērni iegrima domās. Beidzot Aleksandrs ieteicās:
-  Tas ir briesmīgi.
-  Tas ir absolūti netikumiski, -  viņam piekrita bada.
-  Galu galā tas nav godīgi! -  noteica Jaroslavs.
Giti bērni piekrītot māja ar galvu.
Glabātājs raudzījās uz viņiem, bet nesmaidīja. Bei

dzot viņš sacīja:
-  Jums ir taisnība. Arheologu metodes diezin vai var 

uzskatīt par tikumiskām attieksmē pret tiem, kuri jau sen

107



apbedīti, un pret tiem, kuri parādīja viņam godu, pavadot 
viņu Pēdējā Gaitā. Ja arheologi ar savām metodēm pilnībā 
neiznīcinātu pieminekļus, tam kaut kā vēl varētu piekrist. 
Bet arheologi ierodas vietās, kur ir kaut kas vērtīgs un kas 
sevī glabā informāciju par vēsturi. Taču, aizejot no turie
nes, atstāj aiz sevis apgānītu vietu, proti, gluži vienkāršu 
pamatzemi. Kurgāni, kapu vietas, Seno Svētnīcu, Tempļu 
un observatoriju drupas, gluži vienkāršas apmetnes vai 
vietas, kur cilvēki piestājuši smagajā Lielā aukstuma lai
kā -  tas viss zaudē visvērtīgāko, proti, artefaktus. Taču vēl 
sliktāk ir tas, ka tiek traucēts to cilvēku Miers, kuri devu
šies uz citām Pasaulēm. Tagad iztēlojieties šādu situāciju: 
ir nomiris kāds cilvēks, un kāds no viņa bērniem, maz
bērniem, mazmazbērniem vai visi kopā nolēmuši pagata
vot zelta rotaslietu, lai ieliktu to kapā, kapu velvē vai kādā 
citā vietā. Viņi šo rotaslietu darina no visas Sirds un Dvē
seles, faktiski izveidojot mākslas darbu, bet pa daļai arī 
maģisku artefaktu. Dvēseles spēks to nostiprina uz gad
simtiem, tā ka tāda rotaslieta turas tūkstošiem gadu. Ar 
kādām jūtām cilvēki darināja tamlīdzīgas lietas?

-  Ar goda jūtām pret Senci, -  atbildēja Nastja.
-  Ar mīlestību, -  piebilda Aleksandrs.
-  Ar rūgtumu, ka Sencis pametis šo pasauli, -  turpi

nāja Lada.
- Vai ar Prieku, ka Sencis turpinās savu Ceļu citās 

pasaulēs, -  domīgi noteica Aleksandrs.
-  Redzat, kāda jūtu gamma stiprina šādas rotaslietas. 

Nav brīnums, ka tās tik ilgi nezaudē savu skaistumu. Bet 
kas notiek pēc tam? Pēc kādiem diviem trijiem gadu tūk
stošiem atnāk pilnīgi sveši cilvēki, kas uzskata sevi par 
tiesīgiem noniecināt meistaru mīlestību, ko viņi izrādījuši 
pret Senčiem vai svešiem cilvēkiem, kurus viņi cienījuši.
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Viņi visu savāc un aizved, daļu nodod muzejiem, daļu at
dod nez kam. Vai te izpaužas cieņa pret aizgājēju?

-  Nē, -  visi vienā balsī atbildēja.
-  Vai pret meistariem?
-  Nē.
-  Vai vispār pret Senajām Kultūrām un ļaužu pa

ražām?
-  Ari ne! -  pārliecinoši noteica Jaroslavs.
-  Bet tagad atsauciet atmiņā mūsu pirmās Stundas. Vai 

var izprast Seno Kultūru, ja to neuzskata par Svētumu?
-  Nevar! -  Bērni skaļi atbildēja, jo bija satraukti.
-  Ja nevicn neuzskata par Svētumu, bet ari noniecina 

Senatnes tradīcijas? Vai tādā gadījumā var saprast un iz
just Seno Kultūru?

-  Nē!
-  Bet tagad, bērni, nomierināsimies, -  Sladagors 

Mūžsenais sacīja, un bērni ātri apklusa. -  Labi, ka mēs 
līdz tam nonācām. Ko mēs secināsim?

-  Ka arheoloģija ir barbarisks un netikumisks veids, 
lai iegūtu informāciju par vēsturi, turklāt šī informācija 
ne vienmēr kļūst pieejama plašai sabiedrībai, -  teica Ja
roslavs. Viņa acīs bija lasāms naids.

-  Jaroslav, nevajag būt tik kategoriskam, -  maigi ie
teica Glabātājs. -  Ja cilvēki uzskata sevi par tiesīgiem 
pārkāpt Senās Tradīcijas un nevērīgi izturēties pret Se
natnes Kultūru, tad tā ir viņu izvēle. Viņi to ir izdarījuši, 
nostādījuši sevi augstāk, bet viņi ir arī atbildīgi par savu 
rīcibu. Turklāt daudzi no viņiem patiešām tic, ka dara labu 
darbu, agrāk nezināmos artefaktus padarot par sabiedrī
bas īpašumu. Arheologu vidū ir daudz cienījamu cilvēku. 
Dažus no viņiem es pazīstu personiski. Bet viņi ir cieši 
pārliecināti, ka mūsdienās Senās paražas var noniecināt,
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jo Laiki ir mainījušies. Taču tā ir viņu kļūda. Un jo ātrāk 
viņi to sapratīs, jo vieglāk viņiem būs mainīt savu pētīju
mu metodes, lai neizpostītu sirmās Senatnes Mantojumu.

-  Piedodiet, -  ieteicās Marina, viena no “lapsēnu” 
grupas meitenēm. -  Esmu dzirdējusi, ka dažus kapus un 
Kurgānus aizsargā Senie Buramvārdi, kas uzlika lāstu vi
siem, kas iedrošinājās traucēt cienījama cilvēka mieru. 
Vai uz arheologiem tas neattiecas?

-  Bet kā tu pati domā? -  Sirmais Zintnieks ieskatījās 
viņai acīs.

-  Domāju, ka tā ir.
-  Gudriniece! Tu pareizi domā. Nepavisam ne visi 

arheologi mēdz būt laimīgi. Tiešām, Seno Tradīciju ne
zināšana un darbošanās pret Sirdsapziņu, mirušu cilvēku 
miera traucēšana -  tas viss noved pie nopietnām sekām. 
Kaut gan vieni šiem lāstiem ir pakļauti vairāk, citi -  ma
zāk. Viss ir atkarīgs no tā, ar kādu attieksmi arheologs 
veic savu darbu.

-  Bet kā tad var iegūt informāciju par vēsturi un 
priekšmetiskos avotus? -  jautāja Nastja. -  Apbedījumu 
vietās taču var atrast zinātnei daudz derīga un vērtīga.

-  Gudriniece, labus jautājumus uzdod, -  Glabātājs 
viņu uzslavēja. -  Es parādīšu, kā to var izdarīt, netraucējot 
aizgājēju mieru. Nomierināsimies un sasēdīsimies aplī.

Bērni paklausīja un ātri nomierinājās. Visi sadevās ro
kās, un Sladagors Mūžsenais klusi kā vēja šalkoņa teica:

-  Aizveriet acis, tagad mēs sazināsimies ar gariem - 
šīs vietas Sargātājiem. Sagatavojieties.

Pēkšņi situācija mainījās. Pusaudži sajuta, ka kāds 
tos itin kā sažņaudz. Pēkšņi Jaroslavs visā ķermenī izjuta 
sāpes. Tās nebija tādas sāpes kā tad, kad sāp kas kon
krēts. Viņš gandrīz iekliedzās. Pēc tam viņš saprata, ka



tās ir Dvēseles sāpes, viņam gluži vienkārši tā lika no
prast, cik tās ir stipras. Viņš juta, ka Ladas un Nastjas 
rokas, kuras viņš bija satvēris, arī saspringst un trīs.

Г

c

Meditācija cita starpā ir art labs līdzeklis un ticams 
jebkuras informācijas avots. Ja tev kaut kas ir jāuz
zina, gluži vienkārši apsēdies, ieej sevī, jo tev ir viss 
zināms. Vai nu tu gluži vienkārši to nesaproti, vai 
netici, ka Dievs tev ir devis tādas spējas.

n

Pēkšņi viņš sajuta nevaldāmu niknumu, kas jaucās ar 
nožēlu, rūgtumu un dusmām. Viņš skaidri sajuta, ka ir 
traucēts Miers tam cilvēkam, kur šeit apglabāts, lai kas 
viņš arī būtu. Bet ja cilvēks jau atrodas citās Pasaulēs, bet 
šeit tā ir attiekušies pret viņa Piemiņu?

“Лк, Dievs,” nodomāja Jaroslavs, “tas taču viņam var 
nākt par sliktu viņa turpmākajos iemiesojumos uz šīs 
Zemes vai citur, šajā pasaulē vai nākamajās pasaulēs.”

Jaroslavs pēkšņi skaidri saprata un izjuta, ka mirušā 
cilvēka Dvēsele patlaban izjūt diskomfortu. Un ja nu šis 
Gudrais valdītājs tagad dzīvo citās Pasaulēs? Un tas, ka 
viiia Miera traucētāji atrodas šeit, kur viņam jāatgriežas, 
nozīmē, ka viņam nav miera arī tur, lai kur viņš patla
ban dzīvotu. Viņš var sākt pat slimot, vai arī viņam var 
rasties citas nopietnas problēmas. Tas taču ir noziegums! 
Jaroslavs to gribēja paskaidrot arheologiem, viņi taču ar 
savu neapdomīgo rīcību sastrādā briesmīgu karmu. Viņi 
it kā ir ieskatījušies tumšā telpā, kurā nav itin neviena 
gaismas avota. Pamazām kļuva redzamas aprises. Iluzorās 
telpas centrā baltā ģērbā guļ vecs vīrs sirmiem matiem 
un zobenu rokā. Viņš guļ sarkofāgā, kas novietots uz liela
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taisnstūra formas akmens. Zobens ir izrakstīts ar noslē
pumainām Rūnām un citiem simboliem. Daudz zelta ro
taslietu grezno viņa pirkstus un rokas, kaklu, jostasvietu 
un pieri. Pēkšņi šī aina sāk peldēt uz leju, un Jaroslavs 
saprata viņi dodas augšup, iet cauri augsnei un kurgāna 
uzbērumam un ir nonākuši virszemē. Pēkšņi aina izzuda, 
un Jaroslavs sadzirdēja vecā Sladagora balsi:

-  Bērniņi, jūs visi esat malači, jūs izturējāt tik sarež
ģītu pārbaudījumu. Tagad jūs daudz ko uzzinājāt no tā, 
ko zina arheoloģija un kam var būt bīstamas sekas. Bet 
tagad atveriet actiņas un nomierinieties.

Jaroslavs paraudzījās uz pārējiem bērniem. Gandrīz 
viņiem visiem acīs bija asaras. Vīzija viņus bija ļoti ietek
mējusi. Glabātājs lēnām piecēlās. Tad “vilcēns” Svjatoruss 
viņam vaicāja:

-  Bet tādā gadījumā jāsecina, ka arheoloģija ir slikta.
Glabātājs paskatījās uz viņu un atbildēja:
-  Visam ir sava gaišā puse. Arheoloģija arī ir vaja

dzīga, it sevišķi mūsdienu pasaulei, kas sākas aiz Glabā
tāju pasaules robežām. Bez arheoloģijas vēsturniekiem 
un plašai sabiedrībai nebūtu ne mazākā priekšstata par 
Kultūras un Garīgajām iestrādēm senatnē. Bez tās vēstu
re vispār aprobežotos vienīgi ar to, ka fiksētu, kura ļaužu 
grupa, cīnoties par varu, ir uzvarējusi citu grupu. Vispār 
viss aprobežotos vienīgi ar politisko vēsturi. Arheoloģijas 
problēma ir tā, par kādu cenu iegūta informācija. Es ne
ieteiktu tev un visiem jums izveidot ienaidnieka tēlu un 
teikt: “Tas ir slikti” vai “Tas ir ļaunums”. Nevajag ļaunu
mu identificēt ar kaut ko. Ne jau bieži ir tā, ka labais tiek 
sasniegts par lielu cenu. Pārāk lielu. Kā tas ir arheoloģijā. 
Tagad mēs zinām, ka arheologi ne visai sen ir iztraucējuši 
kādas Dvēseles Mieru. Kad jūs kļūsit pieauguši Zintnieki,



jūs sapratīsit, kā var šīm Dvēselēm atdot Mieru. Tas ir 
mūsu pienākums, un mēs ar to nodarbojamies, tiklīdz 
mums Dzīve dara zināmu, kur, kad un kāda cilvēka Miers 
ir iztraucēts. Kas attiecas uz meditāciju, tad ziniet -  tādā 
veidā mēs ar savu apziņu varam iedziļināties jebkurā vie
tā. Kad mēs iedziļinājāmies šajā vietā, mēs taču neskatījā
mies ar acīm. Un redzējām ne jau ar acīm.

-  Ar ko tad, Skolotāj? -  jautāja pusaudži.
-  Tā uzreiz to nemaz nevar pateikt. Ar Laiku uzzinā

sit, nesteidzieties. Bet vislabāk paši padomājiet un atro
diet atbildi sevī. Jūs paši visu par visu zināt.

-  Skolotāj, vai Zintnieki palīdz Dvēselēm atgūt Mie
ru pēc tam, kad viņu kapus ir izrakņājuši arheologi? -  
Jaroslavs jautāja. Viņa intonācijā bija jaušams izbrīns un 
prieks.

-  Jā, draudziņ, -  Glabātājs atbildēja. -  Tieši tā. Vari 
nešaubīties -  mēs atdosim Mieru mūsu Vecajam Drau
gam. Vēl jo vairāk tāpēc, ka viņš pats ir Zintnieks -  sa
vas Dzimtas Glabātājs. Ja atmiņa mani neviļ, tad pat ne 
Dzimtas, bet vesela Klana. Viņš bija pārdrošs vīrietis, 
gudrs un viltīgs, taču taisnīgs. Viņa dzīve bija spilgta.

Bet es jau esmu aizrāvies ar atmiņām. Mums ir Laiks 
atgriezties. Mēs jau tā esam pārāk aizkavējušies un va
ram nokavēt maltīti. Bet jums pēc tās ir Stunda pie Rūnu 
Rakstu Zinātāja Virrita.

Visi devās atpakaļ uz alu, no kuras bija iznākuši. Ja
roslavs uz mirkli apstājās un atskatījās uz kurgānu. Jā, ta
gad viņš saprata, kāpēc Glabātājs bija licis vērīgi skatīties. 
Šī vieta tiešām ir neparasta. Tagad viņš apjauta šo nepa- 
rastumu. Parādīdams godu šīs vietas Dvēselēm, viņš dziļi 
līdz zemei paklanījās, pēc tam pagriezās un metās pakaļ 
saviem draugiem.



Vajadzīgaja vietā un 
vajadzīgajā Laikā

la tu esi draugos ar Čislobogu, tu 
vienmēr atradīsies vajadzīgajā vietā un 

vajadzīgajā Laikā un uzzināsi to, ko 
tev vajag uzzināt, ko tu esi gatavs 

uzzināt un ko iekšēji vēlies uzzināt.

Atceļā, jau Tempļa kompleksā, Jaroslavs palaida vi
sus garām un speciāli palika iepakaļ. Viņš gribēja pabūt 
vienatnē ar savām domām. Viņu pārāk stipri bija iespai
dojusi pēdējā Stunda pie Glabātāja, Stunda, kas bija vel
tīta izrakumiem. Vai tiešām arheoloģija par tādu cenu -  
iztraucējot mirušo cilvēku mieru -  iegūst informāciju? 
Domtēli cits pēc cita zibēja galvā, un visa informācija pa
kāpeniski izvietojās pa plauktiņiem. Uzbudinājumu no
mainīja sapratne un līdz ar to arī mierīgums.

Pēkšņi Jaroslavs izdzirda atskanam soļus vienā no 
Tempļa sānu koridoriem, netālu no grāmatu glabātuves.
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Soļi tuvojās, un tagad viņš skaidri varēja atšķirt balsis. 
Sarunājās divi Zintnieki.

-  Es nedomāju, ka Vecajam Sladagoram to vajadzētu 
zināt un ka nekavējoties vajadzētu viņam to paziņot. Nē, 
es tam nepiekrītu, -  teica pirmais runātājs, un Jaroslavs 
pazina Rūnu Rakstu Zinātāju Virritu.

-  Izlem pats. Tu pirmais to uzzināji, tāpēc lēmums 
jāpieņem tev. Bet vai esi pārliecināts, ka ziņu avots ir uz
ticams? Tas tomēr ir jāpārbauda, -  viņam atbildēja otrs 
runātājs, tas bija Čisloboga Priesteris Harijs Gaišreģis. 
-  Bet kāpēc tu domā, ka Sladagors to jau nezina?

Man ir vairāk attīstīti sakari ar ārpasauli un ar ci
liem Skitiem. Mani informatori vienmēr piegādā tica
mas ziņas. Tas tiešām ir noticis. Es vairākus gadus vēroju 
procesu. Esmu saņēmis vēstules no Altaja, Himalajiem 
un Tibetas. Visās ir viens un tas pats. Tas, ko mēs gai
dījām un no kā baidījāmies, beidzot ir noticis. Un tagad 
mums jāizlemj, ko darīt tālāk.

Jaroslavs paslēpās aiz akmens izciļņa un aizturēja 
elpu. Intuīcija čukstēja viņam, ka visai drīz viņš var kļūt 
par liecinieku kam noslēpumainam. Protams, viss Gais
mas Templis un Kalnu Mītne bija viens vienīgs noslē
pums. Te katra skaņa, katra istaba, katrs koridors un vēl 
jo vairāk katrs Zintnieks glabāja tik daudz noslēpumu, 
ka tos nevar atminēt pat visa mūža garumā. Taču tagad 
Jaroslavs saskārās ar kaut ko patiešām noslēpumainu un 
svarīgu. Viņš sasprindzināti ieklausījās un cerēja, ka viņu 
nepamanīs.

-  Es arī jūtu šīs pārmaiņas, -  teica Mūžības Glabā
tājs. -  Viss, kā vienmēr, notiek savā Laikā. Tā tas arī bija 
pareģots. Bet kāpēc mēs neko neteiksim Vecajam Slada
goram Mūžsenajam?



-  I'u taču zini viņa uzdevumu -  saglabāt Senās Zinā
šanas. Ar to viņš lieliski tiek galā. Viņš nedrīkst intere
sēties par ārpasaules lietām. Viņa gudrība, neapšaubāmi, 
ir milzīga. Es domāju, ka tā liekam lietā tieši Zintnie- 
ku-Glabātāju jaunās paaudzes sagatavošanā. Visu pārējo 
uzņemsimies mēs. Bet, ja viņš patiešām ir tik gudrs, tad 
lai to uzzina pats. Lai pierāda, ka, neraugoties uz savu, 
maigi izsakoties, lielo vecumu, vēl spēj vadīt Gaismas 
Templi un Tempļa Skolu, kā arī ieņemt to vietu Dzīvē, 
kuru ieņem. Lai pierāda, ka nav zaudējis kontroli pār to, 
kas notiek gan Skolā, gan aiz tās robežām.

-  Jā, šķiet, ka mums plecos uzvēlusies vēl viena nasta, -  
atbildēja Harijs Gaišreģis un smagi nopūtās. -  Bet tas 
taču faktiski līdzinās nodevībai un ko tur slēpt... sazvē
restībai pret mūsu Skolotāju. Vai tu to saproti?

-  Saprotu labāk, nekā tu domā. Taču viss plūst, viss 
mainās, un ir pienācis pārmaiņu laiks, bet tādā gadījumā 
šīs pārmaiņas Gaismas Templī un Kalnu Mītnē īsteno
sim mēs. Un tas nebūt nav pats sliktākais variants. Un 
paseko, lai neviens no skolēniem neiekļūst aiz Mūžības 
Tuneļa durvīm. Mums nav vajadzīgas problēmas un kāds 
traucēklis mūsu plānam. īpaši ir jāpieskata pirmgadnie- 
ki. Jaunie “vilki” un “lapsas” ar savu ziņkārību var radīt 
mums daudz nepatikšanu un būtiski visu nobremzēt. Ta
gad es tieši dodos pie viņiem uz Stundu. Man ar pirm- 
gadniekiem ir nodarbība par Seno Valodu Tēlainību, -  
teica Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits

-  Es pavadīšu tevi, -  bilda Mūžības Glabātājs.
Jaroslavs izbijās, domādams, ka abi Zintnieki ies vi

ņam garām, taču atviegloti uzelpoja, kad soļi attālinājās. 
Jaroslavs netika pamanīts. Viņš centās nomierināties un 
sakārtot domas.
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Jaroslavs atcerējās tekstu, kuru Rūnu Rakstu Zinā
tājs bija lasījis pirmajā nodarbībā. Tagad viņš saprata, ka 
Virrits un Harijs Gaišreģis kaut ko slēpj un ka viņi no 
kaut kurienes ir saņēmuši svarīgas ziņas. Turklāt viņi bija 
nolēmuši tās slēpt no Glabātāja Sladagora Mūžsenā. Bet 
kāpēc? Kas tā par sazvērestību, ko viņi perina pret viņu? 
Un tagad viņa apziņu bija pārņēmusi tieksme par katru 
cenu atminēt šo noslēpumu. Bet tas nebūs tūliņ. Tagad ir 
laiks doties uz Stundu ar Rūnu Rakstu Zinātāju Virritu. 
Pretējā gadījumā var rasties problēmas.



Miera stāvoklis ka iekšējas 
harmonijas sasniegšanas ceļš

Lai kā arī Jaroslavs centās pirmais nokļūt mācību tel
pā, Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits jau bija nodarbību sācis. 
Zintnieks sagaidīja bērnus ar to pašu ierasto, vēso skatie
nu, kas neko neizteica. No viņa vēdīja kaut kas noslēpu
mains, daudz noslēpumaināks nekā no pārējiem Gaismas 
Tempļa Zintniekiem. Uzminēt viņa domas nebija iespē
jams -Virrits prasmīgi noslēpa tās. Pat instinktīvi nebija 
iespējams nojaust, par ko viņš patlaban domā.

Bērni apsēdās savās vietās un apklusa. Rūnu Rakstu 
Zinātājs kādu laiku kavējās savās domās un tikai tad sāka 
savu stāstījumu:

-  Cik man zināms, šodien jūs iepazināties ar arheo
loģiju un ar tās radītajām sekām. Vai taisnība?

Bērni pamāja.
-  Ļoti labi. Redzu, ka jūs Garīgajā audzināšanā gūstat 

zināmus panākumus. Jūsu galvenais uzdevums -  nevis



kaut ko iemācīties, bet ari no Garīguma un tikumiskuma 
skatpunkta apjēgt šo parādību. Tātad kādas ir arheoloģi
jas sekas Garīgajā aspektā?

-  Tiek traucēts aizgājēja miers, apgānīti kapi un senie 
apbedījumi, -  daži bērni atbildēja.

-  Jā, tāda ir cena, par kādu iegūst materiālos vēstu
riskos avotus. Tātad kaut ko jūs tiešām esat ieguvuši. Tā
pēc mēs šodien runāsim par Miera tēlu Senajās valodās. 
Tātad šodienas nodarbības tēma -  “Iekšējās harmonijas 
sasniegšanai nepieciešamais miera stāvoklis, kā arī Garī
gās prakses piekopšana”.

Domāju, ka daži no jums jau zina, ka Miera Tēlu 
(П окой -  krievu valodā) krieviski atveido ar burtu “П ”. 
Jebkurš burts ir simbols, kas glabā un iemieso noteiktu 
Tēlu, atklājot to, šodien mēs ar Miera tēlu tuvosimies 
Seno Valodu Tēliem. Tātad -  kas ir Miera stāvoklis?

Bērni klusēja. Neviens neuzdrošinājās atbildēt.
Nezināt? Tā jau es domāju. Miers ir līdzsvarots 

emocionālais stāvoklis, kad cilvēkam nav absolūti nekā
du emociju, bet dažkārt -  arī domu. Principā to var dēvēt 
par cilvēka emocionālā stāvokļa nulles punktu. Cilvēka 
iekšienē -  klusums. Viņš nav informācijas izstarošanas 
avots smalkajā plānā. Kaut kādā pakāpē viņš nav apkār
tējiem pamanāms. Daudzējādā ziņā Miera stāvoklis krus
tojas ar šo tēlu, kaut gan, protams, nav viens un tas pats.

Pārbaudīsim, kā mums tas izdodas. Pamēģiniet tagad 
paveikt praktisku uzdevumu -  ieejiet miera stāvoklī, pro
ti, pilnībā atbrīvojieties no visām domām un emocijām. 
Šajā nolūkā nepieciešams atbrīvoties no iekšējā sasprin
dzinājuma. Sāciet.

Bērni aizvēra acis un sakoncentrējās. Jaroslavam ne
kādi neizdevās atbrīvoties no savām domām. Viņa acu



priekšā visu laiku zibēja ainas, kuras viņš redzēja, iegrem
dējoties kurgānā, bet galvā skanēja Rūnu Rakstu Zinātā
ja un Laika Glabātāja balsis, kas jaucās ar atmiņām par 
labsirdīgo Sladagora Mūžsenā smaidu. Galvā visu laiku 
maisījās dažādas domas, no kurām viņš nekādi nespēja 
atbrīvoties. Dažas minūtes Jaroslavs cīnījās ar sevi, centās 
sasniegt absolūtā miera stāvokli, bet viņam tas neizdevās.

Miera stāvoklis ir daudzu garīgo prakšu neatņe
mama sastāvdaļa. Vai tu domā, ka ir tik vienkār
ši sasniegt pilnīga Miera stāvokli? Bet tu pamēģini 
atbrīvoties no visām domām, jūtām un pārdzīvo
jumiem un kādu Laiku palikt tādā stāvoklī. Un 

> pats uzzināsi, ka tas nav vienkārši.

Kad iegremdēšanās laiks bija beidzies un Rūnu Rak
stu Zinātājs deva zīmi, bērni atvēra acis. Jaroslavs uzreiz 
saprata, ka citiem nav veicies labāk. Virrits sarkastiski 
smaidīja.

-  Kā redzat, panākt absolūta Miera stāvokli nav ne
maz tik viegli. Vai tiesa? Bet tieši tas ir nepieciešams, lai 
sasniegtu Garīgās dzīles. Ar Miera stāvokli sākas jebkura 
meditācija, atslābināšanās vai iegremdēšanās. Ar Miera 
stāvokli diena sākas, un ar Miera stāvokli tā beidzas. Mie
ra stāvoklī cilvēks ienāk šajā pasaulē, pavada bezrūpīgu 
bērnību un Miera stāvoklī to pamet, nomierinot savu ķer
meni, Dvēseli un Garu. Pastāv daudz visa kā, kas var mūs 
izvest no Miera stāvokļa un likt darboties kādām domām 
un emocijām, kā arī izprovocēt pārdzīvojumus. Tas viss iz
traucē Mieru. Tas ir dabisks process, un nevajag apspiest 
savas emocijas. Taču tās ir jākontrolē un, ja nepieciešams,

120



jāsaglabā mierīgums un aukstasinība -  tas ir nepiecie
šams. Vienkāršajiem cilvēkiem tas ir ļoti vēlams, bet īste
niem Zintniekiem-Glabātājiem -  nepieciešams.

Tādā gadījumā cilvēks ar emocijām var padarīt sevi 
stiprāku. Bet, ja viņš kļūst par savu emociju vergu un 
emocijas jau vada viņu, tad cilvēks dzīvē daudz ko ne
sasniedz. Turklāt ar emociju palīdzību cilvēku var vieg
li vadīt un ievirzīt viņa rīcibu vajadzigajā gultnē. Bet arī 
tādā, kas cilvēkam pašam nav vajadzīga. Katrā ziņā, zau
dējot kontroli pār emocijām, viņam būs daudz grūtāk ko 
sasniegt, tāpēc ka viņš ir atkarīgs no sava garastāvokļa.

Dažādos Dzīves brīžos emocijas būs dažādas. Tās 
neparādās patstāvīgi, bet ir atkarīgas no saprāta attīstī
bas līmeņa un cilvēka pasaules uzskata. Svarīgi ir ne tikai 
prast izraisīt sevī emocija, bet prast arī pēc emocionālā 
uzbudinājuma atgriezties Miera stāvoklī. Un, spriežot 
pēc tikko paveiktā praktiskā darba, jums ar to ir grūtī
bas. Tāpēc es jums uzdodu mājasdarbu -  pirms iemigša
nas obligāti trenēties ieņemt Miera stāvokli. Kad jūs sa
pratīsit, ka nav ne domu, ne emociju, ne ārējās pasaules, 
ne iekšējās pasaules, ka viss ir vienalga, ka nav ne pagāt
nes, ne tagadnes, ne nākotnes, -  lūk, tikai tad jūs varēsit 
uztvert Burta “П” sakrālo nozīmi.

-  Kālab gan mums nepieciešams Mierstāvoklis?
Jaroslavs gaidīja šo jautājumu, tāpēc ātri pacēla roku.

Virrits jautājoši palūkojās uz viņu ar savām dažādas krā
sas acīm.

-  Miers atjauno spēkus pēc emocionāla uzliesmojuma.
-  Labi. Bet kāpēc vēl tas ir vajadzīgs?
Jaroslavs iegrima domās. Palīgā viņam nāca Lada.
-  Miers palīdz noskaņoties uz ārpasaules uztveri un 

izjust ārpasauli. Ja cilvēks ir par kaut ko norūpējies, viņš
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neizzinās Likumus, kurus viņam sūtījusi Dzīve. Bet Mie
ra stāvoklī viņš var to izdarīt.

-  Tas attiecas arī uz iekšējo pasauli, -  piebilda kāds 
no “lapsēniem”.

-  Ļoti labi. Negaidīju, ka jūs to noskārtīsit. Patiesībā 
domu plūsmas apturēšana un savu emociju kontrole pa
līdzēs jums attīstīt jutīgumu un izjust svārstības, kas no
tiek dažādās Dzīves formās un dažādās Dzīves situācijās. 
Miera stāvokli dažādās mācībās un tradīcijās dēvē dažā
di. Piemēram, stāvoklis “doma-stop” vai “iekšējā dialoga 
apturēšana”. Tā ir prasme, kuru nepieciešams sevī attīstīt 
ne vien katram nākamajam Zintniekam un Zintniecei, 
bet arī ikvienam cilvēkam, kurš iet pa Garīgo Ceļu.

Daudzas senās valodas pasaka priekšā, ka nomierinā
ties vajag tālab, lai izjustu gan ārpasaules smalkos staro
jumus, gan arī savas iekšējās pasaules īpatnības. Mieru, 
piemēram, dāvā arī miegs. Tāpēc arī ir teiciens: “Rīts 
gudrāks par vakaru.” Proti, miegs visu noliek savā vietā. 
Tāpēc iemācieties ieņemt dziļa miera stāvokli. Miers -  
tas ir stāvoklis, kas atver Izziņas dzīles.

Mūsu valodā, kuru, kā jūs jau zināt, dēvē par Senslā
vu, bet zinātne -  par Pirmslāvu valodu, ir daudz vārdu, 
kuros ir sastopams Burts “II”. Šie vārdi ir saglabājušies 
arī mūsdienu Slāvu valodās. Tāpēc atcerieties -  ja jūs pa
manāt vārdā Burtu “II”, tas nozīmē, ka šā vārda kopējais 
Tēls ietver sevī Miera Tēlu.

Domāju, ka šodienai pietiks. Neaizmirstiet trenēties, 
lai iemācītos sasniegt Miera stāvokli un iekšējo līdzsva
ru -  tā ir ļoti svarīga prasme, kas nepieciešama sevis un 
apkārtējās pasaules iepazīšanai.
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Jaroslava pārdomās dienas nogale

Tūlīt pēc nodarbībām Jaroslavs devās uz “Vilka mā
jokli”. Iekūris krāsnī uguni, viņš noslīga uz grīdas pie 
krāsns. Viņš gribēja pabūt viens. Viņa apziņu nodarbinā
ja divi jautājumi. Pirmais -  kādus noslēpumus glabā ko
ridors, kurā nejauši iegriezās vecais Glabātājs. Bet otrs -  
tieši ko Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits un Harijs Gaišreģis 
nolēma noslēpt no sirmā gudrā Sladagora? Vai tiešām ari 
Gaismas Templi pastāv kādas intrigas?

Jaroslavs zināja, ka reizēm cilvēkiem izraisās savstar
pēji konflikti, nesaskaņas un pretrunas, kuru cēlonis bija 
pašu lepnums, un tas traucēja viņiem saliedēt spēkus ko
pīgu panākumu sasniegšanai. Bet sastapties ar kaut ko 
tādu Gaismas Templī, Tempļa Skolā un Kalnu Mītnē -  
tas bija negaidīti.

Pēkšņi Jaroslavs izjuta dziļas antipātijas gan pret Rūnu 
Rakstu Zinātāju Virritu, gan pret Hariju Gaišreģi. No 
Virrita vēdīja tāds kā vēsums. Jaroslavs bija pārliecināts,
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ka Seno Valodu Glabātāja vēsās, neko neizsakošās dažā
das krāsas acis slēpj sevī daudz noslēpumu. Viņam ir, ko 
slēpt. Pusaudzim ne reizi vien bija uzmākusies doma, ka 
Rūnu Rakstu Zinātājs, izmantojot savas kolosālās zināša
nas un potenciālu, spēlē savu spēli, ne vienmēr godīgu 
un Sirdsapziņai atbilstošu. Taču viņš šajā sakarā nevarēja 
neko viennozīmīgu pateikt. Pēkšņi viņu pārņēma iekšējs 
aukstums -  kāpēc Rūnu Rakstu Zinātājs svarīgo vēs
ti nepateica Glabātājam? Kāpēc viņš par to runāja tikai 
ar Hariju Gaišreģi un kāpēc tieši ar viņu? Kas saista šos 
abus Zintniekus? Vai tiešām Rūnu Rakstu Zinātājs vērpj 
intrigas pret Glabātāju Sladagoru? Varbūt viņš ir iecerē
jis iegūt šo vietu un pats grib vadīt Gaismas Templi? Vai 
vecais vīrs viņam traucē? Bet tad tas nozīmē, ka arī šeit 
noris cīņa par varu. Bet kā tad ar Garīgumu, tikumību 
un dzives principu -  dzīvot saskaņā ar Sirdsapziņu? Te 
kaut kas nesakrīt.

Jaroslavs ļoti negribēja tam ticēt. Taču viņš saprata: 
pagaidām fakti runā par labu tam, ka Rūnu Rakstu Zi
nātājs ir kaut ko iecerējis un ka viņa intriga ir vērsta pret 
Glabātāju. Un, iespējams, ne tikai pret viņu. Bet ka šī in
triga kaut kādā veidā skars Glabātāju -  par to Jaroslavs 
nešaubījās.

Tas viss ir ļoti dīvaini. Pusaudža iekšējā skatiena 
priekšā parādījās Sirmgalvja labsirdīgā un sirsnīgā seja. 
Tā asociējās ar to sirsnīgo vecā vīra smaidu, kuru pus
audzis tik bieži bija vērojis viņa Stundās. Gaismu, ko 
izstaroja Sirmgalvja acis, varēja ne tikai redzēt, bet arī iz
just. Kā tas varēja gadīties, ka tik Gudrs cilvēks ir nonā
cis ne vien savu labvēļu, bet arī to ielenkumā, kuri vērpj 
pret viņu intrigas? Vai tiešām viņš, kas prot lasīt domas, 
var ļaut, lai viņu aptin ap pirkstu cilvēks, kurš ir daudz
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jaunāks par viņu? Varbūt Sladagors Mūžsenais tik ļoti 
uzticas cilvēkiem, ka piever acis un pat nepieļauj domas, 
ka viņi varētu izdarīt ko sliktu? Izskatās, ka tā.

“Ja tas ir tā, tad kā tādā gadījumā var pret tādu cilvē
ku vērpt intrigas?” sašutumā domāja Jaroslavs.

Glabātājs Sladagors radīja tāda cilvēka iespaidu, ku
ram var uzticēt visus noslēpumus, nekad nenožēlojot to. 
Vai tiešām Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits to nesaprot? Kā
pēc viņš tādā gadījumā neuzticas Glabātājam? Ko viņš 
grib pasākt? Kāda loma visā tajā ir Laika Glabātājam? 
Kāpēc Rūnu Rakstu Zinātājs par savu sabiedroto ir iz
raudzījies tieši Hariju Gaišreģi?

Jaroslavs pēkšņi ar visu sirdi sajuta, ka Glabātājam 
Sladagoram kaut kas draud. Nav svarīgi, cik nopietni ir 
šie draudi, viņš tik un tā juta, ka nevar palikt malā. Gla
bātāja gaišo seju un viņa labsirdīgās zilās acis Jaroslava 
iekšējā skatiena priekšā nomainīja Rūnu Rakstu Zinātāja 
aukstie vaibsti un viņa ironiskais, nepievilcīgais smīns. 
Viņa dažādas krāsas acis it kā caururba viņu. Uz lūpām 
sastinga indīgs un pat tāds kā naidīgs smīns. Jaroslavs 
izjuta pret šo cilvēku vēl lielākas antipātijas. Vēl vairāk, 
viņš saprata, ka viņam kaut kas jādara. Viņa tēvs Dmit- 
rijs bija mācījis, ka dzīvē nav nejaušību. Ja Jaroslavs bija 
dzirdējis šo sarunu, tas nozīmē, ka bija nepieciešams to 
dzirdēt. Dzīve nostādīja viņu tādā situācijā, ka viņam jā
izdara izvēle. Jaroslavs pieņēma ciešu lēmumu. Tik ciešu, 
cik ciešu var pieņemt divpadsmit gadus vecs pusaudzis. 
Viņš nolēma uzzināt, kādu noslēpumu slēpj Rūnu Rak
stu Zinātājs, ar ko viņš sarakstās un ko slēpj šīs vēstules. 
Galu galā viņš ir vilks, lai gan vēl ne pilnīgi pieņēmies 
spēkā. Ikviens vilks ir mednieks. Bet atbildes meklēšana 
uz jautājumu -  tas ir viens no medību veidiem. Nemaz
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jau nerunājot par sirmgalvju aizstāvēšanu, kaut gan viņi, 
neraugoties uz ilgajiem nodzīvotajiem gadiem, ir sagla
bājuši un pavairojuši milzīgu potenciālu.

Un viņš to darīs ne jau tukšas ziņkārības dēļ. Un 
pavisam ne jau tāpēc, ka viņam nebūtu, ko darīt. Viņš 
saprata, ka pienākums viņu aicina un ka tagad viņam 
nav izvēles -  viņa pienākums ir paziņot Sladagoram to, 
ko viņam negrib teikt Rūnu Rakstu Zinātājs. Glabātājam 
ir tiesības zināt visu. Pilnīgi visu. Mirkli Jaroslavam pa
zibēja doma -  bet ja Sladagors jau visu zina? Vien doma 
par to, ka Glabātājam kaut kas nav zināms šajā Dzīvē, jau 
ieviesa šaubas. Taču Jaroslavs stingri nolēma, ka neatka
rīgi no tā, vai Glabātājas zina vai nezina to, ko no viņa 
slēpj Rūnu Rakstu Zinātājs, viņš izdibinās šo noslēpumu 
un palīdzēs Glabātājam to atklāt, lai ko tas arī maksātu.

Bet Jaroslavs nezināja, vai vajag šajā lietā iesaistīt 
savus draugus Nastju, Lādu un Aleksandru. Viņš prata 
darboties gan vienatnē, gan kopā. Kopā būs drošāk vi
ņam, bet bīstamāk viņa draugiem. Lada bija ārkārtīgi 
inteliģenta, turklāt viņā strāvoja arī neatturama enerģi 
ja, vēlme kaut ko paveikt. Mierīgajai un piesardzīgajai 
Nastjai bija iedzimta spēja sajust un sadzirdēt pasauli, 
bet dažkārt smelties ziņas no savas pašas dzīlēm. Taču 
tas notika ārkārtīgi reti un spontāni, bet, kad notika, tad 
tas pārsteidza visus. Centieni slepenībā noskaidrot Rūnu 
Rakstu Zinātāja sarakstes noslēpumu stimulēs viņu at
tīstīt šīs īpašības, nodomāja Jaroslavs. Bet attiecībā uz 
Aleksandru jāteic, ka šim puisim piemita spēks, dros
me un pārliecība par sevi. Viņi kopīgi varētu veidot labu 
komandu.

Taču Jaroslavs saprata arī, lūk, ko: ja viņš iesaistīs savus 
draugus, tad noskaidrot visu par Rūnu Rakstu Zinātāju
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Virritu viņiem nāksies kopīgi. Iespējams, par Hariju 
Gaišreģi arī. Iekrišanas gadījumā Virrita naids būs vērsts 
ne tikai pret viņu, bet arī pret viņa draugiem, un grūti 
pat iedomāties, ar ko tas var beigties. Kā lai rīkojas šādā 
situācijā? Jaroslavs nespēja izlemt -  rīkoties vienatnē vai 
iesaistīt arī draugus.



Nakts ceļojums

Jaroslavs ar lāpu rokās gāja pa tumšajiem Gaismas 
Tempļa koridoriem. Viņš bija ģērbies daudziem rak
stiem izrotātā Zintnieka tērpā. Viņam bija plata josta kā 
jau visiem Zintniekiem. Viņš virzījās pa pazīstamajiem 
koridoriem, pagāja garām pazīstamajām durvīm un no
kāpa pa pazīstamajām trepēm vienu līmeni zemāk, kur 
atradās mācību telpas, ēdamistaba, grāmatu glabātuve 
un tas, kas bija vajadzīgs Jaroslavam. Lāpas gaisma meta 
neskaitāmas ēnas, kas viļņojošo liesmu taktī dejoja uz 
sienām. Pagājis garām grāmatu glabātuvei, viņš iegriezās 
koridorā, kas viņu tik ļoti interesēja. Uztraukumā sirds 
sāka dauzīties. Tūdaļ viņš redzēs kaut ko neparastu. Ja
roslavs raudzījās tumsā. Lūk, tās pašas noslēpumainās 
durvis, kas noslēdz ieeju uz Seno Gudrību. Līdz šim vi
ņam nebija izdevies tās atvērt, bet tagad viņam kabatā 
bija vajadzīgā atslēga. Pasmaidījis Jaroslavs paņēma atslē
gu, ielika slēdzenē un pagrieza. Durvis lēnām atvērās, un

128



viņš ieraudzīja dūmos tītu Glabātāja Sladagora stāvu, kas 
atgādināja spoku. Labsirdīgi iesmējies, sirmgalvis pamāja 
viņam ar roku, aicinot pie sevis...

...Jaroslavs pamodās. Viņš gulēja savā gultiņā un uz
traukumā vēl smagi elpoja. Līdzās ciešā miegā gulēja 
Aleksandrs.

“Viņam veicas,” nodomāja Jaroslavs. “Lūk, kam izdo
das bez problēmām izpildīt Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita 
uzdoto mājasdarbu -  nonākt absolūta Miera stāvoklī.”

Pusaudzis noslīga uz spilvena un gremdējās domās 
par savu sapni. Tas bija visai neparasts. Tas bija kā sapnis 
un arī ne kā sapnis, varbūt tas bija Jaroslavs nākotnē. Ne 
jau vienu reizi vien viņš sapnī bija redzējis noslēpumai
nās durvis slēgtajā koridorā blakus grāmatu glabātuvei, 
durvis, kas neizgāja viņam no prāta. Viņu kā apburtu 
tās neatvairāmi pievilka, lai gan viņš atcerējās Cisloboga 
Priestera teikto, ka tur ieeja ir aizliegta.

Tad Jaroslavs atcerējās to sarunu, par kuras liecinieku 
viņš nejauši bija kļuvis, kad Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits 
un Harijs Gaišreģis runāja par kaut tādu, ko gribēja no
slēpt Glabātājam.

Dīvaina savienība, zēns nodomāja. No vienas puses, 
I.aika Glabātājs, bet no otras puses, Seno valodu Glabā
tājs. Senās valodas un Laiks...

Laiks nav mainījis Senās Valodas, nodomāja pusau
dzis, bet Gudrība, kas pierakstīta šajās Senajās valodās, 
ir palikusi Mūžībā, tātad Laikā. Kaut kas lielāks saista 
šos divus Zintniekus. Iūelāks, nekā gluži vienkārši ko
pīga piedalīšanās kādā pasākumā, kas vērsts pret Glabā
tāju Sladagoru. Jaroslavs pēkšņi izjuta vēlmi pastaigāties 
pa Gaismas Templi, atrast šo koridoru un pārbaudīt, kas 
tajā atrodas. Viņš tūliņ pat gribēja turp doties.
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Bija šausmīgi bail. Taču viņš domās sevi nomierināja -  
lai kas arī būtu Laika Glabātājs un visi Zintnieki, viņi 
nav ieinteresēti bērniem nodarīt ko ļaunu.

Jaroslavs juta, ka krūtis sažņaudzas -  šis aizliegtais 
koridors viņu tā pievilka. Protams, ir riskanti un arī 
mazliet bail, taču vajag piepildīt savu vēlmi, citādi šis no
slēpums neliks viņam mieru.

Protams, viņš nevarēs ieiet, bet viņš varēs vismaz no
rakstīt simbolus, kas tur uzzīmēti, bet pēc tam brīvajā lai
kā viņš grāmatu glabātuvē pacentīsies atšifrēt to nozīmi.

Jaroslavs pārliecināts nometa segu, piecēlās no gultas 
un pameta “Vilka mājokli”. Naktī Kalnu Mītne izskatījās 
apburoši. Bija pilnmēness, tāpēc viss bija gana gaišs. Ne
skaitāmās zvaigznītes pie debesīm likās tuvāk zemei nekā 
pilsētās. Jaroslavs atļāvās mazliet patīksmināties par tām, 
bet pēc tam apņēmīgi devās uz Gaismas Templi.

Viņš cerēja, ka ieeja tajā nebūs aizslēgta, jo pie dur
vīm atslēgu neredzēja. Un kālab gan tās būtu jāaizslēdz -  
Kalnu Mītnē visi taču ir savējie. Jaunā “vilka” pieņē
mums izrādījās pareizs -  rakstiem rotātās koka durvis 
viegli atvērās.

Atšķirībā no sapnī redzētā visi Gaismas Tempļa kori
doru bija labi apgaismoti. Pa visiem šiem mēnešiem, ka
mēr viņš uzturas Gaismas Templī, Jaroslavs tā arī nebija 
sapratis, kas tieši ir šīs gaismas avots un no kurienes tā 
plūst. Pēkšņi Jaroslavam ienāca prātā doma -  ja jau viņš 
atrodas Gaismas Templi, tad varbūt pati Zināšanu Gais
ma arī izgaismo šos koridorus. Tā vai citādi, bet Jarosla
vam nevajadzēja izmantot papildu apgaismošanas līdzek
ļus -  ceļš bija gaišs.

Jaroslavs piesardzīgi devās grāmatu glabātuves virzie
nā. “Vilcēnu” vadīja vēlme noskaidrot, kādu noslēpumu
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glabā koridors, kas atrodas tai blakus. Pirmā doma, kas 
Jaroslavam iešāvās prātā, bija šāda: tieši kurp ved šis ko
ridors?

Viņš iekšēji nojauta, ka var atrasties apmēram šā ko
ridora otrā pusē, jo koridors savieno vismaz divas telpas. 
Bet te gluži vienkārši bija siena, un nav nekādas norādes 
uz izeju. Puisēnam nekas cits neatlika, kā vien virzīties 
tālāk. Viņš devā līdz pagriezienam pa kreisi, tad vēlreiz 
pagriezās pa kreisi, un nu jau Jaroslavs bija nonācis līdz 
grāmatu glabātuvei un palēnināja gaitu. Viņš pagriezās 
ar seju pret noslēpumaino koridoru, kad pēkšņi aiz mu
guras izdzirda pazīstamu balsi:

-  Ziņkārība nav netikums, bet arī izzināšanas procesā 
ir jābīit pacietīgam, jaunais “vilcēn” Jaroslav. -  No tum
sas iznira Glabātājs Sladagors. Sirmgalvis paskatījās uz 
Jaroslavu un turpināja: -  Kaut ko tamlīdzīgu vienam no 
maniem daudzajiem skolēniem teica mans vecs paziņa. 
Viņš bija gudrs un villigs sirmgalvis. Žēl, ka jau daudzus 
gadus viņš vairs nav starp dzīvajiem. Mums ļoti patika 
sarakstīties un sazināties. Bet viņu pazudināja tieši ziņ
kārība, Jaroslav. Viņš nolēma izmēģināt pie sevis vienu 
bīstamu lietu, un tas beidzās ar viņa drīzu nāvi. Bet viņš 
bija daudz gudrāks, prātīgāks un stiprāks par tevi, manu 
zēn. Kaut gan ziņkāres viņam nebija mazāk. Bet Vēdās 
taču viennozīmīgi ir atgādināts: “Ziņkārība ir pazudinā
jusi daudzus cilvēkus.” Saki man, “vilcēn”, kas tevi šurp 
atveda?

Ieraudzījis sirmā Glabātāja jau pazīstamo labsirdīgo 
smaidu, Jaroslavs mazliet nomierinājās. Iesākumā viņš 
nobijās, ka viņu rās vai vispār viņš zaudēs iespēju uzturē
ties Tempļa Skolā un turpināt mācības. Bet viņš visai ātri 
attapās un teica:
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-  Es jau vairākas naktis redzu sapni, kā es pa šīm 
durvīm nonāku garā koridorā... Un tieši, jūs, Skolotāj, 
mani šeit sagaidāt... Bet pēc tam sapnis apraujas. Harijs 
Gaišreģis teica, ka mēs tur nedrīkstam iet. Vairākums 
bērnu tam nepievērsa uzmanību, bet mani vilktin velk 
uz šejieni. Un šajā naktī it īpaši.

Glabātājs joprojām vērīgi noraudzījās uz viņu.
-  Tas ir dabiski, jo šonakt taču ir pilnmēness, bet 

Mēness vienmēr provocē ziņkārību un tieksmi atklāt no
slēpumu. Vai nav bail?

-  Mazliet. lāču es nedomāju, ka šeit ir kaut kas bīs
tams.

-  Un veltīgi. Šeit patiešām ir diezgan bīstami.
Jaroslavs sadūšojās un jautāja:
-  Bet ko tādā gadījumā jūs šeit darāt?
Glabātājs atkal pasmaidīja un atbildēja:
-  Es atnācu, lai pasargātu tevi tava ceļojuma laikā.
-  Jūs zinājāt?! -  Jaroslavs apmulsa.
-  Tikai nesaki man, ka tevi tas izbrīna. Nodzīvosi 

līdz maniem gadiem un pats apjautīsi, ka daudzas lietas 
šajā dzīvē ir acīm redzamas.

-  Cik tad jums ir gadu?
-  Tici man, pusaudzi, tev labāk to nezināt. Tik un tā 

neticēsi. Un nav jau nekādas atšķirības vecuma ziņā. Tas 
ir mākslīgs jēdziens. Cilvēks no Mūžības ir atnācis un 
Mūžībā aizies, vai tad ir vērts mērīt dzīvi ar ierobežojo
šām kategorijām. Tāda filozofija bija daudzām Senajām 
Tautām. Tā ka nav svarīgi, cik man vai tev ir gadu. Gan 
tu, gan es būsim vienmēr neatkarīgi no vecuma, jo Dvē
sele ir Mūžīga.

Taču kas attiecas uz Mūžības Tuneli, tu vari pastaigā
ties pa to. Atslēgas man ir līdz, un es tev atvēršu to. Bet
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tikai atceries -  pirms tu ieej tajā, tev jāatbild uz vienu 
jautājumu: kālab tev tas ir vajadzīgs?

Jaroslavs iegrima domās. Nu jau viņš zināja, kā dēvē 
šo noslēpumaino koridoru. Tātad tas ir Mūžības Tunelis. 
Bet kāpēc viņam tajā vajag ieiet? Mirkli padomājis, Ja
roslavs atbildēja:

Es gribu zināt, kādu noslēpumu glabā Mūžības 
Tunelis.

Glabātājs atbildēja:
- Es tev atklāšu šo noslēpumu, bet tu pārbaudīsi 

manu vārdu pareizību. Es tevi pieskatīšu. Bet neceri, ka 
tev tas būs patīkami un ka tas būs pilnīgi droši tavai fi
ziskajai un vēl jo vairāk garīgajai veselībai. Lieta tā, ka uz 
zemes ir noteiktas vietas, kurās Laiks rit citādi. Tās ir ne
parastas vietas. Tās ir sava veida Laika lūzums, kur telpa 
un Laiks tiek sagrozīti.

Te cilvēks var ieraudzīt to, kas bija, kas ir un kas būs; 
kas var būt, kas varētu būt un kas nekad nebūs.

Šeit visas realitātes saplūst vienkopus, un neviens ne
zina, ko tu ieraudzīsi.

Taču Mūžības Tuneli var izmantot apzināti un pras
mīgi. Ja tev ir tīra Dvēsele un tu tiecies pēc kā Gaiša, 
cēla un Laba, tad Čislobogs, Laika Glabātājs, palīdzēs tev. 
Ieejot koridorā, tev jāsakoncentrējas uz to jautājumu, kas 
tevi urda. Un iespējams, ka, pirms tu aiziesi lidz Mūžī
ba Tuneļa galam, tava iekšējā skatiena priekšā pavērsies 
vīzija, kas parādīs, kur meklējama atbilde uz tavu jautā
jumu. Bet atceries -  tā tev netiks dota skaidri un gatavā 
veidā. Tas būs mājiens, zīme, priekšā pateikšana. Bet ar 
tās palīdzību tu varēsi atminēt kādu noslēpumu.

-  Bet vai šis koridors ir droši aizsargāts? Varbūt kāds 
no Zintniekiem pēc tam, kad ir izmantojis tā spēku,
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aizmirst to aizslēgt? Ja šeit nejauši atnāks nesagatavots 
cilvēks, viņš taču var nodarit sev kaitējumu. Vai tā?

Uz to Glabātājs atbildēja:
-  Tas ir slavējami, Jaroslav, ka esi par to norūpējies. 

Taču sāksim ar to, ka Dzīvē nav nejaušību. Turklāt acīm 
redzamais patiesībā ir neredzams. Cilvēki visbiežāk cenšas 
ienirt dziļi sevī un ieraudzīt apslēpto. Un tas nav nekas no
sodāms. Taču viņi visai bieži nepamana to, kas atrodas pašā 
redzamākajā vietā. Tāpēc tie, kuriem šeit nav jānāk, šeit 
arī nenāk un paiet durvīm garām, nedomājot par to, kas 
aiz tām atrodas. Viņi iet savās gaitās un nepamana Laika 
lūzumu, it īpaši tad, ja viņi neuztver to sajūtu līmenī kā tu.

Jaroslavam pēkšņi atausa gaisma -  bet ja nu pamē
ģināt un izmantot Mūžības Tuneli, lai atminētu Rūnu 
Rakstu Zinātāja noslēpumu? Viņš to vēl nebija pastāstījis 
draugiem un nezināja, vai to izdarīs vēlāk. Taču tādu ie
spēju viņš negribēja palaist garām. Te Jaroslavam prātā 
iešāvās vēl viena doma un viņš pajautāja:

-  Jūs sakāt, ka tikai tikumīgam un Garīgam cilvēkam 
ar tīru Dvēseli Mūžības Tunelī var parādīties vīzija.

-  Jā, Jaroslav, tieši tā.
-  Sakiet, vai citi Zintnieki, izņemot jūs, bieži to iz

manto? Piemēram, Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits vai Čis- 
loboga Priesteris Harijs Gaišreģis?

Glabātājs vērīgi paskatījās uz viņu.
-  Tu pārāk daudz gribi zināt. Visu un uzreiz. Tā ir 

jaunu cilvēku standarta kļūda. Atklāti sakot, daudzi pie
augušie tā arī paliek tādās pozīcijās un tāpēc nespēj ie
raudzīt lietas visā to dziļumā, jo uz to jāvirzās pakāpe
niski. Bet, ja Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits arī izmanto 
Mūžības Tuneli, tad dara to ļoti reti. Viņš izmanto citas 
iespējas, lai saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem.

134



Bet kas attiecas uz Hariju, tad kurš gan cits, ja ne 
Mūžības Glabātājs lai izmantotu Mūžības Tuneli. Senāk 
viņš te bieži iegriezās. Bet tagad viņš ir atradis jaunus 
Zināšanu ieguves paņēmienus. Nu, kā tad ir? Vai tu vēl 
gribi ieiet šajā koridorā?

Jaroslavs pamāja par piekrišanas zīmi.
-  Tādā gadījumā sakoncentrējies uz to, kas tevi sa

trauc, un dodies turp.
Jaroslavs centās pēc iespējas vairāk sakoncentrēt savu 

uzmanību uz to noslēpumu, kas apvija Rūnu Rakstu Zi
nātāju Virritu. Pagaidām viņam vēl nebija drosmes pa
teikt Glabātājam, ka Zintnieki pret viņu ir kaut ko iece
rējuši. Taču pie sevis viņš bija stingri nolēmis atminēt 
šo noslēpumu. Viņš atsauca savā apziņā ainas, kā Rūnu 
rakstu Zinātājs viņu iepazīšanās pirmajā reizē bija lasī 
jis kādu tīstokli. Pēc tam atmiņā atausa saruna, kuru Ja
roslavs nejauši bija dzirdējis. Paturot šos Tēlus savā apzi
ņā, pusaudzis iegāja Mūžības Tunelī.

Pirmajās sekundēs nekas nenotika. Visapkārt bija 
dzirdamas viņa soļu dobjās skaņas. Taču pēkšņi Jaroslavs 
sajuta, ka apgaismojums sāk spīdēt it kā no tālienes. Au
sīs bija dzirdama džinkstoņa, un pēkšņi precīzās korido
ra aprises viņa acu priekšā sāka izplūst, līdz izzuda pa
visam, un Jaroslavs atradās sniega klāta kalna virsotnē. 
Pūta griezīgs vējš, un sniegs jau sniedzās līdz jostasvietai. 
Taču Jaroslavs aukstumu nejuta. Viņš paspēra dažus so
ļus un apjauta, ka iet ir tikpat viegli kā pa koridoru.

Atskatījies viņš pamanīja, ka sniegā nepaliek pēdas. 
Interesanti, viņš nodomāja, visticamāk tā ir vīzija, bet to 
fiksē visi viņa maņu orgāni. Viņš saprata, ka atrodas kal
nainā vietā. Bet kā kalni ir saistīti ar to noslēpumu, kuru 
viņš cenšas atminēt?
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Pirmā doma, kas pazibēja galvā, bija par to, ka tieši 
no šejienes Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits bija saņēmis to 
paziņojumu, kuru lasīja pirms pirmās Stundas viņa gru
pā. Jaroslavs paspēra vēl dažus soļus uz priekšu, un viņam 
priekšā pavērās kolosāla kalnu aina. Uz visām pusēm, 
kur vien Jaroslavs paskatījās, viena kalnu grēda slējās aiz 
citas un aizvirzījās aiz horizonta. Tik lielu kalnu masīvu 
Jaroslavs savā mūžā vēl nebija redzējis. Viņš saprata, ka 
atbilde uz viņa jautājumu meklējama kalnos. Tiklīdz vi
ņam galvā iešāvās tāda doma, viņš atkal sajuta Mūžības 
Tuneļa apgaismojuma uguntiņas, un pamazām koridors 
uzpeldēja viņa acu priekšā. Vīzija izgaisa, bet pusaudža 
atmiņā tā bija spilgti iespiedusies. Tad viņš ieraudzīja Gla
bātāju, kas stāvēja viņa priekšā. Grīļodamies zēns iznāca 
no Mūžības Tuneļa pa to pašu ieeju, pa kuru bija iegājis.

-  Apsēdies un atpūties, -  Sladagors viņam sacīja. 
-  Tu tiki galā, malacis. Tu esi vienīgais no pēdējā laika 
pirmgadniekiem, kurš pievērsa uzmanību šim koridoram 
un kuram nebija bailes tajā ieiet. Es domāju, ka esi no
pelnījis balvu. Es jau zinu, kā tev izteikt atzinību. Esmu 
pārliecināts, ka paliksi apmierināts. Bet tagad nomieri
nies un vari uzdot dažus jautājumus.

-  Skolotāj, jūs pieminējāt kādu savu paziņu. Vai viņš 
arī bija Glabātājs?

-  Jā, viņš bija varens Zintnieks-Glabātājs. Savā ziņā 
pat leģendārs mūsu aprindās. Viņš arī skolā mācīja sko
lēnus, tāpat kā es, bet viņš dzīvoja tālu no mums -  citā 
valstī.

- Vai tad jūs uzturat sakarus ar citiem Glabātājiem, 
kuri dzīvo pat tālās zemēs? -  izbrīnīts vaicāja Jaroslavs.

-  Protams. Bet kāpēc tu par to brīnies? Zintnie- 
ku-Glabātāju pasaule ir interesanta un daudzveidīga.
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Daudzu zemju un Tautu Glabātāji sargā cilvēces kopīgā 
Mantojuma un Gudrības daļiņas. Mums ir sakari ar Liel
britānijas Druldiem un Zintniekiem, ar Skandināvijas 
Skaldiem, Indijas Brāli maniem, islāma pasaules Sūfijiem, 
Seno tekstu Glabātājiem Altajā un Sibīrijas taigā. Un vēl 
ar daudziem citiem.

-  Bet vai domstarpības un pat konflikti rodas Zint
nieku aprindu Glabātājiem? -  Jaroslavs aizturēja elpu. 
Viņš gribēja no Sirmgalvja izdibināt atbildi uz galveno 
jautājumu.

Glabātājs smagi nopūtās:
-  Ak vai! Un kā vēl rodas. Jaroslav, lieta tā, ka lielas 

zināšanas ir nevis privilēģija, bet gan smags pārbaudījums 
cilvēkam. Un, ja viņš nav gatavs tās uzņemt, tad labāk tu
rēties no tām pa gabalu, citādi viņš nodarīs kaitējumu sev 
un citiem. Es domāju, ka tagad tu saproti, kāpēc šāda vei
da mācību iestādes ir slēgtas vairumam ļaužu. Lai neno
darītu ļaunumu apkārtējiem un viņiem pašiem. Tas, kas 
paver zināšanas tiem, kuri nav gatavi, nodara ļaunumu 
gan sev, gan tiem, kuru dēļ ir pūlējušies.

Savā laikā jūs mācīsities, ko sevī slēpj leģenda par 
Prometeju, kuru Dievi sodīja par to, ka viņš atklāja Zinā
šanu Svēto Uguni tiem, kuri nebija gatavi to uzņemt. Bet 
tagad gluži vienkārši padomā par to. Ne visi iztur pār
baudi ar Zināšanām. Daži tās atklāti izmanto, lai paceltos 
pāri apkārtējiem cilvēkiem un apliecinātu sevi uz pārējo 
rēķina. Bet daži vispār nostājas uz postīšanas ceļa, un tad 
mēs, Glabātāji, esam spiesti reaģēt un apturēt viņus, kaut 
vai par savas Dzīvības cenu. Tā savu dzīvi atdeva mans 
senais draugs, kuru es jau pieminēju. Tici man, bija arī 
citi ne mazāk cienījami Glabātāji, kuri šo pašu principu 
dēļ ir aizgājuši mūžībā.
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Jaroslavs uzmanīgi ieklausījās Sladagora teiktajā. Viņš 
pēkšņi apjauta, ar kādu izziņas dziļumu ir apveltīts šis 
Sirmgalvis. Bet tostarp Glabātājs piebilda:

-  Tu esi uzzinājis visu, ko gribēji uzzināt. Nestāsti 
visiem par savu nakts ceļojumu un par to, ko esi uzzi
nājis. Vari dalīties ar draugiem, bet ne ar vienu citu. Ja 
“vilcēni” un “lapsēni” nav pievērsuši uzmanību Mūžības 
Tunelim, tas nozīmē, ka viņiem nav tur jāiet. Un viņiem 
tas var izrādīties kaitīgi. Un, ja tu viņus ieinteresēsi, bet 
viņi sev nodarīs ļaunu, tad par to būsi atbildīgs tu pats. 
Vai saproti? Bet tagad atgriezies guļamistabā, drīz ausīs 
gaisma.

Jaroslavs no visas sirds pateicās Glabātājam un, ie
spaidu pārņemts, atgriezās “Vilka mājoklī”. Kamēr viņš 
gāja, galvā viņām rosījās dažādas domas, un miegs nebi
ja ne prātā. Taču, atlaidies gultā, viņš uzreiz ieslīga ciešā 
miegā.



Cilvēces rašanas

Harijs Gaišreģis iegāja mācību telpā, kad “vilcēni” 
un “lapsēni” jau sēdēja savās vietās un gaidija, kad sāk
sies Stunda. Atšķirībā no savas pirmās parādīšanās reizes 
Laika Glabātājs ienāca pa durvīm. Viņa sejas izteiksme 
liecināja, ka viņu nodarbina kas nopietns. Vēsi sasveici
nājies ar bērniem, viņš iesāka savu stāstījumu jau pirms 
tam, kad bija veicis attālumu starp durvīm un tāfeli.

-  Seno Tautu Mantojuma apguve agri vai vēlu saska
ras ar centrālo jautājumu -  kā tad, patiesību sakot, ir ra
dies cilvēks? No kurienes viņš radies vispār un konkrēti 
uz mūsu Mātes-Zemes. Mūsu šodienas nodarbībā mēs 
pacentīsimies atbildēt uz šo jautājumu. Nodarbību laikā 
veiciet pierakstus savās Zintnieku grāmatās.

Sāksim ar to, ka senos laikos jautājums par to, kā uz 
Zemes radās cilvēks, gluži vienkārši netika izvirzīts. Cil
vēki vēl atcerējās to, ko Senči viņiem bija stāstījuši. Mūs
dienās Zināšanu nodošanas līnija daudziem cilvēkiem
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dabisku un mākslīgu iemeslu dēļ ir pārtrūkusi, tāpēc 
viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu tagad sabiedrībā 
nav. Es nestāstīšu, kurš no variantiem ir pareizs un kā ir 
bijis īstenībā. Nāks Laiks, un jūs paši to sapratīsit. Tā ir 
labāk, nekā jūs pieņemsit to, ko es stāstīšu, un pēc tam 
ar aizspriedumiem uztversiet citus viedokļus.

Par cilvēka rašanos ir daudz dažādu versiju, hipotē
žu, pieņēmumu un autoru koncepciju. Ar galvenajām no 
tām mēs tagad iepazīsimies. Sakiet, kādas versijas par 
cilvēka rašanos jūs zināt?

“Lapsēns” Andarijs pacēla roku. Laika Glabātājs pie
vērsa viņam skatienu. Pusaudzis atbildēja:

-  Darvina iedibinātā evolūcijas teorija.
-  Un ko tā nozīmē? -  jautāja Harijs Gaišreģis.
-  To, ka dzīvība ir nejauši radusies tās vienkāršākajās 

formās, kuras pēc tam ir evolucionējušas un pārvērtušās 
par sarežģītākām formām. Bet cilvēks ir cēlies no pērti
ķa, vai, precīzāk sakot, cilvēkam un pērtiķim bija kopīgi 
senči. Viņi attīstījās no vienas dzīvības formas, bet aiz
virzījās pa dažādiem ceļiem.

Bija redzams, ka pusaudzis ir uztraucies un baidās 
paskatīties Zintniekam acīs. Bet Laika Glabātājs sacīja:

-  Tu visu pareizi pateici. Tiešām vēl nesen sabiedrībā 
pastāvošā galvenā teorija bija Darvina iedibinātā evolūci
jas teorija par sugu izcelšanos. Saskaņā ar šo mācību cil
vēks un pērtiķis ir cēlušies no viena kopīga “senča”. Proti, 
bija noteikta pērtiķu suga, no kuras atdalījās viena pa
suga, un pēc daudziem tūkstošiem gadu tā evolucionēja 
par mūsdienu cilvēku. Turklāt saprātīgam cilvēkam radās 
tāds fenomens kā rasu ģenēze, proti, cilvēka rasu izdalī
šanās un veidošanās process. Vai kāds zina, cik rases ir 
virs Zemes?
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Marina, viena no pašām centīgākajām “Lapsas alas” 
skolniecēm, pārliecinoši atbildēja:

-  Mongoloīdi, negroīdi, eiropeīdi.
Laika Glabātājs vērīgi paskatījās uz viņu.
-  Gudriniece, -  viņš noteica. -  Vai vari pateikt, kas 

viņi tādi ir?
-  Zinātnieku aprindās ir pieņemts, kā es jau teicu, iz

dalīt trīs rases -  eiropeīdus, mongoloīdus un negroīdus. 
Pie eiropeīdiem pieder baltie cilvēki, tajā skaitā arī Slā
vi, Vācieši, Francūži, Skandināvi. Pie negroīdiem pieder 
mūsu planētas melnādainie iedzīvotāji -  Indusi, Afrikāņi 
un Afroamerikāņi. Bet mongoloīdi ir tie, kurus tautā ir 
pieņemts dēvēt par šauracainajiem. Tie ir Mongoļi, Ķī
nieši, Korejieši, Vjetnamieši un Japāņi, pie tiem pieder arī 
Krievijas ziemeļu Tautas un Amerikas pamatiedzīvotāji.

-  Ļoti labi, Marina. Rases tu sadalīji pareizi, vadoties 
pēc mūsdienu zinātnes priekšstatiem. Tikai pamazām 
pacenties pierast pie mūsu vārdiem, nevis lieto svešvār
dus. Vārdam “planēta” ir ārzemju izcelsme, un tam nav 
tā dziļuma kas mūs pašu šā vārda variantam -  “Zeme”. 
Bet citādi viss bija labi.

Tātad saskaņā ar Čārlza Darvina teoriju visiem cil
vēkiem ir viens kopīgs sencis -  pērtiķis. Darvina teorija 
joprojām daudzās Slāvu zemēs ir vēstures zinātnes pama
ta teorija un oficiālā teorija. Eiropā no tās jau ir atteiku
šies, kaut gan ir saglabāta bioloģiskās evolūcijas vispārīgā 
teorija. Taču tagad vēsturnieki pieļauj arī citas cilvēka ra
šanās iespējas, un tas jau ir ievērojams progress.

Darvina iedibinātajā evolūcijas teorijā ir daudz robu, 
tāpēc vienotu ainu tā nesniedz. Turklāt pats Čārlzs Dar
vins mūža nogalē bija vīlies savā teorijā, taču viņa izteik
tās idejas jau bija populāras masās.
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Tā kā ilgu laiku nebija nekādu citu versiju, zinātnie
ki darbojās šis teorijas ietvaros, cenšoties savienot dau
dzos faktus un iegūt kopējo ainu. Taču, neraugoties uz 
daudzajiem gadu desmitiem, īpaši pavirzīties uz priekšu 
šajā jautājumā viņiem neizdevās. Tāpēc tagad vēstures 
pētnieki sāk izstrādāt alternatīvus ceļus jautājumā par 
cilvēces rašanos uz Zemes. Vēl jo vairāk tāpēc, ka Čārlza 
Darvina iedibinātā evolūcijas teorija vispār neņem vērā 
ne Seno cilvēku Zināšanas, ne mūsu Zemes Garīgās Mā
cības. Saskaņā ar Pasaulsēkas galvenajiem Likumiem, lai 
pērtiķis mainītos ārēji, tam iekšēji vajadzēja kļūt par cil
vēku, jo ārējais taču atspoguļo iekšējo. Tikai tad varētu 
notikt fizioloģiskas pārmaiņas. Tāpēc mūsdienās Darvina 
teoriju nevar uzskatīt par pamatu. It sevišķi tie cilvēki, 
kuriem nav svešs tāds jēdziens kā Garīgais progress.

Bet tagad padomāsim -  kāpēc tik ilgā laika periodā šī 
teorija tika uzskatīt par pamata teoriju? Apmēram simts 
gadus tika drukātas vēstures mācību grāmatas, kuras tā 
arī saucās “Pirmatnējās sabiedrības vēsture”.

Starp citu, mūsu informatori no dažādu augstāko 
mācības iestāžu vēstures fakultātēm mums ziņo, ka līdz 
pat šim laikam daudzu augstskolu vēstures specialitātēs 
joprojām izmanto šīs mācību grāmatas, lai gan pats Dar
vins nebija pārliecināts par savu spriedumu pareizību.

la cilvēkam iedveš, ka viņš ir pērtiķa pēctecis un 
ka viņa Senči bijuši mežoņi, tad tādu cilvēku ir 
vieglāk vadīt un “pieradināt”, gluži kā dzīvnieku, 
ja jau viņš pats sevi uzskata par dzīvnieka pēcteci, 
tad arī rīkosies tā kā viņa “senči” - mežonīgi. 

s*--------------------------------------------------------------
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Bet tagad pamēģiniet atbildēt -  kāpēc? Kāpēc šis vie
doklis jau simts gadus tiek uzskatīts par pamatu, neraugo
ties uz paša Darvina šaubām un daudzām nesakritībām?

Bērni iegrima domās. Mācību telpā valdīja klusums. 
Harijs Gaišreģis paraudzījās uz Jaroslavu, un viņu skatie
ni sastapās.

-  Esmu pārliecināts, ka mūsu draugs Jaroslavs zina 
atbildi, -  smaidot teica Čisloboga Priesteris.

Jaroslavs saprata, ka viņam nāksies izteikt savu vie
dokli, un viņš pārliecinoši sacīja:

-  Sis pasaules uzskats bija izdevīgs, no politiskā vie
dokļa raugoties. Daudz vieglāk ir kontrolēt tādus cilvē
kus, kuri sevi uzskata par pērtiķa pēctečiem, nekā tos, 
kuri sevi uzskata par Dieva radītu jeb Dieva pēcteci. 
Katrs cilvēks jau kopš dzimšanas zina, ka pat pēc tūksto
šiem gadu ziloņiem vienmēr piedzims zilonēni, lauvām -  
lauvēni un ērgļiem -  ērglēni. Pērtiķi nav izņēmums. 
Pērtiķu pēcteči var būt tikai pērtiķi, proti, dzīvnieki. Un, 
ja cilvēku pārliecina, ka viņš ir dzīvnieka pēctecis, tad 
viņš uzvedīsies kā dzīvnieks. Bet, kad sabiedrībā valda 
Garīga mācība un viedoklis, ka cilvēks ir Dieva pēctecis, 
viņš centīsies attiecīgi uzvesties, viņš pastāvīgi centīsies 
pilnveidoties. Un piespiest viņu rīkoties netikumiski glu
ži vienkārši nebūs iespējams.

i

Čārlzs Darvins ir iedibinājis teoriju par cilvēka 
rašanos no pērtiķa. To zina katrs skolēns. Bet ne 
katrs pieaugušais zina, ka Čārlzs Darvins mūža 
nogalē bija vilies pats savā teorijā.
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Mācību telpā atkal iestājās klusums. Čisloboga Pries
teris joprojām smaidīja. Viņš acīm redzami bija apmieri
nāts ar skolēna atbildi.

Jaroslavs ievēroja, ka viņam nav tik auksts skatiens 
kā Rūnu Rakstu Zinātājam Virritam. Pusaudzis neviļus 
atcerējās to divu Zintnieku sarunu, ko viņš bija dzirdē
jis koridorā. Taču, saprotot, ka Laika Glabātājs var lasīt 
viņa domas, viņš apzināti centās atvairīt tās un ieiet Mie
ra stāvoklī, kad viņa apziņā nav nekādu domtēlu. Harijs 
Gaišreģis sacīja:

-  Nākamajā reizē runā pats un negaidi, kad tev liks 
to darīt. Vēl jo vairāk tāpēc, ka tev ir, ko teikt. Padomā
sim par to, kā rīkosies cilvēks, kas uzskatīs sevi par dzīv
nieka pēcteci. Marina, kā tu uzskati?

“Lapsiņa” pārliecinoši atbildēja:
-  Es domāju, ka viņa domu gaita būs šāda: “Mani 

senči ir dzīvnieki. Tāpēc viss dzīvnieciskais man nav 
svešs.” Apmēram kaut kā tā.

-  Vai visi tam piekrīt? -  jautāja Laika Glabātājs.
-  Es varu papildināt, -  sacīja Nastja. -  Es domāju, 

ka viņš uzskatīs sevi augstāku par saviem senčiem. Cil
vēks taču Garīgās evolūcijas līmeņa ziņā stāv augstāk par 
dzīvnieku. Tas nozīmē, ka viņa priekšstatā senči bija me
žonīgi un instinktīvi, nevis saprātīgi un Garīgi. Tātad vi
ņus nevar uzskatīt par paraugu.

-  Tā-ā, -  novilka Laika Glabātājs. -  Labi. Vai viņš tā 
domās arī par saviem senčiem, kuri dzīvojuši, sacīsim, 
pirms dažiem tūkstošiem gadu?

-  Protams! -  vienā balsī atbildēja Marina, Nastja un 
I.ada un cita caur citu turpināja: -  Viņa priekšstatā Sen
či, kuri dzīvoja pirms tūkstošiem gadu, bija daudz tuvāki 
dzīvniekiem, bet mēs attīstījāmies daudz tālāk.
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“Vilcēni” un “lapseni” dūca kā bišu strops, un sākās 
vētraina apspriešana. Harijs Gaišreģis mazliet paklau
sījās, tad pacēla roku uz augšu, un visas sarunas mirklī 
apklusa.

-  Marina, tu sāki, tu arī turpini un noved domu līdz 
galam. Mani interesē, pie kā tu nonāksi. Tu teici, kādas ir 
tā cilvēka domas, kurš uzskata pērtiķi par savu senci. Bet 
kā tad domās cilvēks, kurš uzskata sevi par Dieva pēcteci?

“Lapsiņa” piecēlās kājās.
- Viņš nejutīsies visai pārliecināts, jo salīdzinājumā 

ar savu Senci-Dievu viņš ir pārlieku nepilnīgs. Bet šī ne
pilnība viņu virzīs pa Garīgās un es domāju, ka arī pa 
fiziskās pilnveidošanās ceļu. Viņš vienmēr centīsies kļūt 
labāks. Tāds cilvēks savā attīstībā orientēsies uz Dievu 
un absolūtu pilnveidošanos. Viņa tiešie Senči, kuri dzī
voja pagātnē, būs tuvāk Dievam, un tāpēc cilvēks viņus 
uztver kā Dievus, Skolotājus, Svētceļotājus, Glābējus un 
avatārus -  dažādās Garīgajās Mācībās viņus dēvē dažādi, 
bet visiem šiem jēdzieniem ir viena un tā pati būtība.

Laika Glabātājs nobraucīja bārdu.
-  Ļoti labi, Marina, ļoti labi. Es redzu, ka esi šeit iera

dusies jau ar diezgan parāvu Zināšanu bagāžu. Tas dara 
tev godu. Kurš zina, kāda ir šo divu domāšanas Veidu 
principiāla atšķirība? Dieva pēcteča un pērtiķa pēcteča?

-  Protams! -  Lada emocionāli iesaucās. Viņa nevarē
ja pieļaut, ka uzslavēti tiek “lapsēni”, nevis “vilcēni”. -  Tas 
taču ir acīm redzami, divi dažādi ceļi. Pērtiķa pēctecis 
stāda sevi augstāk par saviem Senčiem un izsmej viņu 
mežonību un tumsonību. Bet Dieva pēctecis dziļi palo
kās sava Pirmsenča Dieva un to Senču Gudrības priekšā, 
kuri dzīvojuši pirms viņa. Viņi taču dzivoja agrāk un tā
pēc ir tuvāk Dievam nekā viņš. Tas izpaudīsies ikdienas
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dzīvē un attieksmē pret veciem ļaudīm. “Pērtiķa pēcteči” 
izturēsies pret viņiem kā pret norakstāmiem pagātnes re
liktiem, bet “Dieva pēcteči” viņus cienīs, godās un visādi 
palīdzēs viņiem.

M ---%

Jautājuma par cilvēka rašanos nozīmīgumu nosa
ka tas, ka no šā jautājuma ir atkarīga katra cil
vēka attieksme pret veciem cilvēkiem, īpaši pret 
tiem, kuriem ir nepieciešama savu jauno pēcteču 
palīdzība.

Bija redzams, ka Marina ir apvainojusies, tāpēc ka 
viņa gribēja pateikt to pašu, bet neiesaucās no vietas.

-  Tātad pirmajā gadījumā cilvēkam rodas priekšstats, 
ka viņš stāv daudz augstāk par saviem Senčiem. Un Se
natni viņš uztver kā mežonību un tumsonību, bet mūs
dienas -  kā kolosālu progresu. Bet otrajā gadījumā ir 
otrādi -  viņš uzskata savi par mazāk pilnīgu nekā viņa 
Senči un tāpēc pret pagātni izturas kā pret... Svētumu, 
uzskatot mūsdienas par mazāk pilnīgām nekā pagātne, -  
pabeidza Jaroslavs.

Viņš tūdaļ atcerējās vienu no pirmajām Stundām ar 
Glabātāju, kurā Sirmgalvis viņiem paskaidroja, ka, vienī
gi attiecoties pret Mantojumu kā pret Svētumu, to pilnī
bā var izprast.

-  Mozaīka pamazām sāk iezīmēties, -  viņš pats sev 
teica.

Harijs Gaišreģis turpināja:
-  Ļoti labi. Redzat, cik interesanti -  Jaroslavs aiz

sāka apspriešanu, un Jaroslavs to arī pabeidza. Aplis ir
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noslēdzies. Tagad izdarīsim, lūk, ko: pierakstīsim tos se
cinājumus, kurus mēs izdarījām. Ierakstiet savās Zint
nieku grāmatās to, ko jūs šodien uzzinājāt par Darvina 
teoriju un par cilvēka izcelšanos no pērtiķa.

Kad bērni pabeidza rakstīt, Čisloboga Priesteris vi
ņiem sacīja:

- Bet tagad mēs pārbaudīsim savu atzinumu parei
zību, iegremdējoties savas zemapziņas dzīlēs. Aizveriet 
acis un iztēlojieties savu Dzimtu -  visus savus Radinie
kus. 'I’ie ir gan Vecāki, gan Vectēvi un Vecmāmiņas, gan 
Vecvectēvi un Vecvecmāmiņas, gan brāļi un māsas. Tā 
ir jūsu Dzimta. Bet tagad pārnesiet šo Tēlu dažus miljo
nus gadus atpakaļ. Pacentieties iztēloties, kāda bija jūsu 
Dzimta tajos tālajos gados. Vai jūs savu Senču vietā re
dzat pērtiķu baru, kas skraida kaut kur Āfrikas džun
gļos? Bet varbūt jūs redzat augsti tikumīgas Garīgas per
sonības, kas audzina savus bērnus, iepazīst svēto Seno 
Gudrību un jau glabā Senās Teiksmas? Varbūt jūs vēl ko 
redzat? Kādi Tēli uzpeld jūsu apziņā? Ko jūs redzat? Ie
klausieties savā sirdī. Sirds jums pateiks Patiesību...

Kad bērni beidza meditēt un apmainījās iespaidiem 
par redzēto, Laika Glabātājs beidza stundu un sacīja:

Pēc vienas nodarbības mēs atkal ar jums redzēsi
mies un turpināsim iztirzāt jautājumu par cilvēces raša
nos. Bet jūs vaļas brīžos padomājiet par to. Droši vien 
jums radīsies interesantas un varbūt pārsteidzošas do
mas. Nekautrējieties un izsakiet tās, lai nevajadzētu ar 
vilkšanu izvilkt no jums visiem kā no “vilcēna” Jaroslava.

Tagad jums ir Stunda ar Glabātāju Sladagoru, kurā 
jūs turpināsit sarunu par Darvina teoriju. Tad būs pus
dienas, bet pēc tam mēs atkal tiksimies un turpināsim 
iztirzāt mūsu tēmu.
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To pateicis, Čisloboga Priesteris izgāja koridorā.

U z d e v u m s

Pierakstiet ari jūs, ko esat uzzinājuši, un piekopiet ie
priekš aprakstīto meditāciju. Savas vīzijas, domas un 
Tēlus arī obligāti ierakstiet burtnīcā.

Darvina teorija un citas 
dzīvības formas

Kad Glabātājs Sladagors ienāca mācību telpā, bērni 
uzreiz apklusa un pārstāja apspriest to, ko uzzināja Stun
dā ar Čisloboga Priesteri.

-  Es nepavisam negribēju pārtraukt jūsu pārspriedu
mus par Darvina iedibināto evolūcijas teoriju, -  labsirdī
gi teica Glabātājs. -  Es ierosinu turpināt šo tēmu.

-  Es zinu, ka daudzus no jums nodarbina daži jautā
jumi. -  Viņš vērīgi palūkojās uz Marinu un Aleksandru. 
Kas zina, varbūt es varēšu jums palīdzēt tikt skaidrībā 
par to, kas jums nav saprotams.

-  Vai atļausiet? -  vaicāja Aleksandrs.
-  Protams, es uzmanīgi klausos.
-  Ja runā par viedokli, ka Darvina teorija nav uzska

tāma par pamata teoriju un ka cilvēks nav cēlies no ko
pīga senča pērtiķa, tad kā lai izskaidro daudzos to arheo
logu atradumus, kuri meklē cilvēkveidīgo pērtiķu kaulus 
un to pirmatnējās apmešanās vietas?

-  Patiesību sakot, -  sarunā iesaistījās “lapsiņa” Mari
na, -  arī es to nesaprotu.
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-  Starp cilvēku un pērtiķi bija daudzas pārejas pakā
pes. -  Sladagors pasmaidīja un apsēdās uz sola, pavēr
sis seju pret skolēniem. -  Tagad šo dzīvības formu sugas 
vairs nepastāv. Taču to paliekas ir atrodamas visdažādā
kajos mūsu Zemes nostūros. Un šajā ziņā arheologu dati 
sakrīt ar Vēdiskajām Zināšanām, kuras no Senčiem esam 
mantojuši mēs un daudzas citas tautas. Šīs formas ir bi
jušas, un tā tiešām ir pāreja starp cilvēku un pērtiķi. Viņi 
ir savākuši ticamus faktus, taču, izdarot secinājumus, ir 
kļūdījušies. Un galvenokārt -  attiecībā uz virzienu.

Palūkojies uz pērtiķiem - tādi saskaņā ar uzskatu, 
ka cilvēks cēlies no pērtiķa, izskatījušies tavi Senči 
pirms miljoniem gadu. Pazīsti? Vai tev iekšēji kaut 
kas iebilst pret šo apgalvojumu? Ieklausies savā sir
dī -  sirds zina atbildi.

Zinātnieki domā, ka neandertālieši, pitekantropi, aus- 
trālopiteki un visi pārējie -  tas ir ceļš, kas ved no pērtiķa 
pie cilvēka, proti, attīstības ceļš, kas ved no vienkāršā uz 
sarežģīto. Taču Glabātāju Zināšanas vēsta mums to, ka 
tas ir atgriezenisks ceļš -  no cilvēka pie pērtiķa. Lieta tā, 
ka attiecīgā vēstures brīdī cilvēki aiziet pa diviem daž.ā- 
diem ceļiem atkarībā no tā, vai viņi ir vai nav Garīgi un 
tikumīgi. To var salīdzināt ar šķērēm tajā brīdī, kad viens 
asmens atrodas augšā, bet otrs -  lejā. Vienā stāvoklī abi 
asmeņi viens otram ir maksimāli tuvu, bet otrā -  maksi
māli tālu. Tā arī šeit. Teiksmas, kas no sirmās Senatnes 
nonākušas līdz mūsdienām, stāsta, lūk, ko. Pienāk bridis, 
kad sabiedrībā notiek pārmaiņas. Tās var salīdzināt ar

149



eksāmenu. Kāds nokārto eksāmenu, saņem teicamu atzī
mi un pāriet uz nākamo klasi vai uz augstāku kursu, bet 
kāds paliek uz otru gadu vai pamet skolu vai augstsko
lu. Vieni izvēlas Ceļu, kas ved uz Garīgumu un tikumību 
un kļūst līdzīgi Dieviem. Tā rezultātā viņi atrodas tuvāk 
Visaugstākajai Dzimtai, kļūst par Viņa “tēlu un līdzību”, 
proti, nonāk daudz augstākā attīstības līmeni, paplašina 
savas uztveres un apziņas dziļumu. Bet citi cilvēki ie
grimst netikumības purvā un pakāpeniski sāk piekopt 
dzīvniecisku dzīvesveidu. Tas nozīmē, ka tāds cilvēks 
sāk dzīvot, instinktu vadīts, augsti jēdzieni viņu neinte
resē, Svētā Senā Gudrība vēl jo mazāk. No paaudzes uz 
paaudzi tie, kuri sākuši grimt tumsonības purvā, aizvien 
vairāk tuvinās dzīvniekiem. Bet jūs, bērniņi, jau zināt, ka 
ārējais vienmēr ir iekšējā atspoguļojums un izpausme. Ja 
cilvēka uzvedība un attieksme pret dzīvi ir līdzīga dzīv
niekam, ja cilvēks ir zaudējis savu gribu un kļuvis par in
stinktu vergu, tad ar laiku viņš ari ārēji kļūs tam līdzīgs, 
proti, ne tikai fizioloģijas līmeni.

Es saprotu, ka jums ir neierasti to dzirdēt, ka ne
vis cilvēks ir cēlies pērtiķa, bet gan gluži otrādi. Bet ar 
laiku jūs paši sapratīsit, ka tā tas ir. Mūsdienās faktiski 
dažas pērtiķu sugas ir to cilvēku tiešie pēcteči, kuri aiz
vadītajā vēstures periodā nav nokārtojuši “eksāmenu” un 
vispirms pārstājuši virzīties pa Garīgo Ceļu, bet pēc tam 
sākuši aktīvi velties lejup uz tumsonības slīkšņu. Viņu 
ir žēl, bet Vēdās ir sacīts: “Katrs cilvēks pats savu ceļu 
izvēlas.”

-  Piedodiet, Skolotāj, -  ieteicās Marina, -  bet mūsdie
nu sabiedrībā ir daudz tādu cilvēku, kuru uzvedība diez 
ko neatšķiras no dzīvnieku uzvedības. Tātad tagad vēstu
rē ir tieši tas periods, kad notiek eksāmena kārtošana?
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Cilvēks, domādams, ka viņš ir dzīvnieka pēctecis, 
katru reizi nolaižas līdz stāvoklim, kas ir zemāks 
par dzīvnieku, runa ir par alkoholismu, narkomāni
ju... Kad paaugsies, tu pastāvīgi saskarsies ar tādām 
parādībām. Tādi cilvēki neko nezina par savu Senču 
varenumu. Pretējā gadījumā Viņu cienīšana neļau
tu cilvēkam nolaisties līdz dzīvnieka līmenim. Bet 
katrs pats izvēlas savu Dzīves Ceļu. Izvēlies arī tu.

1

Laika Glabātājs apmierināts iesmējās:
-  Tieši tā. Kas augšā, kas apakšā -  šķēru asmens iz

vēle sadalās diametrāli pretējās pusēs. Uz augšu pie Die
viem, uz leju pie dzīvniekiem.

-  Ahā, -  Lada neizturēja, -  tad iznāk, ka tik daudzi 
cilvēki ir izvēlējušies ceļu, kas ved lejup?!

-  Jā, tā iznāk, -  viņai piekrita Mūžības Glabātājs.
-  Bet vai viņiem var kaut kā palīdzēt, -  ar cerībām 

jautāja Nastja.
-  "Tiešā veidā -  diezin vai, -  viņai atbildēja Glabātājs. 

- Ja cilvēks ar savu darbību vai bezdarbību ir izdarījis 
savu izvēli, tad saskaņā ar Visuma Likumiem šī izvēle 
ir jāciena. Pretējā gadījumā iejaukšanos var uzskatīt par 
šo Likumu neievērošanu. Rādiet piemēru ar savu dzīvi. 
Esiet stingri savā pārliecībā virzīties uz Dievu, un tad 
tie, kuriem vēl var palīdzēt atgriezties pilnvērtīgā Dzīvē, 
tieksies pie jums un ņems no jums piemēru.

Г
rs*-

-------------------Ceļš pie Dieva un pašam kļūt kā Dievam - lūk, tas '' 
ir Ceļš, kas bija pievilcīgs mūsu Senčiem. < i

----------------------------------------J
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-  Tātad cilvēks nav pērtiķa pēctecis, bet gluži otrādi -  
pērtiķis ir cilvēka sānlīnija, kas aiziet strupceļā? -  daži 
bērni brīnījās. -  Kaut kā grūti saprast.

Un ļoti labi, ka grūti saprast, -  teica Sladagors. 
-  Jūs nesteidzieties noticēt maniem vārdiem. Padomājiet, 
apspriediet, izjūtiet ar savu sirdi. Bija laiks, kad doma 
par to, ka cilvēks ir pērtiķa pēctecis, daudziem cilvēkiem 
nebija saprotama. Un ari tagad nav saprotama. Taču pati 
Darvina teorija dzīvo sveika un vesela, jo zinātne ir sa
stingusi un valda nevēlēšanās ieskatīties patiesībai acīs.

Aleksandrs pacēla roku.
-  Vai drīkst? Es par šo tēmu izstāstīšu īsu anekdoti.
Sladagors piekrītoši pamāja.
-  Ar ko atšķiras pitekantrops no austrālopiteka? Aus- 

trālopiteks ir Čārlza Darvina sencis pa tēva līniju, bet pi
tekantrops -  pa mātes līniju.

Daži bērni iesmējās.
-  Bet es, lūk, esmu dzirdējusi, -  Marina Glabātājam 

teica, -  ka neandertāliešiem arī piemīt saprāts. Tātad 
cilvēki un neandertālieši ir dzīvojuši paralēli un turklāt 
kaut kā ir savstarpēji sadarbojušies.

-  Jā, tā ir bijis.
Tagad ierunājās Lada:
-  Bet vai tā var būt, ka cilvēkveidīgo pērtiķu paliekas ir 

attiecināmas uz pilnīgi citu dzīvības formu, kas nekādi nav 
saistīta ar cilvēku, un arī viņi ir savstarpēji sadarbojušies?

-  Protams, tas ir iespējams. Rāmajāna eposā Vēdās ir 
vienas tādas savstarpējās sadarbības formas spilgts pie
mērs, kad karaļdēls Rāma saņēma dievišķā pērtiķa Hanu- 
māna palīdzību. Hanumāns un pērtiķu karapulks ar karali 
Sugrīvu priekšgalā palīdzēja Rāmam izglābt dievbijīgo sie
vu Sītu no ļaunā Rāvanas -  Rakšāsa dēmoniskā karapulka
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vadoņa. Rāvana paslēpās I.ankas salā (mūsdienās šo salu 
sauc par Šrilanku) un Rāmam ar Hanumānu un pērti
ķiem nācās no salas uz kontinentu uzbūvēt nelielu tiltu. 
Starp citu, šajā sacerējumā, tāpat kā citās Vēdās, tādās kā 
Vimanika Šastra, un Šrimad Bhagavatams, ir pieminēti 
gaisakuģi -  Vimani. Bet par to mēs parunāsim vēlāk.

Un būsim atklāti. Marina, atbildi uz vienu mazu jau
tājumu: vai tu tiešām uzskati, ka visā Pasaulsēkā cilvēks 
ir vienīgā saprātīgā apzinīgās dzīvības forma?

-  Protams, nē, -  mazliet aizvainota Marina atbildēja.
-  Apzināta pieeja no neapzinātas pieejas atšķiras ar to, 

ka neizzinātais un neizskaidrojamais netiek noraidīts. Vien
nozīmīgi un strikti var pateikt tikai par kaut kā eksistenci. 
Lūk, sols, uz kura jūs sēžat. Vai tas ir vai nav? “Protams, 
ir!” jūs teiksiet, un jums būs taisnība. Bet vai var vienno
zīmīgi apgalvot, ka kaut kas eksistē? Nu, piemēram, pierā
diet, ka uz Mēness nav dzīvības. Sarežģīti, vai nav tiesa?

Vai pierādiet man, ka uz Zemes nav palicis neviens 
dinozaurs. Kā jūs varat būt absolūti pārliecināti, ka to 
vairs nav? Kā to lai zina? Varbūt kaut kur Pasaules Oke
āna dzīlēs vēl dzīvo šo seno radību perējums, bet neviens 
cilvēks tos nav redzējis tāpēc, ka tie dzīvo tādā dziļumā, 
kur cilvēks objektīvi nevar nokļūt.

Ir sens, bet ļoti pareizs princips -  nevar noraidīt to, 
ko nezini vai nevari izskaidrot. Un vēl jo vairāk nevar 
viennozīmīgi apgalvot, ka kaut kā nav. Ja nav nekādu lie
cību par kaut kā eksistenci, tas nav pamats, lai teiktu, ka 
tā nav. Tagad zinātnē valda princips -  kas nav pierādīts, 
tas nav. Piemēram, nav pierādīta dzīvības esība uz citām 
Zemēm vai citās Galaktikās. Vai tā? Un kā tad mūsdienu 
sabiedrībā ir pieņemts attiekties pret šo jautājumu? It kā 
arī nekas nav. Vai tā? Tiks pierādīts -  tad arī ņemsim to
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vērā. Bet pagaidām nav pierādīts, tātad nav ari ko ņemt 
vērā. Tātad neņemsim vērā tādu iespēju.

-  Piedodiet, Skolotāj, tas taču ir muļķīgi! -  ļaroslavs 
bija sašutis.

-  Jaroslav, lai zinātnes aprindu pārstāvji paši izlemj, 
kādu metodi savos pētījumos izmantot, kādās pozīcijās 
stāvēt un kā uztvert pasauli un tos jautājumus, uz kuriem 
viņi meklē atbildes. Viņiem ir sava dzīve, sava galva uz 
pleciem, sava rīcība un sava atbildība par to, ko viņi dara. 
Un sava cena, ko viņi maksā par savu rīcību, par mērķiem 
un metodēm, kuras viņi izmanto šo mērķu sasniegšanai.

Bet viņi taču maldina vienkāršos ļaudis, kas viņiem 
tic, -  nevarēja rimties sašutušais pusaudzis.

-  Viņi, Jaroslav, māna gan sevi, gan pārējos, būdami 
pārliecināti, ka viņiem ir taisnība, bet citi ļauj sevi apmā
nīt. Kas vainīgs, ja cilvēks ir apmānīts -  apmānītājs vai tas, 
kurš ļāvis sevi apvest ap stūri? Mēs nākamajos jūsu mācī
bu gados vēl runāsim par to, ka īsts Zintnieks nekad sevi 
ncnostatis pretim kādam, nenosodīs citu cilvēku pieeju, 
pasaules uztveri un izziņas metodes. Viņi izmanto tādas 
metodes. Viņi stāv tādās pozīcijās. Lai izmanto, lai stāv. Tā 
ir viņu Dzīve, viņu jaunrade, viņu darbība. Ja mēs iemai
sīsimies viņu Dzīvē, tad saskaņā ar atspoguļošanas liku
mu, viņi iemaisīsies jūsējā. Bet kālab mums tas vajadzīgs. 
Mums, Glabātājiem, ir citi uzdevumi. Mums nevienam

Ja zinātne nav pierādījusi, ka uz citām Zemēm, ci
tās Saules sistēmās un Galaktikās eksistē dzīvība, 
tad tas nenozīmē, ka tās nav.
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nav jāpierāda, ka mums ir taisnība, ja viņi maldās. Patiesī
bu nevar noslēpt. Tā ir sākotnēja un mūžīga, tāpat kā pa
saule. Patiesība pati iznāks virspusē. Bet mūsu uzdevums ir 
gluži vienkārši glabāt Patiesību. Tāpēc mēs esam Glabātāji. 
Un jūs arī būsit Glabātāji. Ja, protams, labi mācīsities! -  
Sladagors iesmējās.

Tad viņš turpināja:
-  Kad es biju jaunāks, man bija gana daudz paziņu un 

tuvu draugu, kas bija saistīti ar zinātni. Tas bija padomju 
laikā. Viņi no visas sirds ticēja tam, ko stāstīja. Taču, ja jūs 
gribat sasniegt Izziņas dziļumus, jums visiem ir jāizbeidz 
izrādīt sašutumu un nosodīt citus. Jums tas ir jāsaprot.

-  Piedodiet, Skolotāj,- Jaroslavs sacīja.
Nekas, manu zēn, galvenais, lai tu izdarītu secinā

jumus. Tas attiecas uz visiem, bērniņi. Jo mazāk jūs no
sodīsit citus un izteiksit sašutumu par to cilvēku rīcību, 
kuriem jūs nepiekrītat, jo vairāk apjautīsit cilvēkiem tik 
nepieciešamās Garīgās izglītības dziļumu.

Bet atgriezīsimies pie mūsu tēmas. Mēs, Seno Zināša
nu Glabātāji, atklājam cilvēkiem to, ko esam saglabājuši 
nevis tāpēc, lai pretstatītu sevi zinātniekiem, zinātnes sa
sniegumiem, un atklājumiem un nepavisam ne tāpēc, lai 
jūs, nākamos Zintniekus un Priesterus, noskaņotu pret 
viņiem. Kaut gan tagad daudzi cilvēki, uztvēruši mūsu 
saglabāto Zināšanu kripatiņas, tūdaļ sāka tās izmantot 
politiskos nolūkos, lai pretnostatītu sevi zinātnei un tās 
pārstāvjiem. Bet tas, bērniņi, nepavisam nav vajadzīgs. 
Es ļoti gribētu, lai jūs to saprastu. Mums gluži vienkārši 
ir, ar ko dalīties. Un mēs dalāmās ar tiem, kam tas nepie
ciešams viņu Garīgajai un personiskajai izaugsmei. Mēs 
nevienam neuzspiežam un nevienu nepārliecinām. Gluži 
vienkārši dalāmies -  un viss. Var teikt, ka vienas zināšanas
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papildinām ar citām, ar alternatīvām, kuras daudzu 
Dzimtu daudzas paaudzes ir glabājušas kā Svētumu.

Tātad Senos laikos apkārtējās pasaules Izzināša
nā tika izmantota pilnīgi cita pieeja. Tā ļoti atšķīrās no 
mūsdienu metodēm. Senatnē Viedie ņēma vērā jebkuras 
ziņas, ko viņi saņēma. Pat tad, ja nebija iespējams pār
baudīt to ticamību. Nāks laiks, un iespēja radīsies -  tā 
viņi domāja. Zintnieki zināja, lūk, ko: ja kāda parādība 
neietilpst mūsu jēdzienu lokā, tad tas nepavisam neno
zīmē, ka šāda parādība vispār nepastāv un ka tā nevar 
ietekmēt mūsu dzīvi. Varbūt gluži vienkārši mūsu jēdzie
ni šajā mūsu Garīgās attīstības posmā nav tik pilnīgi un 
tāpēc mums nav iespējams izprast šo parādību būtību.

Bet tagad atgriezīsimies pie jautājums, kuru es tev, 
Marina, uzdevu. Vai tu vari garantēt, ka uz citām Ze
mēm nav dzīvības? Protams, nē. Tātad mums ir tiesības 
pieņemt, ka ir arī citas mūsu Zemei līdzīgas Zemes, ku
ras arī apdzīvo saprātīgas būtnes. Bet tagad pasaki, vai tu 
vari garantēt, ka šīs būtnes ir sasniegušas tādu attīstības 
līmeni, ka var Kosmosā pārvietoties lielos attālumos un 
sasniegt citas Zemes? Vai tu vari garantēt, ka tās neinte
resējas par mūsu Māti-Zemi? Nē, nevari. Neviens nevar. 
Tātad mums ir tiesības pieņemt, ka tā dēvētie citplanēt
ieši ir un ka viņi interesējas par mūsu Zemi.

Lūk, vienkāršs piemērs -  jūs jau zināt, ka līdztekus cilvē
kiem uz Zemes eksistēja citāda dzīvības forma. Visa cilvēce

c

Neandertālieši, kaut ari atdalijās no cilvēka, tomēr 
kļuva par gluži cilu Dzīvības formu, kura būtiski 
atšķiras no sava senča.
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tās pārstāvjus pazīst kā neandertāliešus. Tu, Marina, pati 
to pateici. )ā, viņi ir cilvēka sānzars, kas tālāk neattīstī
jās, bet viņi atdalījās no cilvēka un zaudēja gan cilvēcisku 
Dvēseli, gan satvaru. Viņi bija kaut kas atsevišķs. Lūk, pie
mērs tam, ka līdztekus cilvēkiem var eksistēt ari cita dzīvī
bas forma. Un jums tas jāņem vērā, izzinot Seno Mantoju
mu. Līdztekus cilvēkiem uz Zemes ir pastāvējušas, pastāv 
un pastāvēs ari citas dzīvības formas. Un tas ir normāli.

Vēl vairāk -  Senās teiksmas mums stāsta par to, ka uz 
Zemes pastāv ari cita saprātīga apzinīga dzīvības forma, 
bet tie nav cilvēki. Dažādās kultūrās tos dēvē dažādi. In
diešu vēdiskajā kultūrā tie ir Rakšasi, Persijā -  Sarki, Skan
dināvijā un Islandē tos dēvē par Jotuniem un Troļļiem, bet 
ķeltu teikās par -  Ogriem. Krievu pasakās tie ir Kaščeji.

-  Piedodiet, Skolotāj. -  Lada pacēla roku. -  Tātad 
Senās teiksmas ir saglabājušas ziņas par to, ka uz Zemes 
pretstatā cilvēkiem pastāv cita saprātīgas apzinīgas dzīvī
bas forma?

-  Ne gluži, Pasaulsēkā vispār maz kas cits citam ir 
pretstatā. Pretstatīšana un pretstats rodas tur, kur cilvēki 
vai citas dzīvības formas kaut ko nav sapratušas un nav 
atradušas citus savstarpējās sadarbības paņēmienus kā 
vien konfliktēt un pretstatīt sevi citiem. Proti, šī dzīvības 
forma tiešām uzskata cilvēkus par ienaidniekiem. Bet 
tas nenozīmē, ka visi cilvēki attiecās pret viņiem naidīgi. 
Viņi gluži vienkārši atsita to uzbrukumus -  un viss.

Г
г

Rakšasi, kā vēsta Senās Indijas teiksmas, ir cita 
dzivibas forma uz Zemes, viņi ir līdzīgi krievu pa
sakās sastopamajam Kaščejam Nemirstīgajam.
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-  Es sapratu, Skolotāj. Tagad ir daudz literatūras un fil
mu, kurās ir redzama cita dzīvības forma, kas sevi pretstata 
cilvēcei un cenšas to iekarot. Tos visus vienā vārdā sauc par 
Orkiem, bet Troļļi un Ogri ir viņu sabiedrotie. Vai var būt, 
ka šā tēla prototips ir tie paši Rakšasi, Jotuni un Ogri?

-  Viss var būt, Lādiņā, -  pasmaidīja Glabātājs. -  Tu 
domā pareizā virzienā. Tagad tiešām Senie Tēli iznāk 
virspusē. Turklāt viņi iznāk visdažādākās formās. Tādās, 
kuras ir vieglāk uztveramas. Kādam kā jauni zinātnes 
dati, kādam, kā apzināts Vecais mantojums, kādam kā 
Garīgo un ezoterisko Zināšanu atklāsme. Bet kādam kā 
mūsdienu pasakas, kurās darbojas orki. Viss ir atkarīgs 
no tā, kādā formā cilvēks ir gatavs uztvert Senos Tēlus 
un cik dziļi viņš spēj tos izprast un apjēgt.

-  Tās ir dzīvības citas formas. Tās nav ne labākas, ne 
sliktākas par mums. Viņi nav ne ienaidnieki, ne draugi. 
Gluži vienkārši viņiem šeit ir savas intereses. Pienāks 
Laiks -  un jūs noteikti uzzināsit, kādas tās ir un kas viņi 
vispār ir. lāču ņemiet vērā, ka vēsture risinās ne tikai virs 
Zemes, bet arī Debesīs. Un bieži vien notikumi mūsu 
pasaulē ir kādu tādu procesu izpausme, kuri risinājušies 
ne uz Zemes. Vienā no Laika Glabātāja nākamajām stun
dām jūs apgūsit teoriju, par to, kā Zeme tika apdzīvota 
no Kosmosa. Un ko var zināt, varbūt jums noderēs tas, 
ko es jums teicu. Tātad ko mēs secinām?

-  Nevar noraidīt to, kas ar kaut kādiem paņēmie
niem nav pierādīts, -  Jaroslavs iesāka.

-  Cilvēkveidīgie pērtiķi nav cilvēka senči, bet drīzāk 
gan no Ceļa nomaldījusies cilvēces daļa, -  turpināja Lada.

-  Līdztekus cilvēkam uz Zemes un uz citām Zemēm 
pastāv arī citas saprātīgas apzinātas dzīvības formas, -  
papildināja Marina.
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-  Starp citu, pasakiet, -  Glabātājs jautāja, -  kas vis
pār ir noteicis kritērijus, kura dzīvība ir saprātīga, bet 
kura ne?

-  Cilvēks arī ir noteicis, -  sacīja Andarijs.
-  Bet uz ko pamatojieties cilvēks ir secinājis, ka dzīv

niekiem nav saprāta un intelekta?
“Vilcēni” un “lapsēni” apklusa. Bet Sladagors pa

smaidīja.
-  Varbūt lieta tā, ka, izvirzot šādu iedalījumu, cilvēki 

nebija ņēmuši vērā to apstākli, ka intelekts un saprāts var 
būt citāds nekā cilvēkiem? -  Marina izteica pieņēmumu.

Pēc ilgiem laikiem es tev piekrītu, -  pajokoja Lada. 
-  Tiešām, cilvēkam piemīt īpašība visu mērīt pēc savas 
dzīves un apziņas.

-  Tad jau varbūt dzīvnieki nemaz nav tik nesaprātī
gas būtnes? Varbūt viņiem gluži vienkārši ir cits saprāts, 
kuru mēs ar savu saprātu neuztveram kā saprātu? -  jau
tāja Jaroslavs.

-  Nu gan tu pateici, -  iesmējās Aleksandrs.

-  Patiesībā jums visiem ir taisnība, -  noguris, bet ap
mierināts sacīja Sladagors. - Kad es jums stāstīju par sa
prātīgu, apzinīgu dzīvi, es neprecizēju, kas tās ir par for
mām. Bet jūs esat malači -  paši visu noteicāt. Vai cilvēks 
neuzņemas pārāk daudz, uzskatot, ka dažādās Dzīvības

I '

Kas devis cilvēkam tiesības pret dzīvniekiem iztu
rēties kā pret būtnēm, kurām nav saprāta un in
telekta un nostādīt sevi augstāk par tām? Varbūt 
cilvēks savas tumsonības dēļ gluži vienkārši nespēj 
uztvert dzīvnieka apziņu?
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formas, bet faktiski visas Dzīvības formas, izņemot viņu 
pašu, ir nesaprātīgas?

-  Tā ir visīstākā augstprātība, centieni izskatīties la
bākam par pārējām dzīvības formām, -  sacīja Nastja.

-  Bet atmetīsim visus aizspriedumus, kā arī to fak
tu, ka cilvēks ir pasludinājis sevi par saprātīgu būtni, bet 
visas pārējās Dzīvības formas -  par nesaprātīgām, -  aici
nāja Glabātājs. -  Atmetīsim un objektīvi palūkosimies it 
kā no malas. Vai mūsdienu cilvēks, kas sevi uzskata par 
saprātīgu, tiešām ir augstāks par citām dzīvības formām, 
piemēram, dzīvniekiem?

-  Kaut kādā ziņā tiešām ir augstāks, -  iesāka bada.
-  Bet kaut kādā ziņā zemāks, -  piebilda Marina.
-  'l āpāt kā visas dzīvības formas attiecībā cita pret 

citu, -  pabeidza Aleksandrs.
-  Pareizi! Bet tieši tādā ziņā, ka dzīvnieki un koki 

Zemei rada daudz mazāk problēmu nekā cilvēks. -  Sla- 
dagors smagi nopūtās. -  Ja mēs par galveno uzskatām 
šo rādītāju, tad cilvēks atrodas daudz zemāk par citām 
Dzīvības formām, jo neprasmīgas rīcības radītais kaitē
jums ir visai liels. Ar to es beigšu mūsu šīsdienas Stundu. 
Domājiet paši un lieciet lietā savu prātu un sirdi. Tūdaļ 
būs pusdienas. Sakravājiet mantas un dodieties uz izeju. 
Tiksimies ēdamtelpā.

Glabātājs noguris piecēlās un devās uz izeju. Jaroslavs 
jau bija paguvis pierast pie lielā daudzuma jaunu iespai
du un informācijas. Bet “vilcēnu” un viņu kaimiņu “lap- 
sēnu” sejās tomēr vienlaikus atspoguļojās sajūsma, nesa
pratne un sarūgtinājums par to, ka saruna bija beigusies, 
lai gan viņiem tā tikko kā bija sākusi iepatikties.
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Azaida

Jaroslavs sevišķi nesteidzās uz ēdamtelpu, tāpēc iera
dās pusdienot tad, kad vairums vietu jau bija aizņemtas. 
Galdi bija izvietoti apmēram tāpat kā kopmītnes. Bērni 
brokastoja, pusdienoja un vakariņas ēda pa diviem pie 
katra galda. Tātad “lapsēni” un “vilcēni” vienmēr bija 
kopā.

Jaroslavs nevarēja apsēsties pie galda kopā ar drau
giem, tāpēc apsēdās brīvajā vietā, un tā bija tieši pretim 
Marinai, meitenei no “Lapsas alas”. Šī meitene nebija ie
kļāvusies nevienā no kompānijām, lai gan vairākas reizes 
viņa bija redzēta dažu vanadzēnu kopmītnē dzīvojošu 
bērnu sabiedrībā, kuri mācījās jau trešo gadu. Viņa turē
jās it kā pati par sevi, taču ar visiem centās veidot siltas 
attiecības. Jaroslavs jau sen gribēja ar viņu parunāt, un 
pēc tam, kad beidzās ēdiena svētīšana un visi ķērās pie 
maltītes, viņš pamazām uzsāka sarunu.
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-  Zini, -  viņš teica, -  man ļoti patīk tavas domas un 
tas, ko tu saki Stundās. Tu ļoti daudz zini, lai gan mēs 
visi tikko kā esam uzsākuši mācības.

-  Pateicos, -  Marina atbildēja. -  Gluži vienkārši mēs 
ar Vecākiem bieži apspriedām daudzus jautājumus. Tāda 
tradīcija mums bija ieviesusies vakariņojot. Visa ģimene 
sapulcējās, un mēs pārrunājam kādu tēmu. Tas bija ļoti 
interesanti un derīgi. Šeit valdošā atmosfēra un apsprie
šanas veids man ir ierasts.

-  Kā tu uztver Zināšanas par neandertāliešiem un 
cilvēkveidīgajiem pērtiķiem? Man Vecāki stāstīja, ka cil
vēki uz šīs Zemes atnākuši no Kosmosa un Gudrību no 
Debesīm atnesuši uz Zemes. Bet es kaut kā neņēmu vērā 
to, ka arheologi ir atraduši tik daudz šo būtņu atlieku.

-  Principā tas, ko sacīja Glabātājs Sladagors, ir visai 
ticams, -  sacīja Marina un sniedzās pēc vēl viena gabali
ņa maizes. -  Tādā gadījumā viss nostājas savā vietā.

-  Pret kuru Zintnieku tu izjūti vislielākās simpātijas?
-  Principā pret visiem. Lai gan man tuvāks ir Čislo- 

boga Priesteris Harijs Gaišreģis. Viņa nodarbībās es pil
nībā atveros, un apziņā pat kaut kādas ainas pavīd.

-  Mūsu Nastjai arī tāda spēja piemīt, viņa arī dažreiz 
redz vīzijas, bet kontrolēt šo procesu viņa neprot.

- Es ari. Man šī spēja tik tikko sāk izpausties, tur
klāt vienīgi Čisloboga Priestera Stundās. Un daudz vājāk 
nekā Nastjai.

-  Viņai šī spēja izpaužas jau kopš bērnības. Bet, kad 
viņa mākslīgi ar Gribas piepūli cenšas izsaukt šīs vīzijas, 
viņai tas neizdodas. Vismaz līdz šim laikam nav izdevies.

-  Es sapratu, -  Marina teica. -  Es domāju, ka mācī
bas Gaismas Templi viņai palīdzēs vēl vairāk atklāt savas 
spējas. Viņa ir ļoti piemērota gan garīgajā, gan Kalpošanas
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ziņā. Indiešu Vēdiskajā Kultūrā ir pat tāds jēdziens kā 
sidhi, proti, mistiskas spējas, kuras cilvēkam paveras at
karībā no tā, kā viņš virzās pa Garīgās attīstības ceļu un 
kā kalpo augstākajam ideālam.

Jaroslavam pēkšņi galvā pazibēja doma: kā būtu, ja 
pamēģinātu palīdzēt Nastjai atklāt šīs spējas un pēc tam 
ar šo spēju palīdzību pacenstos piekļūt Rūnu Rakstu Zi
nātāja Virrita noslēpumam un uzzināt viņa motīvus at
tiecībā uz Sladagoru?

-  Vai tu esi šeit? -  Marina bikli jautāja Jaroslavam un 
iztraucēja viņa pārdomas.

-  Jā, atvaino, aizdomājos, -  atteica Jaroslavs. -  Bet kā 
tev patīk Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits?

-  Es uzskatu, ka viņa priekšmets ir ļoti noderīgs, - 
noteica Marina. -  Rūnu Rakstu Zinātāja figūra ir visai 
iespaidīga. Viņš ir viens no pašiem jaunākajiem Zintnie
kiem, bet ne mazāk varens kā visi pārējie.

-  Vai tu izjūti pret viņu simpātijas vai antipātijas?
-  Visticamāk ne vienu, ne otru. Viņš ir vēss un no

slēgts cilvēks, un es domāju, ka viņam ir iemesls tādam 
būt. Bet kāpēc tu jautā?

-  Es pats nezinu, kā pret viņu izturēties, -  atzinās 
Jaroslavs.

-  Izturies pret viņu kā pret Skolotāju. Tā taču ir. Lai 
kāds cilvēks viņš arī būtu, savu priekšmetu viņš lieliski 
pārzina.

-  Tev, protams, ir taisnība.
-  Atceries, viņš teica: lai izprastu Senās valodas, jābūt 

iedzimtām Spējām. Esmu dzirdējusi, ka viņam piemīt 
Spēja Runāt Rūnās.

Jaroslavs uzmanīgi palūkojās uz meiteni.
-  Tu zināji?
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-  Nu, protams, vai tad tu nezināji?
-  Nē. Bet es visu laiku lauzīju galvu.
-  Bet atbilde izrādījās virspusē. Atvaino, es nezināju, 

ka tas tevi tas interesē, es būtu pateikusi daudz agrāk.
ļaroslavs atcerējās to, ko Glabātājs Sladagors viņam 

bija teicis, -  visi noslēpumi atrodas virspusē. Sirmgalvi, 
tev bija taisnība! Lūk, vēl viens piemērs. Atbilde bija re
dzama. Vajadzēja tikai mazliet padomāt vai vismaz pa
jautāt Marinai -  un atbilde būtu atrasta.

Pēkšņi Jaroslavs pamanīja, ka no Skolotāju galda vi
ņiem tuvojas Runu Rakstu Zinātājs Virrits, un viņš saju
ta iekšēju aukstumu. Ko viņš grib?

-  Labi ēstgribu, -  viņš pieklājīgi, bet vēsi noteica. 
-  Jaroslav, Glabātājs Sladagors lūdza tev pateikt, ka rīt 
pēc nodarbībām viņš gaidīs tevi savā kabinetā. Tu viņam 
esi vajadzīgs sakarā ar vienu lietu. Tā kā pēc nodarbībām 
tev jābūt tur.

-  Pateicos, Skolotāj, -  atbildēja Jaroslavs, cenšoties at
rauties no savām domām. -  Vai Glabātājs neteica -  kāpēc?

-  Es domāju, ka viņš pats tev visu pastāstīs. Viņš vie
nīgi sacīja, ka ir pienācis laiks izrādīt tev atzinību. Bet 
par ko un kā -  tas viņam vienam ir zināms.

To pateicis, Rūnu Rakstu Zinātājs pagriezās un devās 
uz izeju. Jaroslavs pamanīja, ka Laika Glabātāja skatiens 
sekoja Virritam, arī viņš tūdaļ devās laukā. Tātad viņi 
satiksies gaitenī un kaut ko apspriedīs, Jaroslavs nolē
ma. Viņš paraudzījās uz Glabātāju Sladagoru. Viņš ēda, 
it kā nekas nebūtu bijis, un sarunājās ar gadus sešdesmit 
vecu sievieti. Viņi abi smaidīja. Bija redzams, ka Glabā
tājs stāsta ko interesantu. Marina pamanīja to vērīgo ska
tienu, ar kādu Jaroslavs pavadīja Rūnu Rakstu Zinātāju 
Virritu.
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-  Es domāju, ka tu par Rūnu Rakstu Zinātāju Virritu 
neinteresējies tāpat vien. Ja tu vēlies šo interesi noslēpt, 
iesaku tev būt uzmanīgākam. Citādi tādiem kā es uzreiz 
ir skaidrs, ka tu par kaut ko esi aizdomājies. Ir redzams, 
ka tevi nomoka kāds jautājums un ka tas ir saistīts ar 
mūsu Rūnu Rakstu Zinātāju. Ja jau pat es to pamanīju, 
ko tad lai saka par tādu vērīgu cilvēku kā viņš.

Jaroslavs centās atjokoties, taču Marinas vērīgais ska
tiens lika viņam atteikties no šīs ieceres.

-  Tev taisnība, bet es to nevaru tev teikt. Un būšu ļoti 
pateicīgs, ka tu nevienam no bērniem par to nestāstīsi.

Nepārdzīvo, es neesmu no pļāpīgajām, -  iesmē
jās meitene. -  Turklāt pa visu šo laiku, kopš ierašanās 
Tempļa Skolā, es ne ar vienu neesmu īpaši satuvināju
sies. Man ir labi arī vienai, tā ka es nevienam pastāstīt 
nevarēšu.

Iestājās pauze. Daži bērni, kas jau bija beiguši pus
dienot, palēnām piecēlās un devās laukā no ēdamtelpas. 
No cita galdiņa projām devās četri trešā kursa audzēkņi. 
Viņi pārliecinoši pienāca pie Jaroslava un Marinas.

-  Rau, kas tad te mums ir? -  Viens no zēniem vērsās 
pie Jaroslava. Jaroslavs daudzas reizes viņu bija sastapis 
Gaismas Tempļa gaiteņos, kad viņi bija gājuši no vienas 
mācību telpas uz citu. Un gandrīz vienmēr viņš bija triju 
draugu kompānijā.

-  Vai varu tev uzdot to pašu jautājumu, -  izaicinoši 
atbildēja Jaroslavs.

-  Augstprātis, -  smīkņāja zēns. -  Saprotu, saprotu. 
Atpazīstu sevi pirmajā mācību gadā. Līdzīgs man pirms 
diviem gadiem. Vai taisnība, Ratibor? -  viņš jautāja vie
nam no saviem biedriem.

-  Jā, -  draugs smaidot pamāja. - Rat ārēji.
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Tad visi skaļi iesmējās. Jaroslavs nobālēja un jau gra
sījās bērniem pateikt visu, ko domāja, bet Marina viņu 
apsteidza:

-  Nemeklē kašķi, Kodarad! Varbūt tu esi greiz
sirdīgs?

-  Uz ko? Uz tevi? -  viltīgi smaidīdams, teica Kodarads.
- Uz ko? Uz to “vilcēnu”?- smieklus valdīdams, jau

tāja Ratibors, un viņi atkal iesmējās.
Jaroslavs nosarka, un tūdaļ viņa skatienu piesaistīja 

viņu kompānijas trešais “vanadzēns”, kas bija visatturī
gākais.

-  Neapvainojies uz viņiem, Jaroslav, -  teica pusaudzis. 
-  Mani draugi Kodarads un Ratibors ir jokdari, viņiem 
patīk uzjautrināties. Bet viņi vienmēr izturas taktiski.

-  Vai ne vienmēr, -  teica Ratibors, un viņi ar Koda- 
radu atkal ļāvās smiekliem.

-  Tas ir redzams, -  noburkšķēja Jaroslavs un vērsās 
pie trešā puiša: “Bet kas esi tu?

-  Es esmu Vedamirs no vanadzēnu -  Gaišā vanaga 
kopmītnes, viņš teica un pasniedz roku.

Jaroslavs sarokojās tā, kā bija pieņemts slāvu pasaulē, 
diviem vīriešiem noslēdzot brālību.

-  Tas ir Kodarads, bet tas -  Ratibors, -  viņš iepazīs
tināja ar abiem smejošajiem draugiem. -  Mani tu jau pa
zīsti, bet tas ir Svjatogors.

- Sveiks! -  Piecpadsmit gadus vecais drukna augu
ma pusaudzis paspieda Jaroslavam roku, turklāt tā, ka 
Jaroslavs gandrīz vai iekliedzās. Jaroslavs saprata, ka viņš 
to nedarīja tīšām.

-  Mani draugi ir jautri un draiskulīgi. Reizumis ne
vilšus var aizskart, bet visumā viņi nav ļauni. Nedusmo
jies uz viņiem, Jaroslav, -  nopietni sacīja Vedamirs.
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Nav problēmu. Bet tādā gadījumā viņiem jāturas 
no manis pa gabalu, -  jau miermīlīgāk bilda Jaroslavs.

-  Nu, ko, kā vēlies. -  Vedamirs vērīgi paskatījās viņam 
acīs. -  l,ai gan es domāju, ka ar Laiku tu mainīsi savu lē
mumu. Mēs ejam projām, Marina, -  viņš vērsās pie meite
nes, -  pēc nodarbībām mūsu kompānija iet uz “Pārpilnī
bas ragu”. Priecāsimies, ja tu mums pievienosies.

-  Ar prieku, -  meitene atbildēja Jaroslavam par iz
brīnu.

-  Tādā gadījumā es jūs vairāk netraucēšu, -  iesmējās 
Kodarads, un trešā kura četrinieks devās uz izeju.

-  Tad tu ar viņiem? -  jautāja Jaroslavs.
- Ko nozīmē -  ar viņiem? Es gluži vienkārši ar vi

ņiem draudzējos. Viņi ir jokaini, vai ne?
Jokaini gan, -  sarkastiski noburkšķēja Jaroslavs. 

-  Ziņkārīgus draudziņus esi izraudzījusies.
-  Patiesībā viņi ir labi, -  meitene iesāka, bet Jaroslavs 

viņu pārtrauca:
-  Visi savā ziņā ir labi. Bet ir redzams, ka ar labām 

manierēm viņi draugos nav.
Bija redzams, ka Marinai ir neērti, ka tā sanācis. Vē

loties mainīt tēmu, viņa kautri ievaicājās:
-  Interesanti, ko Glabātājam no tevis vajag? Vēlāk 

pastāstīsi?
- Protams, pastāstīšu! Ja Glabātājs neuzstās, lai tas 

paliek noslēpums, tad, protams, izstāstīšu.
Gribēdams mainīt sarunas tematu un izvairīties no 

turpmākas iztaujāšanas, Jaroslavs viņai vaicāja:
- Kas tā par sievieti, kura sēž blakām Glabātājam 

Sladagoram un patlaban ar viņu sarunājas?
-  Ā, tā ir Dievmātes Ladas priesteriene Ladaslava, -  

atteica meitene. -  Viņa ir viena no visstingrākajām
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Tempļa Skolas pasniedzējām. Viņa māca vecāko kursu 
meitenes, lai gan runā, ka Glabātājs Sladagors grib viņai 
uzticēt jaunākos kursus, ieviešot kaut kādu jaunu priekš
metu. Viņa māca ari atsevišķu meiteņu grupu no “Jauna
vas mītnes”. Tā ir vistālāk no mums. Tā ir īpaša grupa, 
un tajā meitenes apgūst atsevišķu nopietnu programmu. 
Kam viņas sagatavo -  to nezina pat daudzi no tiem, kuri 
mācās Tempļa Skolā.

-  Vai tad “Jaunavas mītnē” dzīvo tikai meitenes, -  Ja- 
roslavs jautāja.

-  Tieši tā. Un mācās viņas atsevišķi no pārējiem. Vecā
ko kursu audzēknes ir teikušas, ka apgūt vielu I.adaslavas 
Stundās ir gana grūti, taču, neraugoties uz viņas stingrību, 
viņu ciena, viņa taču par savām skolniecēm stāv kā klints.

-  Tagad es zināšu. Tiksimies nākamajās Stundās! -  
Jaroslavs pamāja un aiznesa netīros traukus.

Tad viņš izgāja gaitenī, taču ne Rūnu Rakstu Zinātā
ja, ne Laika Glabātāja, protams, vairs tur nebija. Jaroslavs 
cerēja ieraudzīt viņus kopā un dzirdēt kaut vai dažus 
vārdus no sarunas. Taču pārāk ilgs Laiks bija pagājis. Un 
kāpēc gan Zintniekus novērtēt par zemu? Vai tiešām viņi 
runātu par kādām nopietnām lietām tādā vietā, kur vi
ņus var noklausīties? Kaut gan tajā reizē viņi runāja par 
kaut ko svarīgu. Un Jaroslavs tad noklausījās. Kāpēc viņi 
tā rīkojās? Vai tiešām divi stipri un vareni Glabātāji -  
Laika Glabātājs un Seno Valodu Glabātājs -  nevarēja pa
redzēt, ka viņus noklausās divpadsmitgadīgs pusaudzis? 
Jautājumi pazibēja viens pēc otra. Zēns nopūtās un pa 
ceļu devās uz Gaismas Templi uz Harija Gaišreģa Stun
du. Iespējams, ka pēc sarunas ar Glabātāju Sladagoru rīt
vakar kaut kas noskaidrosies.
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Reliģiska teorija 
par cilvēces rašanos

Pēc nelielas atpūtas pirmā gada audzēkņi jau atradās 
Laika Glabātāja mācību telpā. Visi pēc iespējas ātrāk gri
bēja dzirdēt Harija Gaišreģa stāsta turpinājumu par to, 
kādas vēl teorijas pastāv par cilvēka rašanos. Neviens pre
cīzi nezināja, tieši kad Laika Glabātājs ieradīsies mācību 
telpā. Bet bērni nešaubījās -  kas gan cits, ja ne Laika Gla
bātājs ieradīsies vispiemērotākajā Laikā. Zēni un meitenes 
vētraini apsprieda to, ko bija dzirdējuši pirms pusdienām.

-  Vispār tas ir absurds, -  Aleksandrs kaismīgi teica 
diviem zēniem no “Lapsas alas”, kas sēdēja viņam aiz mu
guras. -  Ļaužu muļķībai tomēr nav robežu. Vai tiešām 
tāda teorija, ka cilvēki ir pērtiķu pēcteči, varēja tik ilgi 
pastāvēt. Tas nozīmē, ka lielākais vairākums tagad dzīvo
jošās vecākās paaudzes pārstāvju to ir uzsūcis kopš paša 
bērnības. Vai daudzi patiešām ticēja, ka viņi ir pērtiķu 
pēcteči?
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-  Droši vien ticēja, -  Svjatoruss viņam domīgi atbil
dēja. -  Taču bija ari tādi, kas nepiekrita tādam atzinu
mam un neuzskatīja sevi par pērtiķu pēctečiem. Piemē
ram, mūsu Vecāki.

-  Bet tik un tā tas neizslēdz to, ka šāda hipotēze kā
dam bija ļoti izdevīga un kāds to centīgi sponsorēja, -  
Aleksandrs nerimās. -  Šie cilvēki bija un ir viltvār
ži. Viņi mānīja cilvēkus, slēpa no viņiem lietas patieso 
būtību.

- Vai ļaudis tika apmānīti vai ļāvās apmānam? Atce
rieties, ka tieši to mums sacīja Glabātājs Sladagors, - sa
runā iesaistījās bada. -  Neaizmirsīsim, lūk, ko: ja kāds 
kādu ir apmānījis, vainīgas ir abas puses: nelietis, kas ir 
apmānījis, un lētticīgais, kas ļāvies sevi apmānīt. Un kurš 
no viņiem vairāk vainīgs?

-  Bet krāpnieku vainu ari nevajag mazināt, -  Alek
sandrs emocionāli teica Ladai.

-  Bet varbūt vispār nevis nosodīt, bet gan gluži vien
kārši domāt ar savu galvu? -  skaļi prātoja Svjatoruss.

-  Tieši to mums šeit cenšas iemācīt, -  teica bada. 
-  Pievērsiet uzmanību tam, ka mums šeit nepiebāž galvu 
ar tādu informāciju kā parastajās skolās un augstskolās 
un neliek iekalt kaut ko tādā stilā, kā tas ir vērojams aiz 
Kalnu Mītnes sienām. Mūsu Stundās mēs kaut ko gluži 
vienkārši apspriežam un pārrunājam. Un šajā saskarsmē 
mēs nonākam pie atziņām...

-  ... kuras pašam gribas pierakstīt, lai neaizmirstu, - 
viņas vietā pabeidza Cisloboga Priesteris, kas pēkšņi bija 
parādījies mācību telpā.

Bet bērni jau vairs neizbrīnījās kā pirmajā reizē. Taču 
Jaroslavs atkal piefiksēja, ka arī šoreiz viņa ierašanos ne
viens nepamanīja. Kā viņam tas izdodas?
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-  Nu, ko, redzu, ka jūs Laiku neesat velti tērējuši, lai 
gan es mazliet aizkavējos. Mēs ar Rūnu Rakstu Zinātāju 
Virritu risinājām vienu āķīgu uzdevumu. Nu, vai turpi
nāsim mūsu nodarbību? -  viņš vērsās pie "vilcēniem” un 
“lapsēniem”.

-  Jā, -  bērni vienā balsī atbildēja, bet Jaroslavs sevī 
nodomāja, ka šī Zintnieku tikšanās varētu būt saistīta ar 
to sazvērestību, ko Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits cenšas 
organizēt pret Glabātāju Sladagoru. No tā brīža, kad viņš 
bija dzirdējis viņu sarunu, bija pagājis jau mēnesis. Tur
klāt atbilde uz jautājumu slēpjas kaut kur augstu viņam 
nezināmos kalnos. Arī priekšā pateiktais neko daudz ne
deva. Bet, spriežot pēc tā, ka Rūnu Rakstu Zinātājs Vir
rits un Laika Glabātājs Harijs Gaišreģis tiekas un divatā 
kaut ko apspriež, šaubu nebija -  viņi turpina iesākto, lai 
kas tas arī būtu.

Bet Čisloboga Priesteris turpināja:
-  Pirms pusdienām mēs apspriedām pirmo no teo

rijām, kas pastāv par cilvēces rašanos, -  Čārlza Darvina 
teoriju. Pacentīsimies palūkoties no citas puses. Kādas 
versijas jums vēl ir zināmas?

- Tās, kuras ir rakstītas Svētajos tekstos un kuras 
pauž dažādu reliģiju teiksmas, kulti un tradīcijas, -  teica 
Svjatoruss.

-  Tā. Ļoti labi, -  teica Laika Glabātājs. -  Un kā tās 
sauc?

-  Reliģijas teorija vai teorija par to, ka cilvēku radījis 
Dievs, -  sacīja Lada.

-  Ļoti labi, -  atkārtoja Čisloboga Priesteris. -  Tātad 
otra teorija, kas runā par cilvēka rašanos, ir reliģijas teo
rija. Jums droši vien ir zināms jēdziens “reliģija”. Vai ir 
zināms?
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-  Nu, protams, -  visi vienā balsī atbildēja.
-  Labi, un kas tad tā ir?
Jaroslavs atbildēja:
-  Tā ir noteikta Garīga mācība, kas faktiski paver at

tīstības un izziņas Garīgo Geļu. Visbiežāk tā izpaužas kā 
baušļi, kā sprediķi tempļos, tā ir ietverta Svētajos rakstos, 
to pauž dievkalpojumos, tā ietver aizliegumu sistēmu 
attiecībā uz rīcību, par kuru Dzīves laikā vai pēc nāves 
tiek saņemta atmaksa. Mūsdienās pastāv samērā daudz 
reliģisko kultu. Lie paver daudz ceļu, un katrs cilvēks sev 
atrod to, kurš viņam šķiet tuvāks.

-  Malacis, pusaudzi, tu dzīvē tālu tiksi. Tātad vai
rākums reliģisko mācību apraksta pasaules un cilvēka 
radīšanas procesu. Taču vienkāršajiem cilvēkiem grūtī
bas rada tas, ka visbiežāk tādi teksti ietver Tēlos šifrētas 
līdzības, tāpēc tie ne vienmēr ir uztverami burtiski. Tā 
vai citādi, bet vairākums reliģiju pauž atziņu, ka vai nu 
cilvēku ir radījis Dievs un cilvēki ir Viņa radīts mākslas 
darbs, vai Dievs ir radījis cilvēku no Savas daļiņas un cil
vēki ir Viņa pēcteči. Vairākums mūsdienu reliģiju pauž 
pirmo atziņu. Senāki kulti runā par otro variantu, proti, 
par to, ka cilvēks ir Dieva pēctecis.

-  Piedodiet, Skolotāj, -  Marina teica, -  tātad ide
ja par to, ka cilvēks ir Dieva radīts, nevis Viņa pēctecis, 
ir mūsdienīga? Bet savukārt uzskats, ka cilvēks ir Dieva 
pēctecis, proti, jaunākas paaudzes Dievs, ir Senāka?

c

Reliģija pauž centienus atjaunot vai nostiprināt 
saikni ar Dievu, tā cenšas atbildēt uz Dzīves izvir
zītajiem jautājumiem un palīdzēt rast vietu Dzīvē.

N
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-  Nē, Marina, gluži tā vis nav. Pareizāk sakot, tā nav. 
Daudzas Senās Tautas jau uzskatīja, ka tās ir savu Die
vu jaunrades rezultāts. Piemēram, tāda Tauta kā Šumeri. 
Sīkāk mēs par viņiem runāsim nākamajos mācību ga
dos. Proti, gan Senatnē pastāvēja, gan mūsdienās pastāv 
kā viens, tā otrs viedoklis par cilvēces rašanos. Abi šie 
viedokļi ietilpst daudzu Seno Tautu Garīgajā iestrādē un 
pasaules uztverē.

-  Bet kā tad lai zina, kurš no šiem viedokļiem ir pa
reizs? -  vaicāja Svjatoruss.

-  Abi šie viedokļi ir pareizi. Gluži vienkārši -  jārau 
gās ne tikai uz pašu Zināšanu un Ielu sistēmu, bet arī 
uz to redzes leņķi, kurā tā tiek pasniegta. No šejienes arī 
nāk jēdziens “redzes leņķis”. Kam gan citam, ja ne pašai 
Tautai un tās Zintniekiem jāzina sava izcelsme. Ja mēs 
gribam uzzināt kādas Tautas izcelsmi, tad pirmām kār
tām tas jāvaicā pašai Tautai. Bet, ja šī Tauta ir izzudu
si, tad jāielūkojas tās Garīgajā Mantojumā. Bet atkārto
ju -  nedrīkst aizmirst, ka daudz kas Garīgajās Teiksmās 
ir pasniegts Tēlu veidā, tāpēc burtiski tos uztvert neiz
dodas. Tā ir informācija zemapziņai, proti, dziļākajam 
cilvēka “Es”.

Daudzās Senajās Kultūrās uzskatīja, ka Dievs ir 
radījis gan Zemi, gan cilvēku virs tās, proti, cilvēks 
ir Visaugstākā radīts, Viņa radīts mākslas darbs.

-  Un mēs ar to strādāsim? -  jautāja Andarijs.
-  Protams, bet ievērojot pakāpenības principu. Glabā

tājs Sladagors jums šogad to mazliet pamācīs. Nākamajos

w
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gados jūs, strādājot ar senajām teiksmām, pilnveidosit sa
vas iemaņas, līdz tās kļūs par jūsu Zintnieciskās darbības 
instrumentu.

Tātad daudzu lautu Svētajās un reliģisko mācību se
kotāju grāmatās mēs varam atrast Dieva vai Dievu radī
šanas procesa un cilvēku radīšanas aprakstu. Piemēram, 
kristiešu Bībelē un musulmaņu Korānā. Protams, mums 
vajadzētu sākt ar mūsu Vēdisko kultūru. Tā ir senāka 
un mums tuvāka. Taču šobrīd mēs nesteigsimies un no 
vienkāršākā tuvosimies sarežģītākajam. Nāks Laiks, un 
ari cilvēces rašanos pārstrādāsim atbilstoši mūsu Senās 
Kultūras sakrālajām teiksmām. Bet pagaidām sāksim ar 
Bībeli. Vai jums visiem ir pazīstams šis vārds? Kas tas ir 
par sacerējumu?

-  Tā ir kristiešu Svētā grāmata, -  daži “lapsēni” teica.
-  Un ne tikai, -  papildināja Nastja.
-  Ļoti labi, -  teica Čisloboga Priesteris. -  Lūk, kas 

šajā sakarībā ir sacīts Bībelē. Tas ir pats tās sākums. Pir
mā nodaļa 27.-29. pants. Lasām.

Priesteris paņēma Vecās derības smago mūsdienu sē
jumu, atvēra un sāka lasīt:

“27. Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava Tēla, pēc Dieva 
tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.

28. Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: “Augļojie
ties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un 
valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu 
radījumu, kas rāpo pa zemi.”

29. Un Dievs sacīja: “Redzi, Es jums esmu devis vi
sus augus, kas nes sēklu, kas vien ir zemes virsū, un visus 
kokus, kas augļus nes ar sēklu sevī, tie lai jums būtu par 
ēdamo"
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Lūk, jums tipisks tā procesa piemērs, kā cilvēces ra
šanās process ir aprakstīts Svētajos tekstos. Parasti šis 
process netiek konkretizēts. Vispirms tiek runāts par ap
stākļiem, par priekšnoteikumiem, bet pēc tam par pašu 
radīšanas aktu. Lūk, piemēram, tā, kā teikts šeit, -  sacīja 
Čisloboga Priesteris.

-  Svētās teiksmas var ļoti daudz ko pavēstīt. Bet pa
gaidām mēs neanalizēsim Zintnieciskos tekstus, bet gluži 
vienkārši iepazīsimies ar cilvēka rašanās reliģisko teoriju.

-  Piedodiet, kādus tekstus? -  jautāja Nastja.
-  Zintnieciskos, -  atbildēja Harijs Gaišreģis. -  Tos 

pieņemts arī dēvēt par Svētajiem tekstiem. Šie vārdi ir si
nonīmi, proti, tādi, kuri dažādās aprindās apzīmē vienus 
un tos pašus jēdzienus. Ticīgajiem cilvēkiem tie ir Svētie 
Raksti, bet Zintniekiem un Priesteriem -  Zintnieciskie. 
Bet pats sacerējums ir viens un tas pats. Bet tā kā dau
dzās kultūrās un daudzām tautām ir savi Svētie Ziņtnie- 
ciskie teksti, tad to ir gana daudz. Taču, ja jūs pievērsī
sit uzmanību, tad, neraugoties uz to, ka daudzi no šiem 
sacerējumiem ir masveidā izplatīti, tos lasa samērā maz 
cilvēku. Galvenokārt izraugās kādus citātus un meklē 
atbildes uz konkrētiem, Dzīves izvirzītiem jautājumiem. 
Tas ir dabiski, tāpēc ka ir jābūt sagatavotiem, lai lasītu 
senos tekstus un iepazītos ar teiksmām. Pretējā gadījumā 
daudz kas nebūs saprotams. Gaismas Templī mēs jums 
iemācīsim, kā tas pareizi darāms. Bet tas būs nākamajos 
mācību gados.

Mūsdienu pasaulē ir maz cilvēku, kuri lasa tādus sa
režģītus un dziļus sacerējumus kā Vēdas, Bībeli, Korānu 
un citus. Galvenokārt tie ir Zintnieki un dažādu virzienu 
Priesteri, proti, tie, kuri spēj izprast uzrakstītajā ieslēp
to tekstu. Turklāt zināšanas ir iekļautas visās reliģijās,
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tātad ari Zintnieciskajos tekstos, kuri veido šo reliģis
ko mācību pamatu. Šie daudzie Svētie raksti attēlo gan 
Gaišās, gan arī tumšās pasaules un Dzīvības formas, kas 
tajās mīt. Ar laiku jūs arī apgūsit metodes, kā jāstrādā 
ar Senajiem tekstiem, turklāt kā ar tulkojumiem, tā ari 
ar oriģināliem. Šajā ziņā jums savās nodarbībās daudz 
palīdzēs Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits -  viņš jums rokās 
ieliks visas nepieciešamās Atslēgas, kas atdarīs durvis uz 
šīm zināšanām. Šajā ziņā viņam nav līdzīgu dzīvajos eso
šo Zintnieku vidū. Bet mēs novērsāmies no mūsu nodar
bības tēmas -  atgriezīsimies pie cilvēka radīšanas.

Piedodiet, Skolotāj! -  Marina atkal ierunājās. -  Vai 
mēs brīvajā laikā varam palasīt kādu Svēto Zintniecisko 
tekstu? Varbūt tas nav ieteicams?

-  Redzat, man nav tiesību jums aizliegt. Bet tā var 
izrādīties velta Laika tērēšana. Ir jāsagatavojas, lai varē
tu strādāt ar Zintnieciskajiem tekstiem. Jums pagaidām 
ir par agru ķerties pie tik sarežģītiem sacerējumiem. Jūs 
taču šeit mācāties tikai dažus mēnešus. Tāpēc nesteigsi
mies. Visam pienāks savs Laiks.

Tātad ar Bībeli mēs iepazināmies. Tagad palūkosim, 
kā cilvēka radīšanas proces aprakstīts Korānā -  musul
maņu Svētajos rakstos. Tur ziņas par šo tēmu ir izkaisī
tas pa dažādām nodaļām un dažādiem pantiem, vai, kā 
arābiski saka, pa sūrām un ajātām. Sūra ir nodaļa, ajāta 
ir pants. Lai vieglāk būtu orientēties, minēšu divus frag
mentus.

Laika Glabātājs paņēma citu grāmatu un lasīja:

-  38. sūra, 71. un 72. ajāta:
“Pastāsti viņiem, kā tavs Kungs eņģeļiem pavēstīja: “Es 

radīšu cilvēku -  Ādamu - lai viņam ir pasaule! - no māliem.
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Kad es viņu būšu radījis un iedvesis viņam dzīvības noslē
pumu - garu -  paklanieties viņam cieņā un sveiciet viņu!”

Un vēl viens piemērs:

15. sūra, 28. un 29. ajāta:
“Un atceries, о Pareģi, radīšanas sākumu, kad tavs 

Radītājs - pasauļu Kungs - pavēstīja eņģeļiem: “Patiešām 
es radīšu cilvēku no smaržīga bieza māla, kas izliets formā 
un maina savu krāsu. Kad es viņam piešķiršu pilnīgu for
mu, pabeigšu viņa radīšanu un iedvesīšu viņam Dvēseli, 
kura pieder Man, godinot un sveicinot viņu, paklanieties 
viņam ”

Nākamajos mācību gados jūs uzzināsit sīkāk visu šo 
Svēto rakstu vēsturi un to, kā šie raksti ir savstarpēji sais
tīti viens ar otru. Faktiski tie apraksta vienas un tās pa
šas parādības un papildina viens otru. Bet Vēdiskajiem 
tekstiem mēs šodien pieskarsimies īsumā. Lūk, kas šajā 
sakarībā ir sacīts vienā Indijas Vēdiskajā tekstā -  Šrīmad 
Bhāgavatā:

“Kad uguns Agni izgāja no Viņa lūpām, tajās iegāja 
visi Visuma valdnieki, ieņemdami viņiem atvēlēto vietu. 
Uguns enerģija dzīvajai radībai paver iespēju savas domas 
ietērpt vārdos...

Pēc tam izveidojas divas Kunga acis Visuma formā. 
Tajās līdz ar redzes funkciju iegāja Saule, gaismas pavēl- 
niece. Tā dzīvās būtnes ieguva spēju saskatīt formas...

Kad atdalījās un izveidojās divas rokas Visuma formā, 
tajās iegāja Indra, debesu valdnieks. Tā dzīvās būtnes ie
guva spēju kārtot lietas un iegūt iztikas līdzekļus...
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Pēc tam atdalījās un izveidojās divas kājas Visuma 
formā, kur līdz ar kustību funkciju iegāja Pusdievs, vārdā 
Višnu. Tā dzīvās būtnes ieguva spēju kustēties un nonākt 
vajadzīgajā vietā...

Kad atdalījās un izveidojās saprāts Visuma formā, tajā 
līdz ar spēju saprast iegāja Brahma, Vēdu valdnieks. Tā 
dzīvās būtnes ieguva spēju iepazīt šīs pasaules objektus...

Pēc tam atdalījās un gaismā parādījās sirds Visuma 
formā, un tieši tajā līdz ar domāšanas funkciju tajā iegāja 
Pusdievs Mēness. Tādā veidā dzīvā būtne ieguva sprieša
nas spēju...

Pēc tam no Visuma formas galvas parādījās debešķīgas 
planētas, no kājām - zemes tipa planētas, bet no vēdera - 
debesis. Šīs planētas apdzīvoja Pusdievi un citas dzīvas 
būtnes.”

Tagad es pacentīšos iezīmēt, tieši kā Visuma un cilvē
ka rašanās ir aprakstīta Slāvu Vēdiskajā Mantojumā. Tajā 
ir runāts par to, ka cilvēks ir nevis Dieva radīts, bet drī
zāk gan viņa projekcija cilvēku pasaulē. Saskaņā ar mūsu 
Senču Zināšanu Vēdisko sistēmu Dievs savā bezgalīgajā 
tieksmē pēc pašizziņas izpaudās Pasaulsēkas veidā un 
pats kļuva par visdažādāko Dzīvības formu lielo dau
dzumu. Šīs Dieva daļiņas ieguva noteiktu individualitāti 
un kļuva par Dvēselēm, proti, par patstāvīgām Dzīvības 
vienībām. Taču, iedziļinoties pats sevī, cilvēks saplūst ar 
Dievu un apzinās sevi kā vienotu veselumu.

Vēdu tekstos ir teikts, ka Dievs ir līdzīgs bišu spie
tam. Katra bitīte ir unikāla personība. Taču dzīva vie
nība ir bišu saime, no kuras atdaloties pat visstiprākā 
bite nespēj eksistēt. Visu cilvēka Dzīves procesu saskaņā 
ar mūsu Senču Vēdiskajām zināšanām var salīdzināt ar
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nektāra vākšanu. Bites izlido no stropa, savāc nektāru un 
ar guvumu atgriežas mājās. Tāds nektārs ir katra cilvē
ka Gudrība un dzīves pieredze, bet Dievs tas ir tāds kā 
“strops”, proti, sākotne, no kuras cilvēks atnācis.

Vienā no Slāvu Svētajiem tekstiem - “Vclcsa grāmatā” -  
(jūs šos tekstus apgūsit) ir minēta analoģija, ka cilvēks 
ir dzirksts no Dieva liesmas. Proti, cilvēks vienlaikus ir 
gan Dieva daļiņa, gan arī patstāvīga personība. Saskaņā 
ar Vēdisko Zināšanu sistēmu visi cilvēki, tāpat kā pārējās 
Dzīvības formas, Dvēseles dziļumos ir vienots veselums. 
Un, ja cilvēks iedziļinās sevi, viņš apzinās visa pastāvošā 
vienotību un izprot savu vienotību ar apkārtējo pasauli 
un visām daudzveidīgajām Dzīvības formām.

Lūk, tāds īsumā ir Visuma modelis saskaņā ar Vēdis- 
kās sistēmas Zināšanām. Turklāt saskaņā ar mūsu Sen
ču Zināšanām Visums neaprobežojas tikai ar to pasauli, 
kuru uztveram mēs. Vēdiskajā tradīcijā to pieņemts ap
zīmēt ar vārdu “esība”. Bet pastāv arī vēl citas pasaules -  
Nāvi, Slāvi, Prāvi, kā ari daudzas pasaules ar visdažādā
kajiem raksturojumiem. Visas šis pasaules daļēji izpaužas 
arī mūsu pasaulē.

-  Piedodiet, Skolotāj, -  ieteicās viens no “Lapsas 
alas” audzēkņiem, -  bet kādas Slāviem -  mūsu tiešajiem 
senčiem -  bija teiksmas par Pasaulsēkas un cilvēces ra
dīšanu?

-  Par to mēs runāsim nākamajā stundā, kas sauksies 
“Slāvu Tautu radu raksti”. Bet tagad turpināsim iepazīties 
ar cilvēces izcelsmes reliģisko teoriju.

Dažādu tautu Mācībās ari ir sastopama precīza sistē
ma attiecībā uz priekšstatiem par Paradīzi, Elli, Šķīstīta
vu un citām pasaulēm. Kā redzams, dažādām reliģiska
jām teorijām ir daudz kas kopējs.
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-  Tātad Pasaulsēkas radīšanas process un cilvēka ra
šanās ir cieši saistīta viena ar otru? -  jautāja Nastja.

-  Gudriniece! Tieši tā, -  sacīja Čisloboga Priesteris. 
-  Cilvēks nav atdalāms no Pasaulsēkas un tāpēc netiek 
aplūkots, atrauti no tās. Var teikt, ka cilvēka rašanās ir 
Pasaulsēkas, Visuma, visu pasauļu, realitāšu, īstenības un 
visu dimensiju radīšanas turpinājums.

-  Bet kā tas viss ir saistīts ar cilvēka Dvēseli? -  vaicā
ja Jaroslavs.

-  Zini, pusaudzi, man ne visai patīk, ka uzdod jau
tājumus, zinot uz tiem atbildi. Tu pats atbildēsi uz to. 
Padomā labi. Tu zini atbildi uz šo jautājumu. -  Laika 
Glabātāja vērīgais skatiens jau kuru reizi lika Jaroslavam 
noprast, ja Priesterim ir zināmas ja ne visas viņa domas, 
tad lielākā daļa gan.

-  Es domāju, ka Dvēsele ir primāra, bet fiziskais vai 
redzamais ķermeniskais apvalks -  sekundārs. Ja mūsu 
Dvēselēm ir jāiziet evolūcija mūsu ķermenī, tad Daba at
radīs veidu, kā noformēt mūsu ķermenim nepieciešamo. 
Bet galvenais ir garīgā evolūcija, nevis fiziskā.

-  Tātad abas teorijas, kas runā par cilvēka rašanos, 
nemaz nav tik atšķirīgas! -  mierīgi noteica Marina, kaut 
gan viņas acīs bija lasāma stipra pacilātība un sajūsma, 
kuru viņa centās neizpaust. -  Evolūcijas teorija galveno
kārt runā par pārmaiņām fiziskajā plānā, proti, cilvēka 
ķermenī. Bet, kad mēs sastopamies ar Garīgajām mācī
bām, tad saprotam, ka pastāv arī Garīgā evolūcija, proti, 
Garīgā attīstība un pilnveidošanās.

-  Marina, tu mani atkal iepriecini! -  izsaucās Čislo
boga Priesteris. -  Tu pati nonāci pie tā, ka nevajag dot 
priekšroku kādam no viedokļiem. Visi viedokļi savā ziņā 
ir pareizi, bet tie ne vienmēr atspoguļo visu aprakstāmo
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procesu dziļumu. Lai izprastu šo dziļumu, nepieciešams 
iepazīties ar dažādiem spriedumiem un savā apziņā tos 
sasaistīt tā, lai tie harmoniski papildinātu cits citu. Katrs 
spriedums -  tā ir dimensija. Bet šo dimensiju savieno
šana ved pie daudzdimensionalitātes. Vispirms mēs re
dzam punktu, pēc tam šis punkts izvēršas par nogriezni, 
un, vadoties pēc šādas pieejas, nogrieznis pārvēršas par 
kvadrātu, kvadrāts -  par kubu utt. Marina mēģināja di
vus, pirmajā acu uzmetienā diametrāli pretējus viedokļus 
savienot. Lai gan tas nav visai pārliecinošs, tomēr svarīgs 
solis pareizajā virzienā.

Harijs Gaišreģis ievilka elpu un turpināja:
Bet tagad mazliet parunāsim par to, tieši kā cilvē

ces rašanās ir aprakstīta dažādās Garīgajās mācībās un 
Tradīcijās. Šīs atšķirības dažādajās kultūrās es lūgšu atce
rēties un ierakstīt savās Zintnieku grāmatās, lai turpmāk 
mums būtu vieglāk apvienot dažādās Mācībās un Kultū
rās izkaisītās Garīgās zināšanas. Šumeru teiksmās cilvēku 
ir radījis viens no Vecākajiem Dieviem, vārdā Enki. Viņš 
cilvēkus izveidoja no māla.

-  Piedodiet, Skolotāj, ar kādu mērķu viņš tos radīja? - 
jautāja Jaroslavs.

-  Šumeru kultūra tieši ar to atšķiras no pārējām kultū
rām, ka tajā Vecajo Dievu rīcībai ir raksturīgs zemteksts. 
Enki cilvēkus radīja tālab, lai viņi Vecajiem Dieviem ie
gūtu zeltu.

-  Tātad Enki radīja cilvēkus kā palīgstrādniekus 
raktuvēs?! -  Aleksandrs un Andarijs nespēja slēpt savu 
izbrīnu. Gitu zēnu un meiteņu sejās atspoguļojās nesa
pratne.

-  Bērniņi, neaizmirsīsim par Tēlaino zemtekstu, -  
Harijs Gaišreģis pasmaidīja. -  Katram senajam tekstam
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ir vairāki uztveres līmeņi un ar zeltu var domāt ne tikai 
dzelteno metālu.

-  Bet saskaņā ar ēģiptiešu Garīgo kultūru vīrietis un 
sieviete ir radušies no Dieva Hepri asarām, kuras viņš iz
lēja pār zemi.

-  Kāda skaista līdzība! -  sajūsmā izsaucās Nastja. 
-  Bet tādā gadījumā, kāpēc Dievs Hepri raudāja?

-  Ēģiptiešu mitoloģijā par cilvēces rašanos nekas tieši 
nav pateikts, -  atbildēja Harijs Gaišreģis. -  Taču neaiz
mirsīsim, ka raud ne tikai no bēdām, mēdz būt arī prie
ka asaras.

Ja atļausit, Skolotāj, -Jaroslavs iesāka pēc tam, kad 
Skolotājs bija labvēlīgi pamājis. -  Jebkurā gadījumā asa
ras liecina par to, ka cilvēku vai šajā gadījumā Dievu 
Hepri kaut kas ir aizskāris līdz Dvēseles dziļumiem. Proti, 
ir bijis kāds aizkustinošs mirklis. Pareizi?

-  Pareizi, Jaroslav, turpini!
-  Cilvēks lej asaras tad, kad viņa iekšējās emocijas iz

laužas uz āru. Varbūt šajā Tēlainajā līdzībā ir runa par to, ka 
cilvēces rašanās ir Dieva-Ciltstēva iekšējo procesu izpaus
me ārējā pasaulē? Proti, cilvēks ir radies kāda dziļa emo
cionāla procesa rezultātā, procesa, kas izpaudies Dievā.

-  Zini, Jaroslav, tu jau samērā dziļi domā! Tiešām, asa
ras liecina par pārdzīvojumu, par iekšējo emociju izpaus
mi uz āru. Lūk, cilvēce Dievam Hepri ēģiptiešu Garīgajā 
kultūrā ir viņa asaras, proti, līdzeklis, ar kura palīdzību 
pašā Visumā, pašā Pasaulsēkā notiek pozitīvas pārmaiņas. 
Padomājiet par to “vilcēni”! Un jūs, “lapsēni” neatpalieciet 
no viņiem un izsakiet tikpat dziļus spriedumus!

Bet tagad aplūkosim vēl vienu teiksmu par cilvēces 
radīšanu. Tā ir Ziemeļu tautu, proti, skandināvu teik
smu, viņus vēl dēvē arī par Vikingiem, Normāņiem vai
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ziemeļniekiem. Saskaņā ar viņu priekšstatiem cilvēki nav 
cēlušies no Dieviem un Dievi nav viņus radījuši. Šeit mēs 
varam vērot ko īpašu, proti, Dievs ir “pabeidzis” veidot 
cilvēku. Saskaņā ar skandināvu tradīciju pirmie cilvēki 
bija Asks un Embla. Pasaules Okeāns viņus izmeta kras
tā, un šajā krastā viņus atrada trīs Dievi-Āsi -  Odins, 
Lokijs un Hēnirs. Bet cita leģenda vēsta, ka kopā ar 
Odinu bija nevis Lokijs un Hēnirs, bet gan viņa brāļi 
Vilijs un Vē. Leģendas oriģinālā Asks un Embla “bija bez 
likteņa” un viņi “bija bez elpas”. Bet tas nenozīmē, ka 
viņi bija miruši. “Bez elpas” šajā tekstā nozīmē tieši to, 
ka viņi bija “bez likteņa”, proti, viņiem nebija izpratnes 
par Dzīvi un savu vietu Tajā. Ko tad izdarīja Dievi? Viņi 
“iepūta dzīvību”, proti, eksistēšanu padarīja par pilnvērtī
gu Dzīvi. Kā jūs domājat, ko viņi šajā gadījumā piešķīra?

Skandināvu Garīgā Kultūra vēsta, ka Dievs Odins 
“atdzīvināja" pirmos cilvēkus, proti, deva viņiem 
Gudrību.

H

-  Gudrību, protams! -  vienlaikus iesaucās Lada un 
Marina. Viņas paskatījās viena uz otru un iesmējās.

Arī Laika Glabātājs pasmaidīja.
-  Vareni, meitenes! Proti, Odins un viņa līdzgaitnieki 

viņu nesalipināja un neradīja. Viņi gluži vienkārši deva 
cilvēkam Gudrību un līdz ar to pavēra viņiem iespēju 
dzīvot pilnvērtīgu Dzīvi, deva viņiem izpratni par Dzīvi 
un par Pasaulsēkas būtību.

-  Piedodiet, bet tas nepierāda, ka tieši tā ir radies cil
vēks kā suga, -  iebilda Aleksandrs.
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-  Bet tam es nepiekrītu, -  Lada teica savam draugam. 
-  Cilvēks ar to ari atšķiras no citām dzīvības formām, ka 
viņam piemīt zināma Gudrība un Zināšanas, kuru nav 
pārējām dzīvajām būtnēm. Ja nav Gudrības un Zināša
nu, tad tas nav cilvēks. Un cilvēce kā suga varēja parādī
ties tikai sapratnes un Gudrības rezultātā. Tā kā ārējais 
atspoguļo iekšējo, tad šī izpratne iedarbina cilvēka kā 
bioloģiskas sugas rašanās procesu. Proti, cilvēks nav tikai 
tas, kas dzīvo. īsts cilvēks ir tas, kurš saprot, kas viņš ir, 
kālab dzīvo un kā šajā nolūkā jādzīvo.

Laika Glabātājs izbrīnā pamirkšķināja acis un pa
smaidīja:

-  Zini, Lada, tu mani ar saviem spriedumiem pār
steidzi. Bet tas pēdējos gados nevienam nav izdevies.

Lai būtu cilvēks, nepietiek ar to, ka esi piedzimis 
šajā pasaulē, svarīgi ir saprast, kālab tu dzīvo un 
kur it tava vieta Pasaulsēkā.C_____ ______ J

-  Jā, grūti, protams, ir pārsteigt to, kurš nojauš no
tikumus un paredz tos, -  Jaroslavam pačukstēja Alek
sandrs, un pusaudzis pasmaidīja. Viņam taču ir taisnība.

-  Bet tagad savu stāstījumu papildināšu ar vienu in
teresantu detaļu. Vārdi “asks” un “embla” tulkojumā no
zīmē “osis” un “vītols”. Proti, runa ir ne tikai par cilvē
kiem, bet arī par koku pirmtēliem. Vai esat kādreiz dzir
dējuši, ka viens no Dvēseles evolūcijas ceļiem ir attīstība 
pa posmiem, sākot no kokiem, dzīvniekiem un beidzot 
ar cilvēku. Lūk, tāpēc daudzās Dzimtās bija savi Svētie 
koki un dzīvnieki. Iesaku jums padomāt par to un savas
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domas ierakstīt Zintnieku grāmatās. Uzskatiet to par mā
jas uzdevumu.

-  Cik interesanti! -  iesaucās Marina.
-  Piedodiet, Skolotāj, tieši kura skandināvu teiksma 

stāsta par cilvēka rašanos? -  jautāja Jaroslavs. -  Gribētu 
iepazīties ar to.

-  Šī teiksma ir aprakstīta vēdiskā sacerējumā ar no
saukumu “Vecākā Ēda” nodaļā “Vjolves pravietojums”.

-  Pateicos jums, es izlasīšu, tiklīdz radīsies brīvs 
laiks, -  sacīja Jaroslavs.

-  Tikai esi gatavs tam, ka nesapratīsi tik daudz, cik 
vēlētos. Ziemeļu Vēdu tekstiem vai, kā rietumu dialektos 
saka, ēdām ir ļoti sarežģīts izteiksmes veids un izklāsta 
forma. Tā ka lasi vērīgi un uzmanīgi. Ar Laiku, nākama
jos mācību gados mēs sīkāk iepazīsimies ar daudzu tautu 
priekšstatiem par cilvēces rašanos.

Tātad mūsu Stunda tuvojas nobeigumam. Es ceru, ka 
jūs šodien kaut ko esat apguvuši. Trešo mūsdienu hipo
tēzi par cilvēka rašanos mēs aplūkosim rit. Bet tagad, pēc 
īsa pārtraukuma, pastāstīšu jums par Slāvu izcelsmi un 
mūsu Dzimtu tiešajiem Senčiem. Tas ir izklāstīts vienā 
senā grāmatā, kuru pirms daudziem tūkstošiem gadu sa
rakstījuši Gudrības Dieva Velesa Priesteri. Grāmata tā arī 
saucas “Velesa grāmata”. Bet tagad Stunda ir beigusies, 
atpūtieties, apstrādājiet informāciju un pacentieties izjust 
to, ko šodien uzzinājāt.



Slavu Tautu izcelsme

Pēc neliela pārtraukuma bērni atgriezās mācību tel
pā, kur turpinājās nodarbība ar Hariju Gaišreģi. Laika 
Glabātājs sāka savu stāstījumu:

-  Tātad, kā es jums jau pagājušajā stundā apsolīju, 
ka tagad mēs parunāsim par to, kā ir radušās visas Slāvu 
Tautas. Cik es zinu, jūs ar Rūnu Rakstu Zinātāju Virritu 
jau mācījāties Slāvu valodu vēsturi?

“Vilka mājokļa” un “Lapsas alas” bērni piekrītoši pa
māja, nepacietīgi gaidīdami stāstījuma turpinājumu.

-  Jūs zināt, ka Slāvi ir liela Tautu kopība, kurām ir bi
juši kopīgi Senči. Atgādināšu, ka viņi veidoja trīs grupas -  
Austrumslāvus, Rietumu slāvus un Dienvidslāvus. Kurš 
mums atgādinās, kas attiecas pie Austrumslāviem?

Daži zēni un meitenes pacēla rokas.
-  Krievi, Ukraiņi un Baltkrievi, -  atbildēja Marina, 

kad Čisloboga Priesteris paskatījās uz viņu.
-  Lada, kuras Tautas pieder pie Dienvidslāviem?

186



-  Serbi, Horvāti, Maķedonieši, Slovēņi.
-  Gudriniece! Mums vēl ir palikuši Rietumu slāvi. 

Andarij, kuri tie ir?
-  Poļi, Slovāki un Čehi.
-  Labi. Galvenās Tautas jūs minējāt. Tagad virzīsimies 

tālāk. Jūs atceraties, ka Slāvi sadalījās šajos trijos atzaros 
lielās tautu lielās pārceļošanas rezultātā, kuru mūsdienu 
vēsturē pieņemts dēvēt par lielo tautu staigāšanu. Sakarā 
ar pārcelšanos uz citām zemēm notika reiz vienotās tautas, 
pareizāk sakot, ar kopīgu Mantojumu, pasaules uztveri un 
Garīgajām vērtībām saistītas Cilšu apvienības šķelšanās. 
Tas viss noveda pie tā, ka katra slāvu tauta sāka krāt savu 
garīgo pieredzi, pildot savu pienākumu Dzimtas-Ciltstēva 
priekšā. Tāpēc dažādi Slāvi uzkrāja dažādu pieredzi, kas 
atspoguļojās gan Kultūrā, gan valodā. Bet viņi visi kā bija, 
tā arī palika brāļi. Viņiem taču ir kopīgi Vecāki.

-  Piedodiet, Skolotāj! Kas bija šie Vecāki? -  Marina 
vaicāja Čisloboga Priesterim.

-  Par to mēs uzzinām senajā grāmatā, kuru sarak
stījuši Dieva Velesa Priesteri un kuru viņam arī veltījuši. 
“Velesa grāmata” mums stāsta par Pirmsenčiem.

Tāltālos Laikos virs Zemes dzīvoja sentēvs Bogu- 
mirs ar savu dzīvesbiedri Slavuņu. Un viņiem bija divi 
dēli un trīs meitas. Dēlus sauca par Sevu un Rusu, bet 
meitas -  par Drevu, Skrevu un Poļevu. Kad pienāca laiks 
meitām iziet pie vīra, Bogumirs devās meklēt viņām cie
nīgus dzīvesbiedrus. Taču dažādu Cilšu un Tautu vidū 
viņš tādus neatrada. Tad Dažbogs aizsūtīja pie Bogumira 
trīs savus Debesu Vēstnešus -  Utreņņiku, Poludeņņiku 
un Večerņiku. Un viņi apprecējās ar Drevu, Skrevu un 
Poļevu. No šīm trijām ģimeņu savienībām izveidojās trīs 
Ciltis -  Drevļāni, Kriviči un Poļāni.
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-  Skolotāj, bet kā tad Bogumira dēli? -  jautāja I.ada.
-  Bet no Sevas un Rūsa izveidojās citas Ciltis -  Se- 

verjāni un Rūsi. Un tas notika, kā mums vēsta “Velesa 
grāmatas” plāksnītes, “pirms divām tumsām pirms Di- 
ras” vai “pirms tūkstošiem gadu pirms Hermanarehas”. 
Bet tas ir XI -  IX gadsimts pirms p. ē. Līdz tam slāvu- 
āriešu ciltis dzīvoja Indijā svētajā Septiņupē -  tas ir Pen- 
džabas rajons. No turienes viņi gāja “saullēkta virzienā”, 
uz Donu un Dņepru, kur apmetās šo upju augštecē.

-  Bet kā viņi uzradās Indijā? -  vaicāja Lada.
-  Tas ir atsevišķs, tā sakot, aizvēsturisks stāsts. Sīkāk 

mēs to apgūsim nākamajos mācību gados.
-  Tātad Slāvu Dzimta sastāv no piecām galvenajām 

Ciltīm? -  Jaroslavs bija nolēmis precizēt.
-  Var arī tā teikt. -  Harijs Gaišreģis vērīgi paraudzī

jās uz zēnu. -  Šīs piecas Ciltis ir līdzīgas pieciem rokas 
pirkstiem. Kad mēs neko ar rokām nedarām, šie pirksti 
it kā atrodas atsevišķi cits no cita. Bet, kad mēs rakstām 
vai kaut ko darām, proti, veidojam, radām, vai kad mēs 
kaujamies vai sažņaudzam dūrītes, pirksti ir kopā. Tie 
vai nu tur pildspalvu, vai satver kādu priekšmetu, vai 
gluži vienkārši ir sažņaugti dūrē, lai atvairītu pretinieku.

Pirmajā acu uzmetienā šķiet, ka Slāvu Tautas mūsdie
nās nav īpaši saliedētas. Bet, tiklīdz mēs sākam izzināt, 
radīt vai nostāties uz Svētā kara ceļa, lai cīnītos par tais
nību, tā visi pirksti izrādīsies kopā vai visas Slāvu Tautas 
un Dzimtas iestāsies par vienotu veselumu.

Jūs taču piekrītat, ka ir problemātiski ar vienu pirk
stu turēt pildspalvu un rakstīt. Vēl jo vairāk tad, ja pārē
jie pirksti traucēs?

Daži bērni iesmējās. Laika Glabātājs pasmaidīja. 
Aleksandrs ieteicās:
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-  Skolotāj, bet tagad Slāvu Tautas ir visai nošķirtas. 
Vai tās spēs atkal apvienoties, kad pienāks Laiks un būs 
tāda nepieciešamība?

Čisloboga Priesteris atbildēja:
-  Tautas nošķirtība vai vienotība ir atkarīga no katra 

tās pārstāvja pasaules uzskata. Nav svarīgi, cik nošķirti 
vispār ir Slāvi. Svarīgi ir tas, cik viņi ir nošķirti tavā ap
ziņā un katra atsevišķā cilvēka apziņā. Ja tu, Aleksandr, 
nenošķir Slāvus, nenostādi vienus brāļus pretim citiem 
brāļiem, ja tu nenodali viņu robežas savā apziņā, tātad 
viņi ir saliedēti. Tāpēc nošķirtības vai saliedētības pakā
pe ir katra cilvēka iekšējais stāvoklis. Un jūsu ziņā ir no
teikt, vai mēs esam saliedēti kā vienas rokas pirksti dūrī- 
tē vai nošķirti.

Slāvu Garīgajā Kultūrā pastāv uzskats, ka mēs esam 
Peruna dēli, Dažboga mazdēli un Svaroga mazmazdēli. 
Svarogs ir Pasaulsēkas Vīrišķā sākotne, bet Lada-Diev- 
māte -  Pasaulsēkas Sievišķā Sākotne. Mūsu Dzimta ir sā
kusies no Dieviem, tāpat kā visas pārējās Tautas.

-  Vai visām Tautām ir kopīgs izcelsmes avots, vai tās 
visas ir dažādas? -  Marina vaicāja.

-  Kaut kādā ziņā visi cilvēki ir līdzīgi un vienoti, bet 
kaut kādā ziņā atšķirīgi. Visu Tautu galvenais izcelsmes 
avots ir Vienotais Dievs. Krievu valodā un slāvu Garīgajā 
Kultūrā to sauc par Sentēva Dzimtu vai par Visaugstā
kā Dzimtu, vai par Augstākā Dieva Svaroga Dzimtu. Un 
katrs Sentēva Dzimtu uztver atkarībā no savas izpratnes 
un vadoties no tā, kādas ir viņa sūtības īpatnības šajā 
Dzīvē. Šīs katras Tautas īpatnības atspoguļojas arī valo
dā. Proti, katra Tauta uzskata, ka tā cēlusies no saviem 
Dieviem un Dievietēm, bet tās visas ir cēlušās no Sen
tēva Dzimtas. Tā ka, no vienas puses, visas Tautas ir ļoti
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dažādas, bet, no otras puses, tās ir vienotas daudzvei
dībā. Taču līdz ar Svaroga nakts iestāšanos šī vienotība 
sāka pavājināties, un viena Tauta nostājās pret otru, un 
saticības un harmonijas vietā uz Zemes iestājās dishar
monija. Viena tauta gribēja dzīvot uz citas tautas rēķina. 
Mainījās cilvēku pasaules uzskats. Tas kļuva parazītisks, 
kas principā ir netipiski cilvēka iedabai.

Viena no visbīstamākajām parazītiskā pasaules uzska
ta izpausmēm ir augstprātība, proti, centieni izvirzīt savu 
Tautu augstāk par pārējām Tautām. Mēs, tā sakot, esam 
Dieva izraudzīti, bet visi pārējie ir otrās šķiras cilvēki vai 
vispār nav cilvēki. Piemēram, iztēlojieties cilvēka orga
nismu. Tas sastāv no orgāniem, bet orgāni -  no šūnām. 
Katra šūna ir atsevišķs cilvēks. Bet orgāns ir Tauta. Es 
uzdošu jautājumu: kas cilvēka organismā ir svarīgāks - 
smadzenes vai kuņģis?

-  Dīvains jautājums, Skolotāj! Kā tad tā var dalīt cil
vēku? Viņš taču ir viengabalains! -  skolēni sāka iebilst.

-  Ar veselām Tautām ir tāpat kā ar cilvēkiem. Tās vi
sas ir vienots organisms -  cilvēce. Bet iedomājieties, kas 
notiktu, ja kuņģis vai sirds sevi uzskatīt par galveno or
gānu, bet visi pārējie būs spiesti tam kalpot. Pie kā tas 
novestu?

-  Tas novestu pie šā orgāna slimības, -  Jaroslavs no
pietni sacīja. -  Un rezultātā -  pie visa organisma nāves.

-  Pareizi, “vilcēn”. Tad nu ir tā: tas, ja viena Tauta no
stājas “izraudzītās” 'lautas pozīcijās, proti, augstprātības, 
egoisma un lepnības pozīcijās un cenšas sev pakļaut citas 
tautas, noved pie visas cilvēces saslimšanas.

Cilvēce tagad ir nopietni slima. Un jūs visi varat dot 
savu ieguldījumu tās atveseļošanā. Galvenā cīņa, kas cil
vēces iekšienē norisinās dažus pēdējos gadu tūkstošus, ir
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cīņa starp J aun radītāj a pasaules uzskatu un parazīta-pa- 
tērētāja pasaules uzskatu, kas savu netikumību pamato ar 
savu sevišķumu.

Iegaumējiet -  visi cilvēki ir brāļi, tas tiešām tā ir. Bet 
katra tauta ir unikāla un neatkārtojama. Tai ir sava ipaša 
sūtība, un ne vienmēr vienas Tautas standarti der citai 
Tautai. Tautas ir brāļi, bet tās tomēr atšķiras. Bet šo at
šķirību būtība parādās daudzkrāsainībā, daudzpusībā un 
daudzējādās izpausmēs. Tās ir vienotā dažādas šķautnes. 
Bet katra šķautne ir savā ziņā noderīga, unikāla un īpaša. 
Turklāt neviena tauta neatrodas augstāk par citām. Tāpat 
kā neviens cilvēks neatrodas augstāk par otru. Katram 
cilvēkam ir jāatrodas savā vietā un jākalpo visam “orga
nismam” -  Dievam un cilvēcei.

Sakiet, kāds ir katras organisma šūnas uzdevums?
-  Kalpot visam organismam, -  atbildēja pirmā gada 

audzēkņi. -  Lai organisms būtu vesels un plauktu un zeltu.
-  Pareizi, malači. Tāpat arī katrs cilvēks. Viņš pilnvei

dojoties kalpo Patiesībai vai Sentēva Dzimtai. Bet katram 
ir savs pilnveidošanās ceļš. Kāds gatavo koka mēbeles, 
bet kāds ir policists, kas gādā par sabiedrisko kārtī
bu ielās, bet kāds skolā ir skolotājs, kas māca bērniem 
Patiesību. Un ir Zintnieki, kas kalpo Patiesībai, veicot 
Svētas darbības un mācot Zintnieku jauno paaudzi. Bet 
neviens no viņiem neatrodas ne augstāk, ne zemāk. Kat
ram jāieņem sava vieta. Tas ir tik vienkārši un sarežģīti 
vienlaikus.

Tāds pasaules uzskats veido pareizu attieksmi pret 
citām tautām. Citu Tautu pārstāvji nav slikti. Viņi nav 
ne sliktāki, ne labāki. Viņi gluži vienkārši ir citādi. Tas 
pats attiecas uz citu Tautu Dieviem un Dievietēm. Bet, ja 
cilvēks sāk pielūgt svešus Dievus, nevis savējos, tad savā

191



sirdī ielaiž citus Tēlus, kas ne vienmēr saskan ar viņa Sū
tību Dzīvē. Tāpēc citu lautu Garīgā Kultūra ir jāapgūst 
un jāzina, jāizturas pret to godbijīgi un ar cieņu, bet ne
kādā gadījumā nav jāpielūdz un nav jāmazina cieņa pret 
savu Garīgo Kultūru, saviem Dieviem un Senčiem, lai 
cilvēks gluži vienkārši neizkritu no savas Dzimtas kopī
gās Dievišķās Plūsmas. Un ne pie kā laba tas nenoved. 
Tāpēc atcerieties un godiniet savus Senčus un Dievus -  
savu Dzimtu Aizbildņus. Viņi palīdzēs jums atrast sevi 
un savu Patieso Ceļu.

Starp citu, cienot savu Dzimtu Vecajos, jūs īstenojiet 
saikni ne tikai ar Saviešiem, bet arī ar Dieviem-Aizbild- 
ņiem un vienlaikus ar Sentēvu Dzimtu, proti, ar Vienīgo 
Daudzveidīgo Dievu. Un vajadzīgajā brīdī Debesu Dievi 
nepametīs savus pēctečus.

Lūk, kas šajā sakarībā ir teikts tajā pašā “Velesa grā
matā”: “Jūs paskatieties apkārt un ieraugāt sev priekšā 
to putnu, un tas aizvedis jūs pretim uzvarām pār ie
naidniekiem, jo jebkur, kur mūs ved Sva, tur uzvar.”
Un pat pats Peruns ar savu Debesu karapulku nonāca 
uz Zemes un grāva ienaidniekus, palīdzot mūsu Senčiem 
aizsargāt savu Tēvzemi tieši pret tiem, kuri jau bija zau
dējuši Jaunradītāja pasaules uzskatu un nostājušies uz 
parazītisma ceļa, cenšoties dzīvot uz mūsu senču rēķina.

Nu, ko, vai esat noguruši? -  iesmējās Harijs Gaišreģis.
-  Nē, -  vienā balsī iesaucās “vilcēni” un “lapsēni”.
-  Labi. Tātad ir īstais Laiks beigt mūsu nodarbību.
-  Kāpēc? Mēs taču vēl neesam noguruši! -  iesāka 

pusaudži, bet Čisloboga Priesteris pacēla roku, un visas 
balsis uzreiz apklusa. Iestājoties klusumam, viņš bilda:

-  Atpūšas jau ne tikai tad, kad ir noguruši. Atpūs
ties vajag, lai nenogurtu. Mēs tiksimies citās stundās un
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turpināsim aplūkot vēl daudz interesantu tēmu. Bet ta
gad atpūtieties.

"• Tas, kurš ciena savu Dzimtu un Sentēva Dzimtu, 
savu Dzimto Kultūru, Tradīcijas un Mantojumu, 
vienmēr var sagaidīt Debesu Spēku atbalstu cīņā 
ar tiem, kuri iet pa tumšo ceļu un cenšas dzīvot uz 

^  citu rēķina.



Grāmatu glabatuves slēptuvē

-  Stunda bija interesanta, vai nav tiesa? -  Lada vēr
sās pie Jaroslava, kad viņi devās ārā no mācību telpas. 
-  Man ļoti patīk nodarbības ar mūsu Zintniekiem. Katrs 
no viņiem -  ir noslēpumu glabātuve. Bet galvenais, ka 
viņu iekšējā pasaulē nevar iekļūt.

-  Jā, tas ir noslēpums, -  piekrita Jaroslavs, domādams 
par Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita un Laika Glabātāja sa
zvērestību. Viņš draugiem tā arī neko par to nebija stās
tījis. -  Bet tagad es gribu doties uz grāmatu glabātuvi, lai 
izlasītu Vecāko Ēdu un konkrēti “Vjolves pravietojumu”. 
Mani ļoti ieinteresēja tēma par darbu ar Zintnieciskajiem 
tekstiem.

-  Bet Laika Glabātājs neieteica mūsu vecumā ķerties 
pie tiem, -  iesāka Lada.

-  Es domāju, ka nekas slikts nenotiks, ja kaut vai pa
mēģināšu to izdarīt. Ja vēlies, nāc man līdzi. Un tu arī, 
Nastja, -  Jaroslavs vērsās pie otras savas draudzenes, kas
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arī iznāca no mācību telpas, kad Laika glabātāja Stunda 
bija beigusies.

Es gan gribēju jūs aicināt mazliet pastaigāties pa 
Kalnu Mītni, -  Nastja nedroši teica Ladai. -  Tagad ir tik 
brīnišķīgs laiks, un, kopš esam ieradušies Gaismas Tem
plī, mēs tā arī neesam lāgā izpētījuši Kalnu Mītnes ap
kārtni, izņemot divas nelielas pastaigas ap Svētnīcu. Bet 
te ir par ko papriecāties, un gribas tuvāk iepazīties ar šīs 
brīnišķīgās apmetnes iemītniekiem.

- Turklāt mēs galvenokārt orientējamies uz Glabā
tājiem, bet gribētos iepazīties ar tiem cilvēkiem, kuri 
šeit gluži vienkārši dzīvo, -  draudzeni atbalstīja Lada.

Mums taču nav aizliegts pastaigāties pa apkārtni. Vai 
tev nešķiet, ka ir interesanti palūkoties, kas tur notiek?

-  Protams, ir interesanti, -  piekrita Jaroslavs. -  Bet es 
tik un tā gribu doties uz grāmatu glabātuvi un pamēģi
nāt saprast to, kas ietverts Senajos tekstos.

- Nu, kā vēlies, bet es laikam gan piekritīšu Nastjai, 
un mēs pastaigāsimies pa apkārtni, -  Lada teica. -  Kas 
zina, varbūt reiz mēs tevi arī pierunāsim, -  viņa pajoko
ja. -  Bet tagad mēs gluži vienkārši palūkosimies, kas un 
kā. Lai tev veicas!

-  Un jums veiksmīgu pastaigu! -  iesaucās Jaroslavs 
un iekšēji līksmoja, ka tagad viņš beidzot varēs koncen
trēties. Viņš bija sadraudzējies ar meitenēm, tāpat kā ar 
Aleksandru, taču viņu klātbūtnē viņš nevarēja koncen
trēties un gremdēties pārdomās. Aleksandrs bija devies 
savās gaitās, tā ka arī viņš netraucēs pētīt Zintnieciskos 
tekstus.

Jaroslavs devās pa vairākiem labi apgaismotiem ko
ridoriem un nokļuva līmenī, kur atradās grāmatu glabā- 
tuve, Mūžības Tunelis un Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita
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mācību telpa. Tikai nevajadzētu tagad ar viņu satikties, 
nodomāja Jaroslavs. Viņš tagad ne sevišķi gribēja sastap
ties ar Seno Valodu skolotāja dažādas krāsas acu cau
rurbjošo skatienu. Tāpēc viņš atviegloti nopūtās, iegājis 
grāmatu glabātuvē. Pie dažādiem galdiem sēdēja mil
zumdaudz cilvēku, vairākums no viņiem vecumā no trīs
padsmit līdz septiņpadsmit gadiem. Visi nākamie Zint
nieki un Zintnieces. “Vajadzēs iepazīties ar vecāko klašu 
audzēkņiem,” viņš nodomāja.

Jaroslavs piegāja pie cienījama vecuma sievietes, kas 
izsniedza grāmatas. Tā bija Burtzine Ludmila. Jaroslavs 
pieklājīgi palūdza viņai Vecāko Ēdu un dažus citus Zint- 
nieciskos tekstus. Vecā Burtzine izbrīnā palūkojās uz 
viņu.

-  Tu uzreiz gribi lasīt tik daudz Zintniecisko tekstu? - 
viņa nesapratnē vaicāja. -  Tie ir ļoti nopietni sace
rējumi, un tev jāzina, ka tie ir gana sarežģīti. Parasti tad, 
kad tos analizē, cilvēki virzās pakāpeniski, uztverot senās 
teiksmas citu pēc citas. Es tev nevaru dot visas grāmatas 
uzreiz, kā tu gribi. Tas ir bīstami tavai veselībai.

-  Bet ko tad jūs varat man izsniegt? -  jautāja Ja
roslavs, tik tikko valdīdams sarūgtinājumu.

-  Vienīgi Vecāko Ēdu, turklāt ne visu, bet tikai tevi 
interesējošo nodaļu “Vjolves pravietojums”. Ar to pagai
dām aprobežosimies. Vai jums to kā mājas darbu uz
deva?

-  Nē. Gluži vienkārši es pats gribu palasīt, -  īgni at
bildēja Jaroslavs.

-  Nu, ko, pusaudzi, lai notiek pēc tava prāta.
Sieviete izsniedza viņam grāmatu, un Jaroslavs apsē

dās uz sola pie garā galda un sāka lasīt. Viņš ilgi lasīja 
tekstu, līdz atrada vajadzīgās rindiņas:
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Trīs āsi
reiz piegāja pie jūras, 
labie, varenie 
staigāja pa pasauli, 
atrada krastā 
divus nedzivus,
Asku un Emblu, 
kuriem nebija Likteņu, 
kuriem nebija Dvēseļu, 
kuriem nebija ne prāta, 
ne ari asinis ritēja, 
kuriem nebija dzīvības krāsas:
Odins deva dvēseli,
Hēnirs deva saprātu,
Lodūrs deva asinis 
un dzīvības krāsu.

Jaroslavs izbrīnā konstatēja, ka nekas vairāk par cil
vēces rašanos nav teikts. Dīvaini bija arī tas, ka dažus 
pantiņus augstāk bija aprakstīta radīšana, taču nevis cil
vēku, bet Cvergu radīšana. Tā ir cita dzīvības forma, kas 
lipināta no māliem.

...'l ika izveidots Motsognīrs 
un tautā nosaukts par pirmo cvergu, 

otrais bija Durīns, 
pēc Durīna un citu cvergu vārdiem 
cilvēkveidīgos 
iztipināja no māliem:
Nii un Indi,
Nordri un Sudri,
Austri un Vestri,
Altionovu, Dvalinu,
Biveru, Baveru,
Bjomburi, Nori 
Anu un Anaru 
Li, Mjodvitnīru...
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Jaroslavs atcerējās, ka Harijs Gaišreģis Stundā bija 
runājis par to, ka Sumeru teiksmas vēsta, ka cilvēks bija 
izveidots no māliem. Bet saskaņā ar skandināvu teik
smām Cvergi bija veidoti no māliem. Šumeri, runājot 
par izveidošanu no “māliem”, to attiecināja paši uz sevi, 
bet skandināvi -  uz citu Dzīvības formu. Vai te nav runa 
par Šumeriem un citām Tautām, kuras sevi uzskatīja 
par izveidotām no māliem? Par to jāpadomā, nolēma 
Jaroslavs. Tas jāpapēta sīkāk.

Šumeri uzskata, ka cilvēce bija izveidota no mā
liem, bet skandināvu Garīgā Kultūra pauž atzi
ņu, ka no māliem bija izveidoti Cvergi -  punduri, 
rūķi, bet ne cilvēki. Ko tas varētu nozīmēt?

“Vilcēns” aizvēra “Vjolves pravietojumu” un iegrima 
pārdomās. Viņam ienāca prātā Harija Gaišreģa vārdi, ka 
viņš var saprast mazāk, nekā gribētu. Varbūt Čisloboga 
Priesterim patiešām ir taisnība, un Jaroslavam nav jāpa
steidzina notikumi? Bet viņš taču grib visu zināt. Pat tad, 
ja ļoti gribas, nedrīkst pārkāpt pakāpenības principu.

Protams, Jaroslavs nenožēloja, ka bija atnācis uz grā
matu glabātuvi un pavadījis te vairākas stundas. Viņš 
maz ko spēja saprast, taču bija ieguvis pirmo pieredzi 
darbā ar Zintnieciskajiem tekstiem. Lai gan pagaidām ti
kai tulkojumā.

Jaroslavs nojauta, ka te ir kaut kas ieslēpts, viņš iz
juta kaut kādu dziļumu, bet tieši ko glabā šīs senās teik
smas -  to Jaroslavs pagaidām saprast nespēja. Tas viss 
bija pārāk sarežģīti. Vai gluži otrādi -  varbūt atbilde
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meklējama virspusē, un tas visu sarežģī? Jaroslavs atce
rējās, ko Glabātājs Sladagors viņam bija teicis tajā naktī, 
kad viņš devās Mūžības Tunelī, proti, ka cilvēki neievēro 
to, kas atrodas virspusē. Varbūt te ir tāpat? Varbūt te viss 
ir acīmredzams, bet viņš pats visu sarežģī?

Jaroslavs atcerējās, kā viņiem mācīja iegūt ziņas, iz
mantojot koncentrēšanos un juteklisko uztveri. Viņš aiz
vēra acis un centās novērsties no visām domām. Pēc tam 
virs grāmatas viņš lēni pacēla kreiso roku ar plaukstu uz 
leju un centās noskaņoties uz starojumiem, kas nāca no 
grāmatas. Zēns zināja, ka jebkurai informācijai ir savs 
starojums un to var noteikt pēc tā, ko jūt roka -  siltumu, 
aukstumu, vēsumu, smagumu vai vieglumu. Jaroslavs 
koncentrējās un vienlaikus pilnīgi atslābinājās. Un tad 
viņš tiešām izjuta dziļumu, mieru, spēku, kaut ko noslē
pumainu un vienlaikus kaut ko ļoti pazīstamu, bet ar uz
tveri neuztveramu.

ir*-
*!. Jebkuras grāmatas saturu var izjust ar rokas pali 

dzību. Šo parādību dēvē par sajūtu izziņu, proti, 
par spēju Tēlus uztvert ar jūtām, kas raisās pašā 
cilvēkā. Sajūtas kļūst spilgtākas un precīzākas, ja 
roku virs grāmatas tur ar plaukstu uz leju.

J

Šo pārdomu laikā Jaroslavs pievēra uzmanību tam, 
ka atveras grāmatu glabātuves durvis un savā ierastajā 
gaitā telpā ienāk Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits. Kad pus
audzis pamanīja Seno Valodu Skolotāju, viņu pārņēma 
aukstums. Viņš nenovērsa acis no sava Skolotāja, kaut 
gan centās to darīt tā, lai apkārtējie nepamanītu. Viņš
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atcerējās Marinas vārdus, lai pacenšas neizrādīt savu 
interesi.

Rūnu Rakstu Zinātājs piegāja pie Burtzines Ludmilas 
un kaut ko pateica viņai. Viņa pamājusi, devās projām un 
pēc neliela brīža atgriezās ar atslēgām un iedeva tās Rūnu 
Rakstu Zinātājam. Seno Valodu Glabātājs pateicās viņai, 
pēc tam devās pie sāndurvīm, atslēdz tās un ātri nozuda 
skatienam. Jaroslavs zināja, ka aiz šīm durvīm ir visintere
santākais - tās literatūras glabātuve, pie kuras nepielaida 
skolēnus. Uz durvīm bija uzraksts “Grāmatu glabātuves 
slēptuve”. Bet kas tur bija par grāmatām -  to Jaroslavs ne
zināja. Viņš atkal atvēra “Vjolves pravietojumu” un izli
kās lasām, bet pats gaidīja Rūnu Rakstu Zinātāju Virritu. 
Taču viņš nerādījās. Stundu gaidījis, Jaroslavs saprata, 
ka ilgāk sēdēt vairs nav jēgas, un gāja nodot grāmatu.

-  Pateicos jums! -  viņš vērsās pie Ludmilas.
-  Nu, vai saprati kaut ko? -  viņa smaidīdama vaicāja.
-  Vispār neko daudz, -  Jaroslavs atzinās. -  Es cerēju, 

ka tālāk būs vieglāk.
-  Protams. Zintnieciskie teksti prasa lielu uzmanību 

un koncentrēšanos.
-  Jā, jums taisnība, -  piekrita pusaudzis. Viņš nezinā

ja, kā lai izvaicā Ludmilu par to, kādas grāmatas glabājas 
aiz noslēpumainajām durvīm.

-  Šķiet, es šodien pirmo reizi redzēju, ka kāds ieiet 
pa šīm durvīm. Es domāju, ka pa tām nestaigā.

Ludmila iesmējās:
-  Kāda jēga būtu no nopietnām grāmatām, ja tās ne

viens nevarētu izlasīt. Tajā sekcijā var iekļūt ļoti šaurs cil
vēku loks. Pat ne visiem Zintniekiem ir tiesības tur ieiet.

-  Bet Rūnu Rakstu Zinātājam Virritam acīmredzot ir 
tiesības, -  Jaroslavs noteica.
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-  Bet kas gan cits lai lasītu Seno Valodu tekstus, ja ne 
Seno Rakstu Glabātājs? -  iecietīgi jautāja Burtzine.

- Jā, jums ir taisnība. Bet kādas grāmatas tur ir, ja 
nav noslēpums?

- Tur ir daudz grāmatu. Piemēram, tās, kuras līdz 
ar visu bibliotēku dažādos laikos dedzināja Aleksandri- 
jā, Cargradā Jaroslava Gudrā un Ivana Bargā bibliotēkā. 
Dažus eksemplārus izdevās izglābt, un tie tagad ir tur. 
Tur ir arī daudz tādu grāmatu, kuras mūsdienās pie
ņemts dēvēt par melno maģiju, proti, par metodikām, kā 
kontrolēt cita saprātu, pakļaut to savai gribai, apmierināt 
savu patmīlību un visu pārējo. Neviens no Zintniekiem 
to, protams, nepiekopj, taču piekopj citi cilvēki, kuri nav 
izturējuši pārbaudi ar varu un varenību un Garīgajā ziņā 
ir nogājuši no ceļa. Tāpēc Zintniekiem noteikti ir jāzina, 
kā iedarbojas šis metodikas, lai spētu aizsargāties, un, ja 
nepieciešams, neitralizēt viņus. Tur ir arī atsevišķa noda
ļa, kas veltīta Senajiem pravietojumiem. Vispār šajā sek
cijā ieiet visai reti un ārkārtējos gadījumos. Bet kas vēl 
tur glabājas -  tas tev nav jāzina. Tik un tā tu tur neno
kļūsi, lai kā ari censtos.

-  Es jau nemaz negrasos, -  Jaroslavs centās viņu 
pārliecināt, kaut gan iekšēji saprata, ka izliekas. -  Gluži 
vienkārši tas ir interesanti. Piekrītat, ka tad, kad esi no
kļuvis tik neparastā vietā kā Gaismas Templis vai Kalnu 
Mītne, gribot negribot centies noskaidrot, kas šeit ir. Te 
viss ir tik interesanti!

-  Tev taisnība, pusaudzi. Bet nu ej. Ir jau vēls. Ja vē
lies ko palasīt, nāc!

Jaroslavs paklanījās un devā uz “Vilka mājokli”. Pa 
ceļam viņš nodomāja, ka tikšanās ar Rūnu Rakstu Zinā
tāju Virritu grāmatu glabātuvē nebija nejauša. Lūk, tāpēc
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viņu vilktin vilka uz grāmatu glabātuvi. Viņš redzēja, ka 
Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits devās uz slēptuvi. Ko gan 
viņam tur vajag?

Lai kā Jaroslavs centās atvairīt šīs domas, viņš nonāca 
pie secinājuma, ka Virritu interesē melnās maģijas ma
teriāli. Kaut gan Jaroslavs lāgā nezināja, kas ir šī melnā 
maģija. Viņš bija dzirdējis, ka to Zintnieku Zinībās prak
tiski pielieto konkrētās dzīves situācijās. Bet, ja viņa pie
ņēmumi izrādīsies pareizi un Rūnu Rakstu Zinātājs kaut 
ko perina pret Glabātāju, tad pats fakts, ka viņš strādā ar 
tāda virziena grāmatām, lika Jaroslavam nodrebēt. Stei
dzami kaut kas ir jādara, acīmredzot nāksies pastāstīt 
draugiem. Turklāt pēc iespējas ātrāk.

• Maģija ir Zintnieku Zināšanu pielietošana, Zināša
nu par pārpasaulīgo. ^



Teiksmas par Milžiem 
dažādu Tautu Tradīcijās

-  Šeit tomēr ir ļoti interesanti mācīties, -  Lada tei
ca Jaroslavam, kad viņi kopā ar pārējiem “lapsēniem” un 
’’vilcēniem” mācību telpā gaidīja Glabātāju Sladagoru. 
-  Kaut ko tādu mēs tiešām citur nekur neuzzinātu.

Šajā brīdī sirmgalvis ienāca mācību telpā un uzsmai
dīja pirmā gada audzēkņiem. Bērni piecēlās un par god
bijības zīmi paklanījās, kā mēdza darīt katrā nodarbībā.

-  Nu, ko, draugi, ķersimies pie mūsu nākamās tēmas. 
Ne tik sen mēs runājām par arheoloģiju un par to, ka se
natnē bija Milži. Hs jums pat rādīju arheoloģisko atradu
mu attēlus, kas liecināja par to, ka senās teiksmas ir gana 
patiesas. Tagad iedziļināsimies šajā tēmā un pamēģināsim 
sistematizēt ziņas par Milžiem Senajā Kultūrā. Arheoloģis
kos datus par viņu eksistenci mēs pagaidām neskarsim.

Vai tas nav dīvaini -  ilgu laiku pēc Grēku plūdiem 
Tautas dzīvoja pašas par sevi un bija izolētas no daudziem
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saviem kaimiņiem, tāpēc ka tolaik bija ļoti maz iedzīvo
tāju. Un tomēr, neraugoties uz šādu izolāciju, daudzu pa
saules Tautu kultūrās ir sastopamas teiksmas par Milžiem. 
Šobrīd mēs šajā sakarībā nekādus secinājumus neizdarī
sim. Gluži vienkārši apkoposim, sistematizēsim un iegau
mēsim šīs ziņas, pacentīsimies tās salīdzināt un noskaid
rot, kas tām kopīgs un ar ko tās atšķiras. Vai esat gatavi?

Zēni un meitenes nepacietīgi māja ar galvu.

Arheologi ir atraduši un joprojām dažādās vietās 
pasaulē atrod Milžus, kaut gan par tādiem atradu
miem ir pieņemts klusēt.

-  Tātad vairākumā kultūras tradīciju Milži ir cilvē
kiem līdzīgas liela auguma būtnes. Vairākumā kultūras 
tradīciju viņi ir pretnostatīti cilvēkiem un viņu Die- 
viem-aizbildņiem. Avoti par viņu izcelšanos atšķiras no 
avotiem par Dievu un viņu pēcteču -  cilvēku izcelšanos. 
Viņu bojāeja dažādās kultūrās atspoguļota dažādi. Tas 
ir pamats, lai domātu, ka šie cēloņi bija vairāki un kat
rā Garīgajā tradīcijā ir saglabājusies kopīgā mantojuma 
daļiņa. Viens no cēloņiem bija Dieva vai Dievu sods par 
neticību un augstprātību. Citas ziņas liecina, ka viņi gā
juši bojā Grēku plūdos, par kuriem jūs uzzināsit nāka
majās nodarbībās. Tiek minēts arī trešais cēlonis. Tas ari 
ir saistīts ar Dieva atriebību. Bet te ir cits motīvs. Pirma
jā gadījumā Dievs soda Milžus par necienīgu attieksmi 
pret Viņu, bet otrajā gadījumā Dievs aizstāv cilvēkus, jo 
Milži uzbruka viņiem, atņēma bērnus, izlaupīja apmet
nes un nodarīja cilvēcei daudz ļauna.
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Milžu galvenie ienaidnieki bija Dievi un cilvēki. Pa
rastie laucinieki un pilsētnieki nespēja viņiem pretoties, 
tāpēc cīnīties ar viņiem bija spēkavīru pienākums, jo 
viņiem bija dāvāts liels spēks. Turklāt ir zināms, ka uz 
Milžiem stipri iedarbojās burvestības. Un visai bieži ar 
maģijas palīdzību izdevās uzvarēt tur, kur ieroču spēks 
nepalīdzēja.

Milžu intelektuālās un Garīgās spējas dažādās Kultū
ras ir atspoguļotas visai atšķirīgi. Vieniem Milži ir hao
sa spēka iemiesojums, turklāt viņi ir nikni, asinskāri un 
cietsirdīgi. Citiem Milži ir labsirdīgas un miermīlīgas 
būtnes, kuras turklāt ir arī Senās Gudrības paudēji, un 
daudzi varoņi no viņiem ir šo Gudrību mācījušies.

-  Piedodiet, tātad dažām Tautām Milži ir pastāvīgu 
draudu avots, bet citām -  Gudri un labsirdīgi aizbildņi? -  
brīnījās bada.

-  Pilnīgi pareizi, jaunā “vilcene”.
-  Bet kā tad lai mēs to savienojam? -  domīgi sacīja 

Aleksandrs.
-  Iespējams, ka dažādām Tautām bija atšķirīgas attie

cības ar Milžiem. Un tās būtiski atšķīrās, -  bada viņam 
atbildēja.

-  Tieši tā, meitenīt, -  sirmgalvis sacīja. -  Turklāt ne
drīkst aizmirst, ka visi cilvēki ir dažādi pat vienas Tautas

f

t

Dažādu tautu Garīgajās Kultūrās tiek minēts at
šķirīgs Milžu bojāejas iemesls; tas liecina par to, ka 
ir bijuši vairāki iemesli un katra Kultūra ir sagla
bājusi daļu šā mantojuma.
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ietvaros, un ko gan lai saka par dažādu Tautu Garīgo un 
Kultūras atšķirību. Lai gan viņi visi bija Milži, viņi tik un 
tā bija dažādi un visai atšķīrās cits no cita, tāpat kā at
šķiras cilvēki. Iztēlojieties, ka pie mums, piemēram, atlido 
svešzemnieki-citplanētieši un stājas kontaktos ar mūsdie
nu cilvēci. Bet tad, kad viņi aizlido mājās, viņiem jautā -  
kas Jarilas-Saules sistēmā ir mūsdienu cilvēce virs Zemes? 
Un kā jūs domājat, kā viņi raksturos mūsdienu cilvēci, ja, 
no vienas puse, bija saskārušies ar sirdsskaidras labsirdī
bas un cilvēcības izpausmēm, bet, no otras puses, ar ga
lēju cietsirdību, nelietību un zemiskumu? Ļoti pretrunīga 
cilvēce, turklāt arī svešu ļaužu vērtējumā. Bet kāpēc tad 
Milžiem vajadzētu būt visiem vienādiem kā izlasītiem?

3
Dažām Tautām Milži ir pastāvīgu draudu avots, 
bet citām - Senās Gudrības paudēji, no kuriem 
var mācīties.

Tāpēc nav jābrīnās, ka daži no viņiem ir labsirdīgi, 
bet citi -  ļauni, vieni -  gudri, citi -  muļķi. Tas taču ir 
dabiski -  viņi ir dažādi, tāpat kā cilvēki. Tagad palūkosi
mies, ko par Milžiem vēsta katra kultūra. Sāksim ar Slā
vu Kultūru, un konkrēti Krievu Kultūru. Slāvu teiksmās 
Milžus vēl dēvē arī par Volotiem jeb Veletiem.

-  Tas atgādina Slāvu Gudrības Dieva Velesa jeb Vo- 
losa vārdu. Vai tev tā nešķiet? -  Aleksandrs čukstēja Ja- 
roslavam. Viņš piekrītoši pamāja.

Bet Sladagors turpināja:
-  Tie ir Milži-spēkavīri, kuru reiz dzīvoja virs Zemes. 

Cilvēki runāja, ka no viņiem palikuši milzīgie kurgāni.
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Krievu cilvēki pret šiem spēkavīriem izturējās ar lielu 
cieņu un dēvēja viņus par pirmsenčiem un pirmiedzīvo
tājiem, proti, par tiem, kuri pirmie apdzīvoja šo pasauli. 
Sibīrieši joprojām uzskata, ka Milži bija pirmie un senie 
Sibīrijas iedzīvotāji. Kad šajā reģionā tika atrasti mamu
tu -  spalvām klātu Pirmsleduslaikmeta ziloņu -  milzīgie 
kauli, cilvēki tos uzskatīja par milžu kauliem.

-  Lai gan -  ko var zināt? Varbūt arheologi Milžu 
kaulus uzskatīja par mamutu kauliem, -  bada pačukstēja 
Nastjai. Meitenes sēdēja Jaroslavam un Aleksandram aiz 
muguras.

i

Slāvu Garīgajā Kultūrā Milžus dēvēja par Volo- 
tiem jeb Velesiem, kas skan līdzīgi Slāvu Gudrības 
Dieva Velesa jeb Volosa vārdam.

1

-  Interesanti arī ir tas, ka dažos Sibīrijas ciemos veci 
ļaudis teic, ka Voloti “dzīvi iegājuši zemē”, turklāt pilnīgi 
visa tauta. Bet, ko tas nozīmē -  to gan neviens skaidri 
nezina. Orlas apgabalā pētnieki cara laikā pierakstījuši 
šādu parunu. Atkārtoju mats matā: “Senatnē cilvēki bija 
“dieviņi”, bet mēs esam “bēduļi”, bet vēlāk cilvēki būs 
“vārguļi”: divpadsmit cilvēku vienu salmiņu cels tā, kā 
agrākie cilvēki pacēla tādus kokus, kas tagadējiem simts 
cilvēkiem nav pa spēkam.” Kā jūs domājat, par ko tā 
stāsta?

-  Laikam par to, ka cilvēka spēks būtiski samazinās, -  
sacīja “vilcēns” Igors.

-  Un vēl par to, ka Milži bija tagadējo cilvēku tiešie 
Senči, -  pabeidza Jaroslavs.
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Ļoti labi. -  Glabātājs Sladagors Mūžsenais bija ļoti 
apmierināts. -  Bet kā tad ar tām teiksmām, kuras vēsta, 
ka Milži ir bijuši cita veida dzīvās būtnes, ar kurām ir 
cīnījušies Dievi-Aizbildņi un dažādu lautu un Kultūru 
varoņi?

Spēkavīrs Svjatogors un Volhvs Vseslavjevičs ir Slā
vu Garīgajā Kultūrā visvairāk zināmie Voloti.

-  Varbūt Milži nebija senči visām Tautām, bet tikai 
dažām? -  skaļi prātoja Aleksandrs.

-  Acīmredzot dažādās Kultūras ar Milžu Tēliem nav 
domāts viens un tas pats. Iespējams, ka viņiem ir dažādi 
prototipi, -  prātoja Nastja.

-  Tieši tā! -  svinīgi noteica Glabātājs. -  Par to jūs 
pilnīgi pārliecināsities, kad pēc kāda laika jūs analizēsit 
tēmu “Daudzslāņainie Tēli”. Bet, ja kāda Tauta savu iz
celsmi saista ar Milžiem, tad tādā gadījumā labāk ir uzti
cēties tai. Kas gan to var labāk zināt, ja ne pati lauta un 
tās Glabātāji? -  Sladagors pasmaidīja. -  Bet tagad virzīsi
mies tālāk. Mūs tauta uzskata, ka pēdējiem Milžiem bija 
zināma tā dēvēta melnā maģija, ar kuras palīdzību viņi 
varēja viegli pārvērsties par čūskām un klintīm un tādē
jādi izvairīties no nevēlamiem kontaktiem ar cilvēkiem. 
Citas krievu Tautas glabātās ziņas vēsta, ka viņi pakāpe
niski kļuvuši mežonīgi un pārvērtušies par ļauniem un 
asinskāriem cilvēkēdājiem un tika iznīcināti karā ar cil
vēkiem. Slāvu kultūrā par vairāk pazīstamiem uzskatāmi 
Spēkavīrs Svjatogors un Burvis Vseslavjevičs. Vai esat 
par viņiem dzirdējuši?
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Tikai daži “Vilka mājokli” un “Lapsas alā” dzīvojošie 
pusaudži pacēla roku. Viņu vidū bija ari Nastja.

-  Es domāju, ka mūsu grāmatu glabātuvē jums no
teikti jāsameklē ziņas par viņiem. Tie ir tādi varoņi, ar 
kuriem obligāti jāiepazistas. Pateikšu jums tikai to, ka 
Svjatogors personificē vientuļa cīnītāja Tēlu. No viņa vēdī 
kas traģisks un tāda kā nolemtība. Viņš kā Dieva nepie
ņemts klīst pa pasauli, un pat zeme viņu atgrūž. Biļinās 
ir sacīts, ka zeme viņu nenes, un tāpēc viņš ir spiests pār
vietoties tikai pa Svētiem kalniem. Viņam nav ne māju, 
ne tuvinieku, ne ceļabiedru. Viņš ir vientuļš klejotājs.

Bet Burvis Vseslavjevičs ir atradis savu vietu cilvēku 
vidū. Teika vēsta, ka viņš pat kļuvis par Kijevas Kņazu, 
sapulcinājis karaspēku, vedis to ciņā ar ienaidniekiem un 
sakāvis viņu karapulkus. Viņš bija gan karotājs, gan Zint
nieks, kas savā Dzīves Ceļā apvienoja gan bruņinieka, 
gan Burvja gaitas. Es lūgšu, lai jūs sīkāk patstāvīgi iepa
zīstaties ar krievu Spēkavīru Tēliem.

Spēkavīrs Svjatogors personificē vientuļu cīnītāju, 
kas gluži kā Dieva nepieņemts klīst pa pasauli un 
nekur nevar atrast pielietojumu savai Gudrībai un 
Spēkam.

Bet tagad palūkosimies, ko par Milžiem vēsta Skan
dināvu Garīgā tradīcija. Jūs jau zināt, ka Slāviem un 
Skandināviem ir kopīga izcelsme. Daudz sīkāk mēs par 
to uzzināsim nākamajos mācību gados Gaismas Tempļa 
Skolā. Slāvu Tautas un Skandināvu Tautu Garīgā Kultū
ra sasaucas. Kaut gan Vikingu attieksme pret Milžiem ir
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mazliet citāda. Viņi par savu Sentēvu uzskata Milzi īmiru. 
Tā Pasaulsēkā bija pirmā būtne. Viņu izaudzināja un baro
ja Debesu Govs Audumla (Slāviem -  Zemuna). īmiru no
galināja pirmie Dievi -  Odins, Villijs un Vē (citā variantā 
Odins, Vings un Stars). Tā rezultātā izcēlās Grēku plūdi.

-  Hm, visur šie mīklainie Grēku plūdi, -  domīgi no
teica Aleksandrs.

-  Esiet pacietīgi, mani draugi! ļūs katrā ziņā sīkāk uz
zināsit par šo plūdu cēloņiem un sekām. Bet Skandināvu 
teiksmās ar īmira nogalināšanu ir attēlota Mūsu Senču 
(Odina un viņa brāļu) cīņa ar citu dzīvības formu, kura 
ieguva Zināšanas par mūsu sākotni. Tas ir pateikts ar De
besu Govs Audumlas piena Tēlu, proti, mūsu Ciltsmāte 
baroja Milzi, kuram pēc tam nācās “nolaist asinis”. Par šā 
Senā Kara cēloņiem, Kara, kurš izraisīja Grēku plūdus, 
mēs pagaidām nerunāsim. Bet mēs tiksim arī līdz tiem.

Skandināvu Garīgajā kultūrā ir saglabājušās ziņas, 
ka gājuši bojā visi Milži, izņemot divus - Bergelmiru un 
viņa dzīvesbiedri, kuras vārds nav minēts. Viņi ari at
jaunojuši Milžu dzimtu. Belgermira pēctečus dēvē par 
Jotuniem jeb Hrimtursiem. Es saprotu, bērniņi, ka jūsu 
priekšā ir daudz nosaukumu no dažādām valodu sistē
mām. Taču jums tie jāiegaumē, ja vēlaties kļūt par īstiem 
Garīgi izglītotiem cilvēkiem un vēl jo vairāk par Zintnie
kiem un Priesteriem.

Daudzās Senajās Kultūrās ir sastopams Govs tēls; 
tā ir Dzīvības Radītāja un Sargātāja redzamajā 
pasaulē. Ēģiptiešu variantā -  Dieviete Hatora.

b j p . ' ------------------------- — --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iļļ  njt

210



Jotuni pastāvīgi ir centušies Dieviem nolaupīt viņu 
sievas un burvju priekšmetus, tādus kā ābolus un Tora 
veseri, burvju Melniru. Saskaņā ar Skandināvu Garī
go Kultūru Milži dzīvoja Jotunheimā, viņu galvaspilsēta 
bija Utgarda, burtiskā nozīmē “nomaļais mājoklis”. Dievi 
Odins, Tors un citi karoja ar viņiem, līdz iznīcināja šos 
draudus.

Daudzas Senās Kultūras vēsta, ka Milžu bojāeja ir 
saistīta ar Grēkem. Kaut gan daudzi Milži tomēr 
šajā kataklizmā izdzīvoja, Milžu Laiks bija bei
dzies un vieta tika atdota cilvēku Laikam.

Zēni un meitenes savās Zintnieku grāmatās ātri ie
rakstīja faktus, lai vieglāk būtu tos iegaumēt un apgūt. 
Glabātājs Sladagors, pamanījis tādu centību, vairākas rei
zes atkārtoja un atbildēja uz audzēkņu jautājumiem.

-  Teiksmas par Milžiem sastopamas arī citām tautām. 
Indiešu Vēdiskajā Kultūrā tie ir Rakšasi, par kuriem mēs 
jau runājām. Kaut gan Rakšasi var mainīt izskatu un pār
vērsties par jebkuru dzīvu būtni, viņu augums ir gana liels. 
Par Milžiem ir norādes arī Bībelē. Saskaņā ar šo Kultūru 
ar Milžiem identificē iedzīvotājus, kurus dēvē par Debesu 
bērniem, kas uz mūsu Zemes ieradās pirms Grēku plū
diem un sāka sajaukties ar “Zemes meitām”. Bībeles ori
ģināla valodā viņus dēvē par nefilijiem, bet tulkojumā -  
par milžiem. Minēšu nelielu fragmentu no Bībeles: “To
laik virs zemes bija milži, it īpaši kopš tā laika, kad Dieva 
dēli sāka nākt pie cilvēku meitām, un viņas sāka viņiem 
dzemdēt: tie bija stipri, izsenis slaveni cilvēki.”
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Kā redzat, daudzās Kultūrās ir sastopams Milžu Tēls. 
Mēs tagad nesecināsim, kas viņi bija. Domājiet paši, izjū
tiet, iedziļinieties, meklējiet atbildes, un es esmu pārlieci
nāts, ka jūs gaida daudzi satriecoši atklājumi. Bet rit, kā 
jūs zināt, ir darba diena.

Tā kā jūs dzīvojat Mītnē, kur visi strādā, jums jāievē
ro šejienes kārtība. Tā sakot, bez darba arī zivi no dīķa 
neizvilksi. Pie viena jums būs iespēja labi pārdomāt Mil
žu tēmu. -  Glabātājs, noslēpumaini pasmaidījis, izgāja 
no mācību telpas.



Jaroslavs, tāpat kā pārējie Tempļa Skolas audzēkņi, 
uzreiz pierada pie tā, ka darbs Kalnu Mītnes labā ir ne
atņemama mācību sastāvdaļa. Viņš nevarēja paskaidrot, 
kāpēc, bet skaidri zināja, ka tas nāk par labu ne tikai 
Kalnu Mītnei un Tempļa Skolai, bet arī labvēlīgi ietek
mē mācību kvalitāti. Skolēni strādāja ne jau katru dienu, 
tāpēc tas viņus ne visai apgrūtināja. Jaroslavs bija ievē
rojis tādu tendenci -  kad viņus sūtīja darbos, nākamās 
mācību tēmas Tempļa Skolā izdevās apgūt daudz labāk. 
Bērni, veicot vienkāršas darbības, kontaktējās cits ar citu 
un centās dalīties savos apsvērumos par apgūstamajām 
tēmām.

Zēns priecājās par interesanto saskarsmi. Katru rei
zi viņiem bija jāveic citi darbi, un šodien Jaroslavam 
bija jādežurē ēdnīcā kopā ar duci pirmā un otrā gada 
audzēkņiem. Citastarpā viņam iegadījās mazgāt traukus 
kopā ar Marinu, pirmā gada audzēkni no “Lapsas alas”.
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Lada un Nastja bija nosūtītas sakārtot ēdamistabas, bet 
Aleksandrs devās cirst malku Tempļa Skolas dzīvojamām 
guļbūvēm. Jaroslavam un Marinai veicamais darbs bija 
vienkāršs un neprasīja daudz spēka, bija vajadzīga tikai 
centība. Tā kā Marina jau bija paguvusi parādīt sevi kā 
vienu no labākajām “Lapsas alas” skolniecēm, tad “vil
cēns” priecājās par iespējamo interesanto sarunu par 
Milžu tēmu -  viņu iepriekšējo tēmu.

Laiks vilkās lēni, un jaroslavs pirmais uzsāka sarunu:
-  Kā tev patīk teiksmas par Milžiem?

Man ļoti patīk šī tēma. -  “Lapsiņa” ar prieku ie
saistījās sarunā, it kā to vien būtu gaidījusi. -  Esmu 
daudz lasījusi par Milžiem un par šo tēmu runājusi ar 
Vecākiem.

-  Tad tu šajos jautājumos esi spēcīga. Lieliski! -  Ja
roslavs bija sajūsmināts par blakus guļbūvē dzīvojošās 
draudzenes centību. -  Pastāsti man par viņiem kaut ko 
vairāk nekā par viņiem runāja Glabātājs Sladagors.

-  Tas nav tik vienkārši, -  domīgi atbildēja meitene, 
ķeroties pie nākamā šķīvja un sākot to mazgāt. -  Gla
bātājs Sladagors pastāstīja par viņiem gana daudz. Man 
mazliet ir pazīstamas teiksmas par viņu eksistenci. Bet 
tagad es neesmu gatava pateikt par viņiem kaut ko kon
krētu. Indieši Milžus uzskatīja par kanibāliem, kas medī 
Amerikas pamatiedzīvotājus un ēd viņus. Protams, in
diešiem kaut kas nepatika, un viņi pastāvīgi karoja ar 
Milžiem, līdz tie izzuda pavisam.

- Interesanti, -  domīgi noteica Jaroslavs, nolicis iz
mazgāto krūzīti un paņēmis nākamo. -  Visur viens un 
tas pats motīvs, ka Milži ir naidīgi noskaņoti pret cilvē
kiem un galu galā iet bojā kā suga. Bet varbūt indiešiem 
viņu teiksmās ir kas īpašs par šiem milzeņiem?
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-  Nu, jā, ir kaut kas,- noteica Marina. -  Viņiem ir 
teiksma par to, ka Milži arī dzīvoja ciltīs un ka šīs ciltis 
karoja savā starpā un iznīcināja cita citu.

-  Milži karoja ne vien ar cilvēkiem, bet arī savā star
pā? - brīnījās Jaroslavs.

-  Jā, tieši tā, -  meitene atbildēja. -  Bet vai tā ir tik 
svarīga detaļa?

-  Protams! -  iesaucās “vilcēns”. -  Šī detaļa liecina, ka 
Milži nebija vienveidīgi un ka viņi atšķīrās. No šejienes iz
riet arī dažādā attieksme pret viņiem. Vieni Milži bija ka
nibāli, un tāpēc viņi ir iznīcināmi un padzenami, bet citi 
Milži -  Gudrības nesēji, un no viņiem mācās pat Dievi.

-  Dievi mācās no Milžiem? -  Marina uz viņu skeptiski 
palūkojās, pārtraukusi mazgāt traukus. -  Mini piemēru.

-  Tu saki, ka esi lasījusi par viņiem, -  Jaroslavs paš
apmierināti sacīja. -  Bet vai tad skandināvu Dievs Odins 
nemācījās no viņiem Gudrību?

Meitene kļuva domīga.
-  Zini, tev taisnība, es par to neiedomājos. Bet tas ir 

pareizi. Kaut gan vienā ziņā piemērs ar Dievu Odinu ne
runā par to, ka Dievi smēlās Gudrību no Milžiem.

-  Kāpēc tad ne?
-  Tāpēc, ka Skandināvu Dievi ir Asi. Bet viņi mazlie

tiņ nav Dievi. Pareizāk sakot, ne gluži Dievi. Tur viss ir 
sarežģītāk.

-  Kur tad ir starpība? -  vaicāja Jaroslavs.
-  Tas ilgi jāskaidro.
-  Mēs taču nesteidzamies, turklāt laika mums gana. 

Skaties, kāds trauku kalns! -  iesmējās “vilcēns”.
Marina pasmaidīja:
-  Nu, labi, lai notiek pēc tava prāta. Lieta tā, ka Dievi ir 

Debesu Viņsaules Spēki-Aizbildņi. Viņi ir pašpietiekami,
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turklāt viņi ir vēl vienotā veselā -  Dzimtas Sentēva Die
va -  daļiņa. Krievu Garīgajā Kultūrā, kā tu to zini, visu 
caurauž radniecības saites. Bet jēdziens “Āss” skandināvu 
Garīgajā Kultūrā nozīmē cilvēku, kurš jau Dzīvē Redza
majā pasaulē ir sasniedzis Dievam līdzīgu apziņas stā
vokli. Tāpēc Āsi ir līdzīgi Dieviem, bet viņi tādi kļuvu
ši, vēl dzīvojot Redzamajā pasaulē. Viņi ir Zemes Dievi, 
bet viņus mācījuši Debesu Dievi. Un, kad Āsi nomira, 
proti, pameta Redzamo pasauli, viņi kļuva par pilntiesī
giem bezrobežīgo pasauļu -  Slāvi un Nāvi -  pārstāvjiem. 
Asiem ir daudz izteiktāka un stiprāka saikne ar Debesu 
Dieviem nekā vairumam cilvēku. Tāpēc apkārtējie Asus 
uzskatīja par Dieviem.

-  Pagaidi, -  Jaroslavs pārtrauca “lapsiņu”. -  Vai Skan
dināvu jēdzienam “Āss” nav kas kopīgs ar slāvu “Az”?

-  Lūk, kas par lietu! Kad mēs sakām “Аз есмь”, tas 
nozīmē “es esmu”, “es dzīvoju”, “es eksistēju”, tātad mēs 
sakām “es pilnveidojos un atklāju sevī Dievu”?

-  Mani vecāki tieši tā arī teica.
-  Skaidrs, pateicos tev, “lapsiņa”! Šodien es daudz ko 

uzzināju. -  Jaroslavs bija ļoti pateicīgs Marinai par šo sa
runu.

Viņi vēl daudz ko pārrunāja. Zēns pat izjuta simpā
tijas pret jauno “lapsiņu”. Nebūtu slikti iekļauties viņas 
kompānijā, viņš nodomāja.

Daudzās mūsu Senču Garīgajās Kultūrās cilvēki at
šuvu Dzīvi centās būt līdzīgi Dieviem, atklāt sevī 
Dievišķas īpašības. Tā bija Slāviem, tā bija Skan
dināviem.
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Teorija par to, ka Zemi apdzīvojuši 
atnācēji no Kosmosa

Nākamajā dienā no rīta turpinājās nodarbība pie Lai
ka Glabātāja. Bērni Stundu pārtraukumā jau bija pagu
vuši apspriest divu iepriekšējo nodarbību tēmas un šo
dien gatavojās saņemt jaunu zināšanu “devu”.

-  Tātad pastāv arī citi uzskati par to, kā tieši cilvēks 
parādījies uz Zemes, -  savu stāstījumu turpināja Čislo- 
boga Priesteris. -  Saskaņā ar šiem priekšstatiem cilvēks 
noformējās uz citām Zemēm, bet uz mūsu Zemes ieradās 
no tālām Zvaigznēm un Galaktikām jau “gatavā” veidā.

Mazliet paprātosim par šo tēmu. Šo faktu ne apgal
vosim, ne noliegsim. Gluži vienkārši pieņemsim, ka tas 
tā ir. Kā jūs domājat, kādas domas tādā gadījumā būs cil
vēkam?

-  Viņam bija jāsāk apdzīvot mūs Zeme, attiecoties 
pret kā pret Māti, kas viņu ir pieņēmusi, -  sarunu uzsāka 
kāds no bērniem.
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-  Vai no šejienes nav cēlies teiciens -  Māte Zemīte 
trūdaliņa? -  vaicāja Marina. -  Godbijība pret Zemi un 
Dabu daudzējādā ziņā var apstiprināt šo cilvēces rašanās 
versiju.

's* 4nDaudzu Senatnes Tautu Garīgajā Kultūrā ir sagla
bājušās teiksmas par to, ka cilvēces Senči uz Zemi 
ir pārvietojušies no tālām Zvaigznēm, kur atradu
šās Debesu pirmdzimtenes.

1 bss*----------------------------------------------------------------------------1
-  Nē, tā gan nav, -  viņai nepiekrita Lada. -  Pats par 

sevi Mātes-Dabas kults nevar būt par apliecinājumu šai 
versijai kaut vai tāpēc, ka tam var būt citas saknes.

-  Kādas gan? -  Harijs Gaišreģis viņai jautāja.
-  Gluži vienkārši cieņa pret Zemi, attieksmi pret to 

kā pret Vecāku var izraisīt pateicība par to, ka Zeme dod 
Dzīvību tām formām, kuras mēs lietojam uzturā, proti, 
pret augiem. Ja nebūtu Zemes, mums nebūtu, ko ēst. Tā
pēc mēs pret Zemi izturamies kā pret barotāju, tātad arī 
attieksme kā pret Māti ir pilnīgi pamatota.

-  Bet, ja Zemi patiešām būtu apdzīvojuši atnācēji no 
Kosmosa, tad cilvēki tieši tā būtu attiekušies pret to, -  
mierīgi, apzinoties savu pašcieņu, Marina viņai atbildēja.

-  Ļoti labi, meitenes, -  sacīja Laika Glabātājs. -  Jums 
abām ir taisnība, un jūs abas esat apguvušas Mātes-Da
bas kultu. Jūs vēl to mācīsities nākamajos mēnešos, pat 
gados. Bet patiešām šā kulta pamatā ir pateicība. Atzī 
mēsim to arī savās Zintnieku grāmatās.

- Piedodiet, bet vai šā kulta pamatā nevar būt arī 
vainas apziņa? -  vaicāja Aleksandrs.

-  Ko tas nozīmē? -  nesaprata Lada.
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- Ja cilvēks ir atnācis uz Zemes no ārpuses, tad iz
pratne par to, ka cilvēks ir iespiedies dabas vidē, rada 
viņam vainas sajūtu attiecībā uz apkārtējo pasauli. Viņš 
taču ir sagrāvis līdzsvaru, kāds bija pirms viņa ierašanās. 
Šo iemeslu dēļ daudzos kultos un Kultūrās ir saglabāju
sies paraža,kopt zemi un noteiktu teritoriju. Šajā jēdzie
nā ietilpst apkārtējās vides aizsardzība no cilvēka dzīves 
un darbības radītajām sekām. It īpaši -  no nepareizas tās 
izmantošanas.

* 1Cilvēku joprojām māc vainas sajūta par dabas ba
lansa un līdzsvara izjaukšanu. Cilvēks pastāvīgi iz
jauc Dabas harmoniju, reizumis pat nevēlēdamies 
to. Tāpēc Zintnieki un Prātnieki visos laikos iestā
jušies pret postošo darbību, kas var nodarīt kaitē
jumu Dabai un tātad arī pašam cilvēkam.

1

-  Jā, tā ir interesanta doma, -  sarunā iesaistījās Ja- 
roslavs, atsaucoties uz Rūnu Rakstu Zinātāja vārdiem. 
Viņš Virrita un Harija Gaišreģa stundās centās nedomāt 
par Rūnu Rakstu Zinātāja slepeno saraksti, jo par viņu 
abu spējām lasīt skolēnu domas viņš jau zināja pēc sa
vas paša pieredzes. Viņš negribēja nodot sevi, tāpēc ar 
gribasspēku savas domas ievirzīja citā gultnē atbilstoši 
Stundas tēmai.

Labi, Aleksandr. Tu arī esi uztvēris šā jautājuma 
noteiktu aspektu. Vispār saskaņā ar šo versiju cilvēki no 
Debesjuma, proti, no dažādām Zvaigžņu kopām, ieradu
šies uz Zemes viļņu veidā. Šīs teorijas piekritēji noliedz 
tādu jēdzienu kā rasu ģenēze. Vai atceraties, kas no zi
nātnes viedokļa ir rasu ģenēze?
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Debesjums ir Zvaigžņu kopa Debesīs. Tam ir rak
sturīgs noteikts izstarojums, kas spilgtāk izpaužas 
konkrētos mēnešos.

-  Jā, viņi atdalījās no kopīgās cilvēku sugas kā atse
višķas rases, -  piebilda Aleksandrs.

-  Par to Marina runāja iepriekšējā nodarbībā, -  pa
pildināja Jaroslavs.

-  Bet kāpēc tie, kuri uzskata, ka Zemi apdzīvo atnā
cēji no Kosmosa, neatbalsta rasu ģenēzes ideju? Vai kāds 
to noskārst?

-  Saskaņā ar viņu priekšstatiem dažādu rasu cilvē
kiem nebija savstarpēju radniecības saišu un viņiem ir 
dažāds izcelsmes avots, kas nosaka viņu atšķirību ne ti
kai ādas krāsas ziņā, bet arī pasaules uztveres un Dzīves 
Sūtības līmenī, -  Marina atbildēja Laika Glabātājam.

-  Gudriniece, Marina! Tu lieliski proti domāt un 
analizēt. Tas tiešām tā ir. Es papildināšu, ka pētījumi par 
cilvēka rašanos, kuri ir veikti šajā virzienā, cieši saskaras 
ar tādu zinātni kā ufoloģija. Kas tā ir par zinātni?

“Vilcēni” un “lapsēni” apklusa.
-  Nezināt, tad es jums pateikšu. Vai jums ir zināms 

tāds jēdziens kā N1,0?
-  Protams, jā. Tas ir neidentificēts lidojošs objekts, -  

skolēni atbildēja.
-  Kā angļu valodā ir N1,0?
Visi klusēja.
-  Burtisko to tulko kā UEO. Bet pilnībā tas atšifrējams 

kā Unidentified fiying object, ko tā arī tulko -  neidenti
ficēts lidojošs objekts. No angļu valodas šā nosaukuma
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saīsinājuma UFO ari cēlies zinātnes nosaukums, kas bur
tiski nozīmē to pašu, ko neidentificēts lidojošs objekts, 
la ir zinātne par ārpuszemes civilizācijām, par atnācē
jiem un viņu interesi par mūsu Zemi, par N1.0 faktiem, 
bet tagad Jaroslavs mums pateiks, tieši kāda ir versijas, 
ka Zemi apdzīvoja atnācēji no Kosmosa, un šīs zinātnes 
saikne, zinātnes, kura, starp citu, nav oficiāli atzīta.

Tas nav retums, ka Zemi apmeklē citu Zemju un 
Zvaigžņu sistēmu civilizācijas. Ir uzkrājušās dau
dzas liecības par NLO -  neidentificētu lidojošu 
objektu -  atlidošanu uz Zemes. Zinātni, kas siste
matizē un pēta šos faktus, sauc par ufoloģiju. Šis 
nosaukums cēlies no angļu valodas abreviatūras 
UFO, kas tulkojumā nozīmē NLO.

«_ .*_9

Jaroslavs, mirkli padomājis, teica:
- Ja Zemes apdzīvošana ir notikusi no ārpuses, no 

kosmosa dzīlēm, tad tādā gadījumā ir jāpieļauj doma, ka 
aiz Zemes robežām jau bija eksistējušas civilizācijas, ku
ras atradās tik augstā tehniskās attīstības līmenī, ka bija 
iespējams starpplanētu lidojums, kura rezultātā varēja 
apmesties uz neapdzīvotās Zemes, l'ātad tas nozīmē, ka 
arī uz citām Zemēm dažādos Zvaigznājos un Galaktikās 
eksistē cilvēki un citas saprātīgas Dzīvības formas. Pro
tams, tas ir tieši saistīts ar to, ka tiek pētīti kontakti ar 
citplanētu civilizāciju pārstāvjiem.

-  Kā vienmēr, nevainojama atbilde, -  pasmaidī
ja Harijs Gaišreģis un vērīgi paskatījās uz Jaroslavu. 
Pusaudzim šķita, ka kāds rakņājas viņa smadzenēs, tik
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caururbjošs bija Čisloboga Priestera skatiens. Jaroslavs 
atgaiņāja visas domas par Rūnu Rakstu Zinātāju Virritu, 
kaut gan nebija pārliecināts, ka Harijs Gaišreģis jau nebi
ja noskenējis viņa galvā visu, ko gribēja.

-  Piedodiet, Skolotāj, -  savā parastajā maigā balsi Ma
rina pārtrauca viņa pārdomas, un Laika Glabātājs pievērsa 
skatienu viņai. -  Ja apdzlvošana ir notikusi no ārpuses, tad 
dažādu tautu teiksmās tam vajadzētu atspoguļoties.

-  Protams, Marina, tā arī bija. Piemēram, Vēdiskajā 
Garīgajā Mantojumā ir saglabājusies piemiņa par to, ka 
mūsu Zemi apdzīvoja no ārpuses atnācis jau noformējies 
cilvēks. Citiem vārdiem sakot, cilvēks noformējās nevis 
uz mūsu Zemes, bet gan uz citām līdzīgām planētām. Ir 
attiecīga teiksma par to, ka mums līdzīgi cilvēki dzīvo arī 
citās Zvaigžņu un Saules sistēmās. Tamlīdzīgas liecības ir 
arī daudzām citām tautām. Esmu pārliecināts, ka pasakās 
esat dzirdējuši teicienu: “Aiz trejdeviņām Zemēm.”

Bērni piekrītoši pamāja.
Bet, ja par Zemēm dēvē to, ko mūsdienu terminolo

ģijā apzīmē ar vārdu “planēta”, tad runa ir par lielu pārli
dojumu aiz Saules sistēmas robežām. Es mazliet aizsteig
šos uz priekšu un pateikšu to, ko mūsdienu astronomija 
pateikt nespēj.

Senči zināja, ka ap Jarilu-Sauli riņķo trejdeviņas, 

proti, divdesmit septiņas Zemes. No šejienes a rī cē

lies izteiciens - doties “aiz Trejdeviņām Zemēm”, 

tas ir, aiz Saules sistēmas robežām.

C --------- —--------- J
Jūs jau zināt, ka Sauli dēvē par Jarilu. Tad, lūk, ap 

Jarilu-Sauli riņķo divdesmit septiņas Zemes. Precīzāk,
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nu jau divdesmit sešas. Kādreiz bija divdesmit septiņas, 
kamēr Zeme starp Marsu-Oreju un Jupiteru-Perunu ne
bija iznīcināta. Proti, izteiciens “aiz trejdeviņām Zemēm” 
nozīmē ceļojumu ārpus Jarilas-Saules sistēmas jeb kā ta
gad saka -  aiz Saules sistēmas robežām. Un šis teiciens 
lidz mūsdienām ir saglabājies kopš tā brīža, kad Zeme 
starp Marsu un Jupiteru nebija pārvērtusies par astero
īdu joslu, bet bija tāda pati planēta kā mūsu Zeme. Starp 
citu, teiksmas liecina, ka uz tās arī bija Dzīvība, turklāt 
šo Zemi apdzīvoja cilvēki. Taču pēc tam, kad vārda tie
šā nozīmē planēta tika sarauta gabalos, dzīvajos palikušie 
cilvēki atrada patvērumu uz Zemes.

Pievērsiet uzmanību arī tam, ka cilvēkiem zvaigznes 
asociējas ar sensenu senatni. Jūs, iespējams, pat esat dzir
dējuši teicienu: “Vecs kā Zvaigznes Debesis.”

-  Varbūt Vecuma Tēls ir saistīts ar Zvaigznēm, pa
teicoties tam, ka cilvēki agrāk dzīvoja uz šīm Zvaigznēm 
un uz tām Zemēm, kuras ap tām riņķoja? -  Marina atkal 
jautāja. -  Tad jau kopš Zemes apdzivošanas cilvēki sāka 
uztvert Zvaigznes kā kaut ko tālu un vecu, turklāt Gud
ru, jo šī Gudrība tika atnesta arī uz Zemes. Tātad Zemes 
civilizācija ir mūsdienīga, bet Zvaigžņu -  Sena, un tā 
vienlaikus ir mūsdienu Zemes civilizācijas avots. Varbūt 
tāpēc Vecuma kā Senatnīguma Tēls dažās Rietumu valo
dās ir saistīts ar Zvaigznēm?

- Marina, man patīk tavu domu gaita, -  teica Laika 
Glabātājs. -  Tu pareizi domā. Es tikai mazliet papildinā
šu tevi. Tas, ko tu saki, izpaužas pat tādās parastās parā
dībās kā cilvēka tieksme naktī raudzīties uz Zvaigznēm. 
Sevišķi tad, kad cilvēks atrodas izvēles priekšā, vai tad, 
kad viņam ir kādas problēmas. Viņš it kā vērš savu ska
tienu uz Debesīm, lai Zvaigznes palīdzētu rast atbildi.
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Zvaigznes daudzējādā ziņā glabā to Gudrību, kas palīdz 
rast atbildi uz mokošo jautājumu. Un atbilde patiešām 
atnāk. To var izjust ar savu sirdi.

Lai jūs saprastu, par ko ir runa, uzdošu jums mājas
darbu. Kādā vakarā Kalnu Mītnē izejiet ārpus Gaismas 
Tempļa robežām un paraugieties Zvaigznēs. Vēlams, lai 
tā būtu bezmēness nakts -  tad Zvaigznes spīd spožāk 
un ir labāk redzamas. Pacentieties novērsties no jebkā
dām domām un neprātot ne par ko. Koncentrējieties 
uz Zvaigznēm un centieties saprast, kā tās ir saistītas ar 
jums. Izjūtiet savu vienotību ar tām un apzinieties, ka 
esat viens veselums. Un, ja jūs to izdarīsit pareizi, jūs 
nešaubīsities par to, ka mūsu apziņā un pasaules uzska
tā Zvaigznes Tēls ir cieši saistīts ar tālajiem Senčiem un 
Dziļāko Seno Gudrību, kas no šīm Zvaigznēm nonāca 
uz Zemes. Tas ir sava veida “zvaigžņainums” pasaules 
uzskatā, proti, Visuma Gudrība. Un, ja jūs esat jutīgi, 
sirsnīgi, pasaulei atvērti un Gaiši cilvēki, jūs uzreiz iz
jutīsit to lomu, kāda Zvaigznēm ir mūsu Dzīvē. Un uz 
to ir balstīta Lasīšana Zvaigznēs jeb kā tagad saka -  
astroloģija.

C;

V
1

Zvaigznes var dot atbildi uz jebkuru jautājumu 
Gluži vienkārši jāiemācās tajās ieklausīties un 
tās sadzirdēt. Bet tālab ir jābūt atvērtam Zvaig
žņu Gudrībai. Senatnē ļaudis zināja, ka cilvēks 
pēc nāves kļūst par Zvaigzni un turpina izgaismot 
Dzīves ceļu saviem pēctečiem. Zvaigznes ir mūsu 
Senči. No tām var un vajag mācīties tāpat kā no 
Senčiem.
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Stundas nobeigumā es gribu nolasīt fragmentu no 
“Velesa grāmatas”:

"Velti esam aizmirsuši vecos labos laikus un ejam, ne
zinot, kurp.

Un, kad atskatāmies, tad sakām, ka (tagad) kauna
mies iepazīt Navu, Prāvu un lavu un zināt un izprast Esī
bas visas četras puses.

Dažbogs radīja mums Olu (Visumu), kurā zvaigžņu 
gaisma mums spīd.

Un tās ir Sentēvu Dvēseles, un tās mums kā zvaigznes 
spīd no Īrijas...

Un tajā Bezdibenī Dažbogs mūsu Zemi pakāra, lai tā 
tur turētos.

Bet Prāvu Dažbogs ir darījis neredzamu, bet aiz tās kā 
pavediens stiepjas Java, kas arī veido mūsu dzīvi, bet, kad 
tā paies, iestāsies nāve.

lava ir tekoša un to rada Prava, bet pēc tās ir Nava.
Pirms tās Nava un pēc tās Nava.
Bet Prāvā ir lava.
Mācīsimies no senās (gudrības) un atgriezīsimies tajā 

ar savām dvēselēm, jo tā ir mūsu un tā nāk no dieviem.
Un, noskaitot (lūgšanu) dieviem, mēs ieraudzīsim sevī 

spēku -  dievu doto Dāvanu, bet veltīgi (neko no viņiem) 
neprasīsim.

Bet Sentēvu Dvēseles no Īrijas uz mums noraugās, un 
tur žēli raud un pārmet mums, ka mēs neievērojam Prā
vu, Navu un Javu...

Neievērojam un turklāt apsmejam īstenību...
Tikai ar skaidru Dvēseli un miesu lūdzot dievus, mēs 

dzīvosim kopā ar Sentēviem, ar dieviem saplūstot vienotā 
Patiesībā.

Būsim Dažboga mazdēli!
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Vēro krievu Опт, redzi, cik varens ir dievišķais Ourn, 
kas vienots ar mums!

Tāpēc radiet un runājiet kopā ar dieviem...

Kā redzat, Zvaigznes ir dzīvas, tās ir mūsu Senči. Pre
cīzāk sakot, mūsu Senči, aizejot uz citām pasaulēm, kļūst 
par Zvaigznēm un turpina raudzīties uz mums, priecājo
ties par mūsu panākumiem un atbalstot mūs grūtā brīdi. 
Tā uzskatīja senatnē, tā daudzi uzskata arī tagad. Tātad 
jūs, būdami pēcteči, vienmēr varat cerēt uz viņu palīdzību.

Šodien mūsu Stunda ir beigusies, es jau tāpat jūs 
mazliet aizkavēju. Jums tagad jāiet pie Glabātāja Sladago- 
ra. Jums šodien pie viņa būs svarīga nodarbība, un esmu 
pārliecināts, ka tā būs ļoti interesanta. Tā ka pasteidzie
ties un nenokavējiet! Bet mēs turpināsim nodarbības un 
ne vienu reizi vien atgriezīsimies pie šīs tēmas un citām 
tēmām.

Bērni trokšņaini sāka kravāt mantas un devās uz iz
eju.

M ā j a s d a r b s

Veiciet meditāciju, kuru Harijs Gaišreģis uzdeva sko
lēniem. Pamēģiniet sazināties ar Zvaigznēm un izjust 
tās ar savu sirdi.



Arheokosmika

Kad “vilcēni” un “lapseni” iegāja mācību telpā, Gla
bātājs Sladagors klusēdams stāvēja, pavērsis seju pret 
logu, un raudzījās uz Sauli. Viņš pagriezās un sveicināja 
bērnus ar galvas mājienu un vieglu smaidu. Visi ātri ap
sēdās savās vietās un sagatavojās klausīties.

-  Šodien mums būs ļoti svarīga tēma, -  Glabātājs teica.
Kā tas ne vienu reizi jau ir bijis, Glabātājs pamāja ar

roku, un uz tāfeles parādījās uzraksts: “Arheokosmika”. 
Bērni sāka sačukstēties.

-  Arheokosmika -  tā ir zinātne, -  sāka skaidrot Sla
dagors. -  Pareizāk sakot, viens no zinātnes saprātīgāka
jiem virzieniem, kas bija jau padomju laikā un kas radās 
tikai pirms dažiem gadu desmitiem. Taču tā bija nevis 
zinātne mūsdienu izpratnē, bet gan ļoti šauras zinātnieku 
grupas interese. Pagājušajā nodarbībā jūs ar Hariju Mūž
seno runājāt par to, ka Zeme ir apdzīvota no kosmiska
jām dzīlēm. Vai tiesa?
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-  Jā! -  māja bērni.
-  Tagad mēs turpināsim šo tēmu, un daudzējādā ziņā 

jūs varēsit labāk izprast jautājumu par Zemes apdzīvoša- 
nu un ufoloģiju, pateicoties arheokosmikai.

-  Kas man pateiks, ko pēta ufoloģija?
Marina un Lada pacēla roku. Glabātājs vērsās pie La

das, un viņa sacīja:
-  Ufoloģija pēta kontaktus ar neidentificētiem lidojo

šiem objektiem.
-  Marina, vai gribi papildināt?
-  Ufoloģija pēta ari visu to, kas pateikts par šiem objek

tiem. Piemēram, faktus par to, ka viņi nolaupījuši cilvēkus, 
kā arī viņu kontaktus ar dažādu valstu valdībām, lidojošo 
objektu klasifikāciju, vispār visu, kas saistīts ar NLO.

Ufoloģija pēta ne tikai neidentificētus lidojošos ob
jektus, bet arī faktus par atnācēju kontaktiem ar 
cilvēkiem.

1

J
- Ļoti labi, -  sacīja Glabātājs. -  Tātad jums nebūs 

grūti saprast, kas ir arheokosmika. Tā ir tā pati ufoloģija, 
tikai vērsta tālā pagātnē.

Skolēni sasprindzināti klusēja.
-  Kā tas ir? -  iejautājās viena no meitenēm.
- Ufoloģija pēta mūsdienu kontaktus ar NLO un 

atnācējiem, bet arhekosmika -  pagātnes kontaktus. Pa
domju zinātnieki kādu laiku vāca Indijas, Amerikas, Āf
rikas un Vidusāzijas teritorijā dzīvojošo daudzo Tautu 
Senās teiksmas un Nostāstus un pārstrādāja tos, lai ie
gūtu informāciju par kontaktiem ar citplanētiešu civili
zācijām. Pētīja arī krievu teiksmas. Tā bija ļoti laba un
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pareiza iniciatīva. Zinātnieki gluži vienkārši nolēma ie
lūkoties pagātnē un pārbaudīt, ko Senās teiksmas vēsta 
par Dzīvības formu esību uz citām planētām un par viņu 
interesi par mūsu Zemi? Un ko jūs domājat? Viņi daudz 
ko uzzināja. Un nāca pie secinājuma, ka sen ir Laiks vēs
tures zinātnē izdarīt zināmus labojumus, neaprobežojot 
to vienīgi ar mūsu Zemi, es domāju planētu.

Taču tamlīdzīga iniciatīva neatbilda Darvina teorijai, 
tāpēc šādu virzienu zinātnē nepieļāva un rezultātus noslēpa 
plašākai sabiedrībai. Valdoša ideja tolaik sludināja, ka cil
vēks ir dzīvnieka pēctecis, bet pati dzīvība uz Zemes radās, 
pateicoties absolūtu nejaušību virknei, tāpat kā pati Zeme 
un visa Pasaulsēka. Šo mācību sauc par materiālismu, tas 
noliedz Garīgo sākotni un izsmej to. Materiālisti orientējas 
vienīgi uz to, ko var redzēt un sajust. Taču smalko plānu, 
Dvēseles un Garīgās struktūras, Mūžību un Bezrobežību ne 
katram ir lemts uztvert mūsu laikmetā. Kas nav redzams, 
tas materiālistiem neeksistē. Taču arheokosmikas gadījumā 
viss bija pilnīgi citādi. Tur viss bija acīm redzams.

Daudzās Senajās teiksmās ir gana liecību par kontak
tiem ar citplanētu saprātu vai, kā tagad mēdz teikt, ar citpla- 
nētu civilizācijām - tie ir viena un tā paša divi nosaukumi. 
Tā, piemēram, Indijā ir Sens sacerējums, kas saucas “Vima- 
nika Šastra” un kas vispār ir praktisks līdzeklis, kuru izman
to, lai sagatavotu starpzvaigžņu kosmosa kuģu pilotus.

Bērni sāka sačukstēties un izbrīnā raudzījās cits uz 
citu, bet Glabātājs turpināja:

-  Esat pārsteigti par tādu paziņojumu? Bet, starp 
citu, tā ir patiesība. Lūk, kā šis sacerējums sākas, -  un 
Sladagors nocitēja:

"Es noliecu galvu Vēdās slavinātās Dievišķās Būtnes 
priekšā, kura ir Mūžīgās Dievišķības avots un kuras mājokli
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var sasniegt Vaimāni jeb lidojošie aparāti. Pilnībā izzinājis 
savas Sastras jeb zinātnes spējas, kuras pagātnes zinātnieki 
attīstīja cilvēces labā, es gribu pastāstu par gaisa kuģoša
nas zinātni, kura ietver Vēdu būtību un kura spēj dot cil
vēcei labumu un Prieku, kā arī palīdzēt pārvietoties debe
sīs no vienas pasaules uz citu. Šai zinātnei es veltu astoņas 
nodaļas, kas ietver 100 tēmas no 500 sūtrām.”

“Vimanika Šastra” ir viens no visizplatītākajiem tek
stiem arheokosmikā. Tas uzrakstīts pirms vairākiem tūk
stošiem gadu un ir viena no Septiņu Skolotāju daudz se
nāka teksta komentārs, Skolotāju, kuri, pamatojoties uz 
Seno Gudrību, radīja Indijas Vēdisko Kultūru.

-  Gaisa kuģošana? -  vairāki skolēni vienlaikus pār
jautāja.

- Jā, tieši gaisa kuģošana. Protams, es saprotu, ka tas 
jūs mazliet izbrīna un pat mulsina. Tas ir dabiski, kad sa
skaries ar kaut ko tādu, kas neiekļaujas mūsu uztveres ie
tvaros. Protams, jums kopš pašas dzimšanas ir mācīts, ka 
cilvēce pastāvīgi ir attīstījusies izolēti no apkārtējās pasau
les, ka cilvēks daudzos miljonos gadu ir evolucionējis no 
vienšūnas organismiem. Mēs esam pieraduši pieņemt, ka 
pirms kādiem dažiem tūkstošiem gadu cilvēki skraidīja ar 
šķēpiem un bultām un domāja, kā tuviniekam atņemt ko 
vērtīgu. Un te pēkšņi atrodas teksti, kuriem ir ne mazāk 
par pieciem tūkstošiem gadu un kuros ir runāts par starp
planētu kosmosa kuģiem, par pārlidojumiem uz citām 
Saules un Zvaigžņu sistēmām un par daudzām citām pār
dabiskām lietām, kuras pat tagad ne vienmēr ir sasniedza
mas. Protams, te gribot negribot nonāc nesapratnē.

Lūk, vēl viens piemērs no tā sacerējuma:
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“Gaisa kuģotājs ir tas, kurš zina noslēpumus... Zināt
nieki teic, ka ir trīsdesmit divi Vaimana (lidojošā aparāta) 
funkcionēšanas noslēpumi. Gaisa kuģotājam ir sīki jāiepa
zīstas ar tiem, pirms uzskata, ka prot vadīt lidojošo aparā
tu. Viņam jāzina lidojošā aparāta uzbūve, jāzina, kā atrau
ties no zemes un pacelties debesīs, kā vadīt lidojošo aparātu 
un kā to, ja nepieciešams, var apturēt, kā manevrēt un kā 
debesīs parādīt savu meistarību, izvairoties no katastrofas.”

Redzot, ka bērni ir nesapratnē, Sladagors veltīja vi
ņiem savu starojošo smaidu.

-  Kas jums noticis? Es saprotu, ka izbrīns ir tādas jū
tas, kuras grūti apvaldīt. Bet tas var arī modināt tieksmi 
turpināt izzināšanu. Vai varbūt ar to arī beigsim?

-  Nē! Nē! Nē! -  cits caur citu pusaudži sauca.
-  Tas ir labi! -  apmierināts atbildēja Glabātājs. -  Kam 

tas interesē -  “Vimanika Šastra” atrodas mūsu grāma
tu glabātuvē. Bet ņemiet vērā, ka tas ir sarežģīts sacerē
jums. Tagad jau tas ir darīts zināms plašākai sabiedrībai, 
un mūsdienu krievu valodas zinātniskajā terminoloģijā 
adaptētus tulkojumus var dabūt pat cilvēks, kas nedomā 
par cilvēces rašanos.

-  Jā, sarežģīts gan, -  pie sevis noteica Jaroslavs, kas 
bija guvis rūgtu pieredzi, cenšoties saprast “Vjolves pra
vietojumu”. -  Bet ne jau sarežģītāks par Vecāko Ēdu?

Šumeru dievi -  Anunnaki -  no savas mājvietas 
Niberū ar Debesu Kaujas ratiem atlidoja pie vi
ņiem. Šumeri lidojošo aparātu attēlus ir atstājuši 
daudzos rakstītajos savas vēstures pieminekļos.
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Glabātājs izlikās nedzirdam Jaroslava teikto un tur
pināja:

-  Kā jūs zināt, tādu liecību ir ļoti daudz. Lai minam 
kaut vai vienas Senās Tautas -  Šumeru -  teiksmu. Vai 
esat tādu dzirdējuši?

-  Kā pa miglu, -  atzinās Aleksandrs.
-  Bet ari šai tautai ir saglabājies milzumdaudz teiks

mu par kontaktiem ar atnācējiem, kurus viņi dēvēja par 
Dieviem, vai viņu -  Šumeru -  valodā par Anunnakiem, 
kas burtiskā tulkojumā nozīmē -  “tie, kuri no Debesim 
nonāca uz Zemi”. Teiksma liecina, ka tieši viņi ir radījuši 
Šumeru Kultūru un Šumerus kā Tautu.

-  Vai tas patiešām tā bija? -  jautāja skolēni.
- Es neatbildēšu uz šo jautājumu. Lai ko es sacītu, 

jums nāksies ticēt man uz vārda. Lai gan man nav nekā
da pamata jūs mānīt vai ar nolūku turēt jūs neziņā, bet 
es negribētu, lai jūs savā izziņas procesā orientētos tikai 
uz ticību tam, kam jūs uzticaties. Šajā gadījumā -  Skolo
tājiem. Jā, jūs varat mums uzticēties, bet izziņas procesā 
paļaujieties ne tikai uz Skolotājiem un Svētajiem Rak
stiem, bet ari uz savu saprātu, sirdi un pieredzi. Bet mēs 
šeit esam tikai tāpēc, lai palīdzētu jums šajā procesā. Nu, 
vai tagad ir skaidrs, kas ir arheokosmika?

-  Tikai nav skaidrs, kāpēc to apslēpa, -  sacīja Alek
sandrs.

- Lieta tā, ka bieži vien Patiesība nez kāpēc ir ne
patīkama. Un valdošās aprindas ne vienmēr ir gatavas 
tam, lai šī Patiesība būtu pieejama daudziem cilvēkiem, 
it īpaši tad, ja tā rezultātā daudzi zinātniskie nosaukumi 
zaudēs savu vērtību un daudzi zinātnes darbinieki -  sa
vus amatus. Bet viņi pie tiem turas, varat nešaubīties.
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Mēs uzmanīgi sekoja tam, kāda situācija ir vidusskolās, 
augstskolās un akadēmiskajās aprindās bijušajā Padomju 
Savienībā un pat tālās zemēs, tāpēc mēs zinām, kas un 
kā tur domā. Mums ir uzticami informētāji, kas piegādā 
mums ziņas par jebkurām izmaiņām. Patiesību iznīcināt 
neizdosies, bet kādu Laiku to var apslēpt un neļaut tai 
parādīties virspusē. Tad viņi var pagarināt savas autori
tātes periodu ļaužu prātos. Bet Patiesību apturēt neiz
dosies. Atsauciet atmiņā, mēs jau par to runājām. Mēs, 
Seno Zināšanu Glabātāji, to lieliski saprotam. Bet pa
domju laikā uzkrātās arheokosmikas iestrādes mēs kat
ram gadījumam savācām un saglabājām mūs Zināšanu 
krātuvē, proti, Kalnu Mītnē.

Bet atgriezīsimies pie mūsu tēmas. Ks jums uzdošu 
vienu mājasdarbu, kas jums obligāti jāveic. Rīt ir brīvdie
na -  jums ir mācību pārtraukums. Tāpēc jums būs iespē
ja koncentrēties tā izpildei. Es jums iesaku strādāt kopīgi, 
proti, nelielās grupās vai arī visai grupai kopā. Bet pirms 
es uzdodu šo uzdevumu, atbildiet uz šādu jautājumu: vai 
vienmēr dažādas Kultūras un civilizācijas virs Zemes un 
aiz tās robežām atrodas vienā Garīgās vai tehniskās attīs
tības līmenī?

-  Protams, nē! -  Lada no vietas iesaucās. -  Tas taču, 
Skolotāj, ir acīmredzams! Dažas Āfrikas ciltis vai Dienvid
amerikas vai Austrālijas ciltis nepazīst mobilos sakarus, 
elektrību, datorus un daudz ko citu un joprojām dzīvo 
akmens laikmeta līmenī.

-  Tā, labi. Bet kas notiek, kad zemākas civilizācijas 
pārstāvji nonāk kontaktā ar kultūras un tehnikas ziņā 
augstākas civilizācijas pārstāvjiem. Jaroslav, pamēģini.
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! ------------------------------------

Art Senatnē ne jau visas Tautas virs Zemes atra
dās vienādā Garīgās un tehniskās attīstības līmenī.
Tā, piemēram, daudzas Āfrikas ciltis līdz šim lai
kam neko nezina par tehniku. , ,

1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S ļR d v

Sirmgalvis labsirdīgi paraudzījās uz pusaudzi.
- Hs domāju tā: kad atnāk citas Garīgajā vai tehnis

kajā ziņā daudz pilnīgākas civilizācijas, tad viņus uzskata 
par Dieva sūtņiem vai par Dieviem.

- Malacis! Pievērsiet uzmanību, Jaroslavs tikko pie
skārās ļoti svarīgai Atslēdziņai, kas nepieciešama, lai 
atdarītu durvis, kuras ved pie Senajām Kultūrām. Ļoti 
daudzām tautām ir milzums teiksmu par Dieviem un 
Dievu sūtņiem, kuri ne tikai kaut kur Debesīs kaut ko 
dara, bet kuri staigā arī pa Zemes virsu un rāda pareizo 
ceļu šīs Tautas pārstāvjiem.

Bet tagad pacentīsimies saprast, lūk, ko. Sakiet, kas 
notiek, kad zemāka tehniskās attīstības līmeņa pārstāv
ji saskaras ar augstākām tehnoloģijām? Lūk, iztēlojieties 
piemēru. Kaut kur Austrālijā dzīvo aborigēns, kas nekad 
nav redzējis ne mašīnas, ne datorus, ne lidmašīnas, ne 
kosmosa kuģus. Un te viņš pēkšņi ar visu to saskaras.

-  Viņš izjūt kolosālu šoku un satricinājumu, -  sacīja 
Marina.

-  Tieši tā. Un tas ļoti spēcīgi ietekmē viņa apziņu un 
pasaules uztveri. Kā viņš to pastāstīs saviem radagabaliem?

Bērni aizdomājās, bet Glabātājs turpināja:
-  Lūk, jums mājas uzdevums. Iztēlojieties, ka jums 

dators, lidmašīna un kosmosa kuģis jāraksturo ar tāda 
cilvēka vārdiem, kurš tehniskajā ziņā ir vājš un vispār
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nezina, kas tas ir. Mums to, protams, ir vieglāk saprast, 
mēs zinām tādus vārdus kā orbīta, atvērts kosmoss, kos
mosa kuģis, gaismas ātrums, skafandrs, asteroīdi, reaktī
vo dzinēju inversijas sekas, dažādu metālu nosaukumus 
un tehnikas terminus. Bet iztēlojieties, ka cilvēks ir sa
skāries tikai ar dzīvām būtnēm. Kā viņš uztvers visus šos 
objektus?

Dažādu Tautu Teiksmās daudzi Dievi ir parasti 
cilvēki, kas atrodas augstākā Garīgās attīstības lī
menī. Kad atšķirība starp viņiem un tiem, kurus 
viņi māca, ir pārāk liela, skolēni piešķir saviem 
Skolotājiem dievišķas īpašības un uzskata viņus 
par Dievišķām būtnēm, tā paužot savu sajūsmu 
par viņu Gudrību un Spēku.

- Visdrīzāk kā dzīvus. īpaši tad, kad tie ir aktīvi un 
atrodas darbībā, -  iesāka Aleksandrs.

- Lūk, tiek virzīta doma, un tas priecē. Malači! Pa
mēģiniet izpildīt šo uzdevumu. Un jūs būsit pārsteigti. 
Iespējams, kādam no jums tas atgādinās ko ļoti pazīsta
mu vai sen aizmirstu. Varbūt kāds no jums izjutīs aici
nājumu pētīt dažādu Tautu pasakas un teiksmas, lai at
rastu kādas šā mājasdarba veikšanai noderīgas ziņas. Tas 
ir apsveicami. Gribu atgādināt: neiegrimstiet sīkumos un 
neķerieties pie vissarežģītākā darba. Sāciet domāt, iedzi
ļinieties sevī, savā iztēlē modelējiet notikumus, tad jūs 
sapratīsit, kādā virzienā jāmeklē. Ja jūs, protams, sirsnīgi 
centīsities. Vai mājas uzdevums ir skaidrs?

Pirmā gada audzēkņi apstiprinoši māja.
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-Tādā gadījumā šodienas nodarbību beigsim. Visiem 
pasakos par uzmanību un aktīvu līdzdalību.

Dažas ciltis kara laikā, kara, kas norisinājās pret 
Hitleru, kļuva par lieciniekiem tam, ka lidmašīnas 
nolaižas viņu zemē un paceļas augšā. Sakarā ar to, 
ka šīs ciltis tehniskajā jomā nebija attīstītas, tās re
dzēto uztvēra par kaut kā Dievišķā izpausmi. Tagad 
lidmašīnu veidā viņi attēlo Dievības, pielūdz tās, 
nes dāvanas un upurus. Iemesls tam ir tehniskās un 
Garīgās attīstības līmeņa ārkārtīgi lielā atšķirība.

“Vilcēni” un “lapseni” sāka kravāt mantas, bet Slada- 
gors joprojām sēdēja mācību telpā. Kad Jaroslavs gāja vi
ņam garām, sirmgalvis pasauca zēnu un teica:

-  Neaizmirsti, Jaroslav, ka šovakar mums ir paredzēts 
neliels ceļojums. Pēc tavas pēdējās nodarbības tiksimies pie 
grāmatu glabātuves. Ja tevi, protams, nebiedē, piedzīvojumi.

Jaroslavu šie vārdi mazliet aizskāra, bet viņš to neizrādīja.
-  Protams, ar prieku, Skolotāj!
-  Es nezinu, vai tev šis ceļojums patiks vai nepatiks, 

bet katrā ziņā tas nāks tev par labu.

M ā j a s d a r b s

Izpildiet Glabātāja Sladagora Mūžsenā uzdoto mājas
darbu un pamēģiniet aprakstīt mūsdienu tehniskos lī
dzekļus pirmatnējā laikmeta ļaužu valodā. Izdariet to 
pirms mūsu draugi -  pirmā gada audzēkņi -  ķeras pie 
tā izpildīšanas. Tad jūs varēsit salīdzināt savas domas 
ar “Vilka mājokļa” iemītnieku domām.
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Vissenākās vestures periodizācija

Pēc arheokosmikas nodarbības bērni atgriezās Čislo- 
boga Priestera mācību telpā. Harijs Gaišreģis paziņoja tē
mu -  “Vissenākās vēstures periodizācija” -  un sāka stāstīt:

-  Senā Mantojuma apgūšanā ārkārtīgi svarīga nozī
me ir periodizācijai, proti, periodu, laikmetu izdalīšanai. 
Pēc kādiem kritērijiem tad tos iedala un kālab to dara? 
Kā jūs domājat?

-  Es domāju, ka tā ir vienkāršāk sakārtot ziņas par 
pētāmo Laiku, Kultūru vai Tautu, -  sacīja Marina.

-  Pareizi. Laikmetus izdala, ne tikai apgūstot Senču 
Mantojumu. To pašu var vērot arī sadzīvē, turklāt pastā
vīgi. Lai minam kaut vai mācību procesu parastā skolā. 
Tas ir sakārtots un sistematizēts pa periodiem. Katra 
klase ir sava veida periods. Taču šīs klases ir apvienotas 
trijās lielās grupās -  sākumskola, vidējā skola un vecākā 
skola. Kāpēc ir ieviests šāds sadalījums? Tā ir vienkāršāk 
kontrolēt mācību procesu un vadīt to, kā arī padarīt to
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efektīvāku. Pēc kādiem kritējiem cilvēku Dzīvē un Kultū
rā izdala periodus, laikmetus un Laikus? Pirmām kārtām 
pēc kādas iezīmes, kas ir raksturīga šim periodam. Iztē
lojieties kādas Dzimtas vēsturi. Tā daudzus gadus dzīvo 
un attīstās kādā teritorijā. Bet pēc tam kaut kas notiek, 
un visa Dzimta pārceļas uz citu vietu. Sākas jauns šis 
Dzimtas vēstures periods. Nu jau jaunā teritorijā. Pro
tams, uzkrājas ari cita pieredze -  atbilstoša jaunajai vietai 
un jaunajiem apstākļiem. Minētajā piemērā piesaiste kā
dai teritorijai nosaka to iezīmi, pēc kuras tiek izdalīti pe
riodi. Bet pats pārcelšanās process iezīmē divu periodu 
maiņu. Turpmāk var izmantot šo periodizāciju, lai vieg
lāk būtu saprast, par ko ir runa.

Sacīsim, ir radies kāds jautājums sakarā ar Laika no
teikšanu kādam notikumam. Un Dzimtas Vecākais teic, 
ka tas noticis “nesen pirms pārcelšanās”. Tātad minētais 
notikums attiecas uz Laika pirmo periodu -  pirms pār
celšanās. Tādu notikumu izdalīšana, kuri kardināli mai
na Dzīvi, ir gana bieži sastopama prakse ne tikai cilvēces 
vēsturē, bet ari Visumā un pat Pasaulsēkā kopumā.

Periodizācijas pamatā ir jābūt kādai noteiktai iezīmei, 
kādam raksturlielumam. Minētajā piemērā tā ir piesaiste 
teritorijai. Taču tad, kad mēs runājam par “cilvēces rīt
ausmas” Laiku, pastāv divas viena no otras neatkarīgas 
periodizācijas. Viena ir pamatā mūsdienu zinātniskajam 
priekšstatam par šo Laiku, bet otra ieņem fundamentālu 
vietu daudzās reliģiskajās un Garīgajās mācībās. Abas šīs 
periodizācijas ir jāzina -  tas jums palīdzēs orientēties ne 
tikai sirmās Senatnes Garīgajās iestrādēs, bet ari mūsdie
nu zinātniskajā pasaulē.

Jaroslavs nekādi nevarēja sakopot domas. Viņš jau 
sāka nogurt no šodienas Stundām, pa galvu jaucās
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Glabātāja Sladagora viņam sagatavotais kārdinājums. Bet 
zēns saprata, ka tas, par ko patlaban runā Mūžības Gla
bātājs, būs viņam vajadzīgs. Tāpēc viņš ar savām domām 
atgriezās Stundā. Harijs Gaišreģis turpināja:

г Zinātnes pārstāvji vēstures mūsdienu periodizāciju 
izveidoja pēdējā gadu simtenī. Tā Senatni raksturo 
no mūsdienu priekšstatiem par to. Periodizācijas 
pamatā ir materiāla izmantošana ieroču izgata
vošanai un sadzīves vajadzībām. No šīm pozīci
jām raugoties uz periodizāciju, cilvēce ir pastāvīgi 
pilnveidojusies, un, runājot par metālu apstrādes 
iespējām, Senatnes ļaudis bijuši ļoti atpalikuši sa
līdzinājumā ar mūsdienu cilvēkiem.

я

J
- Galvenais, kas jums jāapgūst, ir šo divu periodi

zāciju atšķirība. Zinātniskā periodizācija ir mūsdienu 
periodizācija. Proti, tā radās ne tik sen un atkarībā no 
vēstures zinātnes attīstības var mainīties, turklāt ne vie
nu reizi vien. Tas notiek tā: zinātnieki ir sākuši ko pētīt, 
viņu rīcībā nonāk milzīgs vēstures materiāls. Viņi cen
šas to kaut kā sakārtot un izdala noteiktus laikmetus un 
periodus. Kad materiālu sarodas vēl vairāk, viņi izvei
do sīkāku gradāciju, lai pašiem būtu vieglāk orientēties. 
Vēsturnieki mūsdienās ir izveidojuši Senatnes periodizā
ciju. Tas ir svarīgi. Tā ir mūsdienu zinātniskā pieeja. Vai 
sapratāt? Zinātniska un mūsdienu. Pierakstiet to.

Bērni paņēma pildspalvas un sāka rakstīt.
Pēc brīža Harijs Gaišreģis turpināja:
-  Garīgā periodizācija kardināli atšķiras no Senatnes 

mūsdienu periodizācijas. Tā ir periodizācija, kuru Senie
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cilvēki izveidoja laikmetā, ko sauc par cilvēces rītausmu. 
Un tā raksturo notikumu nevis pēc notikušā fakta, bet 
gan pirms. Vai jūtat starpību?

“Vilcēni” un “lapseni” klusēja un uzmanīgi klausījās.
“Kā es to mirkli palaidu garām,” Jaroslavs nodomāja. 

“Senajos avotos taču ir ļoti daudz pravietojumu par gai
dāmajiem notikumiem. Tādējādi šajā periodizācijā dar
bojas pravietojumu sistēma. Notikumi vēl nav bijuši, bet 
par tiem jau ir informācija, tai skaitā arī par to, kas pat
laban notiek pasaulē. Turklāt šīs ziņas ir brīvi pieejamas. 
Par tām ir informēti gan vēsturnieki, gan literatūrzināt
nieki. Un Vecajie nez kāpēc skaidri zina, ka tie notiks. 
Interesanti...”

-  Šī atšķirība jums noteikti jāņem vērā, apgūstot Seno 
Mantojumu. Nākamā Stunda jums tieši būs pie Glabātā
ja. Viņš jums pastāstīs par pieejām, kādas izmantojamas, 
apgūstot Seno Mantojumu. Var sacīt, ka mūsdienu vēs
turnieki Seno Mantojumu pēta no mūsdienu pozīcijām,

l

Garīgo periodizāciju izveidoja Senatnes Zintnieki. 
Viņi no Garīgajām pozīcijām apraksta gan Senat
ni, gan mūsdienas. Bet laikmetu izdalīšanas prio
ritātes tika iezīmētas jau sirmā Senatnē. Ar to tā 
atšķiras no zinātniskās periodizācijas. Garīgās 
periodizācijas pamatā ir Garīgums un ļaužu cil
vēciskums. Un saskaņā ar minēto parametru visā 
pārredzamajā vēsturē ir vērojama lejupslīde. Mūs
dienu ļaudis cilvēciskuma ziņā ļoti atšķiras no sa
viem Senčiem. Tas, vai šī lejupslīde turpināsies, ir 
atkarīgs arī no tevis.
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bet mūsu Senie Senči mūsdienas pēta no Senatnes po
zīcijām. Viņi jau toreiz zināja, kas notiks. Lūk, tā ir tā 
īpatnība.

Uzreiz pateikšu tā: nedomājiet, ka kaut kas ir labāks 
un kaut kas - sliktāks. Nekādā gadījumā. Nevienam nav 
taisnība, neviens nekļūdās. Es jums to saku ne jau tāpēc, 
lai modinātu nicināšanu pret zinātnes ļaudīm. Nekādā 
gadījumā! Viņi iet pa savu ceļu, bet Senās Gudrības Gla
bātāji -  pa savu. Bet, ja apvieno visu derīgo, kas rodams 
šajos divos ceļos, tad rezultāts būs daudz efektīvāks, nekā 
orientējoties uz vienu no tiem. Tā arī mēs šeit, Tempļa 
Skolā, pasniedzam ne tikai Garīgās Zināšanas, kas gla
bājās un joprojām glabājas Zintnieku Dzimtās. Mēs tās 
saistām ar mūsdienu zinātnes sasniegumiem un termi
noloģiju, lai jums būtu vieglāk apvienot šos divus vir
zienus, papildināt un nostiprināt tos. Vēl jo vairāk tāpēc, 
ka dažiem no jums būs darīšana ar vēsturniekiem un 
mūsdienu zinātnes darbiniekiem. Tāpēc jums, ja nepie
ciešams, vajadzēs viņiem Zināšanas darīt zināmas viņu 
valodā. Šajā nolūkā jums jāzina, kur viņi jau orientējas, 
līdz kurienei aizgājuši un kādas Senās Gudrības šķautnes 
viņiem jau ir atklājušās.

Tātad vēstures zinātniskās periodizācijas pamatā, kā 
tagad pieņemt teikt, ir materiālu izmantošana darbarīku 
pagatavošanai. Bet, ja mēs aplūkosim faktus, tad visu
pirms runa ir par ieročiem. Tieši šajā jautājumā periodi
zācija ir visraksturīgākā. Un atcerieties, ka tajā tiek izda
līti četri laikmeti:

-  akmens laikmets;
-  vara laikmets;
-  bronzas laikmets;
-  dzelzs laikmets.
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Pievērsiet uzmanību, ka tā ir militāra rakstura periodi
zācija. Tās pamatā ir postošas domas. Kādas ir šīs domas?

-  Nogalināt, sagrābt, sagraut, pakļaut, paverdzināt, 
iznīcināt, nodalīties, noslēgties, -  cits caur citu sauca
vilcēni un lapseni.

-  Labi. -  Čisloboga Priesteris apmierināts braucīja 
bārdu. -  Te ir skaidri saskatāmi līdzsvara un harmoni
jas traucējumi, jo cilvēki tā vietā, lai harmoniski sadzī
votu ar apkārtējiem, cenšas viņus paverdzināt un dzīvot 
uz viņu rēķina. Būtībā tas ir parazītisms. Cilvēki, kas 
attīstās garīgi, tā nerīkotos. Ideja par Garīgo kalpošanu 
Patiesībai jau ir zudusi. Dažādi grupējumi, kas cīnās par 
varu, sarīko “bruņošanās sacensību”. Tas, kam vēl ir ak
mens ierocis, zaudēs cīnītājam, kura arsenālā jau ir vara 
ierocis. Bet par vara šķēpiem pārāki ir bronzas šķēpi, bet 
par bronzas -  savukārt pārāki ir dzelzs. Protams, cīņa 
par varu stimulē tehnisko attīstību. Bet tikai šī pilnvei
došana nekādi nav saistīta ar Garīgumu. Šī pilnveidoša
na ir virzīta paverdzināšanai, atsvešināšanai, atdalīšanai 
un nošķiršanai. Spriediet paši -  kas notiks ar cilvēku, ja 
viņu sacirtis gabalos? Vai tad, kad cilvēka sirds karos ar 
smadzenēm, bet vēders -  ar plaušām? Cilvēks ir viens 
veselums, viņš sastāv no daudzām šūnām un orgāniem. 
Tā arī cilvēce kopumā sastāv no daudziem “orgāniem” -  
tautām -  un miljardiem šūnu, proti, atsevišķu cilvēku.

-  Piedodiet, Skolotāj, -  Nastja vērsās pie Laika Glabā
tāja, -  tad jau iznāk, ka mūsdienu cilvēce pa visu periodi
zācijas aptverto periodu pastāvīgi karo? Bet cilvēks taču 
nevar izdzīvot, ja viņa orgāni iznīcina cits citu. Viņš mirst!

-  'Pieši tā, Nastja! -  apstiprināja Llarijs Gaišreģis. 
-  Cilvēce pēdējos dažus gadu tūkstošus atrodas slimī
bas stāvoklī. Mūsu valodā tas skan šādi: dzīvo nesaskaņā.
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I >ažādas lautas tā vietā, lai pilnveidotos un kalpotu Patie
sībai un Dievam, saglabājot savu individualitāti, sāka savā 
starpā karot, cenšoties sev pakļaut citas tautas. Tāpēc pa 
visu “civilizētās pasaules” eksistēšanas laiku cilvēce atrodas 
nepārtrauktā pašiznīcināšanas stāvoklī, kas mūsdienās sa
sniedzis kritisko punktu. Vai nu cilvēce kā suga izdzīvos 
un sāks atveseļoties, vai ies bojā. Es personīgi priekšroku 
dodu pirmajam ceļam. Bet katrs pats izdara savu izvēli.

Bet atgriezīsimies pie “civilizētās” periodizācijas. Kā 
jau es teicu, periodu nosaukumi ietver materiālu, no 
kura attiecīgā laikā izgatavoti ieroči. Visilgākais bija ak
mens laikmets. Tā kā to sasaista ar Darvina teoriju, tad 
šo periodu datē šādi: no pirms 2,6 miljoniem gadu līdz 
pirms 7-5 tūkstošiem gadu. Saskaņā ar Darvina teoriju 
cilvēks kā suga izveidojās tikai pirms 13 tūkstošiem gadu 
pēc pēdējā ledus laikmeta beigām.

Piedodiet, Skolotāj, -  jautāja kāds no “lapsēnu” 
grupas, -  bet, ja saskaņā ar Čārlza Darvina teoriju cil
vēks galigi noformējās tikai pirms 13 tūkstošiem gadu, 
tad kurš darbarīku pagatavošanai par galveno materiālu 
izmantoja akmeni 2 miljonus gadu pirms šā notikuma.

-  Protams, cilvēka senči, tas ir, pērtiķi. Visi, kas bija 
pirms šīs laika robežas (pirms 13 tūkstoš gadiem), tie ir 
cilvēkveidīgie pērtiķi. Atkārtoju, ka tā tas ir saskaņā ar 
Darvina teoriju, uz kuras balstās mūsdienu zinātne. Vēs
turnieki uzskata, ka cilvēka “senči” -  cilvēkveidīgie pērti
ķi -  arī prata izmantot akmens darbarīkus. Tāpēc arī sa
nāk, ka “saprātīgajam cilvēkam” ir tikai 13 tūkstoši gadu, 
bet viss akmens periods ilgst gandrīz 2,6 miljonus gadu.

Proti, akmens periods faktiski aizņem visu cilvēces 
vēsturi. Tā kā šis laikmets ir gana ilgs, tad to iedala trijos 
atsevišķos periodos.
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-  Paleolīts (no grieķu vārda paleo -  sens un litos -  
akmens). Mūsu valodā tas skanēs tā: senais akmens laik
mets. Laiks: pirms 2,6 miljoniem gadu - pirms 10 tūk
stošiem gadu.

-  Mezolīts (burtiskā tulkojumā no grieķu valodas -  
vidējais akmens). Mūsdienu valodā saka: vidējais akmens 
laikmets. Laiks: pirms 10-7 tūkstošiem gadu.

-  Neolīts -  jaunais akmens laikmets. Laiks pirms 5-7 
tūkstošiem gadu.

Saskaņā ar zinātnisko periodizāciju akmens laik
mets ir pats ilgākais periods cilvēces vēsturē. Tas 
sākās pirms 2,6 miljoniem gadu un beidzās tikai 
pirms 5-7  tūkstošiem gadu. Visus ieročus cilvēku 
“senči” izgatavoja no akmens.

Akmens laikmetam sekoja vara un bronzas laikmets. 
Dzelzs laikmets sākas apmēram pirms 3 tūkstošiem 
gadu, proti, pirmajā tūkstošgadē pirms Kristus dzimša
nas un turpinās līdz šim laikam.

Šī periodizācija ir pamatā mūsdienu vēstures zināt
nei. Es saprotu, bērniņi, ka tā ir smagnēja un sarežģīta, 
'lāču šo periodizāciju ir nepieciešams zināt un iemācī
ties. Esmu pārliecināts, ka pienāks Laiks, un jūs katrā 
ziņā savā Dzīvē saskarsities ar nepieciešamību zināt, kas 
ir mūsdienu zinātniskā periodizācija un uz ko tā balstās.

-  Piedodiet, bet kāpēc mums tas jāzina? -  jautāja Ja- 
roslavs.

-  Lieta tā, ka aiz kalniem vairs nav tas Laiks, kad zi
nātnes aprindu pārstāvji savu skatienu vērsīs uz Senajām
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Zināšanām un pārskatīs pozīcijas, kurās viņi patlaban at- 
iodas. Zinātne tagad pārdzivo asu krīzi, un, tai to pārva
rētu, tai nāksies tuvināties Senās Gudrības Glabātājiem. 
Esmu pārliecināts, ka mēs piedzīvosim to Laiku. Un tad 
jūs sapratīsit, cik svarīgi ir orientēties ne tikai mūsu, bet 
arī viņu mācībā, jo tad, kad sāksies tuvināšanās, viņi 
mūsu mācību nezinās. Bet mums viņu iestrādes tobrīd 
būs jāzina, lai palīdzētu viņiem uztvert pilnīgi jaunu in
formāciju un orientēties Garīgajā vidē.

Turpināsim. Kā es jau teicu, zinātniskā periodizācija 
nav vienīgā. Ieroči, protams, ir ļoti svarīgs rādītājs. Ne ti
kai tiem, kuri piekopj parazītisku Dzīvesveidu un visiem 
līdzekļiem attaisno savu tieksmi pēc varas. Pat ja tā jāie
gūst par tādu cenu kā miljoniem cilvēku dzīvību. Taču ir 
vēl svarīgāka periodizācija, kura ir daudzu Senatnes un 
mūsdienu Garīgo mācību pamatā. Es domāju, ka visi jau 
zina tādus jēdzienus kā zelta laikmets, sudraba laikmets, 
vara laikmets un dzelzs laikmets. Šie nosaukumi daudz
ējādā ziņā krustojas ar jau minēto zinātnisko periodizā
ciju. Bet šīs periodizācijas pamatā nav materiāls, no kura 
izgatavoti ieroči. Tas ir Tēlains apzīmējums.

Šie dažādie Tautu četri laikmeti ir ietērpti dažādos vār
dos, bet to būtība nemainās. Tā Slāviem -  mūsu tiešajiem 
Senčiem -  šī periodizācija skan šādi: Svaroga Rīts, Svaroga 
Diena, Svaroga Vakars un Svaroga Nakts. Taču tie ir mazie 
cikli. Ir arī lielāki cikli -  Svaroga Pavasaris, Svaroga Vasa
ra, Svaroga Rudens un Svaroga Ziema. Mēs vērojam lie
los ciklos mazajos. Svaroga Rīta, Dienas, Vakara un Nakts 
maiņa notiek daudzas reizes Ziemā, un tieši tāpat Svaroga 
Pavasarī, Vasarā un Rudenī. Mazliet aizsteidzoties priekšā, 
pateikšu, ka mēs patlaban dzīvojam Laikā, kas ir Svaro
ga Rītausma, proti, Nakti nomaina Rīts. Bet lielākā ciklā
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turpinās Svaroga Ziema. Iestājas Svaroga Ziemas Rīts pēc 
satraucošās un aukstās Ziemas Nakts.

Tiem, kas nezina, pateikšu, ka Svarogs ir viens no Die
viem mūsu Senču Vēdiskā Mantojuma Dievu panteonā. 
Viņš personificē Pasaulsēkas vīrišķo daļu. Saskaņā ar Se
najām teiksmām viņš pārzina kosmiskos un dabas ciklus. 
Tāpēc nav jābrīnās, ka periodi nosaukti viņam par godu.

Indiešu Vēdiskajā Kultūrā šie cikli šie dēvēti citādi 
proti, Satjajuga, Tretajuga, Dvaparajuga un Kalījuga. Bet 
Sanskritā -  Svētajā Senajā Indijas valodā -  vārds “jūga” 
nozīmē laikmetu, Laika periodu. Bet biežāk ar šiem jē
dzieniem apzīmē lielus ciklus, un tie atbilst nevis Svaro
ga Ritam, Dienai, Vakaram vai Naktij, bet gan Svaroga 
Pavasarim, Vasarai, Rudenim un Ziemai. Kaut gan retāk 
tos izmanto, lai apzīmētu daudz mazākus ciklus, proti, 
mazo ciklu lielajā ciklā.

Tamlīdzīgas analoģijas ir sastopamas arī citām tau
tām, un tas liecina, ka tamlīdzīga periodizācija bija Se
natnes Tautu vairākumam. Un tieši tā bija valdošā līdz 
brīdim, kad radās mūsdienu periodizācija.

Iezīmēsim šādu tabulu.
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Zelta laikmets ir Dvēseles laimības, uzplaukuma un 
likumības laikmets. To dēvē ari par “paradīzi zemes vir
su”. Sudraba laikmets ir Laiks, kad cilvēkam parādījās 
pirmās netikumības iezīmes. Vara laikmets ir periods, 
kad Garīgums un netikumība līdzīgās pozīcijās stāv viens 
pret vienu. Dzelzs laikmets ir periods, kad netikumība ir 
valdošais pasaules uzskats, bet Senā Gudrība, tikumība 
un Garīgums atrodas dziļā pagrīdē un ir tikai ļoti šaura 
Glabātāju slāņa ziņā. Šajā Laikā sabiedrībā valda netiku
mība un cietsirdība, bet tādi jēdzieni kā Gods, Sirdsapzi
ņa, Pienākums, Svētums ir apsmiešanas objekts. Jūs droši 
vien varēsit pateikt, kādā laikmetā mēs vēl nesen dzīvo
jām. Protams, dzelzs laikmetā, proti, krievu Tauta gāja 
cauri Svaroga Naktij kā Svaroga Ziemas daļai. Bet tagad 
ir iestājies Svaroga Rīts kā Svaroga Ziemas daļa.

Zelta laikmets, Svaroga Pavasaris, Satjajuga ir laimi 
bas un Taisnīguma periods cilvēces Dzīvē. Tad vei
dojās tikumības un cilvēciskuma principi, cilvēki tieši 
sazinājās ar saviem Senčiem, Dieviem un Visaugstāko 
Dzimtu. Cilvēki dzīvoja tūkstošiem gadu un bija lai
mīgi. Viņi bija līdzīgi Dieviem, viņi strādāja un radīja.■*J
-  Skolotāj, vai es pareizi sapratu, ka Daba un Pasaul- 

sēka attīstījās cikliski? Bet cikla sastāvdaļas ir tādas kā 
viena priekšmeta Mācībstundas? Vai viena mācību kursa 
dažādi priekšmeti? -  jautāja Marina.

-  Jā, “lapsiņa”, tas ir tieši tā. Zelta, sudraba, vara un dzelzs 
laikmetu Laika ietvari dažādām Tautām atšķiras. Un visai 
cilvēcei jau arī nevar būt pa Garīguma perimetru vienotas 
periodizācijas. Kad vienas Tautas jau grima netikumības
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slīkšņā, citas Tautas citās teritorijās sargāja Garīgumu un 
Godu un dzīvoja saskaņā ar Sirdsapziņu, bet bija arī tādas 
Tautas, kas nekad nav pazinušas šādus jēdzienus.

Vienas Tautas jau Garīgajā ziņā bija kritušas ļoti 
zemu. Citas Tautas vēl atradās sava Garīgā uzplaukuma 
periodā, bet bija arī Tautas, kas apzinājās savu garīgo pa
grimumu un sāka Garīgi augt. Tāpēc Garīgā periodizāci
ja ir attiecināma tikai uz vienu Kultūru un Tautu, tātad 
uz vienu teritoriju. Bet lielie cikli, protams, skar visus.

Uzkrītošs ir fakts, ka abām šīm periodizācijām -  mūs
dienu zinātniskajai periodizācijai un Senajai Garīgajai pe
riodizācijai -  ir diametrāli pretēja nokrāsa un notikumu 
vērtējums to dinamikā. Saskaņā ar mūsdienu periodizāci
ju, kuru ir pieņēmušas zinātnieku aprindas, cilvēces vēstu
re ir stabils pilnveidošanās process. Bronzas darbarīki un 
ieroči ir labāki par akmens darbarīkiem un ieročiem. Tas 
liecina par progresu. Savukārt dzelzs darbarīki un ieroči 
kvalitātes ziņā ir pārāki par bronzas. Tātad tas ir nākamais 
cilvēces attīstības vijums. Mūsdienu zinātne ir balstīta tieši 
uz tādu atzinumu. Šaujamieroči ir efektīvāki par dzelzs ie
ročiem. Tātad tas ir nākamais solis attīstībā utt.

Vai slepkavības ieroču pilnveidošana var liecināt 
par cilvēces attīstību? Ar automāta un atombum
bas palīdzību ir vieglāk gan nogalināt cilvēku, gan 
realizēt savu tieksmi pēc varas. Bet kā šis pārmai
ņas ir vērtējamas, raugoties no tikumības, cilvē
ciskuma, Kultūras, Labestīības, Sirdsapziņas un 
Mīlestības skatpunkta. Cilvēciskums -  lūk, kas ir 
cilvēka pamats, nevis tehnikas un sava tuvākā iz- 

jļ * nīcināšanas ieroču pilnveidošanas pakāpe.
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Taču Senatnes Garīgās Mācības runā par ko citu -  visa 
pārredzamā “civilizētās cilvēces” vēsture (proti, pēdējie 
daži gadu tūkstoši) ir Garīgā pagrimuma process. Vis
senākajos laikos nebija karu, bija Laimības un radīšanas 
laikmets. Tas bija Gudrības, Mīlestības, Prieka un Taisnī
guma Laiks. Pēc tam izveidojās apstākļi, kas ļaudis stimu
lēja netikumību. Tas bija saistīts ar kosmiskajiem cikliem. 
Jūs zināt, ka mūsu Zeme riņķo ap Jarilu-Sauli. Bet Saule 
savukārt riņķo ap Galaktikas centru -  Piena Ceļu. Bet arī 
Galaktikas Centrs riņķo ap Pasaulsēkas Garīgo un ener
ģētisko centru. Šis centrs ir Gaisma un Saprāta Vizma. 
Atkarībā no visu šo riņķojošo objektu orbītas Zeme gan 
tuvinās, gan attālinās no šā Saprāta Vizmas Centra.

Tā sākās attālināšanās. Un tā vēl turpināsies, jo ir 
Svaroga Ziema, turklāt tā ir tikai sākusies. Bet Rīts vien
mēr ir siltāks par Nakti. Tā ka tuvākajā gadu simtenī Ga
rīgums un cilvēciskums ļaudīs atkal pastiprināsies.

Zelta laikmetā (Svaroga Pavasarī) parādījās tikai ne
tikumības aizmetnis, bet sudraba laikmetā šis aizmetnis 
sāka progresēt. Tā bija karsta Svaroga Vasara. Vara laik
metā (Svaroga Rudenī) netikumība jau pieņēmās spēkā, 
parādījās kari. Bet dzelzs laikmetā (Svaroga Ziema) neti
kumība iedzina Godīgumu un Sirdsapziņu dziļā pagrīdē. 
Un pirms mazliet vairāk nekā pieciem tūkstošiem gadu 
sākās Svaroga Ziema. Vistumšākais laiks bija tad, kad sa
skārās Svaroga Ziema un Nakts. Bet šis periods, paldies 
Dievam, ir beidzies. Tā ka nevajag skumt -  jūs jau zi
nāt, ka atkal sākas mazais cikls. Un lai gan vēl ir Ziema, 
bet nav vairs Svaroga Nakts. Bet vēl ir jāsagaida Svaro
ga Rīts, un mēs ne jau vienu gadu simtu vien virzīsimies 
uz Laimības Laiku, cik tas, protams, iespējams kosmis
kās Ziemas apstākļos. Tas ir sarežģīts, bet ļoti aizraujošs
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radošs process. Mēs varam izpausties kā īsti radītāji un 
izveidot skaistu pasauli, bet šajā nolūkā mums jākļūst 
Garīgi Gudrākiem un Stiprākiem.

Tāpēc ir svarīgi dziļi apgūt Seno Mantojumu, lai vei
cinātu zelta laikmeta atdzimšanu uz Zemes, jo no pa
gātnes ir nepieciešams izdarīt pareizus secinājumus un 
nākotnē neatkārtot pagātnē pieļautās kļūdas. Un piln
veidotāku ieroču parādīšanās liecina nevis par tehniskās 
domas attīstību, bet gan spilgti parāda vispārējās tikumī
bas pagrimumu, ja jau ir radusies nepieciešamība aizsar
gāties no agresora, kas cenšas dzīvot uz citu rēķina.

Kā redzam, abas periodizācijas -  zinātniskā un Ga
rīgā -  nav pretrunā viena otrai, bet, gluži otrādi, lieliski 
papildina viena otru. To zinot, mēs Mantojumu apgū
sim šādā aspektā: atkarībā no Garīguma un tikumības 
vispārējās pazemināšanās notika intensīva tehnisko 
līdzekļu attīstība, lai apmierinātu sadzīves vajadzības 
un piekoptu iekarošanas karus. Ierakstiet to savās Zint
nieku burtnīcās. Šie procesi nav atdalāmi viens no otra, 
tie ir savstarpēji saistīti. Tieši tikumības pazemināšanās 
radīja nepieciešamību meklēt kādus papildu tehniskos lī
dzekļus izdzīvošanai, bet pēc tam, jau vara laikmetā, aiz
sākās iekarošanas kari, lai varētu dzīvot uz citu rēķina un 
likt viņiem strādāt savā labā.

Piekrītiet, ka tikumīgam un garīgam cilvēkam kari 
nav vajadzīgi, ja nu vienīgi, cīnoties pret paverdzinā
tajiem. Izdzīvošana uz citu rēķina -  tā ir parazīta tiek
sme. Bet Garīgā izaugsme un parazītisms ir nesavieno
jami jēdzieni. Jāizvēlas viens. Un cilvēce savā vairākumā 
vara laikmetā izdarīja izvēli. Izņēmums bija Slāvu Senči 
un dažas citas Tautas, kuras nedzīvoja uz pakļauto un 
kaimiņu paverdzināšanas rēķina. Viņi dzīvoja Dzimts
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kopienas iekārtā, palīdzēja cits citam un kopīgi bagāti
nājās cits ar cita pieredzi. Tā ir sanācis, ka verdzība pie 
mums nekad nav bijusi.

Tādējādi visa pārredzamā cilvēces vēsture ir likumī
bas un Garīguma pakāpeniska panīkuma process. Un 
vēstures uzdevums ir mums mācīt to, pie kā tas var no
vest, ja cilvēku sabiedrībā nenotiks kardinālas pārmaiņas. 
Bet tieši tagad ir nobriedusi šāda nepieciešamība. Tāpēc 
jūs, bērniņi, esat šeit un apgūstat šīs zināšanas, lai pēc 
mācību pabeigšanas visiem spēkiem veicinātu Garīgo at
dzimšanu un atmodinātu mūsu sabiedrību no dziļā mie
ga, kurā tā ir iegrimusi pa Svaroga Ziemas Nakti.

Taču Lielajai Pārejai uz Svaroga Rītu jāiestājas ar 

mūsu - vienkāršo cilvēku palīdzību, ar mūsu rīc ī

bu, domām, ar mūsu Dzīvesveidu. Lūk, tāpēc tik 

svarīgi ir būt cilvēciskam, proti, būt cilvēkam ar

0 Goda jūtām  un Sirdsapziņu. <
1

Lūk, arī mūsu mācību Stunda tuvojas nobeigumam. 
Geru, ka esat kaut ko apguvuši. Bet tagad nomieriniet 
savas domas, atslābinieties un dodieties atpūsties. Un ne
aizmirstiet pārdomāt to, ko mēs šodien pārrunājām.

Svaroga Nakts (dzelzs laikmets) tuvojas beigām. • *



Ceļojums uz Seno kapu velvi

Pēc nodarbību beigšanās Jaroslavus steigšus metās uz 
grāmatu glabātuvi, kas atradās Gaismas Tempļa pirmajā 
stāvā. Glabātājs jau gaidīja viņu. Viņš izskatījās domīgs 
un par kaut ko norūpējies.

-  Skolotāj! -  ļaroslavs godbijībā nolieca galvu Sirm
galvja priekšā.

-  Jā, Jaroslav, ļoti labi. Tu atnāca laikā. Tas vīrietim 
dara godu. Vai esi gatavs nelielam ceļojumam?

-  Protams, gatavs!
-  Ļoti labi. Tad iesim, pa ceļam es tevi ievadīšu lietas 

kursā.
Sirmgalvis un pusaudzis pagāja garām Mūžības Tu

nelim un devās uz to eju, pa kuru Glabātājs veda bērnus 
uz arheoloģijas Stundu. Te valdīja tāda pati pustumsa kā 
pirmajā reizē.

-  Jaroslav, sadosimies rokās, -  teica Sladagors. -  Ta
gad aizver acis un nekādā gadījumā neatver.
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Jaroslavs, tāpat kā pirmajā reizē, sajuta nelieki galvas 
reiboni. Absolūtā klusumā bija dzirdama vienīgi Glabā
tāja elpa.

Drīz vien Sirmgalvis lika viņam atvērt acis, un Ja
roslavs atkal ieraudzīja izeju uz āru, tāpat kā tajā reizē. 
Taču, kad viņi iznāca laukā, tā bija cita vieta, nevis tā, 
kas pirmajā reizē.

-  Skolotāj, piedodiet, bet kā tas gadījās, ka mēs atro
damies pilnīgi citā vietā? Pirmo reizi, kad jūs mūs vedāt 
uz valdnieka apbedījuma vietu, mēs iznācām citur.

-  Lieta tā, Jaroslav, ka šī nav vienkārši izeja no Gais
mas Tempļa. Vai tu pievērsi uzmanību, ka šī izeja atrodas 
līdzās Mūžības Tunelim?

-  Protams!
-  Šī izeja atrodas tajā pašā Laika Lūzumā, kur Mūžības 

Tunelis. Tāpēc mēs pirms dažiem gadu simtiem to iekār
tojām, lai varētu teleportētēties mums vajadzīgajā vietā.

-  Tātad es tagad teleportējos kopā ar jums? -  brīnījās 
pusaudzis.

-  Jā, tieši tā. Taču tas tika izdarīts nevis ar tavu iekšē
jo spēku, bet gan ar tās vietas palīdzību, kur mēs atradā
mies. Tā bija un ir Spēka iziešanas vieta. Mēs tā ceļojam 
pa tām vietām, kur vajadzība liek mums nokļūt. Tā arī 
šoreiz.

-  Bet kur mēs tagad dodamies? -  Jaroslavs, elpu aiz
turējis, vaicāja.

-  Ks tev pa ceļam pastāstīšu. Bet tagad iesim, mums 
nav sevišķi daudz laika.

Glabātājs devās uz priekšu, un Jaroslavs, neraugo
ties uz savu jaunību, tik tikko spēja sekot Sirmgalvim. 
Viņš gāja saviem gadiem visai knaši. Starp citu, Jaroslavs 
pat nezināja, cik gadu ir Gaismas Tempļa Glabātājam.
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Sladagors viegli gāja pa kalniem, un pēc viņa gaitas ne
kādi novarēja noteikt, cik gadu šim cienījama vecuma 
cilvēkam.

“Varbūt Glabātājs Sladagors tieši tāpēc ir saglabājis 
lielisku fizisko formu, ka viņš pastāvīgi dodas kalnos,” 
nodomāja Jaroslavs, bet Glabātājs pārtrauca viņa domas.

-  Zini, Jaroslav, mēs patlaban dodamies uz vēl vienu 
apbedījuma vietu. Bet tālab mums jāiet lejā no kalniem 
uz līdzenumu. Tur ir kurgāni. Tu uzzināsi, kas tie ir. Mūs
dienu vēsturnieki un arheologi uzskata, ka kurgāni ir kle
jotāju apbedījuma vietas, klejotāju, kuri dzīvoja stepēs. Ir 
pieņemts domāt, ka Senās Tautas un Ciltis kurgānus iz
mantoja par orientieri teritorijā, kas visapkārt ir tik vienā
da. Savā ziņā viņiem ir taisnība, tas tiešām tā bija. Taču 
kurgāni ir sastopami arī citās vietās, kaut gan tās stipri 
atšķiras no stepēm. Mēs bijām vienā no tām. Tagad mēs 
dodamies lejā no kalna un ejam iekšā vienā tādā kurgānā.

-  Mēs dodamies... iekšā kurgānā? -  Jaroslavs kā ap
burts vaicāja.

-  Jā. Mums par lielu sarūgtinājumu arheologi ir at
klājuši vēl vienu apbedījumu un pilnībā to “aptīrījuši”. 
Taču no droša avota esmu saņēmis ziņu, ka kaut ko viņi 
tomēr nav atraduši. Tas ir ļoti varens senatnes artefakts, 
un mēs nevaram pieļaut, ka tas nonāk arheologu rokās 
vai kāds diletants gluži vienkārši iedzīvotos no tā, kas 
palicis no izrakņātajiem senajiem kapiem.

Kurgāns ir  uzbērums virs kapa, kurā apglabāts uz ^  

citām pasaulēm aizgājušais radinieks. Tā mirušos 

apbedīja daudzas Senās 'lautas un Ciltis.
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- Bet vai tādu ir daudz?
- Daudz, Jaroslav, ļoti daudz. Mēs pastāvīgi cenša

mies novērst viņu uzmanību no daudziem apbedīju
miem. Taču mums tas ne vienmēr izdodas. Daudzajos 
savas darbības gados arheologi ir jau tā paguvuši “ievin
grināt” savas acis, ka viņi gluži vienkārši redz un ar sirdi 
sajūt, kur jārok. Taču mūs, Glabātāju, ir nedaudz salīdzi
nājumā ar arheoloģiskajām ekspedīcijām. Tāpēc mēs vi
sai bieži gluži vienkārši nokavējam. Tā tas bija arī šoreiz. 
Arheologi vienā kurgānā uzreiz atrada divus apbedīju
mus -  galveno un pēcapbedījumu.

-  Bet kā tas jāsaprot?
-  Lūk, skaties, -  sacīja Sladagors, veikli pārlecot pāri 

nelielam kalnu strautam. -  Kad nomirst kāds cienījams 
sabiedrības, Dzimtas vai Klana loceklis, viņa ķermeni 
pēc visu nepieciešamo rituālu veikšanas ievieto bedrē un 
virsū uzkrauj milzīgu zemes uzbērumu. Tas arī ir kur
gāns. Tagad iztēlojies, ka pēc kāda laika nomirst vēl viens 
tā cilvēka radinieks vai tuvinieks, kura ķermenis jau ir 
apbedīts kurgānā. Tādā gadījumā reizumis viņu apglabā 
tajā pašā kurgānā, bet šajā gadījumā tiek rakta tāda kā 
šahta, kas vispirms ieiet kurgānā apmēram cilvēka augu
ma dziļumā, bet tad virzās uz sāniem. Tur tiek izveidota 
neliela telpa, kur arī gulda ķermeni un ievieto priekšme
tus, ko viņš atstājis. Taču tev nevajag satraukties, jo ķer
meņa tur tagad nav -  to paņēma arheologi kaut kādiem 
pētījumiem.

Jaroslavam palika viegli ap sirdi. Viņu itin nemaz ne- 
priecēja perspektīva ieraudzīt nelaiķi. Sladagors arī šoreiz 
acīmredzot saprata viņa domas. Kā gan viņiem izdodas 
tās nolasīt? Tas Jaroslavu gan sajūsmināja, gan biedēja, 
jo, atrodoties blakus Glabātājam, Rūnu Rakstu Zinātājam
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vai kādam citam Zintniekam, viņam bija nepieciešams 
kontrolēt savas domas.

Atlikušo ceļa gabalu pusaudzis un Sirmgalvis gāja 
klusēdami, kavēdamies katrs savās domās. Glabātājs par 
kaut ko sasprindzināti domāja, un Jaroslavs centās uzmi
nēt viņa domas. Viņš vēroja Sirmgalvi un raudzījās viņa 
saspringtajā sejā, vēroja viņa gaitu, roku stāvokli -  visu, 
ko Jaroslavam bija mācījuši viņa Dzimtas pārstāvji, pirms 
viņš nokļuva Gaismas Templī. Vecākie Savieši viņam bija 
stāstījuši, ka dažreiz cilvēka uzvedība liecina par viņa do
mām. It sevišķi viņa mīmika, gaita un sejas izteiksme. 
Taču ar Glabātāju šis numurs cauri vis neiet. Sirmgalvis 
izturējās tā, ka pēc viņa izskata nebija iespējams neko 
nojaust no viņa domām.

“Ja es tā varētu,” nodomāja Jaroslavs. “Manas domas 
gan Glabātājam ir kā uz delnas.”

Iegrimis savās pārdomās, Jaroslavs nepamanīja, kā 
viņi no kalna bija nonākuši līdzenumā. Glabātājs lika vi
ņam apstāties un teica:

-  No šejienes mēs mierīgi varēsim teleportēties tieši tajā 
vietā, kur atrodas kurgāns. Tāpēc tev ir jāzina, kā tas darāms.

-  Mēs tagad atkal momentāni pārvietosimies telpā?
-  Jā. Bet tagad tas tiks izdarīts ar mana iekšējā spēka 

palīdzību. Lai mēs neizšķirtos, mums nepieciešams sa
doties rokās un nekādā gadījumā neatlaist tās vaļā. Vai 
dzirdi? Aizver acis un nekādā gadījumā tās neatver. Vai 
tu visu saprati?

-  Protams, jā.
-  Tiešām saprati? No tā ir atkarīga tava veselība.
Jaroslavu pārņēma iekšējs aukstums, bet viņš centās

neizrādīt savas bailes. Sladagors nepamanīja šo viņa vājī
bu vai arī izlikās nemanām.
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-  Tad dodamies.
Glabātājs cieši satvēra Jaroslava roku, un pusaudzis 

aizvēra acis. Viņš dzirdēja, ka Sirmgalvis kaut ko no
čukst, un sajuta strauju rāvienu, līdzīgu tam, kā jūras 
vilnis satver cilvēku, peldoties vētras laikā. Tad jau vairs 
nesaproti, kur augša, kur apakša, un vilnis sagriež cil
vēku tādā kā virpulī. Jaroslavam patika pārvietoties ar 
vilni, un viņš tūdaļ salīdzināja to, ko izjuta patlaban, ar 
to galvas reiboni un lidojuma sajūtu, ko izjuta, ļaujoties 
ūdens Stihijai.

Pēkšņi viss apklusa, bet Jaroslavam stipri reiba galva. 
It kā iztālēm viņš izdzirda Glabātāja balsi:

-  Jaroslav, atver acis. Esam klāt. Tu esi malacis.
Jaroslavs ar pūlēm atvēra acis. Visa apkārtne bija tīta

tādā kā dūmakā, bet Sladagors labsirdīgi pasmaidīja. Ja
roslavam ļoti patika šis smaids. Lielam vecumam, šķiet, 
ir savas priekšrocības, viņš nodomāja. Žēl, ka ne visi no
dzīvo līdz tādam vecumam un nevar izjust visas tamlī
dzīga vecuma priekšrocības. “Ceru, ka es nodzīvošu,” 
puisēns nodomāja.

Glabātājs vērīgi paskatījās uz Jaroslavu un ar kreiso 
plaukstu pieskārās viņa pierei. No vecā Zintnieka rokas 
plūda siltums. Zēnam tūdaļ noskaidrojās skatiens un 
pārgāja reibonis.

-  Vai viss kārtībā? -  norūpējies jautājuma Zintnieks.
-  Jā, pateicos, -  atbildēja Jaroslavs, instinktīvi pie

skāries savai pierei, it kā pārbaudīdams, vai ārēji nav kas 
mainījies, tāpat kā viņš bija mainījies iekšēji.

Glabātāja garais ietērps un viņa garie sirmie mati šū
pojās vējā. Jaroslavs atskatījās un saprata, ka viņi atrodas 
pilnīgi klajā vietā. Te nebija nekas cits kā vien stepe. Tā 
stiepās tik tālu, ka acis sāka sāpēt, tālē raugoties. Jaroslavs
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skatījās rūpīgāk un tālumā ieraudzīja kaut kādas nelielas 
lauces. Cik gan tālu viņi atradās no Gaismas Tempļa? Te 
taču nav ne mazākās nojausmas par kalnainu apvidu. Bet 
Gaismas Templis tak atrodas kalnos. Tātad viņi ir dau
dzus desmitus, bet varbūt pat simtus kilometru tālu no 
noslēpumainās Gaismas Pils un Kalnu Mītnes atrašanās 
vietas. Kā tad tā? Kur viņi patlaban atrodas?

Glabātājs gluži mierīgi noteica:
-  Lūk, mēs esam atnākuši. Labi, ka tagad te neviena 

nav. Tas būtiski atvieglo mūsu uzdevumu. Vai tu redzi to 
pauguru?

-  Protams. -  Jaroslavs pievērsa uzmanību pauguram, 
kas atradās dažus simtus metrus no viņiem.

-  Tas ir tas kurgāns, kas mums vajadzīgs. Bet tagad 
iesim, es tev pastāstīšu, kas ir kurgāns. Tu jau zini, ka 
kurgāns ir zemes uzbērums, kuru veido virs cienījama 
cilvēka apbedījuma vietas. Vai tas tev ir skaidrs?

-  Skolotāj, ne gluži, -  atzinās pusaudzis. -  Es, lūk, 
nevaru saprast, kur ir robeža starp cienījamu un necie
nījamu cilvēku? Katrs no mums taču ir savā ziņā cienī
jams, bet savā ziņā necienījams. Ir stiprās un vājās puses, 
un katram ir sava vieta Dzīvē. Vai tā nav augstprātība, 
kad mēs sakām, ka tas ir cienījams cilvēks, bet šis -  ne?

Glabātājs ieslīga domās.
-  Tu ļoti dziļi spried, un savā ziņā tev ir taisnība. Es 

domāju, ka drīz tu pats varēsi atbildēt uz savu jautājumu. 
Kā tu, Jaroslav, domā, vai ir viegli izveidot tādu apbedī
juma vietu. -  Glabātājs norādīja ar roku uz pauguru.

-  Es domāju, ka tas nepavisam nav viegli. Te zemes 
darbiem nepieciešamas vairākas dienas.

258



------ -------------------------------------------------------------- ļ

’ Lai izveidotu vienu kurgānu, nepieciešams daudz ■ • 

spēka un Laika. Vienīgi sabiedrībā cienījamiem 

cilvēkiem tika parādīts tāds gods, jo, la i izveidotu 

viņiem šādu kapliču, bija nepieciešams koncentrēt 

gandrīz vai visas Dzimtas vai pat Cilts spēkus. u

-  Pareizi. Tas ir, ja pūliņus pieliek pieci-desmit cilvē
ki. Bet kurgānos ne vienmēr tiek veikti tikai zemes darbi. 
Faktiski runa ir par būvi, kuru pēc tam apber ar zemi. 
Cik cilvēku vajadzīgs, lai šādu būvi izveidotu? Turklāt 
neaizmirsti, ka cilvēku jau neapglabā gadu pēc viņa nā
ves. Viss darbs jāpaveic dažu dienu laikā. Citiem vārdiem 
sakot, dažu dienu laikā jāizveido tāda būve, kas daļēji ie
iet pazemē, bet pēc tam pilnībā tiek apbērta ar zemi. Vai 
arī jābūvē laikus, kamēr cilvēks vēl dzīvs. Vai vari iztēlo
ties tāda darba apjomu?

-  Jā, tas ir kolosāls.
-  Kuri tad ir cienījami cilvēki?
Jaroslavs aizdomājās. Vai tiešām Glabātājs domā pār

tikušus cilvēkus, no bagātajiem slāņiem? Šķiet, Romā vi
ņus dēvēja par patriciešiem, Grieķijā -  par aristokrātiem. 
Vai tiešām finansiālā labklājība ir galvenais cienīšanas 
kritērijs? Nē, tas nevar būt, Jaroslavs nodomāja.

-  Redzu, ka tev grūti rast atbildi, -  mierīgi sacīja 
Sladagors.

-  Man mazliet jāpadomā.
-  Tad domā. Kad būsi gatavs -  atbildi.
-  Labi, Skolotāj.
-  Nu mēs esam atnākuši. Skaties uzmanīgi un ieklau

sies savās izjūtās.
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Jaroslavs paraudzījās visapkārt un ieraudzīja daudzu 
izrakumu pēdas. Virsotnē viss bija izārdīts. Pusaudzis 
kaut ko līdzīgu bija izjutis tajā izrakumu vietā, uz kurie
ni Glabātājs bija viņus aizvedis, kad viņi aplūkoja tēmu 
“Arheoloģija”. Dīvainas izjūtas, nodomāja Jaroslavs. Kā 
tās lai raksturo? Postaža, bēdas, niknums, nemiers, ap
gānīšana. No šīm jūtām Jaroslavam skudriņas skrēja pār 
muguru.

Pa to laiku Sladagors bija paņēmis bozi un kaut ko 
nobubināja virs tās, pārlaida tai ar roku -  un virs tās pa
rādījās liesma.

“Pirokinēze,” noprata Jaroslavs. Viņš atcerējās, ka vi
ņam tika stāstīts par seno cilvēku prasmi ar vienu ska
tienu vai buramvārdiem aizdedzināt priekšmetu. Kāds 
varens spēks gan piemīt Glabātājam? Boze sirmgalvja ro
kās uzliesmoja spožāk, un Jaroslavs saprata, ka Glabātājs 
to izmantos par lāpu. Viņš pasauca pusaudzi, un viņi abi 
kopā pa akmens trepēm kāpa lejā -  apbedījuma vietā.



Kurgāns

Jaroslavs uzmanīgi kāpa, sekodams savam Skolotājam. 
Un kaut gan viņi bija nokāpuši tikai kādus divus trīs met
rus - mazliet augstāk par cilvēka augumu, pusaudzim šķi
ta, ka viņi pa akmens trepēm kāpuši veselu Mūžību. “Vil
cēnu” pārņēma jau ierastā sajūta. Viņš to daudzas reizes 
bija izjutis, mācoties Gaismas Tempļa Skolā.

“Cik dīvaini liek uztverts Laiks,” Jaroslavs nodomāja. 
“Dažreiz viena diena aizlido kā mirklis, bet citreiz atkal 
daži mirkļi stiepjas kā gads.”

Tad kāpnes beidzās, un Jaroslavam priekšā pavērās 
neliels, akmeņiem apdarināts tunelis. Kāpnes palika aiz
mugurē, un eja veda tikai uz priekšu.

-  Iesim.
Glabātājs pārliecināti, taču piesardzīgi devās zem ku

pola velvēm. Mazliet uz priekšu koridors kļuva platāks, un 
pēc nedaudz soļiem sirmgalvis un pusaudzis atradās plašā 
telpā, kas bija pilnīgi izolēta no Saules gaismas. Improvizētā
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Glabātāja lāpa deva gana daudz gaismas, kaut gan žilbi
nāja acis. Jaroslavs paskatījās visapkārt. Telpa bija pilnīgi 
tukša. Pareizāk sakot, iztukšota. Spriežot pēc grīdas nelī
dzenās virsmas, arheologi te bija pamatīgi pastrādājuši.

-  Vai tevi nekas neizbrīna, Jaroslav? -  Glabātājs vaicāja.
-  Izbrīna tas, ka pats kurgāns ir palicis pilnīgi ne

skarts. Esmu dzirdējis, ka arheologi, kaut ko atklājuši, 
rokas tik dziļi, līdz sasniedz zemes līmeni, vai vēl dziļāk.

-  Pamatzemes, Jaroslav. Nevis, zemes, bet pamatze- 
mes. Par pamatzemi arheoloģijā sauc to zemes slāni, kur 
vairs nav cilvēka atstātu pēdu. Bet tos augsnes slāņus, kur 
dažādos laikos fiksētas cilvēka darbības pēdas, sauc par 
kultūrslāni. Bet tā ir speciāla arheoloģijas terminoloģija, 
kuru arheologi izmanto savā vidē. Te patiešām arheoloģis
kās ekspedīcijas pārstāvji ir atraduši šo arhitektūras piemi
nekli, un, kā jau arheologiem piedien, viņiem vajadzēja to 
nojaukt pa tīro. Vai pievērsi uzmanību, ka mēs atrodamies 
augstāk par zemes līmeni, lai gan kāpām lejup?

-  Protams, pievērsu.
-  Sākotnēji kurgānus veidoja kā zemes uzbērumus 

virs kapavietas, kas atradās zemāk par zemes līmeni. Tas 
nozīmē...

Pamatzeme ir arheoloģijas termins, kas apzīmē 
tos augsnes slāņus, kur nav cilvēka darbības pēdu. 
Kultūrslānis ir noteikts augsnes slānis, kurā ar
heologi atrod lietiskus pierādījumus, kuri attiecas 
uz vienu arheoloģijas kultūru.

- Ka apakšā ir vēl viens kaps -  Glabātājs pabeidza 
Jaroslava teikto.
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-  Tieši tā. Un arheologiem, lai nokļūtu pie tā, vajag 
šo kurgānu atrakt pilnībā. Tikai tad viņi nokļūs līdz pir
majam kapam.

-  Bet kur tad ir paši arheologi, -  Jaroslavs jautāja.
-  Atceries, mēs jau runājām, ka daudzas apbedījumu 

vietas, tā dēvētās Senču Ielejas, un daudzas citas vietas 
tika aizsargātas ne vien fiziski, bet arī ar Seniem buram
vārdiem. Daži no tiem ar laiku zaudē savu spēku. Bet citi 
paliek tikpat stipri un iedarbīgi, kādi bija agrāk. Te nebija 
stipru aizsardzības buramvārdu. Bet nostrādāja viena no 
tādām mazām “plaukšķenēm”. Un vienam no ekspedīcijas 
dalībniekiem krasi saasinājās veselības problēmas. Viņu 
ar ātro palīdzību aizveda uz slimnīcu. Ekspedīcija šeit 
neatgriezīsies ātrāk kā rīt. Ja, protams, mūsu informatori 
visu ir pareizi sapratuši. Bet tagad, Jaroslav, kopīgi kon
centrēsimies un pacentīsimies atrast to, ko mums vajag.

-  Bet ko mums vajag?
-  Nedomāju, ka tev vajag zināt, kas tas ir.
-  Bet kā tad es meklēšu to, nezin ko? -  brīnījās Ja

roslavs.
-  Bet kā, pēc tavām domām, to darīja krievu tautas 

pasaku varoņi? -  Sirmgalvis pasmaidīja -  Gāja tur, ne
zin kur un atnesa to, nezin ko. Vai tagad tu neesi tādā 
situācijā, manu puisēn? Pamēģināsim atrast to, ko mums 
vajag. To, ko arheologi, paldies Dievam, nav atraduši.

Senajos kurgānos un apbedījumu vietās ir  sagla

bājušies daudzi noslēpumi un artefakti, no kuriem 

daudzus zinātnes pārstāvji nespēj atšifrēt un sa

prast visu to sakrālo dziļumu.
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Glabātājs dziļi ieelpoja, aizvēra acis un izstiepa uz 
priekšu kreiso roku. Lāpa palika labajā rokā. Jaroslavs 
paskatījās uz Sirmgalvi un sekoja viņa piemēram. Viņš 
sakoncentrējās un centās roku izmantot kā lokatoru. 
Kapličā bija nomācoša atmosfēra, un zēnam bija grūti 
koncentrēties.

Pēkšņi Glabātājs atvēra acis un paspēra dažus soļus 
sānis, notupās un ar plaukstu pārlaida pār grīdu. Pēc tam 
centīgi sāka grābt zemi. Jaroslavs arī ķērās klāt, un pēc 
kāda laika Glabātājs no zemgrīdas izvilka nelielu priekš
metu, kas atgādināja futlāri. Sirmgalvis atvēra to un iz
ņēma vīstokli. Viņš ātri pārlaida tam acis un apmierināts 
pasmaidīja.

-  Jaroslav, viens darbiņš jau padarīts, -  viņš sacīja. 
-  Tas ir viens no “Ceļa Grāmatas” vecajiem tekstiem. 
Citu Tautu tradīcijās to ir pieņemts dēvēt par Mirušo 
grāmatu. Tādus sacerējumus raksta īpašās valodās, un 
tajos vēsta par to, kas cilvēku atkarībā no viņa darbiem 
gaida, aizejot no laicīgās dzīves. Bet dzīvajiem to nav 
lemts zināt.

-  Kāpēc? -  Jaroslavs jautāja.
-  Pāri pakāpienam lēkt ir bīstami, manu zēn. Tikai 

tad, kad stāvi stingri, var spert drošu soli uz priekšu. Ja 
nestāvi stingri, tad arī nākamais solis nebūs stingrs. Pa
kāpenība -  lūk, tas ir galvenais izziņas princips. Mūsdie
nās daudzi cilvēki saskaras ar šo problēmu. Cilvēki grib 
visu uzreiz un gala rezultātā stāv uz vietas vai virzās lē
nāk nekā varētu, turklāt uzsit sev visai sāpīgus punus. Jā
teic, ka attiecībā uz tādu kustību tas ir pat labi un derīgi. 
Taču kustība var būt arī citāda. Kāpēc pārlieku detalizēti 
pētīt citas pasaules? Vai mēs to jau apguvām?

-  Nē, -Jaroslavs atzinās.
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-  Bet kāpēc tad?
-  Interesanti, izraisa ziņkāri, -  nepārliecinoši iesāka 

Jaroslavs.
-  Ahā! Tikai mirušo pasaule nepavisam nav tā vieta, 

kur ziņkārības pēc var bāzt savu degunu. Vai piekrīti man?
-  Tam nevar iebilst.
-  Tas ir labi. Šo tekstu mēs ņemam sev līdz. Tas pa

pildinās mūsu grāmatu glabātuves slepeno krātuvi. Tik 
un tā ne vēsturnieki, ne arheologi, ne filologi nevarēs to 
ne izlasīt, ne saprast. Viņiem nav atslēdziņas, lai atvērtu 
šo “slēdzeni”.

Šie Sirmgalvja vārdi ārkārtīgi ietekmēja Jaroslavu: 
viņam krūtīs sāka atkal smelgt -  viņš tā arī ne pa soli 
nebija pavirzījies, lai atminētu Rūnu Rakstu Zinātāja Vir- 
rita un Laika Glabātāja Harija Gaišreģa noslēpumu. Viņš 
dega nepacietībā pastāstīt Glabātājam par to sarunu, 
kuru viņš bija dzirdējis. Taču pusaudzis nebija pārlieci
nāts, ka rīkosies pareizi, ja tūdaļ par visu pastāstīs. Taču 
tagad viņš nespēja klusēt.

-  Skolotāj, man jums kas jāpastāsta. -  Un Jaroslavs 
pastāstīja Glabātājam visu to, ko bija dzirdējis toreiz ko
ridorā.

Sirmgalvis viņu uzmanīgi uzklausīja, un tad kapličā 
iestājās nospiedošs klusums. Improvizētās lāpas uguns 
mēles šaudījās. Beidzot Glabātājs ierunājās:

-  Es nevaru pieļaut domu, ka Gaismas Templī kāds 
varētu iecerēt ko nelāgu. Es uzticos Zintniekiem, kas 
kopā ar mani kalpo vieniem mērķiem un idejām. Es do
māju, ka tu, Jaroslav, esi kaut ko pārpratis.

-  Esmu pārliecināts, ka visu dzirdēju pareizi. Ir no
ticis kas svarīgs, un Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits par to 
zina, bet grib noslēpt jums.
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-  Pat ja tā ir, es tur nesaskatu neko bīstamu. Katrs no 
mums kaut ko zina un kaut ko nezina. Kaut ko atklāj un 
kaut ko noslēpj. Tas ir normāli. Es domāju tā: ja tas pa
tiešām būtu kas svarīgs, tad Glabātāji būtu man to pazi
ņojuši. Visdrīzāk viņi negrib manu uzmanību apgrūtināt 
ar sīkumiem.

-  Bet, Skolotāj... -  zēns iesāka.
-  Diezgan, Jaroslav! -  mierīgi, bet stingri teica Gla

bātājs. -  Visu, ko tu sacīji, es pieņemšu zināšanai. Taču 
esmu pārliecināts, ka tu esi nepareizi sapratis. No otras 
puses, neviens tev neliedz pašam par visu tikt skaidrībā, 
ja tevi tas tā satrauc. Bet tikai atceries, ka Glabātājiem 
ir raksturīgs tas, ka viņi glabā savus noslēpumus. Pretē
jā gadījumā, Jaroslav, viņi nebūtu Glabātāji. Nāks Laiks, 
un par Glabātāju kļūsi arī tu. Taču pagaidām tavs pienā
kums ir mācīties. Protams, tas, ko tu man pateici, paliks 
starp mums. Bet vispār Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits nav 
no tiem cilvēkiem, kuri nošauj greizi. Bet, spriežot pēc 
taviem vārdiem, viņš jau ir nošāvis greizi.

-  Kādā ziņā?
Glabātājs pasmaidīja:
-  Tu kļuvi par liecinieku viņa sarunai. Vai tā nav kļū

dīšanās?
Jaroslavs iegrima domās.
-  Ja tu esi noraizējies par savu dzīvību, tad zini, ka 

tevi neviens neaiztiks ne Gaismas Tempļa sienās, ne aiz 
tā robežām.

-  Nē taču, ne jau tā ir problēma, -  asi noteica Ja
roslavs, kaut gan iekšēji saprata, ka tas tā gluži nav. Viņš 
bija noraizējies par savu drošību, bet atzīties par to ne
gribēja. -  Gluži vienkārši tas var būt kas svarīgs.
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-  Ja man to vajadzēs zināt, tad es to, Jaroslav, uzzinā
šu, lai kā censtos man to noslēpt. Ja ne no Rūnu Rakstu 
Zinātāja Virrita, tad no cita cilvēka vai vispār es to uzzi
nāšu ne no cilvēka. I,ai kā ari censtos noslēpt Zināšanas, 
Jaroslav, cilvēks vienmēr tās saņems tajā brīcil, kad būs 
tam gatavs.

-  Bet ja tās apzināti slēpj?
Ja slēpj, tad Dzīve meklēs citus Ceļus. Vai tiešām 

neatradīs izeju? Kas gan labāk par pašu Dzīvi labāk pa
zīst pašu Dzīvi?

Jaroslavs saprata, ka viņam nav ko teikt. Viņš arī sa
prata, ka Glabātājs ne visai nopietni attiecas pret viņa 
vārdiem.

“Es tomēr viņu brīdināju,” Jaroslavs nodomāja. “Es 
izpildīju savu pienākumu. Bet kāpēc gan es nejūtos mie
rīgs?” viņš sevi tincināja. “Tik un tā par noslēpumu jā- 
tick skaidrībā.”

Un te viņam iešāvās prātā -  ja Glabātājs sacīja, ka 
Dzīve viņam sniegs nepieciešamās Zināšanas, tātad jābūt 
ceļvedim. Varbūt tieši viņš, Jaroslavs, atklās to, ko gri
bēja noslēpt Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits. Iespējams, ka 
ar viņa starpniecību Dzīve atjaunos līdzsvaru, kuru divi 
Zintnieki, kādu savu motīvu vadīti, ir izjaukuši.

Visas šīs domas pārtrauca pēkšņa skaņa, kas nāca 
no augšas. Bija dzirdamas dažu cilvēku balsis. Glabātājs 
strauji piecēlās un satvēra Jaroslava roku.

-  Ir atnākuši vai nu arheologi, vai gluži vienkārši lau
pītāji. Jaroslav, mūs nedrīkst pamanīt. -  Sladagors paska
tījās uz gruzdošo pagali, un zēns redzēja, ka tā nav node
gusi, kaut liesmu mēles to bija laizījušas kādu pusstundu. 
To apzinoties, Jaroslavam skudriņas skrēja pār muguru.

267



-  Mums laiks virzīties projām. Aizver acis un stingri 
turies.

Jau pazīstamās sajūtas lika Jaroslavam nojaust, ka 
viņi atkal teleportējas pa zināmu attālumu, un, kad viss 
palika klusu un Jaroslavs atvēra acis, viņi atradās birzē 
augstu kalnos. “Ja jau kalni ir tuvu, tātad esam kaut kur 
netālu no Gaismas Tempļa," Jaroslavs nodomāja.

-  Nu, lūk, mēs esam mājās, -  teica Glabātājs. -  Vai re
dzi to birztaliņu? Tie nav gluži vienkārši koki. Tā ir Svētā 
Birzs. Tā ved uz Templi no otras puses. Atceries? Jūs 
Mītnē ieradāties no otras puses -  pa alām, kur jūs pava
dīja Avega. Tagad mēs atrodamies no otras puses.

-  Bet kā mēs šeit atradīsim ceļu? Te taču nav takas.
-  Jaroslav, taka ir. Tā ir atvērta visiem, kam ir atvērta 

sirds. Saki, kur tu dotos?
Jaroslavs nedomājot atbildēja:
-  Taisni.
-  Es arī -  taisni. Tātad tā ari iesim. Vai tev patika 

šodienas ceļojums?
-  Ļoti! Pateicos jums par piedzīvojumu un par jau

nām Zināšanām!
-  Tu to esi nopelnījis.
I’ēc pusstundu ilga gājiena Sirmgalvis un pusaudzis 

nonāca pazīstamā apkārtnē. Viņi gāja pa līkumotajām 
Kalnu Mītnes ieliņām un atradās Kalnu Mītnes centrāla
jā Svētnīcā tieši starp kopmītnēm.

-  Nu, Jaroslav, ir jau vēls. Tagad ej un atpūties. Bet 
attiecībā uz situāciju ar Rūnu Rakstu Zinātāju Virritu es 
domāju, ka tā ir pārbaude mums abiem. Paraudzīsimies, 
kurš šajā sacensībā būs uzvarētājs.

-  Sacensībā? -  pārjautāja Jaroslavs.
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-  Tieši tā. Pārbaudīsim, kurš var ielūkoties citu no
slēpumos un iegūt tās Zināšanas, kuras cenšas noslēpt. 
Un vienlaikus pārbaudīsim, kā mūsu Tempļa Rūnu Rak
stu Zinātājs prot glabāt noslēpumus un cik droši viņš tās 
paslēpj no svešām acīm. Bet galvenais -  ausīm.

Glabātājs pasmaidīja, atvadījās un aizgāja. Jaroslavs 
sajūsmināts noraudzījās uz Sirmgalvi. Viņam noteikti ir 
pāri simtam, zēns nolēma. Bet viņa Zināšanas un Gudrī
ba ir bezgalīga. Ir acīmredzams, ka viņš jebkuru situāciju 
vērš sev par labu. Ko gan viņš šoreiz ir iecerējis?



Seno Laiku tehniskie līdzekļi 
tautas pasakās

Nākamās dienas ritu faroslavs sagaidīja modrā un 
jautrā noskaņojumā. Tā bija brīvdiena, un viņš atļāvās 
izgulēties, kā nākas. Kad viņš pamodās, Aleksandra guļ
vieta jau bija tukša. Nokāpis lejā “Vilka mājokļa” kopē
jā zālē, zēns daudzu citu “vilcēnu” vidū ieraudzīja savus 
draugus. Aleksandrs, Nastja un Lada kaut ko aizrautīgi 
apsprieda. Viņi tūdaļ pagrieza galvu uz Jaroslava pusi un 
laipni māja, aicinot pie sevis. Pēc vakardienas piedzīvo
juma ar Glabātāju Jaroslavam šķita, ka viņš ar saviem 
draugiem nav ticies vismaz gadu.

-  Sveiki, Jaroslav! Kā tev iet? Pastāsti, kas vakar no
tika? Kurp jūs gājāt? Vai bija interesanti? -  cits caur citu 
bira jautājumi.

Ziņa par to, ka Jaroslavs ar Glabātāju kaut kur devās, 
ātri izplatījās “vilcēnu” vidū. “Lapsēni” kaut kā vēsi pret
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to izturējās, un visi, izņemot Marinu, ignorēja iespēju 
noklausīties jaunā “vilcēna” stāstījumu par vakardienas 
ceļojumu. Tagad jau lielā puse “Vilka” grupas bērni no
lika malā mājasdarba pildīšanu un sagatavojās klausīties. 
Jaroslavs apmierināja viņu ziņkāri, kaut gan sīkumos 
ipaši neiedziļinājās. Iekšēji viņš sūkstījās, ka tieši tagad 
nevar saviem draugiem pastāstīt par problēmu, kas viņu 
nodarbina, -  par Rūnu Rakstu Zinātāju Virritu, Čislobo- 
ga Priesteri un Glabātāju Sladagoru.

“Nu nekas,” zēns nolēma. “Sagaidīšu piemērotu bridi.”
Kad jaroslavs bija pabeidzis savu stāstījumu, zēni un 

meitenes sajūsmā raudzījās uz viņu.
-  Bet ar ko esi izpelnījies šādu īpašu pagodinājumu? -  

Marina vaicāja.
Jaroslavs saprata, ka nonācis neveiklā situācijā.
- Man žēl, taču Glabātājs lūdza to neafišēt. Pateik

šu tikai, ka es pievērsu uzmanību tam, kam nepievērsa 
uzmanību pārējie. Es gribēju to pārbaudīt, un Glabātājs 
palīdzēja apmierināt manu ziņkāri, bet stingrā viņa uz
raudzībā. Atvainojiet, bet pārējo es nevaru stāstīt.

Bērni ārēji izskatījās aizvainoti, lai gan daudzi “vilcē
ni” viņu saprata.

-  Pienācis brokastu laiks. Jādodas uz ēdamistabu, -  
Nastja mudināja.

Bērni ātri devās uz ēdamtelpu, kur visi Gaismas 
Tempļa audzēkņi un pasniedzēji ieturēja maltītes. Bro
kastu Laikā nekas īpašs nenotika. Visi bērni aizrautīgi 
mielojās ar garšīgu piena putru. Kad visi bija paēduši, 
pie Jaroslava pienāca Nastja, Lada, Aleksandrs un Mari
na. Ēdot viņi jau vienojās, ka tūdaļ pēc brokastīm ķersies 
pie Glabātāja Sladagora uzdotā mājasdarba pildīšanas.

-  īstais laiks, -  piekrita Jaroslavs.

271



Viņš jau bija pieradis pie “lapsiņas” Marinas sabied
rības un saprata, ka kopā izpildīt mājasdarbu būs nesalī
dzināmi vieglāk. Viņš pārlaida skatienu saviem draugiem. 
“Mēs būsim lieliska kompānija,” viņš nodomāja. “Visi cits 
citu papildina. Lada ir žirgta un enerģiska. Nastja mierīga 
un pārliecināta. Aleksandrs stiprs, ieturēts un piesardzīgs, 
kaut gan dažreiz arī iekarst. Marina ir gudra un lieliski 
pazīst cilvēkus. Sevi Jaroslavs atturējās raksturot.

“Tā drīzāk ir gluži vienkārši veiksme, kā gan lai citā
di izskaidro prasmi vajadzīgajā laikā atrasties vajadzīgajā 
vietā,” viņš pie sevis noteica.

-  Nu, ko, iesim pašā augšā uz “Vilka mājokli”. Sāksim 
pie mūsu istabām, -  ierosināja Nastja.

Iešana neprasīja ilgu laiku. Kad viņi apmetās nelielā 
mājīgā hallē, Lada sāka.

-  Jums te, “Vilka mājoklī”, ir skaisti, -  ieteicās Mari
na, palūkodamās visapkārt un novērtēdama interjeru.

-  Tātad Glabātājs mums ieteica šo mājasdarbu izpil
dīt kopā. Vai atceraties? Mēs tā arī darīsim. Cerēsim, ka 
mēs kaut ko sapratīsim, -  teica Lada.

-  Atgādini, ko mums uzdeva, -  sacīja Jaroslavs. -Es 
ar to ceļojumu esmu pavisam izsities no sliedēm.

-  Lai gan biji projām tikai vienu vakaru, -  iesmējās 
Nastja.

- Nu, labi, Glabātājs mums uzdeva padomāt, kā mūs
dienu augstās tehnoloģijas Tēlos var raksturot cilvēkam vai 
Tautai, kas atrodas daudz zemākā attīstības līmenī, un kā cil
vēkam, kurš nepazīst ne datoru, ne Internetu, pastāstīt un iz
skaidrot viņam saprotamā valodā, kas tas ir un kā darbojas?

-  Izraudzīsimies kādu priekšmetu, pamēģināsim ie
dziļināties un izjust un pēc tam izveidot tā aprakstu, -  
Aleksandrs ierosināja.

272



-  Labi. Es iesaku sākt ar lidmašīnu, -  Marina sacīja.
-  Nu, labi! -  piekrita pārējie.
-  Te viss ir skaidrs, -  iesāka Lada. -  Tā ir nedzīva 

būtne, kura lido pa debesīm un izdala skaļas skaņas.
-  Bet kāpēc nedzīva? -  vaicāja Aleksandrs.
-  Nu, tehnika nav dzīva.
Iestājās īss klusuma brīdis.
-  Bet es nepiekrītu, -  mazliet padomājis, Jaroslavs 

sacīja. -  Jā, protams, tehnika nav dzīva. Taču tā ir sais
tīta ar tiem, kuri to radīja. Proti, es sacītu, ka tehnika ir 
tā turpinājums, kurš to radīja, un vienlaikus tā turpinā
jums, kurš to vada. Pilots taču ir.

Bērni aizdomājās. Marina teica:
-  Tātad meistaru un lidmašīnu var Tēlu līmenī salī

dzināt ar Vecākiem un bērniem, proti, konstruktors vai 
piloti ir Vecāki, bet pati lidmašīna ir viņu bērns. Vai arī 
tā: konstruktori ir vecāki, lidmašīna -  bērns, bet pilots -  
Skolotājs vai darbaudzinātājs. Tieši viņš vada lidmašīnu, 
proti, virza to, piešķir kustībai virzienu.

Lidmašīna enerģētiski ir  saistīta ar savu radītāju 

un pilotu. Konstruktori ir  tās “vecāki”, bet piloti -  
“darbaudzinātāji”. Pati lidmašīna ir  “liels rūcošs 

dzelzs putns, kas lido Debesīs”.

-  Vai cita analoģija, -  Jaroslavs teica. -  Lidmašīnu un 
konstruktoru var salīdzināt ar ķermeni un Dvēseli, pro
ti, radītājs ir smalkais plāns jeb parādība, proti, Dvēsele. 
Bet pati lidmašīna ir ārējā izpausme, proti, ķermenis.

-  Bet tad jau iznāk, ka mēs lidmašīnu raksturosim kā 
dzīvu būtni. -  Nastja savilka galus kopā.
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-  Nu, iespējams, -  Lada negribot piekrita.
Marina turpināja:
-  Ja mēs lidmašīnu raksturosim ne kā dzīvu būtni, 

tad kā lai paskaidro, kas tā ir? Baļķis, kas lidinās pade
bešos? Bet tad uzreiz kļūst skaidrs, ka runa ir par dzīvu 
būtni, kura prot lidot un kurai ir savi Vecāki, proti, kon
struktori, radītāji. Ari mēs taču varam pateikt, ka mūsu 
Vecāki ir mūsu radītāji. Tā arī te. Tad jau uzreiz daudzi 
jautājumi atkrīt. Nesapratne izzūd.

-  Tad jau lidmašīna ir liela būtne ar spārniem, kura 
lido debesīs un rada skaļas skaņas, -  domīgi noteica 
Aleksandrs.

-  Tad jau nevis skaņās, bet gan rēcienu vai rūcienu, -  
Jaroslavs papildināja.

-  Tieši tā, -  piekrita Lada. -  Un vēl jāpapildina, ka 
lidmašīnai ir aste.

-  Pie kā mēs nonācām? -  Marina gribēja savilkt ga
lus kopā. -  Lidmašīnu mēs aprakstīsim kā milzīgu zvē
ru ar spārniem, lielu galvu un lieliem spārniem. Tas lido 
augstu gaisā un rūc, pievēršot visu to uzmanību, kuri 
dzīvo virs zemes.

-  Nu jau nav slikti, -  piekrita bērni. Bet Nastja kļuva 
domīga.

-  Vai jums tas neko neatgādina?
Bērni paskatījās uz viņu.
-  Mēs it kā citējām daļu no drakona vai Pūķa Gori- 

niča apraksta. Tikai viņi vēl sējumus dedzināja un cilvē
kus ēda.

Aleksandrs uztvēra domu:
-  Tā taču ir! Cilvēku došanos uz lidmašīnas bor

tu var salīdzināt ar to, ka viņus apēd, bet viņi iznāk ārā 
pēc tam, kad briesmonim “uzšķērž vēderu”. Tas tiešām tā
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izskatās. Cilvēku acu priekšā ļaudis ieiet mašīnā, tā pa
griežas, ieskrienas, uzlido gaisā un aiznes viņus projām, 
bet viņi nevis nomirst, bet gan atrodas Pūķa Goriniča 
valstībā vai vēl kur citur. Patiešām to var aprakstīt tā: Pū
ķis Goriničs, lielais spārnotais zvērs ar mežonīgu rēcienu 
nolaižas uz zemes, aprij cilvēkus un pieēdies aizlido, aiz
nesot viņus uz savu tālo valstību.

Bērni aizdomājās. Jaroslavs pirmais pārtrauca klu
sumu:

-  Tad jau Pūķa Goriniča gadījumā runa gluži vien
kārši ir par... reisa lidmašīnu?

-  Tas ir tikai pieņēmums, -  teica Nastja.
-  Turklāt paliek daudz kas nesaprotams, -  domīgi ie

teicās Marina.- Piemēram, kāda jēga bija mūsu Tradīcijā 
Spēkavīriem un Rietumu Kultūras Tradīcijās bruņinie
kiem karot ar viņiem?

Lidmašīna un Pūķis Goriničs - vai tiešām šiem Tē

liem ir  kaut kas kopīgs? Ir, turklāt kopīgā ir  gana 

daudz.

- Varbūt runa ir par to, ka mūsu Spēkavīri bija spies
ti cīnīties ar tehniski labāk apgādātu sāncensi, kura arse
nālā bija lidojoši aparāti, ar kuriem cilvēkus aizveda ver
dzībā? -  Aleksandrs izteica pieņēmumu.

-  Varbūt. Bet kāpēc tad Pūķim Goriničam ir trīs gal
vas? -  Lada nerimās.

- Un no visām trijām rīklēm šaujas liesma? -  pie
biedrojās Nastja.
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-  Es domāju, ka te runa ir par caurulēm, pa kurām 
izšaujas liesma. -  Marina turpināja skaļi domāt. -  Kaut 
gan tās, protams, atrodas lidmašīnas aizmugurē, taču 
tā ir vieglāk aprakstīt. Proti, ar Pūķi Goriniču ir attēlo
ta lidmašīna ar trijiem dzinējiem, no kuriem izdalās trīs 
liesmu plūsmas. Visticamāk, reaktīvā lidmašīna.

-  Bet kāpēc tad sējumus dedzināja? -  vaicāja Ja- 
roslavs.

Visi ieslīga domās.
-  Varbūt runa ir par mērķtiecīgu diversiju, -  savu 

viedokli izteica Nastja. -  Šajā nolūkā izmantoja lidmašī
nas. Bet varbūt runa ir par ko citu.

Ladai pēkšņi mainījās sejas izteiksme.
-  Es sapratu! -  viņa iesaucās. -  Mēs domājam parei

zā virzienā. Vai atcerieties frāzi no Puškina “Ruslans un 
Ludmila”: “No dzelmes, zvīņām zaigodami, ar jūras tēvu 
tērzēdami, kāpj varoņdēli trīsdesmit.”

-  Nu un? -  steidzināja pārējie.
-  “Zvīņās”. Runa ir par bruņu krekliem, vai ne?
- J ā
-  Runa ir par tēraudu, par tērauda bruņām. Un tās 

tiek salīdzinātas ar zvīņām. Iztēlosimies, ka cilvēki, kam 
tiek nodotas Zināšanas, pagaidām vēl nepazīst tēraudu, 
un viņiem tas ir jāpasaka. Kā mēs viņiem raksturosim 
tērauda korpusu?

-  Vienīgi kā zvīņas! -  vienlaikus izsaucās Marina un 
Nastja.

-  Bet Pūķis Goriničs un drakoni tiek attēloti kā lido
jošas čūskas, -  turpināja Lada, -  vai kā čūsku radinieki 
vai čūskveidīgas būtnes. Viņi visi ir zvīņās, proti, viņiem 
bija metāla korpuss!
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Kā paskaidrot aborigēniem, kas ir  tērauda kor

puss? Proti, tikai izmantojot to Tēlu, ar kuru viņi 

Dzīvē ir saskārušies. Piemēram, zvīņas. Lidojoša 

objekta metāla korpuss ir  Pūķa Goriniča vai Dra

kona zvīņas.

Atkal valdīja klusums. Jaroslavs strauji pielēca kājās, 
metās uz savu guļamistabu un skrienot savējiem uzsauca:

-  Es domāju, ka to vajag pierakstīt, citādi kaut ko pa
laidīsim garām.

-  Paķer arī manu! -  Aleksandrs viņam uzsauca.
Ari meitenes metās uz savām guļamistabām. Pēc brī

ža jau visi ierakstīja sava atklājuma katru sīkumu.
Jaroslavam līdz šim nebija ienācis prātā, ka senajos 

Tēlos ir aprakstītas mūsdienu tehnoloģijas. Vai tad mūs
dienu “zinātnes un tehnikas progress” patiešām ir prog
ress, vai cilvēce tikai atguva vien to, kas tai jau kādreiz 
bijis? Pareizāk sakot, kādai cilvēces daļai. No otras puses, 
lidmašīnas, datori un Internets arī tagad nav visos Zemes 
nostūros un visām Tautām. Vai ir iespējams, ka pagātnē 
Tautām bija tik dažāds tehniskās attīstības līmenis? Da
žas jau lidoja ar lidmašīnām, bet citas par tādu tehniku 
pat nebija dzirdējušas. To visu viņam bija grūti aptvert. 
Tas sagrieza ar kājām gaisā visus Jaroslava priekšstatus 
par pagātni. Kaut gan viņš uzskatīja, ka gatavs uztvert 
dziļākās Zināšanas. Tagad viņš saprata, ka ir kļūdījies.

Pēc dažām minūtēm bērnu galvās jau turpinājās sma
dzeņu vētra.

-  Savilksim galus kopā un visus savus atklājumus ie
rakstīsim savās Zintnieku grāmatās. Kas zina, varbūt mēs
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patiešām spēsim iepriecināt savu Skolotāju. -  Ladai no 
tādas domas acis iemirdzējās.

-  Labi. Tātad, -  majestātiski sarunu uzsāka Jaroslavs,
-  iespējams, ka ar Pūķa Goriniča Tēlu ir domāts kāds 
tehniskais līdzeklis, ko var salīdzināt ar lidmašīnu. Zvī
ņas ir tērauds. Aste un spārni -  tas tāpat ir saprotams. 
Cilvēku apēšanas process, kad viņi nonāk “zvēra vēderā”, 
nav nekas cits kā iekāpšana lidmašīnā...

-  Pagaidi, Jaroslav, -  Lada nepacietīgi viņu pārtrauca.
-  Man prātā ienāca viena doma. Tu teici -  aste, spārni. 
Pateicoties šiem vārdiem, man kaut kas kļuva skaidrs.

-  Tieši kas? Saki ātrāk! -  draugi viņu steidzināja.

i i

Līdz širu laikam cilvēki sadzīvē optisko vadības 

pulti sauc par peli, proti, izmanto asociāciju ar 

“dzīvo” pasauli. Šī tradīcija nāk no tālās Senatnes, 

kad, cilvēki, nododot savu pieredzi attiecībā uz 

tehniskajiem līdzekļiem, izmantoja dzīvām būtnēm 

piemītošas pazīmes -  spārnus, galvu, asti, zvīņas.

n

-  Aste, spārni un datora pele. Mēs taču tehniskos 
līdzekļus nesaucam atbilstoši to nosaukumiem, proti, 
nelietojam zinātniskus terminus. Pēc idejas datora peli 
mums vajadzētu saukt par kursora vadīšanas optisko 
pulti vai kaut kā tamlīdzīgi. Bet datoru speciālisti to glu
ži vienkārši dēvē par peli. Un datora lietotāji saka tāpat.

- “Datoriķi” datoru sauc arī par dzelzi. Viņi lieto 
tādu žargonu, -  papildināja Aleksandrs.

-  Ko tu ar to gribi teikt? -  Nastja nesaprata.
-  To, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Kad ir kāda pa

rādība vai priekšmets, cilvēks tam piešķir kādu skanīgu
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terminu, izmantojot sev ierastus apkārtējās pasaules Tē
lus vai to, ar ko viņš agrāk saskāries. Tas notiek tālab, 
ka Tēlu līmenī jau viņam zināmais Tēls atbilst jaunam 
priekšmetam. Proti, cilvēks zina, ka pele ir dzīvnieks ar 
garu asti, kas stiepjas aiz tās, ka tai ir tāda forma un ka 
tā velkas pa zemi. Un tad parādās datora pele. Tai ir lī
dzīga forma, aiz tās velkas aste -  vads. Ks domāju, ka tā
dēļ tai dots tāds nosaukums.

-  lād jau mums ir darīšana ar tendenci, kas izpaudās 
ne tikai sirmā senatnē, bet pa daļa ir saglabājusies līdz 
mūsdienām. -  Aleksandrs nobraucīja zodu. -  Lada, tu 
esi ģēnijs!

-  Ak, nevajag. -  Meitene nosarka no uzslavas. -  Tā
tad cilvēks izskaidro kādu parādību, vadoties pēc savas 
dzīves pieredzes un savu Senču pieredzes, un šajā nolūkā 
izmanto tos Tēlus, kas viņam jau ir pazīstami.

-  Un vēl viens piemērs - termins “pavadonis”, -  pa
pildināja Marina. -  Sākotnējā nozīme ir šāda: pavadonis 
ir tas, kas kopā ar tevi iet pa ceļu. Pēc tam par pavadoni 
sāka saukt Mēnesi. Tas atbilst šim Tēlam. Un tad Kosmo
sa lidaparātus, kurus simtiem sāka palaist Kosmosā, arī 
sāka dēvēt par pavadoņiem. Viņi it kā pavada Zemi tās 
ceļojumā pa Kosmosu.

-  Ahā, daudzi Pūķi Goriniči Kosmosā lidinās apkārt 
Zemei, -  pajokoja Aleksandrs. Visi iesmējās.

-  Tāpēc nav jābrīnās, ka tagad, runājot par nedzī
viem priekšmetiem, tik bieži tiek lietoti tādi apzīmējumi 
kā aste, spārni, galva. Kādi vēl?

-  Vēders. Roka, kāja, -  pasmaidīja Lada.
-  Bet kur tu “kāju” esi sastapusi? -  jautāja Marina.
-  Meistari, kas izgatavo mēbeles, par kāju dēvē tērauda 

pamatni. Tā ir ļoti spoža. To parasti izmanto datora galdos.
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U z d e v u m s

Pacentieties atcerēties pēc iespējas vairāk vārdu, kuri ap

zīmē kādus tehniskos līdzekļus vai nedzīvus priekšme

tus, bet kuri liek izteikti ar dzīvas būtnes raksturojošiem 

vārdiem vai dzīvu būtņu ķermeņa daļām. Palīdziet 

Jaroslavam, Ladai, Nastjai, Aleksandram un Marinai 

izveidot tādu sarakstu, lai viņi savās pārdomās varētu 

virzīties uz priekšu.

- Tu esi ne tikai datoru, bet arī mēbeļu speciāliste, -  
pajokoja Aleksandrs.

Bērni draudzīgi iesmējās.
-  Atgriezīsimies pie mūsu uzdevuma apspriešanas, -  

mudināja Jaroslavs, kad visi bija nomierinājušies. -  Mēs 
esam uztaustījuši kaut ko ļoti svarīgu.

-  Bet, ja jau esam ierunājušies par datoriem, tad var
būt par tiem arī parunāsim? -  ierosināja Nastja.

-  Lai notiek! Tas ir ne mazāk interesants Tēls. Tātad 
kādu iespaidu dators radīs cilvēkam, kas nekad agrāk 
nav saskāries ar tehniku?

-  Es domāju, ka vispirms viņš pamanīs mirdzēšanu. Kad 
dators vai klēpjdators ir ieslēgts, tumsā tas ir gaismas avots.

Piezīmēsim, -  Lada nokomandēja, -  ka dators ir 
kaut kas tāds, kas tumsā izstaro zilu gaismu. Pareizāk lai
kam būtu salīdzināt nevis ar gaismu, bet gan ar spīdēšanu.

' ’ Dators ar Internetu ir  informācijas gūšanas līdzek

lis. Vai tas nav tas pats spogulis vai apakštasīte, 

pie kuras pagātnes burvji vērsās ar jautājumu un 

jf saņēma konkrētas atbildes?

Г

280



-  Spīdēšana, -  domīgi noteica Aleksandrs. -  Bet spī
dēšana ir kaut kas Dievišķs. Spīdēšana veicina apskaidrī
bu. Tā ir ne tikai Gaismas, bet ari Zināšanu avots. Proti, 
spīdēšana ir kāda kvalitatīva pāreja jaunā līmenī. Gluži 
vienkārši gaisma -  tas ir saprotami, tā atvaira tumsu. Bet 
spīdēšana apžilbina acis tam, kas nav pieradis. Tā arī Zi
nāšanas var apžilbināt to, kurš nav gatavs tās uztvert. Tas 
ir kaut kas pārpasaulīgs, tāpēc es domāju, ka aborigēns 
datoru uztvers kā kaut ko Dievišķu -  kā Gaismas avotu, 
kā spīdēšanu un pārpasaulīgas Zināšanas.

-  Vai par Dieva, Dievietes vai daudzu Dievu dāvanu, -  
papildināja Nastja.

-  Tātad runa ir par Dievu pasaules artefaktiem, runā
jot Seno Teiksmu valodā, -  domigi ieteicās Aleksandrs.

-  Piekrītu, -  sacīja bada.
-  Arī man tā šķiet. -  Marina pamāja.
- Labi. Bet kā mēs raksturosim datora formu? Lūk, 

tas ir jautājums. -  Jaroslavs piecēlās no krēsla un domīgs 
sāka staigāt turp un atpakaļ.

-  Nu, dators ir kaut kas kvadrātveida, -  iesāka 
Nastja.

-  Precīzāk -  taisnstūris, -  palaboja Marina.
-  Ahā, un spīdošs, -  piebiedrojās arī Lada.
Aleksandrs sasprindzināti klusēja. Jaroslavs turpināja

staigāt šurp un turp, skatienu pievērsdams grīdai. Pēkšņi 
mainījās viņa sejas izteiksme.

-  Nevar būt! -  viņš tikai spēja nočukstēt.
-  Ko? Ko tu saprati? Atminēji mīklu? -  Ar jautāju

miem viņu apbēra bērni.
-  Klusu! -  iesaucās Jaroslavs. Iestājās nospiedošs klu

sums. Meitenes ar interesi raudzījās uz viņu. Bet Alek
sandrs uzmanīgi vēroja savu draugu. -  Tā ir apakštasīte,
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mani draugi. Visdrīzāk sudraba apakštasīte, kurā raugās, 
vai spogulis.

-  No krievu tautas pasakām? Vai tev prāts? Sudraba 
apakštasīte un sulīgs ābols? -  vīlusies nopūtās I.ada.

Meitenes, Jaroslavam ir taisnība, -  noteica Alek
sandrs.

-  Kā tā? Kāpēc? Kāds te sakars ar ābolu? -  nepiekā
pās I.ada.

-  Kursors vai kāds cits vadīšanas elements, -  mierīgi, 
bet tomēr ar zināmu nepacietību sāka skaidrot Jaroslavs. 
-  Ko tu atceries par šo Tēlu?

-  Nu, sudraba apakštasīte, pa kuru ripo sulīgs ābols. 
Tiek uzdots jautājums, ābols sāk ripot un uz tasītes parā
dās ainiņa kā atbilde uz jautājumu.

-  Neaizmirsīsim, ka tad, kad “apakštasīte” “ieslēdzas”, 
istabu piepilda maiga gaisma, -  atgādināja Marina.

badas acīs pavīdēja tikai bāla šaubu ēna. Tagad 
Jaroslava doma viņai vairs nešķita tik muļķīga kā sā
kumā.

-  Tieši tā -  noteica Aleksandrs. -  Ja ābols ir vadības 
sistēma, tad viss nostājas savās vietās, bai gan, protams, 
datora mūsdienu kursors vairāk atgādina kaņepju sēkli
ņu. Tas ir mazs, baltā krāsā un ābolam nepavisam nav 
līdzīgs. Bet tie ir mūsdienu datori. Bet, ja sudraba apakš
tasīte un sulīgs ābols it tehniska līdzekļa Tēls, tad tehnika 
tolaik bija mazliet citāda. Taču šo tehnikas līdzekli var 
salīdzināt ar mūsdienu datoru. Turklāt es zinu, ka kāda 
liela firma, kas ražo datorus un citu tehniku, par logoti
pu izmanto nokostu ābolu. Sakarā ar to, ko tu, Jaroslav 
pateici, tā diez vai ir nejauša sagadīšanās. Tiesa gan, ne
atceros, kas tas par uzņēmumu, bet logotips uznirst acu 
priekšā, tiklīdz to atceros.
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" ļa izvirza mērķi pastāstīt par mūsdienu datoru

tiem, kuri vispār nav saskārušies ar tehniku, gribot 

negribot prātā nāk krievu pasaku Tēls -  sudraba 

apakštasīte, sulīgs ābols vai burvju spogulis.

- Jā, -  piekrita Jaroslavs. -  tas tiešām tā ir. Salīdzi
nāsim sudraba apakštasītes un sulīgā ābola Tēlu ar tādu 
analoģiju kā vadības aizsardzības sistēma.

-  Ar ko? -  Lada brīnījās. -  Tu domā daudzas kame
ras, kuras ir izvietotas apsargājamā objektā, un to attēls 
no vadības pults tiek raidīts uz monitoru, pie kura at
rodas apsargs? Tu par to runā? -  gribēja precizēt Alek
sandrs.

Jā, tieši par to. Mums, piemēram, vajag paraudzī
ties uz vienas no kameras attēliem. Mēs virzām “peli”, 
pārvietojot kursoru pa monitoru...

- ...vai kaņepju sēkliņu pa apakštasītes virsmu, - 
Lada klusu nočukstēja Nastjai, un Nastja iesmējās.

Taču Jaroslavs nepievērsa meitenēm uzmanību un 
turpināja:

-  ...un nospiežam uz vajadzīgās kameras “ikonu”. Tū
daļ parādās mums vajadzīgais attēls.

-  Starp citu, “ikona” ir vēl viens papildinājums mūsu 
izveidotā vārdu sarakstā, -  piebilda Marina.

-  Protams, es nedomāju, ka aiz sudraba apakštasītes 
Tēla slēpjas tieši apsardzes sistēma, -  savas domas iztei
ca Aleksandrs. -  Tas drīzāk ir kāds daudzfunkcionāls lī
dzeklis.

-  Iespējams, ka tas ir pieslēgts Internetam, -  papildi
nāja Marina.
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-  Kādā ziņā, -  vaicāja Lada.
-  Tas taču ir acīmredzams. Kā atceraties, uz apakšta

sītes virsmas varēja ieraudzīt jebkuru vietu Zemes virsū, 
ja atmiņa mani neviļ, -  Kaščeja valstību. Tādas iespējas 
mūsdienās paver vienīgi Internets.

-  Bet, iespējams, ka runa ir par Garīgu vīziju, -  
Nastja sacīja.

-  Varbūt, -  piekrita Marina. -  Bet tādā gadījumā 
sudraba apakštasīte ir uzskatāma nevis par tehnisku, bet 
gan par maģisku līdzekli. Šā līdzekļa mūsdienu analogs 
ir kristāla bumba gaišredzībai.

-  Jā, un apļveida kustības pa ovālas apakštasītes malu 
jau pārvēršas par elementu, lai iegremdētos sevī hipno
zes stāvoklī, -  viņu atbalstīja Lada.

-  Bet varbūt sudraba apakštasīte apvieno abus šos 
Tēlus? -  pārliecināts par sevi, jautāja Aleksandrs. -  Vis
pirms tas bija gaišredzības elements, proti, Zinošu cilvē
ku maģisks atribūts. Bet pēc tam tika atrasts tehnisks lī
dzeklis, kura īpašības varēja cilvēkam kompensēt šīs Die
va Dāvanas trūkumu, kā to dēvēja Rūnu Rakstu Zinātājs 
Virrits vienā no savām nodarbībām. Tā abi šie tēli varēja 
identificēties.

-  Es gandrīz esmu pārliecināts par to, -  Jaroslavs tei
ca. -  Daudz ir palicis teiksmu par tiem Senatnes ļaudīm, 
kuri ar meditācijas palīdzību no apkārtējās vides varēja

ГKristāla bumbu līdz pat šim laikam gaišredzībai 

izmanto mūsdienu zintnieki, la i raudzītos pagātnē 

un nākotnē. Visticamāk, ka sudraba apakštasīte 

un sulīgs ābols apvieno sevī vairākus Tēlus. 

------------------------------------------------------------------------- Яш
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Iegūt jebkuru informāciju. Bet tagad ikviens to var izda- 
i it, gluži vienkārši Interneta meklēšanas sistēmā ievadot 
vajadzīgos vārdus. Tūdaļ par uzdoto jautājumu monitorā 
parādīsies daudz tekstu, videomateriālu un fotogrāfiju.

-  Bet tik un tā tie ir “kruķi” un “protēzes”, proti, 
mākslīgi aizstājēji, -  paziņoja Marina. -  Tas var palīdzēt 
vājredzīgam cilvēkam ar brillēm, kurš tad redz to pašu, 
ko cilvēks, kuram ir laba redze. It kā viens un otrs redz 
labi. Bet viens redz, neizmantojot nekādu līdzekli, bet 
otrs ar “kruķu” palīdzību, proti, ar mākslīgu “palīgu”. Es 
domāju, ka tāda cilvēces spēja -  pa tiešo iegūt informā
ciju no Kosmosa dzīlēm un savas zemapziņas -  bija pla
ši izplatīta. Bet, kad šī spēja nezināmu iemeslu dēļ sāka 
zust, cilvēki centās šo trūkumu kompensēt ar attiecīgiem 
tehniskajiem līdzekļiem. Nav izslēgts, ka agrāk prata arī 
lidot, bet pēc tam, kad šī spēja tika zaudēta, viņi centās 
atgriezties gaisā ar savu izgudrojumu palīdzību - ar lid
mašīnām, helikopteriem, aeroplāniem, gaisa baloniem, 
dirižabļiem un daudziem citiem līdzekļiem.

-  Jā, tieši tā. -  Šo domu uztvēra Jaroslavs. -  Es do
māju, ka tehniskie līdzekļi bija darba palīgelements. Bet 
tie arī bija. Un, protams, ar tiem tika saistīti tie paši Tēli, 
kas ar to prototipiem. Proti, brilles ir labas redzes aizstā
jējas. Internets aizstāja iespēju gūt informāciju no apkār
tējās pasaules vai no savas zemapziņas dzīlēm. I.ai gan 
neviena “protēze” nevar aizstāt cilvēka dabiskās prasmes, 
tāpat kā kāju protēze nekad neaizstās normālu kāju.

-  Taču brilles noved pie tā, ka redze aizvien vairāk 
pasliktinās, -  Marina teica.

-  Jā, tā tas tiešām ir, -  piebilda Nastja.
- Dabiski! -  izsaucās Jaroslavs. -  Kas tiek trenēts, 

tas attīstās. Bet, kas netiek darbināts, tas automātiski
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atrofējas un pavājinās. Kā zobens makstī. Tas gluži vien
kārši sarūs.

-  Un par Internetu mēs maksājam kā nu kurš -  cits 
ar naudu, cits ar Laiku, cits ar to pašu acu veselību, -  
piebilda Aleksandrs.

-  Vai tāpēc ne tik bieži vērsās pēc palīdzības pie 
apakštasītes, vienīgi galējas vajadzības un nepieciešamī
bas gadījumā, -  nodomāja Lada.

-  To vajadzētu saprast Interneta mūsdienu lietotā
jiem, -  skumji smaidot, piebilda Marina.

-  Iespējams. Tātad pie kā mēs nonācām? -  jautāja Ja- 
roslavs.

-  Pie daudz kā, -  pasmaidīja Aleksandrs. -  ir pienā
cis Laiks pārtraukumam, lai visu piekonspektētu.

Marina pasmaidījusi teica:
-  Vai atceraties, kādu mājasdarbu Glabātājs mums 

uzdeva pirmajā nodarbībā?
-  Kādu tad?
-  Viņš pateica tikai vienu vārdu: “Domājiet!”
“Ak, cik viltīgs ir šis vecais vīrs,” nodomāja Jaroslavs. 

“Viņš visu zināja uz priekšu!”

M ā j a s  u z d e v u m s

Salīdziniet savas domas ar mūsu varoņu domām un 

papildiniet savus ierakstus burtnīcās. Ceram, ka jums 

patiks izpildīt Glabātāja Sladagora uzdoto uzdevumu.i



Divas kompānijas

Ar mājasdarba izpildīšanu draugiem nemaz tik veikli 
nevedās. Jaroslavs, Aleksandrs, Nastja, bada un Marina 
izskatījās tādi kā apburti. No vienas puses, meitenes bija 
iedvesmojuši viņu panākumi šajā izziņas procesā, bet no, 
otras puses, viņas bija nogurdinājis garīgais sasprindzi
nājums.

Izrādās, ka vēstures gaita nemaz nav virzījusies tā, kā 
viņi bija iedomājušies. Protams, viņi visi no savu Dzimtu 
pārstāvjiem bija dzirdējuši, ka kādreiz Senatnē ir eksis
tējušas augstu attīstītas civilizācijas, kurām bija kolosāls 
Garīgais un tehniskais potenciāls. Bet ka tā...

-  Draugi! Vai mums neaiziet pastaigāties? -  ierosinā
ja Jaroslavs.

-  Brr! -  Nastja nodrebinājās un savilka neapmierinā
tu grimasi. -  Ārā ir tik auksts un mitrs.

-  Ir viena svarīga lieta, un mums jāparunājas tur, kur 
neviens nevar noklausīties, -  nopietnā tonī teica Jaroslavs.
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Šodien Jaroslavs bija pieņēmis galīgo lēmumu drau
giem pastāstīt par Rūnu Rakstu Zinātāja un Čisloboga 
Priestera lietu. Viņš uzticējās draugiem un bija pārlieci
nāts, ka tā būs labāk.

Bērni bija ieintriģēti un tūdaļ piekrita pastaigai.
-  Kur iesim, -  vaicāja Nastja.
-  Bērni, -  iesaucās Marina, -  es zinu vienu labu vie

tu, siltu un nomaļu.
Visi paskatījās uz meiteni.
-  Tas ir “Pārpilnības rags”.
-  Vai esi pārliecināta, ka tā ir piemērota vieta? -  Ja

roslavs vaicāja.
-  Labāku vietu mums neatrast, -  mierīgi un pārlieci

noši atbildēja Marina.
-  Tad iesim, -  bērni viņu atbalstīja.
Bija apmācies, rudenīgs laiks. Par ziemas tuvošanos 

vēstija caururbjošais vējš, no kura nepasargāja pat siltās 
jakas. Kalnu virsotnes jau klāja sniegs, bet Kalnu Mītnē 
pusotrās nedēļās bija uzsnidzis slapjš sniegs. Un kā gan 
cilvēki iemanījās dzīvot apledojumā akmens laikmetā 
pēc Grēku plūdiem, brīnījās un vienlaikus sajūsminājās 
Jaroslavs. Tas taču nav vienkārši.

Tādu nebija daudz, kuri šādos laikapstākļos vēlētos 
pastaigāties pa Mītni, turklāt paši apmetnes iedzīvotāji 
ne pārāk labprāt izbāza savus degunus laukā no siltām 
mājelēm. Bija starplaiks starp divām ēdienreizēm, bet, tā 
kā bija brīvdiena, tad arī audzēkņi Tempļa Skolā redzami 
nebija. Šī diena nebija arī darba diena, tāpēc audzēkņi 
gluži vienkārši atpūtās vai pildīja mājasdarbus.

Jaroslavs tikai tagad ievēroja, cik skaistas ir vietējo ie
dzīvotāju guļbūves. No katras mājas skursteņa cēlās biezi 
dūmi -  acīmredzot iemītnieki jau bija uzsākuši paši savu
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apkures sezonu. Darbi dārzos bija pārtraukti, un Kalnu 
Mītnes iedzīvotāji pamazām pārgāja uz mazāk noslogotu 
gada ciklu -  uz ziemu.

“Vilcēni” un “lapsiņa” devās uz “Pārpilnības raga” is
tabu. Tā bija liela guļbūve. Kalnu Mītnes iedzīvotāji šeit 
bieži satikās atpūtas brīžos un svētkos un kaut ko apsprie
da. E)ažkārt šeit iegriezās ari Tempļa Skolas audzēkņi.

Te varēja pasūtīt tādus tradicionālos dzērienus kā 
kvasu, karstu medus dzērienu un dažādas kalnu augu tē
jas. Daudzu dzērienu receptes tika nodotas no paaudzes 
paaudzei un turētas noslēpumā.

jaroslavs, Aleksandrs, Nastja un bada ne reizi nebija 
bijuši šajā mājā. Bet Marina gan bija paguvusi apmeklēt 
’’Pārpilnības ragu”, un viņai te patika. Tagad viņa pa Mīt
nes līkumotajām, akmens bruģa klātajām ieliņām turp 
veda visu kompāniju. Beidzot viņi nonāca galā, un Ma
rina norādīja uz durvīm. Virs ieejas karājās milzīgs rags, 
visticamāk tas bija vērša vai kāda vēl lielāka dzīvnieka 
rags. Taču Jaroslavam tas šķita nedabiski liels.

-  Te ir tā vieta? -  viņš jautāja Marinai.
-  Jā, -  meitene pamāja. -  Te mūs tiešām neviens ne

sadzirdēs, turklāt nedomāju, ka tādā gadalaikā mēs šeit 
satiksim daudz mūsējo. Kad bija siltāks, daudzi bērni pēc 
Stundām vai mājasdarbu izpildīšanas nāca uz šejieni, īpaši 
tad, kad viņiem galva vai plīsa no iegūto Zināšanu apjoma.

-  Piemēram, kā mums tagad?- pajokoja bada.
-  Apmēram tā, -Marina pasmaidīja. -  Tā ka atslābi

nieties, pat ja kāds no mūsējiem arī pamanīs, tik un tā 
nevienam nekādas aizdomas neradīsies.

-  Vai tevi uz šejieni neaicināja tas izdaudzinātais čet
rinieks no “Vanaga mājokļa”, kas, atļauju neprasījis, pie
nāca pie mums? -  Jaroslavs jautāja.
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-  ļā. Toreiz mēs atnācām tieši uz šejieni. Bet tu atslā
binies, es cenšos ar viņiem nesatikties.

-  Kāpēc tad tā? -  Jaroslavs jautāja.
-  Nu sacīšu tā: viņi gluži vienkārši neprot uzvesties 

meiteņu sabiedrībā. Katrā gadījumā viņiem jāpamācās 
izturēties taktiski. Bet es viņiem esmu pateicīga par to, 
ka viņi man parādīja šo brīnišķīgo vietu. Bet tagad es to 
parādu jums un vēlreiz atkārtoju -  labāku vietu mums 
neatrast.

-  Labi, tad iesim, -  Jaroslavs noteica un atvēra durvis.
Ēkas iekšpuse bija mājīga un skaista. Visur dega lam-

padas, tā ka par gaismas trūkumus nevarēja žēloties. Ap
meklētāju zālē bija daudz kvadrātveida un taisnstūrveida 
koka galdu, rotāti ar sakrāla un rituāla rakstura griez
tiem ornamentiem. Ap galdiem bija izvietoti krēsli, kas 
atgādināja tos, kuri atradās Tempļa Skolas mācību telpās. 
Tikai daži no šiem krēsliem bija aizņemti. Nebija redza
mi ne pazīstami pirmgadnieki, ne vispār Tempļa Skolas 
audzēkņi. Galvenokārt te bija pieaugušie, kuri dzīvi saru
nājās un pārsprieda pēdējos jaunumus vai risināja aktu
ālus jautājumus.

“Pārpilnības raga” saimnieks, vīrietis vidējos gados ar 
nelielu bārdiņu un aizmugurē zirgastē saņemtiem gariem 
tumšiem matiem, pameta savu darbu un skaļi sveicināja 
ienākušos zēnu un meitenes:

-  Sveicināti, jaunie Patiesības meklētāji! Lūdzu, nā
ciet iekšā un jūtieties kā mājās.

-  Sveicināts, Osmomisl! -  Marina atbildēja visu vietā.
-  Ā, tā esi tu, Mariša! Es tevi nepazinu, -  viņš sacīja. 

-  Acīmredzot ārā ir kļuvis pavisam auksts, ja esat satun- 
tulējušies jakās. Skatos, ka esi atvedusi draugus. Bet tie 
nav tie bērni, ar kuriem tu te biji pirms nedēļas.
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-  Ak, jā, -  meitene pasmaidīja. -  Tie ir mani draugi 
no “Vilka mājokļa”.

-  Ā, pirmgadnieki-“vilcēni”? Laipni lūgti! -  Vīrietis 
labsirdīgi pasmaidīja.

Marina iepazīstināja Osmomislu ar saviem draugiem 
un palūdza viņam tēju.

- Jūs laikam gribat netraucēti parunāties, -  Osmo- 
misls sacīja un, uzmetis skatienu Jaroslavam, piemiedza 
acis. -  Tad es iesaku jums doties uz to zāles garo stūri. 
Tur neviens jūs netraucēs.

-  Bet kā te jānorēķinās? -Jaroslavs pačukstēja Māri 
nai, kad visa kompānija bija apsēdusies pie taisnstūrvei
da galda.

-  Audzēkņus šeit gluži vienkārši pacienā, -  viņa at
bildēja. -  Tā taču ir Tempļa Skolas daļa. Reizumis lūdz, 
lai viņi atnāk palīgā, kad kaut kas jāizdara Kalnu Mītnē, 
Gaismas Templī un arī “Pārpilnības ragā”. Tas ir mūsu 
darba ieguldījuma ietvaros, kuru veicam pēc mācībām. 
Vai tu nekad te neesi palīdzējis?

-  Nē, -  Jaroslavs atbildēja.
-  Es arī neesmu. Esmu dzirdējusi, ka visbiežāk te ved 

vecākus bērnus.
-  Vai ne tāpēc es vairākas reizes šajā vietā esmu re

dzējis mūsu grupas vadītāju Vartislavu?
-  Varbūt, varbūt, -  iesmējās meitene.
Pēc dažām minūtēm uz galda stāvēja tējkanna ar aro

mātisku augu tēju, piecas māla krūzītes un trauciņš ar 
smaržīgu aveņu ievārījumu.

-  Nu, stāsti, kas tev tā par lietu? -  jautāja Aleksandrs.
Un Jaroslavs izstāstīja saviem draugiem to, kam bija

liecinieks. Gan par Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita un Lai
ka Glabātāja 1 larija Gaišreģa sarunu, gan par to, ka Rūnu
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Rakstu Zinātājs Virrits apmeklē grāmatu glabātuves sle
peno krātuvi, gan par vīziju Mūžības Tunelī, gan par Sla- 
dagora reakciju attiecībā uz viņa bažām.

-  Esmu pārliecināts, -  Jaroslavs teica, savu stāstījumu 
pabeidzot, -  ka te notiek kas nelāgs. Glabātājs gluži vien
kārši netic, ka kāds no Zintniekiem spētu piekopt tādu 
spēli. Bet man ir aizdomas, ka viņam pašam draud lielas 
briesmas. Bet, ja arī ne briesmas, tad viņu gluži vienkārši 
tur neziņā. Taču es nevaru tā vienkārši stāvēt un noska
tīties, ka divi vareni Zintnieki kaut slēpj no mūsu Glabā
tāja. Ja šodien viņam kaut ko nepasaka, tas nozīmē, ka 
rīt tas jau var kļūt par briesmām. Tāpēc es domāju, ka 
goda lieta ir izdibināt Rūnu Rakstu Zinātāja noslēpumu 
un pavēstīt to Glabātājam.

-  Vienkāršs uzdevumiņš, -  ironiski novilka Alek
sandrs. -  Un kā tu grasies to paveikt?

-  Lūk, tieši par to es gribēju ar jums aprunāties un 
aicināt jūs pievienoties man. Tas, protams, ir labprātīgi, 
bet jebkurā gadījumā lūdzu jūs neizpaust šo noslēpumu.

-  Es esmu ar tevi, -  Lada teica.
-  Es arī, -  viņai pievienojās Nastja.
-  Protams, esmu ar tevi, -  pārliecinoši paziņoja 

Aleksandrs.
-  Arī uz mani varat paļauties, -  pasmaidīja Marina. 

-  Mēs būsim laba komanda. Tātad ar ko mēs sāksim?
-  Man ir viena ideja, -  iesāka Jaroslavs. -  Nastjeņka, 

man vajadzīga tava palīdzība.
-  Nu, protams, esmu gatava. Ko es varu izdarīt?
- Lai izdibinātu šo noslēpumu, ir nepieciešama tava 

Dieva Dāvana.
-  Ai, es taču nevaru to kontrolēt. Man spontāni rodas 

vīzijas, bet tās nepakļaujas kontrolei. Vismaz pagaidām.
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-  Iespējams, ka Dzīve mums tieši tāpēc uzliek tādus 
pārbaudījumus, lai tu iemācītos kontrolēt un izmantot 
savu Dieva Dāvanu, -  ieteicās Marina.

Viss var būt, -  Nastja piekrita. -  Es pamēģināšu. 
Bet pirms tam vajadzēs apmeklēt grāmatu glabātuvi, lai 
uzzinātu, ar kā palīdzību var vadīt vīzijas.

-  Es palīdzēšu tev sameklēt tādu informāciju, -  Lada 
teica. -  Es jau to atradu, bet, kur, to, lūk, neatceros. Taču 
jebkurā gadījumā divatā būs vieglāk atrast.

-  Labi, -  piekrita Jaroslavs. -  Priecājos, ka esat kopā 
ar mani. Priecājos, ka jūs mani atbalstāt.

-  Man nav skaidri Zintnieku motīvi, -  Marina notei
ca. -  Ja viņi tiešām ir ko nelāgu iecerējuši, tad tas ir jā
novērš. Savukārt es centīšos uzzināt no Laika Glabātāja. 
Viņš pret mani izturas ar lielu cieņu.

-  Jā, Stundās tas ir manāms, -  Aleksandrs vīpsnā
ja. -  Bet esi piesardzīga. Glabātāji zina vairāk, nekā mēs 
spējam iedomāties. Ja viņš pamanīs tavu interesi, tad var 
noslēgties, un mēs neko neuzzināsim.

-  Vai, un tas būs vēl sliktāk, viņš var paziņot Rūnu 
Rakstu Zinātājam Virritam, -  piebilda Jaroslavs. -  Tad 
mums var rasties problēmas. Mūsu motīvus nedrīkst 
uzzināt līdz tam brīdim, kamēr mēs neatklāsim šo no
slēpumu. Un vēl -  jūs neko nezināt par Mūžības Tuneli. 
Glabātājs brīdināja mani, lai es nevienam par to nestāstu. 
Vispār nevienam. Bet es nolēmu, ka no jums to neslēpšu. 
Bet citam nevienam ne vārda. Norunājām?

-  Labi, -  bērni piekrita.
- Bet ko mēs abi darīsim? -  Aleksandrs vaicāja Ja- 

roslavam. -  Meitenes jau ir izdomājušas, kā centīsies ie
gūt informāciju.

Jaroslavs pasmaidīja.
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-  Mēs ar abām acīm vērosim Rūnu Rakstu Zinātāju 
Virritu. Es domāju, ka viņš ir visa cēlonis.

-  Lai tā notiek.
Pēkšņi atvērās “Pērpilnibas raga” durvis, un ienāca 

četru pusaudžu kompānija. Jaroslavs uzreiz viņus pazina -  
nekaunīgais Kodarads, labsirdīgais Svjatogors, vārdos 
skarbais Ratibors un atturīgais Vedamirs. Viņi bija ļoti 
jautri un skaļi smējās.

-  Ai, nē, klusi nočukstēja Marina. -  Paslēpiet mani. 
Tie ir tie paši puiši no “Vanaga mājokļa”. Viņi man parā
dīja “Pārpilnības ragu”.

-  Kas par lietu? -  jautāja Aleksandrs. -  Vai viņi tev ir 
kā aizvainojuši?

-  Nē. Bet viņi gluži vienkārši kaut kā ne tā uzvedas... 
kā to lai pasaka, ne visai taktiski, ne visi kulturāli. Šis 
četrinieks ir jau paguvis izpelnīties iznireļu un viltnieku 
slavu, kuri izošņā jebkuru noslēpumu.

-  Tad varbūt ir jēga ar viņiem sadarboties? -  Lada 
jautāja. -  Varbūt viņi palīdzēs atminēt mūsu noslēpumu.

-  Vispār šo noslēpumu jau tā zina gana daudz cilvē
ku, -  Jaroslavs domīgi noteica. -  Es jums to pastāstīju, 
bet negrasos iesaistīt pirmo sastapto kompāniju.

-  Es piekrītu, -  Marina viņu atbalstīja. -  Taču es no
jaušu, ka viņi var uzost arī to, ko mēs zinām un cenša
mies noskaidrot. Tie puiši nekļūdās.

Šajā mirklī lustīgā kompānija līdz ar Osmomislu iz
plūda jautros smieklos. Visi nedaudzie “Pārpilnības raga” 
apmeklētāji pievērsa skatienu viņiem.

-  Kā viņus sauc? -  Aleksandrs jautāja.
-  Tas visgarākais ar zilām acīm ir Kodarads. Viņš šajā 

kompānijā ir visvērīgākais. Jebkuru noslēpumu izzinās. 
Ar viņu ir saistīts kāds notikums te, Gaismas Templī.
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liet kāds -  to es nezinu. Es zinu tikai to, ka pēc tam viņu 
iecēla par sava kursa vecāko.

-  Interesanti.
Jaroslavs pagrieza galvu uz kompānijas pusi un vērī

gi paskatījās uz slaido un jautro pusaudzi, kas bija tikai 
divus gadus vecāks par viņu. Bet Marina turpināja La- 
dai, Nastjai un Aleksandram stāstīt par šo četrinieku. 
Jaroslavs jau personiski bija ar viņiem iepazinies, sarunā
joties ēdamtelpā.

- Blakus viņam ir Ratibors. Tā viņu iesauca pagā
jušajā ziemā. Ar viņu arī ir saistīts kāds notikums. Bet 
viņam aiz muguras stāv pats uzmanīgākais no visas šīs 
kompānijas. Viņa vārds ir Vedamirs...

-  Vedamirs? Tas pats, par kuru visas mūsu meitenes 
sačukstas?! -  iesaucās bada.

-  Klusāk, -  Marina noteica. -  Izdzirdēs taču.
-  Šķiet, jau izdzirdēja, -  paziņoja Aleksandrs.
Un tiešām četrpadsmit piecpadsmit gadus vecais jau

neklis pagrieza galvu uz kompānijas pusi un tūdaļ jau 
pievērsās saviem biedriem. Bērni uzreiz apklusa, un pēc 
nelielas pauzes Kodarads kaut ko pačukstēja Osmomis- 
lam, un trešā kursa četrinieks drošā solī devās pie Ja
roslava, Marinas, Aleksandra, Ladas un Nastjas.

-  Re, skatieties, kādi ļaudis te sapulcējušies, -  cienīgi 
noteica Kodarads. Kursa vecākā atšķirības zīme pie viņa 
svītera spīdēja zem atpogātās jakas. Tas bija liels medal
jons, uz kura attēlots kāds dīvains simbols.

- Sveika, Mariša! -  sirsnīgi un atklāti bilda Svjato- 
gors. Bija redzams, ka šis cilvēks netur akmeni azotē.

-  Sveicināti, draugi! -  iesaucās Vedamirs.
Ratibors par sasveicināšanās zīmi gluži vienkārši pa

māja.
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Pirmgadnieki negribīgi sasveicinājās.
-  Tā tik ir tikšanās, Marina! Pagājušajā reizē tu teici, 

ka tev šeit nepatīk. Acīmredzot esmu kaut ko nepareizi 
sapratis? -  rotaļīgi vaicāja Kodarads.

Liecies mierā, draudziņ! -  pie viņa vērsās Veda- 
mirs. -  Labs ir, neizdari spiedienu uz meiteni. Atnāca uz 
šejieni, tātad bija kādi iemesli. -  Pusaudzis pagriezās uz 
Marinas pusi un vērīgi paraudzījās uz viņu. -  Taisnība?

Marinai šķita, ka viņai redz cauri, gluži kā ar rentge
na stariem. Jaroslavs sevī nodomāja, ka šis Vedamirs ir 
vēl sarežģītāks, nekā par viņu runā. Jaroslavs viņa ska
tienā pamanīja kaut ko līdzīgu ar Rūnu Rakstu Zinātāju 
Virritu.

-  Viņiem tiešām ir kāda svarīga lieta, -  sarkastiski 
noteica Kodarads, taču bija redzams, ka aiz šīs apcelša- 
nās slēpjas sapratne par to, kas notiek. -  Un necentieties 
to noslēpt, draugi, tas ir acīm redzams.

-  Kāpēc tu tā domā? -  Jaroslavs izaicinoši vaicāja.
-  Kāpēc es tā domāju, mazais? -  pārjautāja Koda

rads. -Nu, kā lai tev pasaka. Nedomāju, ka jūs uz šejieni 
atnācāt tēju dzert. To varētu izdarīt arī jūsu kopmītnes 
viesistabā. Taču jūs esat šeit. Tātad secinājums ir viens -  
jūs gribējāt parunāties bez lieciniekiem.

-  Tātad mēs iztraucējām jūs? -  jautāja Svjatogors.
-  Neņemiet ļaunā! Mēs jau ejam prom. Taisnība, bērni?

-  Ne gluži, -  atbildēja Kodarads. -  Mēs atnācām tieši 
laikā. Tā mums acīmredzot tāda dāvana.

-  Esiet tik laipni un pasakiet, -  Lada izaicinoši ieru
nājās, -  ko jūs šeit darāt? Vai esat kaut ko iecerējuši? 
Kāpēc gan jums cita iemesla dēļ būtu jānāk uz šejieni?

-  Ai-ai-ai! -  Ratibors valšķīgi ar rokām aizsedza seju.
-  Draugi, mēs esam atmaskoti!
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-  Neiekarsti, Lādiņ, -  Svjatogors sirsnīgi pasmaidīja.
-  Mums šeit gluži vienkārši patīk.

-  Draugi, jūs neapmānīsiet mūs, -  Kodarads sacīja.
-  Mēs iekšēji jūtam, ka jums kaut kas ir padomā. Bet 
gribu jūs nomierināt -  mēs neesam tie, kuri nodod citu 
noslēpumus. Kaut gan neslēpšu, ka mēs tos izdibināsim.

-  Jā, ir nu gan saklausījušies, -  Marina noburkšķēja.
-  Iespējams, ka izdibināsim arī jūsu noslēpumu.
-  Mums nav nekādu noslēpumu, atslābinieties! - 

Aleksandrs teica.
-  Draugam no drauga varbūt arī nav, -  ietiepās Ko

darads.
Tajā brīdī Vedamirs apmierināti smaidīja. Viņš par 

kaut ko domāja. Viņa smaids Jaroslavu ne visai ieprie
cināja, bet tad viņš nolēma ātri mainīt sarunas tēmu, lai 
mazinātu spriedzi.

- Pastāsti, Kodarad, kā tevi ievēlēja par savas grupas 
vecāko. Esmu dzirdējis, ka to ir ļoti grūti panākt. Tas ir liels 
gods, un to izrāda tikai vienam cilvēkam no visas grupas.

-  Es taču teicu, ka mēs neizpaužam noslēpumus -  ne 
savus, ne citu.— Kodarads izplūda apmierinātā smaidā. 
Bija redzams, ka viņam patīk ap sevi radīt “noslēpumai
nības oreolu”.

-  Es domāju, Jaroslav, ka tu to noteikti uzzināsi, -  
pēkšņi un ļoti mierīgi teica Vedamirs. -  Taču pietiek, 
Kodarad. Nav labi būt uzbāzīgam. Mēs dosimies pie sava 
galda. Bet pirms mēs aizejam, vai varu tevi, Jaroslav, pa
lūgt uz dažiem vārdiem?

Jaroslavs izbrīnījās, taču piekrita. Vedamirs paaicinā
ja viņu sānis un teica:

-  Attiecībā uz Kodaradu neuztraucies. Viņš ir uzpū
tīgs, bet nav ļauns. Bet tas ir acīmredzams, ka esat ko
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iecerējuši, tāpēc es jums iesaku būt akurātākiem un uz
manīgākiem. Ja to pamanījām mēs, var ievērot vēl kāds. 
Un atļauj dot tev vēl vienu padomu: ja nezini, kā rīko
ties, tad dari tā, kā liek Pienākums un Sirdsapziņa.

To pateicis, Vedamirs atgriezās pie savas kompānijas. 
Jaroslavs viņam sekoja. Šā nosvērtā pusaudža vārdi, pus
audža, kuram tik tikko bija palikuši piecpadsmit gadi, 
Jaroslavu nepavisam nenomierināja.

-  Mums jau vajadzēja atnest mūsu alu un šņabi, - 
beidzot balsi pacēla Ratibors. -  Mēs vēl redzēsimies! 
Esiet sveiki!

-  Alu un šņabi?! -  vienā balsi iesaucās Aleksandrs un 
Jaroslavs. -  Vai jūs jokojat?! Mūsu pasaulē nelieto alko
holiskos dzērienus.

Svjatogors, Kodarads, Ratibors un Vedamirs skaļi ie
smējās.

-  Joks izdevās, Ratibor! -  Vedamirs iesaucās, kad 
smiekli bija pierimuši. -  Vēl divi iekrita standarta lama
tās, kurās iekrīt gandrīz visi pirmgadnieki.

-  Man patīk izspēlēt tādu joku ar pirmgadniekiem! 
Katru reizi! -  smīkņāja Kodarads.

Bet Vedamirs piegāja pie kompānijas un turpināja:
-  Iegaumējiet reizi pa visām reizēm, ka vārdu “alus” 

(“пиво”) un “šņabis” (“водка”) sākotnējā nozīme ir 
mainījusies. “Pivo” nav nekas cits kā dzeramais ūdens 
(“пивная вода”). Katra šā vārda pirmās zilbes ari veido 
vārdu “pivo”. Par dzeramo ūdeni mēs saucam tīru avo
ta ūdeni, nevis kopā ar krāsvielām saputotu spirtu, kā tu 
nodomāji un kā ir pieņemts uzskatīt mūsdienu sabiedrī
bā aiz Glabātāju pasaules. Bet “vodka” ir tas pats avota 
ūdens, bet tikai kopā ar augu uzlējumiem un uzlādēts ar 
Gaišiem Tēliem, proti, ārstniecības augi tiek nostādināti
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tīrā kalnu upes ūdenī un piesātināti ar dziedniecisko 
saules enerģiju. Tā ka te pasniedz īstu “pivo” un “vodku”.

Trešā kursa četrinieks devās uz guļbūves otru galu, 
kur apsēdās pie plaša galda. Osmomisls jau nesa uz tu
rieni vairākas pilnas krūzes.

-  Man nepatīk vīzdegunīgi puiši! -  nopūtās Nastja.
-  Bet ziniet, no šīs komandas patiešām iznāks lietas

koks, -  domīgi noteica Aleksandrs. -  Ceru, ka viņi ne
būs mums par traucēkli. Lai gan jābūt gataviem uz visu.

Manu prātu nodarbina Vedamirs, -  Jaroslavs ie
teicās.

-  Viņš tev kaut ko pateica? -  jautāja Lada.
-  Viņš pateica: ir skaidri redzams, ka mēs esam kaut 

ko iecerējuši. Viņš ari sacīja, ka šajā ziņā Kodarads prob
lēmas neradīs. Un, ja es nezinu, kā rīkoties, tad jādara tā, 
kā liek Pienākuma izjūta un Sirdsapziņa.

-  Tas Vedamirs ir interesants puisis, -  Marina sacīja, 
palūkojoties uz viņu. - Ļoti noslēgts. Kaut ko zina, bet at
klājas tikai pašiem tuvākajiem draugiem. Bet vispār viņš 
vada otrā gada audzēkņus no Tūra un Aļņa kopmītnēm.

Kā mums Vartislavs no “Tūra mājokļa”? -  jautāja 
Aleksandrs.

-  Jā, -  apstiprināja Nastja. -  Parasti pirmgadniekiem 
nav sava vecākā. Viņus kūrē kāds no tiem, kuri mācās 
otru gadu. Bet, sākot ar otro gadu, jau parādās savs vecā
kais. Par vecāko kļūst tas, kurš ir pierādījis un parādījis, 
ka ir šā goda cienīgs. Pasniedzēji pret vecākajiem izturas 
īpaši, un viņiem ir vairāk privilēģiju. Taču tiek izraudzīts 
vēl kāds, kas ir tā cienīgs, un viņš uzņemas atbildību par 
pirmā gada audzēkņiem. Turklāt viņus vēl kūrē kāds no 
vecākajiem kursiem. Tāda ir kārtība. Vecākie pieskata 
jaunākos, līdz viņi beidz mācības Tempļa Skolā.
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-  Bet es esmu dzirdējusi, ka Vartislavs ne visai labi 
satiek ar Vedamiru, -  Nastja ieteicās. -  kaut gan par nai
du to ir grūti dēvēt, bet viņi gluži vienkārši ne visai mīl 
vien otru.

-  Es domāju, ka tam ir savi iemesli, -  sacīja Jaroslavs.
-  Labi, ka Vartislavs nezina, kas nodarbina mūsu prā

tus, -  vīpsnāja Aleksandrs. -  Es domāju, ka viņš mūs ne
saprastu. Viņš nav no tiem, kam var uzticēt tādas lietas.

-  Jā, ņemot vērā to, ka viņš ir pietuvināts Rūnu Rak
stu Zinātājam Virrilam, uzticēties mēs viņam nedrīkstam. 
Mēs nezinām, kāda ir viņa loma šajā lietā. Ja kaut kas 
noies greizi un Virrits kaut ko uzzinās, viņš var izmantot 
Vartislavu, lai pieskata mūs un ziņo viņam par visu, ko 
mēs darām, -  savas domas pateica Marina.

-  Jā, man šķiet, ka viņiem ir daudz kopīga, un tieši 
tāpēc Vartislavs vai tikt iesaistīts šajā Rūnu Rakstu Zinā
tāja un Laika Glabātāja spēlē.

-  Dzīvosim -  redzēsim, -  rezumēja Jaroslavs. -  Katrā 
ziņā mūsu kurss ir nemainīgs, un labi ir tas, ka esam vie
na komanda. Domāju, ka mēs varēsim izdibināt šo no
slēpumu un salikt visus punktus uz “i”.

Aleksandrs un meitenes viņam piekrita.



Kolada -  ziemas saulgriežu svētki

Kalendārs jau rādija decembri. Tuvojās pati īsākā die
na un pati garākā nakts -  Koladas svētki. Pēc šī datu
ma saules gaismas kļūs aizvien vairāk, bet tumšais laiks 
pakāpeniski saīsināsies. Visu Kalnu Mītnes vietu klāja 
sniegs, un vietumis tas sniedzās līdz pat jostasvietai. Ap
metnes iedzīvotāji cītīgi tīrīja ejas starp mājām, ielas un 
ceļus. No visiem skursteņiem cēlās biezi dūmi -  cilvēki 
nepārtraukti kurināja krāsnis, lai sasildītu visu māju un 
nodrošinātu sev komfortablus apstākļus. Pirtis darbojās 
gandrīz vai visu nakti -  no agra rīta līdz pašam vēlam 
vakaram. Kalnu Mītnes iedzīvotāji zināja, cik dziedinoša 
ir pirts. It sevišķi tad, ja periodiski no karstās telpas me
tas tieši sniega kupenā. Tāda krasa temperatūras maiņa 
nostiprina imunitāti un dāvā cilvēkam dzelzs veselību. 
Kalnu Mītnē tā bija ierasta lieta -  gan vecs, gan jauns 
pērās pirtī pie pirmās iespējas. Dažas reizes bija pērušies



arī Tempļa Skolas audzēkņi, kaut gan pirmgadnieki vēl 
pilnībā neapzinājās šīs procedūras priekšrocības.

Šodien Jaroslavs un viņa draugi kopā ar citiem “vil
cēniem” un “lapsēniem” pirmo reizi priecāsies Koladas 
svētkos. Protams, Jaroslavs jau bija piedalījies tamlīdzī
gos svētkos savā dzimtajā ciemā. Taču šeit viss bija gluži 
citādi. Un “vilcēns” jau iepriekš izjuta šīs dienas noslē
pumainību. Vartislavs pastāstīja pirmgadniekiem, kas ir 
Koladas svētki un kāda ir to nozīme.

-  Jums jāatceras, -  viņš teica saviem aizbilstamajiem, 
ka visiem Senajiem svētkiem ir savs pilnīgi noteikts pa
mats. Mūsu Senči zināja un izjuta dabas ritmus. Pievēr
siet uzmanību -  Mēness riņķo ap Zemi, bet Zeme -  ap 
Jarilu-Sauli, bet Jarila-Saule - ap Galaktikas centru, kuru 
mēs Debesjumā redzam kā Piena Ceļu, to dēvē arī par 
Peruna ceļu. Proti, dabā viss ir pakļauts noteiktiem cik
liem: rīts -  diena -  vakars -  nakts, pavasaris -  vasara -  
rudens -  ziema, bērnība -  jaunība -  brieduma gadi -  
vecums. Mūsu Senči zināja, ka, ievērojot šo savstarpējo 
saistību, var noskaņoties uz šiem starojumiem, vai, kā ta
gad mūsdienu sabiedrībā modē ir teikt, -  uz vibrācijām. 
Cilvēks spēj savu starojumu saskaņot ar Zemes staroju
mu, un tad viņa nodomi ir vieglāk īstenojami.

-  Vartislav, tātad visiem svētkiem ir savs maģisks pa
mats? -  viņam jautāja “lapsēns” Andarijs.

-  Protams! -  ar entuziasmu viņam atbildēja pirm- 
gadnieku vadītājs. -  Visām Senatnē veiktajām Rituālajām 
darbībām bija maģisks raksturs. Mūsu senči bija Burvji. 
Pēc tam, kad iestājās Svaroga Vakars, par Burvjiem pa
lika vienīgi Zintnieki, bet pārējie cilvēki zaudēja interesi 
par to, ko viņi dara. Tāpēc tie kļuva par gluži vienkār
šiem svētkiem.
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-  Iesākumā tas bija Rituāls, bet pēc tam tas kļuva par 
gluži vienkāršu Tradīciju elementu? -  Igors jautāja.

-  Jā, tieši tā. Ja jums Kolada ir svētki, tad jūs pamatī
gi izpriecāsities. Bet, ja jūs pret tiem izturēsities kā nāka
mie Zintnieki -  Senās Gudrības Glabātāji, tad tādā gadī
jumā jūs varēsit piekopt Rituālu, kā tagad saka mūsdienu 
Burvji. Viss ir atkarīgs no jums!

-  Vai tad apvienot nevar? -  Marina skeptiski jautā
ja. Viņai Vartislavs ne visai patika gan kā cilvēks, gan kā 
grupas vadītājs.

-  Nu pamēģini, ja tu nejoko, -  par atbildi nosmīkņā
ja otrā kursa audzēknis. -  Pēc tam pastāstīsi, kā tev tas 
izdevās. Svētki noritēs divos posmos: vispirms svētku un 
Tradicionālā daļa, bet pēc tam -  Rituālā. Pēdējā daļa tiks 
veikta ar katru individuāli. Protams, ja jūs to gribēsit.

-  Individuāli? Katrs pats par sevi? -  Aleksandrs 
jautāja.

-  Jā, tieši tā, un turklāt visu nakti.
-  Visu nakti negulēt? -  Andarijs izbrīnījies jautāja.
-  Nu, tas ir pēc vēlēšanās. Izvēlieties paši.
Jaroslavs nodomāja, ka tas nav nemaz tik briesmīgi -

visu nakti negulēt. Daudzo iespaidu un domu dēļ viņam 
pēdējā laikā bija radušās problēmas ar aizmigšanu.

-  Bet kas Rituālajā daļā ir jādara? -  kāds no “lapsē- 
niem” jautāja.

-  Jūs mūsu glabātuvē varēsit paņemt noteiktu dau
dzumu sveču. Tās jums būs vajadzīgas. Pēc tam, tiklīdz 
sāksies nakts un svētku Tradicionālā daļa būs beigusies, 
jūs paliksiet vienatnē, iedegsiet sveces un sāksit veidot 
savu nodomu vai, kā arī mēdz teikt, -  savu vēlēšanos. Lai 
arī cik daudz vēlmju jūs izteiktu -  tās visas piepildīsies, 
tāpēc ka šī ir īpaša nakts. Senatnē uzskatīja, ka tālab, lai
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nenogulētu savu laimi, nedrīkst gulēt divas naktis -  Ko- 
ladas naktī -  ziemā un Kupalas naktī' -  vasarā. Un jāie
domājas vēlēšanās, proti, jāsakoncentrējas uz savu nodo
mu, jāredz tas jau īstenots un pēc tam jāatlaiž un jāpāriet 
pie nākamā. Kas grib pamēģināt, lai ienāk pie manis, es 
parādīšu, kur paņemt sveces.

faroslavs ieslīga domās. Pati Providence viņam paver 
iespēju tikt skaidrībā par Rūnu Rakstu Zinātāja sarakstes 
noslēpumu un par viņa motīviem attiecībā uz Glabātāju 
Sladagoru. “Vilcēns” nolēma, ka nepalaidīs garām šo ie
spēju un katrā ziņā pamēģinās izmantot neparasto nakti.

Vairākums “vilcēnu” un “lapsēnu” ar prieku piekrita 
mēģināt piekopt Rituālu šajā naktī. Bet Vartislavs turpi
nāja stāstīt par šo svētku nozīmi.

-  Šis datums ir pagrieziena punkts no tumšā Laika 
uz Gaišo, Saulaino. Kaut gan diena un nakts vienāda ga
ruma būs tikai pavasarī, tomēr ar katru Zemes apgrie
zienu apkārt savai asij gaismas kļūs vairāk, bet tumsas -  
mazāk. Tāpēc Kolada ir Gaismas svētki. Līdz zināmam 
laikam tie bija pazīstami kā Ziemassvētki. Agrāk tie bija 
Koladas Ziemassvētki, bet pēc tam šis Tēls tika attieci
nāts arī uz Kristus dzimšanu. Tad šie svētki tika pārvirzī
ti uz janvāri, Koladas Ziemassvētki palika decembrī.

Jaroslavs pagāja sāņus. Viņš jau bija noguris Vartisla- 
vā klausīties, turklāt viņš zināja visu, ko Vartislavs stāsta. 
To visu viņam vecākie savieši jau bija pastāstījuši. Gadā 
ir četri pagrieziena punkti -  saulgrieži un ekvinokcija. 
Vasaras saulgrieži ir jūnijā -  tā ir pati garākā diena un 
īsākā nakts, un otrādi -  decembrī ziemas saulgriežos ir 
pati īsākā diena un garākā nakts. Ekvinokcija iestājas

' Latviešu tautas tradīcijā tā ir Jāņu nakts. -  Tulk piez.
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rudenī un pavasarī. Septembrī un martā šo mēnešu div
desmitajos datumos diena un nakts ir absolūti vienāda 
garuma. Tie ir Dabas līdzsvara un balansa punkti. Tos 
izmanto, lai atjaunotu un izlīdzinātu savu Dzīvi. Bet, lūk, 
saulgrieži -  tās ir īpašas dienas, kuras raksturo vai nu 
Saules dienas ilgums Kupalas svētkos vai gaismas pagrie
ziens uz Koladu. Šodien ir tieši tāda diena.

Mazliet padomājis, Jaroslavs devās uz Vilka guļbū
vi. Visu atlikušo dienu viņš pavadīja, noskaņodamies uz 
svētkiem un it īpaši uz to Rituālo daļu.

Vakarā pēc saulrieta visi Gaismas Tempļa Skolas pa
sniedzēji Zintnieki-Glabātāji, audzēkņi un Kalnu Mītnes 
iedzīvotāji pulcējās centrālajā laukumā, kas atradās starp 
guļbūvēm, kurās dzīvoja Skolas audzēkņi. Viņi bija noska
ņojušies uz sakrālajām svētsvinībām, viņu sejās vairs nebi
ja lasāmas ikdienas rūpes. Apkārt laukumam bija iekārto
tas vairākas ugunskura vietas, pie kurām stāvēja pa vienam 
Zintniekam-Glabātājam un pa vienam audzēknim. Ja
roslavs sāka raudzīties pēc Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita 
un tūdaļ pamanīja viņu pie tālākās ugunskura vietas. Bla
kām viņam bija Vedamirs no Gaišā Vanaga kopmītnes.

Г 1
Kolada -  Gaišais Dievs, Slāvu Senču aizbildnis. Sa

skaņā ar Senajām Teiksmām viņš cilvēkiem iedeva 

kalendāru un iemācīja dzīvot saskaņā ar Dabu.
А

-  Interesanti, kas saista šo “vanadzēnu” un Seno Va
lodu Glabātāju? -  pie sevis klusi prātoja Jaroslavs.

Viņš stāvēja kopā ar citiem Tempļa Skolas audzēk
ņiem, kas bija izkārtojušies ap noslēpumaino vietu.

305



Saskaņā ar tradīciju pirmajā rindā stāvēja pirmā un otrā 
mācību gada audzēkņi. Vecākie zēni un meitenes -  ot
rajā un trešajā rindā, bet visvecākie -  divu pēdējo kur
su audzēkņi noslēdza apli. Aiz viņiem bija izvietojušies 
Kalnu Mītnes iedzīvotāji. Viņi visi veidoja tādu kā aiz
sardzības apli. Noslēpumainās vietas centrā bija galvenā 
ugunskura vieta, tai blakus stāvēja Glabātājs Sladagors. 
Ierastā smaida vietā viņa sejā bija vērojama tāda kā at
svešinātība. Viņš raudzījās kaut kur bezgalībā un šķita 
nemanām, ka visi jau sapulcējušies. Glabātājam rokā bija 
zizlis viņa paša garumā. Skaistais griezums veidoja rak
stus no atsevišķām Rūnām vai kādu divu trīs un vairāku 
Rūnu simbolu kombināciju. Debesis bija skaidras, spoži 
spīdēja zvaigznes un augošais Mēness, kas bija sasniedzis 
pusfāzi.

Glabātājs pacēla roku, un visas sarunas mirklī apklu
sa. Cik skaļi gan viņam nebūs jākliedz, lai visi sadzirdētu, 
Jaroslavs nodomāja, redzot, cik lielā attālumā Sladagors 
stāv no visiem pārējiem. Jau pirmie vārdi Jaroslavam ra
dīja neizpratni. Pazīstamā un patīkamā balss skanēja tieši 
galvā, nevis no kāda telpas punkta.

-  Vēlreiz sveiciens visiem, mani dārgie draugi! -  vēs
tīja balss, un Jaroslavs redzēja, kā kustas centrā stāvošā 
vecā Glabātāja lūpas. -  Šajā svinīgajā vakarā mēs esam 
sapulcējušies, lai pateiktos par Dieva Koladas Gudrību, 
Spēku un Aizbildniecību. Viņš ir Slāvu slavenais Sencis, 
kas deva mums Gudrību par Dabas cikliem un palīdzēja 
mūsu Sentēviem iedzīvoties uz Zemes un iekļauties tās 
Harmonijā. Izteiksim viņam pateicību par to. Izrādot Vi
ņam godbijību, iedegsim Svētos ugunskurus!

Tūdaļ visi Glabātāji, kas stāvēja pie savām mazajām 
ugunskuru vietām, pagriezās pret viņu. To pašu darīja
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ari Tempļa Skolas audzēkņi, kuri stāvēja blakām. Sakon
centrējušies viņi izstiepa rokas uz savu ugunskuru, un 
pēkšņi virs visiem astoņiem ugunskuriem pacēlās spožas 
liesmas, it kā tur būtu izkaisīts pulveris un iemests de
gošs sērkociņš. Daudzi pirmā kursa audzēkņi izbrīnā un 
pārsteigumā iesaucās.

Sladagors mazliet pagaidīja, kamēr visi astoņi uguns
kuri viņam apkārt bija iedegušies pilnā spēkā, un tad ar 
tādu pašu paņēmienu iededza centrālo ugunskuru, kura 
liesmas pacēlās vairāku cilvēku augumā. Pēc tam sākās 
ceremonija. Visi Glabātāji pēc kārtas slavēja Koladu, 
Dzimtu-Sentēvu, visus Dievus un Senčus. Pēc tam dzie
dāja rotaļu dziesmas, kuru laikā Jaroslavam šķita, ka viņa 
apziņa it kā aizlido uguns pasaulē, kuram apkārt viņi 
griezās vispirms vienā, tad otra virzienā.

Pēc tam sākās jautrība. Daudzi puiši un meitenes de
joja ermoņiku un citu tautas instrumentu pavadījumā. 
Bija arī dažādas spēles un konkursi. Pēc tam vīrieši rādī
ja savu drosmi. Tie, kuri bija gados vecāki, izveidoja apli 
un dziedāja sirsnīgas dziesmas. Bija priecīga, jautra un 
aizraujoša atmosfēra. Ugunskuri dega ārkārtīgi ilgi, ne
raugoties uz auksto ziemas laiku. Tie deva ne tikai gais
mu un siltumu, bet izraisīja arī Dvēselisku siltumu. Mūsu 
varoņi centās piedalīties visās dejās, spēlēs un konkursos.

Viss ritēja savu gaitu. Reti kāds pamanīja nakts iestā
šanos. Tuvojoties pusnaktij, Vartislavs sapulcināja visus 
“vilcēnus” un “lapsēnus”, kuri bija izteikuši vēlēšanos pie
dalīties nakts Rituālā.

-  Jūs varat apmesties, kur vien vēlaties, -  bilda Var
tislavs. -  Ieteicams ir atrasties vienatnē. No savas pie
redzes teikšu, ka tā daudz efektīvāk notiek nākamo 
pārmaiņu programmēšana.
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-  Vai tu praktizē to? -  Nastja jautāja.
-  Protams, -  viņš atbildēja. -  Es nelaižu garām ne

vienu izdevīgu brīdi, lai mainītu savu Dzīvi uz labu. Un 
jums ieteicu rīkoties tāpat.

laroslavs devās uz Gaismas Templi. Viņš iegāja vie
nā no mācību telpām un vienatnē ieslēdzās. Tornī, kur 
notiek Zvaigžņu lasīšanas priekšmets pie Glabātāja Soln- 
ceslava, viņu neielaida, jo tur ieeja atļauta tikai no otrā 
mācību gada. “Vilcēns” par to mazliet pasūrojās, vēl jo 
vairāk tad, kad uzzināja, ka Vartislavs tieši uz turieni 
devies piekopt Rituālu. Jaroslavs atrada vietiņu mācību 
telpā, kurā notiek gaišredzības attīstīšana. Viņiem vēl ne
mācīja šo priekšmetu, bet Glabātājs Sladagors atļāva vi
ņam nakti pavadīt tur.

Pusaudzis, no iekšpuses ieslēdzies, nolika sveci sev 
blakus uz galda un uzmanīgi iededza to. Viņš atcerējās 
Vartislava teikto, ka Rituālā vajag izmantot īpaši sagata
votus sērkociņus, ar kuriem iededz tikai rituālās sveces. 
“Ja varētu iemācīties visu iedegt ar skatienu, kā to dara 
Glabātāji,” sapņoja Jaroslavs. Taču Laiks ritēja, un zēns 
sakoncentrējās uz galveno Tēlu -  par katru cenu atminēt 
Rūnu Rakstu Zinātāja noslēpumu un pasargāt Glabātāju 
Sladagoru no briesmām, lai kādas tās arī būtu.

Vēlmes vēja ātrumā aiztraucās uz “vilcēna” apziņu. 
Viņš pat nezināja, ka tik daudz ko vēlas. Izveidojot nodo
mu, zēns nonāca mainītā apziņas stāvoklī. Viņš vairs ne
izjuta ne Laiku, ne telpu. Viņa skatiens bija vērsts uz visu 
un ne uz ko. Vēlmes iznira no tāda kā dziļuma, un Iela 
līmenī viņš tās spilgti redzēja. Vārdiskā formula veidojās 
it kā pati no sevis, nepiedaloties zēna apziņai, viņa ska
tiens bija pievērsts sveces liesmai, kas mazliet plīvoja un 
iedarbojās nomierinoši, taču “vilcēnam” miegs nenāca.
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Jaroslavs nebija paguvis visu iedomāties, kad aiz loga 
jau ausa gaisma. Svece arī bija gandrīz izdegusi. Zēns pa
mazām atguvās no mainītā apziņas stāvokļa. Viņš bija 
pārliecināts, ka, iedomājoties vēlmes, bija pagājušas tikai 
pāris stundu. Bet izrādījās, ka visa nakts. īsta Koladas 
nakts -  tikpat brīnumaina, kā Kupalas nakts, Jaroslavs 
nodomāja. Un šajā naktī I.aiks rit citādi.

Ir noticis brīnums, nodomāja “vilcēns”. Pēc tam viņš 
veica jebkura Rituāla tradicionālo nobeigumus -  veltīja 
to Dzimtai-Sentēvam. Svece nupat, nupat beigs degt, un 
zēns nolēma, ka vēl kādu laiku pagaidīs, kamēr tā pavi
sam nodziest.

Aiz loga ar katru mirkli kļuva gaišāks. Sveces liesma 
lēni plīvoja, nomierinot un ieaijājot “vilcēnu”, kas visu 
nakti nebija gulējis. Tik labi viņš nekad nebija juties. Ap 
sirdi bija silti, priecīgi un mierīgi.

-  Visas vēlmes katrā ziņā piepildīsies, -  pārliecināts 
un apmierināts Jaroslavs noteica. -  Es zinu, ka citādi ne
var būt. Noteikti...



Vēsturiskā atmiņa un 
ceļojumi Kosmosā 

dažādu Tautu Teiksmās

Brīdi padomājis, vecais Glabātājs turpināja savu stās
tījumu. Kārtējā Stunda bija tikko kā sākusies, un jaunie 
“vilcēni” un “lapsēni” bija guvuši daudz iespaidu par 
Seno Gudrību, kas ieslēpta Glabātāju atmiņā. Sladagors 
nobraucīja savu sirmo bārdu un paskatījās uz Nastju. 
Viņa negribot nolaida acis un turpināja savas domas ie
rakstīt Zintnieku grāmatā.

Ritēja jaunās mācību nedēļas pirmā Stunda. Pēc tam, 
kad Jaroslavs bija iepazīstinājis savus draugus ar Rūnu 
Rakstu Zinātāja lietu, bija redzams, ka viņu uzmanība un 
koncentrēšanās spēja nodarbībās bija mazinājusies. Un 
to acīmredzot pamanīja Glabātājs Sladagors.

-  Sakoncentrējieties! -  stingri noteica Sladagors. 
-  Tagad nav tas labākais Laiks, lai atslābinātos, mēs taču
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tikko kā aizsākām jaunu tēmu “Kosmosa ceļojumi dažā- 
du Tautu Teiksmās”. Un šā jautājuma izpratne ir atslēga, 
kas atdarīs durvis uz daudzām nākamām tēmām.

Tātad mēs iepriekšējās nodarbībās runājām par ar- 
heokosmiku un par to, kā tehnisko līdzekļu Tēli ir iešif
rēti teiksmās un leģendās. Es uzdevu jums mājasdarbu 
un redzu, ka vienīgi Aleksandrs, Jaroslavs, Marina, 
Nastja un Lada ar to ir tikuši galā. Žēl. Es domāju, ka 
mūsu grupas lielākā daļa pret manu uzdevumu nav iz
turējusies pietiekami atbildīgi. Taču es domāju tā: ja jūs 
visi būtu sekojuši šā piecinieka paraugam, jūs gūtu patie
su gandarījumu. Jaroslav, vai es saku taisnību?

-  Protams, Skolotāj! -  pusaudzis apstiprināja. -  Mums 
bija gan jautri, gan interesanti. Bet pats galvenais -  mēs 
tik daudz ko uzzinājām!

Bija redzams, ka “vilcēni” un “lapsēni” sadrūma, bet 
daži uz Jaroslavu un viņa draugiem noraudzījās skaudī
gi un nelabvēlīgi, lai gan visi lieliski saprata, ka paši ir 
vainīgi.

-  Tā kā es gaidu, lai uz rītdienu mājasdarbs būtu 
izpildīts! -  Glabātājs stingri noteica. -  Bet šodien mēs 
turpināsim iesākto tēmu un parunāsim par to, cik dziļi 
ietiecas Seno tautu vēsturiskā atmiņa, un salīdzināsim to 
ar Darvina teoriju un tām izstrādēm, kas ir mūsdienu zi
nātnes rīcībā. Vai kāds no jums zina, cik gadu ir mūsdie
nu cilvēkam, no zinātniskā skatpunkta raugoties?

Lada pacēla roku un atbildēja:
-  Saskaņā ar Darvina teoriju cilvēks mūsdienu izska

tā izveidojās pirms 13 tūkstoš gadiem mezolītā -  vidējā 
akmens laikmetā. Galīgi viņš noformējās pēc pēdējā le- 
duslaikmeta. Taču cilvēka senči -  dzīvnieki -  sāka evolu
cionēt apmēram pirms diviem miljoniem gadu.



- Pilnīgi pareizi, -  Glabātājs bija apmierinās. -  Vai 
jums jau bija nodarbība par Vissenākās vēstures periodi
zāciju?

-  Jā, pagājušajā nedēļā ar Čisloboga Priesteri Hariju 
Gaišreģi.

-  Ļoti labi, tātad jums ir pazīstami tādi jēdzieni kā 
Satjajuga, Trctajuga, Dvaparajuga un Kalījuga?

-  Jā, protams! -  iesaucās daži “lapsēni”, kuri nebija 
izpildījuši mājasdarbu.

-  Vai jums Laika Glabātājs stāstīja par to, kāds inter
vāls ir starp katru laikmetu?

-  Nē, nestāstīja, -  atbildēja kāds no “Vilka mājokļa” 
bērniem. -  Viņš teica, ka katrai Tautai ir bijusi sava pe
riodizācija. Tas izskaidrojams tādējādi, ka katra 'Lauta at
tīstījās savā ritmā un katrai Tautai un arī Kultūrai ir indi
viduāla periodizācija. Vieniem ir jau nakts, bet citiem -  vēl 
diena vai vakars, bet trešie jau sagaida garīgo Rītausmu.

Principā tā arī ir. Laika Glabātājs pareizi darīja, ka 
nedeva jums uzreiz visu periodizāciju. Es domāju, ka ta
gad jūs to sapratīsit.

Indiešu vēdiskajā kultūrā ir saglabājušies rakstvei
da avoti, kuros precīzi, līdz pat vienai dienai, ir norādīts

0 * ^ *4

Saskaņā ar mūsdiena zinātnes datiem cilvēks kā 

suga izveidojās pirms 13 tūkstoš gadiem. Daudz

ējādā ziņā pēdējais evolūcijas grūdiens bija ledus- 

laikmeta periods un tā bargie apstākli. Lai izdzī

votu, cilvēkveidīgajiem pērtiķiem nācās domāt, un 

tas paātrināja to attīstību un pārveidošanos par 

mūsdienu tipa cilvēku - saprātīgu cilvēku.

J
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Satjajugas, Tretajugas, Dvaparajugas un Kalijugas laikme
tu ilgums.

Ierakstiet savās Zintnieku grāmatās un iegaumējiet 
katra laikmeta ilgumu. Tas ir svarīgi. Tātad...

Glabātājs atvēra tāfeli, uz kuras bija uzrakstīts:

Satjajuga -  1 miljons 728 tūkstoši gadu;
Tretajuga -  1 miljons 296 tūkstoši gadu;
Dvaparajuga -  864 tūkstoši gadu;
Kalijuga -  432 tūkstoši gadu.

Mācību telpā atskanēja izbrīna saucieni.
-  Tika daudz? -  bērni brīnījās.
-  Bet kurš no jums šajā periodizācijā ievēroja kādu 

likumsakarību? -  vaicāja Glabātājs Sladagors pēc tam, 
kad bērni bija nolikuši rakstāmākus.

Lada pirmā pacēla roku.
-  Runā, -  Glabātājs pamāja.
-  es pamanīju, ka Kalijuga ir divreiz īsāka par Dva- 

parajugu, trīreiz īsāka par Trctajugu un četrreiz īsāka par 
Satjajugu.

-  Malacis, Lādiņā! -  Skolotājs uzslavēja jauno “vil
cēni”. -  Interesanti, vai ne? Te ir sava jēga. Pasakiet, cik 
iznāk, ja mēs visu to saskaitām?

-  Bet es jau saskaitīju, -  palielījās Lada. -  Man sanā
ca 4 miljoni 320 tūkstoši gadu.

-  Malacis, Lādiņā. Tiešām visi četri periodi kopā vei
do 4 miljonus 320 tūkstošus gadu. Atzīmējiet to.

Bet tagad pievērsiet uzmanību tam, ka Svētajās Vēdās 
ir saglabājusies ne tikai periodizācija. Tajās ir aprakstīti 
tie notikumi, kas risinājušies katrā no šiem laikmetiem. 
Piemēram, Vēdās ir minēta tā dēvētā Saules dinastijas
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dibinātāja lielā valdnieka Ikšvaku valdīšanas vēsture. Sa
skaņā ar Dravīdijas (proti, Indijas -  tā Indiju Senatnē 
dēvēja mūsu Senči) Vēdiskajām Teiksmām viņš valdīja 
Tretjugas sākumā, proti, apmēram pirms 2,5 miljoniem 
gadu.

-  Bet ar ko ir ievērojams tas valdnieks Ikšvaku? -  
jautāja kāds no audzēkņiem.

-  Ar to jūs iepazīsities nākamajos gados, mācoties 
Gaismas Templī. Es tikai minu piemēru, ka dažās tradī
cijās ir saglabājušas zināšanas par to, kas noticis pirms 
miljoniem gadu. Bet tagad salīdziniet to ar Darvina teo
rijā teikto par cilvēka rašanos.

-  Ja tās savieno, -  domīgi sacīja Marina, -  tad iznāk, 
ka tad, kad valdīja šis Saules dinastijas dibinātājs vald
nieks Ikšvaku, pa Zemi vajadzēja skraidīt senākajiem cil
vēka senčiem, proti, cilvēkveidīgajiem pērtiķiem. Kaut kā 
nesaskan.

-  Atcerieties to, ko es jums teicu par pērtiķiem kā 
dzīvo būtņu sugu, un to, no kā viņi ir cēlušies. Tātad at
zīmēsim.

Bērni sagatavojās, lai rakstītu.
-  “Vēdiskās Kultūras Vēsturiskā atmiņa ietiecas gad

simtu dzīlēs vairāk nekā četrus miljonus gadu.” Taču jūs 
varat man iebilst, ka tā ir nejaušība vai izdomājums, vai 
vēl kaut kas. Bet pamēģināsim pārbaudīt. Varbūt citas 
tautas par savu rašanos saka to pašu, ko Darvina teorija. 
Varbūt Senās tautas sevi uzskatīja par pērtiķa pēctečiem? 
Pārbaudīsim! Minēsim, piemēram, citu Tautu -  Šumerus. 
Viņiem ir gana daudz interesantu vēstures dokumentu 
ar nosaukumu “Šumeru valdnieku saraksts”. Tas datēts 
ar XVIII gadsimtu pirms Kristus Dzimšanas, un tajā ir 
aprakstīta visu tā laika ietekmīgāko valdnieku valdīšana.
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Sis saraksts ietiecas gadu simtu gadu tūkstošu dzīlēs un 
aptver 432 tūkstošus gadu.

Otrajā vai trešajā mācību gadā jūs visticamāk iepazī
sities ar šiem darbiem, to kopijas ir mūsu grāmatu glabā- 
tuvē. Bet šobrīd atzīmējiet un atcerieties: “Šumeru Tautas 
vēsturiskā atmiņa sasniedz 432 tūkstošus gadu.”

-  Daudz mazāk nekā Indijā, -  ieteicās Andarijs.
-  Bet tās taču nav ne sacīkstes, ne sacensības, -  iesmē

jās Glabātājs. -  Katra Tauta atceras savu Mantojumu tie
ši tik ilgi, cik ilgi tā spēj atcerēties. Un te vispār nav jēgas 
sacensties, kam ir labāka atmiņa. Turklāt ar to nepavisam 
nav jālielās un jāuzskata sevi par labāku salīdzinājumā ar 
citā Tautām vien tā iemesla dēļ, ka vēsturiskā atmiņa ir 
daudz ilgāka. Vēl jo vairāk tāpēc, ka Slāvu vairākumam šajā 
ziņā pagaidām nav, ar ko lielīties -  viņi ar grūtībām atceras 
savus Vecvectēvus un Vecvecmāmiņas, ko tad lai saka par 
daudz Senākiem Laikiem. Un labi vien ir, ka mūsu Dzim
tās viss ir citādi un jūs turat godā savus Senčus.

Salīdzinot vēsturisko atmiņu un Tautu pagātni, jūs 
paši redzat, ka pašu Senāko Tautu dati, maigi izsakoties, 
itin nemaz nesakrīt ar Darvina teoriju.

-  Jā, gan, bet, ņemot vērā, ka mūsu Senči bija gudrā
ki un varenāki nekā mēs, tagadējie cilvēki, es domāju, ka 
viņu spriedumi kaut ko nozīmē, -  rezumēja Lada.

-  Tev taisnība, -  sarunā iesaistījās “lapsēns” Andarijs. 
-  Pat kaut kā smieklīgi sanāk. Mūsdienu zinātnes un re
liģisko aprindu pārstāvji lauza galvu un cenšas atbildēt 
uz jautājumu, no kurienes tad radies cilvēks un cik vi
ņam gadu, bet iznāk, ka Senajām Tautām viņi ir aizmir
suši to pajautāt.

-  Ne gluži tā, Andarij, -  Skolotājs sacīja. -  Protams, 
vēsturnieki un citi pētnieki ne reizi vien ir vērsušies pie
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Senajām Teiksmām un Senatnes izstrādēm, l'aču, atrodo
ties savu aizspriedumaino uzskatu varā, viņi šīs teiksmas 
gluži vienkārši nepieņēma un uzskatīja, ka tā ir kļūda vai 
paši senajie to ir izdomājuši. Nenosodīsim viņus par to. 
Viņi centās un pētīja. Taču paši sev secināsim, ka kaut 
kas jāpēta bezkaislīgi, nevis jāpaļaujas aizspriedumiem. 
Ja vēlaties redzēt rezultātu, ka cilvēks ir pērtiķa pēctecis, 
tad jūs šo rezultātu ieraudzīsit, taču nepamanīsit visu to, 
kas nesakrīt ar jūsu priekšstatu. Ja jūs jau iepriekš esat 
pārliecināti par to, ka ir tieši tā, tad jūsu zemapziņa gluži 
vienkārši atsijās visu, kas ir ar to pretrunā.

Mūsdienu zinātniskajā pasaulē valdošā ir teorija par 
cilvēka evolucionāro izcelšanos. Visu, ko var pielāgot šai 
teorijai, arī tai pielāgo, bet, ja paraugās bezkaislīgi, tad 
tūdaļ viss nostājas savā vietā, un jūs uzreiz redzēsit, ka 
cilvēcei ir daudz ilgāka vēsture, nekā patlaban ir pie
ņemts domāt. Pasteidzoties uz priekšu, pateikšu, ka sa
skaņā ar Vēdiskajām Zināšanām cilvēks ir apmeties uz 
šīs Zemes pirms 1,5 miljardiem gadu.

Izbrīna saucieni pārtrauca Glabātāja stāstījumu. Sko
lotājs pagaidīja, kamēr “vilcēni” un “lapsēni” nomierinās, 
un turpināja:

-  Izklausās neticami, vai ne?
-  Katrā ziņā pieņemt to ir pagrūti, -  atzinās Marina.

Pagaidām nepieņemiet. Nesteidzieties. Nevajag 
man ticēt uz vārda. Iepazīstiet pasauli, domājiet, apgūs
tiet, salīdziniet zināšanas ar savām domām un jūtām, un 
ar Laiku jūs uzzināsit, vai man bija vai nebija taisnība, 
kad sacīju šos vārdus, bet pagaidām tik vērienīgi nedo
māsim. Aprobežosimies tikai ar dažiem miljoniem gadu.

-  Nu, jā, “tikai”, -  Jaroslavs izdzirda, ka aiz muguras 
viens “lapsēns” iečukst otram. Tas par atbildi iesmējās.
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-  Piedodiet, Skolotāj! -  Lada nolēma izmantot pauzi. 
-  Tātad cilvēki dzivoja vienlaikus ar dinozauriem?

-  Tu, Lādiņ, mani šodien iepriecini! -  Skolotājs sacī
ja. -  Gudriniece!

Meitene nosarka, dzirdot šo uzslavu.
Patiesībā cilvēces vecumu ir viegli pārbaudīt. Šajā 

nolūkā gluži vienkārši var paraudzīties, vai ir kādas Se
natnes liecibas, kas blakus parādītu cilvēka un dinozaura 
attēlu? Ja ir, tad cilvēce ir vecāka, nekā var šķist.

Saskaņā ar zinātnes datiem dinozauri taču ir izmiru
ši pirms desmitiem miljoniem gadu. Vai ir tādas liecības 
vai nav tādu liecību -  to mēs pārbaudīsim nākamajā no
darbībā pēc pārtraukuma.

Bet tagad atgriezīsimies pie mūsu tēmas un pacentī
simies noteikt, lūk, ko. Iesim to pašu ceļu -  pajautāsim 
Senajām Tautām to, kas mums nav zināms. Piemēram, 
tagad ir daudz un dažādu viedokļu par to, vai ir Dzīvī
ba uz citām Zemēm. Vieni tic, ka ir. Tie, kuri redzējuši 
NLO, apgalvo, ka patiešām ir (nu, kā lai neapgalvotu, ja 
paši ir redzējuši). Materiālisti apgalvo, ka nav un nevar 
būt, jo dzīvība uz Zemes radusies nejaušību ķēdes un sa
kritību rezultātā. Bet kā jums šķiet, vai Seno Tautu pār
stāvji ir par to domājuši?

-  Protams, ir domājuši! -  vairāki puiši un meitenes 
vienlaikus atbildēja.

-  Malači! Tagad pajautāsim viņiem, kā viņi uzskata, 
vai ir Dzīviba uz citām Zemēm vai visas Zemes ir bez 
dzīvības? Nākamajā gadā jūs pārliecināsities par to, ka 
daudzas Tautas bija cieši pārliecinātas: ārpus mūsu Zemes 
robežām ir dzīvība. Tās pat zināja, kādas Dzīvības formas 
eksistē un uz kādām Zemēm, kādām Saulēm un kādām 
Zvaigznēm tās atrodas. Atzīmējiet dažus piemērus.
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Glabātājs atkal nodiktēja:
-  “Senie Sumeri zināja, ka uz Zemes Nibiru eksistē 

saprātīga dzīvība. Tur dzīvoja Annunaki, kurus Šume- 
ri uzskatīja par saviem Garīgajiem skolotājiem.” Tas bija 
viens piemērs. -  Sladagors iesmējās. -  Tagad otra Tauta. 
“Skandināvu Tautas glabāja Zināšanas par Milžiem, kuri 
mita Jotunheimā, kas atradās uz austrumiem no Midgar- 
das. Kad mums bija arheoloģijas tēma, es jums rādīju iz
rakumu fotogrāfiju, kur bija redzams Milža skelets.

\. Sumeri savā Garīgajā Kultūrā ir  saglabājuši zinā

šanas par planētu Nibiru, kuru apdzīvoja Annuna

ki -  Dievi, kas Šumeriem iemācīja amatus, dāvā

ja Zināšanas un maģiskas spējas. Viņi a rī saviem 

mērķiem un uzdevumiem rādijā Šumeru tautu, un

A‘ tas atspoguļojas šīs tautas garīgajā Kultūrā.

'

■d

j

Bērni piekrītoši māja.
Tad, lūk, spriežot no tādiem zinātnisko aprindu ne 

sevišķi afišētiem atklājumiem, Milži dzīvoja ne tikai Jo
tunheimā, bet arī virs Zemes. Par to liecina Skandināvu 
teiksmas, kuras vēsta, ka Milži-Jotuni ieradās Midgardā 
no tālās Jotunheimas. Bet pēc tam nez kur pazuda.

-  Kur? -  Aleksandrs jautāja.
-  Tas neattiecas uz mūsu tēmu. Ar Laiku uzzināsit. 

Tātad turpinām. Bet kādas liecības ir Slāviem un Indu- 
siem par to, vai ir Dzīvība uz citām Zemēm? Es jums 
pateikšu, un jūs to atzīmēsit Zintnieku grāmatās, lai ne
aizmirstu. Rakstiet: “Slāviem un Indusiem ir saglabāju
šās teiksmas par Dzīvību uz tādām Zemēm kā Lielais un
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Mazais Lācis, Lauvas Zvaigznājs (Denebola Zvaigzne) un 
Orions.”

Bet tagad pieraksties Senos Slāvu Vēdiskos nosauku
mus minētajām Zvaigžņu sistēmām.

“Lielais Lācis -  Mākošs jeb Gulbja Mājvieta;
Mazais Lācis -  Zemuns jeb Aļņa Mājvieta;
Lauvas zvaigznājs -  Rasa Mājvieta;
Orions -  Rada.”
Atgādināšu, ka par Mājvietu dēvē Zvaigznāju jeb 

Zvaigžņu kopu, proti, noteiktu Zvaigžņotā Debesjuma 
sektoru. Visi šie fakti jums jāiemācās un jāatceras reizi 
par visām reizēm.

w

.'ГSkandināvu Garīgajā Kultūrā jotunheima ir  M ilžu  

mājvieta, kas atrodas uz austrumiem no cilvēku 

pasaules Midgardas. ^
----------------------------------------------------------------------------- <5f*l

Lai galīgi pārliecināties par to, ka Senajiem bija Zi
nāšanas par Dzīvību uz citām Zemēm un viņiem bija ar 
tiem kontakti, gluži vienkārši var paskatīties, cik daudz 
teiksmu vēsta par Lielajiem Skolotājiem, kuri atnāca no 
Debesīm un uz Debesīm arī aizgāja. Kā piemēru minē
sim to pašu Indiju. Atcerieties, mēs mazliet pieskārāmies 
tādam sacerējumam kā “Vimanika Šastra”.

“Vilcēni” un “lapsēni” pamāja.
-  Tās autors ir Priesteris, vārdā Bharadvadža. Es sa

protu, šo vārdu sanskritā -  Svētajā Senās Indijas valodā -  
izrunāt ir grūti, taču nākas pierasts. 'Pieiet man, ka Ame
rikas indiāņu un viņu Dievu un Dieviešu nosaukumi ir 
vēl sarežģītāki. Šis Bharadvadža bija viens no Septiņiem 
Indijas Lielajiem Skolotājiem. Viņi bija “mahariši. Vārds
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“maha” sanskritā nozīmē “liels, dižens”, bet “risi 
tais Skolotājs”.

‘Svē-

f
Mahariši * *

t Kultūrā.

* -----------

Lielais Skolotājs Indiešu Garīgajā

Saskaņā ar Teiksmu tie ir septiņi Lielie Skolotāji, kas 
atnāca no ziemeļiem, no Himalaju kalniem, un pamat
iedzīvotājiem nodeva Dravīdijas Vēdiskās Zināšanas. Bet 
vēlāk viņi pacēlās debesīs un kļuva par septiņām Lielā 
Lāča zvaigznēm. Tēlainā veidā šeit ir pateikts tas, ka viņi 
pēc tam, kad bija paveikuši savu garīgo misiju Dravīdijā, 
pameta mūs Zemes virsmu un devās uz Gulbja mājokli 
un tur arī palika. Tas tā kā piemērs. Daudz sīkāk ar Se
nās Indijas Vēdisko Mantojumu jūs iepazīsities nākama
jos mācību gados.

Rezumējot tēmu, es gribu pateikt, ka daudzas Senās 
Zināšanas par Dzīvību uz citām Zemēm tika iznīcinātas, 
jo bija spēki, kas ārkārtīgi centās cilvēkiem noslēpt šo ļoti 
svarīgo informāciju. Es jums minēšu vienu no tādiem pie
mēriem. Es speciāli palūdzu to mūsu grāmatu glabātuvē.

Un Sirmgalvis paņēma senu grāmatu. Viņš bērniem 
parādīja tās vāku. Uz tā pirmsrevolūcijas valodā bija uz
rakstīts “Dzīves būtība, I. Kariševa mācību grāmata cara 
virsniekiem, Sanktpēterburga, 1894. gads”.

-  Lūk, paskatieties! -  Skolotājs atvēra grāmatu un rā
dīja to audzēkņiem. -  Man rokā ir loti vērtīga grāmata. 
Tā ir mācību grāmata augstākajam virsnieku sastāvam -  
no pulkvežiem un augstāk. Kā redzat, grāmata ir izdota 
apmēram pirms simts gadiem. It kā nemaz tik ilgs laiks 
nav pagājis, kopš tā brīža. Taču tad vēl cilvēces rīcībā
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nebija kosmosa kuģu un neviens nesūtīja pavadoņus ne 
uz Marsu, ne Jupiteru, ne uz Mēnesi. Pat pašai Zemei 
nebija mākslīgo pavadoņu. Taču šajā grāmatā ir vairākas 
interesantas nodaļas. Skatieties!

Glabātājs atvēra satura rādītāju, un bērni izbrīnā ie
saucās, redzot šādas nodaļas: “Dzīve uz Merkura”, “Dzīve 
uz Veneras”, “Dzīve uz Marsa”, “Dzīve uz Saturna, Urāna 
un Neptūna”. Daži pielēca kājās, lai varētu labāk saskatīt.

1894. gadā izdotā mācību grāmata cara virsnie

kiem vēsta par Dzīvību uz citām Saules sistēmas 

planētām. Par to ir runāts kā par pašu par sevi 

saprotamu ziņu. Tātad tolaik vēl atcerējās to, kas 

tagad ir veiksmīgi aizmirsts.

-  Bērniņi, klusāk! -  Glabātājs skaļi viņus apsauca. -  Šī 
grāmata ir mūsu grāmatu glabātuvē. Lasītavā jūs mierīgi 
varēsit ar to iepazīties. Sakiet, kā cara augstākās militārās 
skolas ir saņēmušas tādu informāciju?

-  Bet kālab viņiem tā bija vajadzīga? -  Lada nesa
pratnē jautāja.

-  Es domāju, -  Jaroslavs iesāka, -  ka viņiem tā bija 
nepieciešama tālab, lai zinātu, vai mūsu Saules sistēmas 
citu Zemju iedzīvotāji varētu radīt briesmas.

-  Tieši tā, Jaroslav! Malacis! Būtībā karavīrs nav ne 
bandīts, ne slepkava, kas nogalina tos, kurus pavēlēts noga
lināt. Karavīrs ir tas, kurš zina par ko un pret ko viņš cīnās.

-  Nav brīnums, ka cara virsnieki visi kā viens tika iz
nīcināti, kad komunisti nāca pie varas, -  skumji nopūtās 
Marina.
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-  Jā, acīmredzot viņi zināja kaut ko ļoti bīstamu tiem, 
kuri nāca pie varas, -  piekrita Aleksandrs.

- Kur tad cara virsnieki bija smēlušies tādas Zināša
nas, -  neatlaidās Glabātājs.

-  Tas taču ir acīmredzams, -  teica Jaroslavs. -  Tie 
bija Seno Zināšanu relikti, kuri atnāca no Senatnes vai 
tika saņemti kā Garīgie atklājumi.

-  Gan viens, gan otrs, -  Glabātājs noteica. -  Bet pa
tiešām pat cariskajā Krievijā pirms simts gadiem tādas 
Zināšanas bija. Tas taču maina cilvēku priekšstatu par 
pasaules uztveri tolaik.

-  Sakiet, Skolotāj, kā vispār arheologi un vēsturnieki 
izturas, kad saskaras ar tādām grāmatām vai arheoloģis
kām liecībām, kas nesakrīt ar vispārējo vēstures doktrīnu?

-  Viņi izturas tā, kā pētniekiem pienākas. Rūpīgi fik
sē atradumus un nodod tos tur, kur tie ir jānodod. I'aču 
muzejos šie atradumi nenonāk. Tos tūdaļ aizved nezinā
mā virzienā un noslēpj no sabiedrības, lai cilvēkus ne
piemeklētu šoks un nevajadzētu pārrakstīt visu vēsturi, 
sākot ar senākajiem laikiem līdz pat mūsdienām. Bet 
pētnieki spriež vienkārši: tas nevar būt, tāpēc ka nekad 
nevar būt. Un tikai.

Kad ir izveidojušies kādi domāšanas standarti, tad, 
protams, daudz ko neierauga un neuztver. Bet neskum
sim par zinātnes pārstāvjiem. Viņi atbilstoši savai izprat
nei dara, ko var. Lai dara arī turpmāk. Galu galā jānovēr
tē arī tas, kas reāli ir izdarīts, bet ne tikai tas, ko varēja 
izdarīt, taču pagaidām nav izdarīts.

Redzu, bērniņi, ka esat mazliet paguruši. Dosimies 
pārtraukumā. Pēc stundas ceturkšņa sapulcēsimies šeit 
un turpināsim mācības.
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Dinozauri 
Seno cilvēku 

zīmējumos uz klintīm

Pārtraukums pagāja gluži nemanīti. Kad tas beidzās, 
bērni jau sēdēja mācību telpā un nepacietīgi gaidīja Sla- 
dagoru. Viņš mazliet aizkavējās un ienāca savā lēnīgajā, 
vienmērīgajā, vecīgajā gaitā. Bērni sakoncentrējās. Viņi 
nepacietīgi gaidīja iesāktās tēmas turpinājumu, un viņu 
izskats to liecināja.

-  Tātad, -  Glabātājs iesāka, -  redzu, ka esat labi at
pūtušies un tagad varēsit sakoncentrēties. Lai gan šī 
Stunda neprasīs pārāk lielu sasprindzinājumu. Mums būs 
tāda kā praktiska nodarbība. Tēma ir šāda...

Glabātājs, kā ierasts, pamāja ar roku, un uz sienas pa
rādījās uzraksts: “Dinozauri uz klinšu sienām”. Tas nevie
nu jau vairs neizbrīnīja. Jaroslavs atcerējās, kādu iespaidu 
tas atstāja uz bērniem pašā pirmajā Stundā. Tas patiešām
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bija šoks. Taču tagad bērni jau bija pieraduši, šāda tēmas 
parādīšanās bija parasta lieta.

-  Bs pacentīšos jūs neaizkavēt. Iespējams, ka mēs 
beigsim agrāk. Lādiņā, iepriekšējā nodarbībā tu pateici 
ļoti interesantu domu: ja cilvēcei ir tik bagātīga pieredze, 
kas gūta uz mūsu Zemes, tātad cilvēkiem bija jābūt kon
taktā ar dinozauriem. Par to ir jābūt kādām liecībām. Es 
kaut ko atnesu un gribu jums parādīt. Protams, oriģinā
lus es jums nevarēšu parādīt. Taču arī fotokopijas gana 
spilgti ataino cilvēka un dinozaura savstarpējos sakarus, 
bet vispirms neliela priekšvēsture.

Dienvidamerikā, Peru, pirms dažiem gadiem tika 
konstatēti ļoti interesanti arheoloģiskie atradumi. Labi, 
ka tādēļ pētniekiem nenācās atrakt kapus. Tā ka apbedī
jumus viņi neapgānīja.

Tika atrasti vairāki simti vai pat tūkstoši akmeņu ar 
interesantiem attēliem. Dati par to daudzumu būtiski at
šķiras, bet tagad tas nav svarīgi.

Zīmējumus uz šiem akmeņiem izveidojuši šo zemju 
pamatiedzīvotāji -  Amerikas Indiāņi, proti, sarkanādai- 
nie. Šo akmeņu molekulārā analīze liecina, ka šie atra
dumi datējami vidēji ar 55 tūkstošiem gadu. Proti, tie 
apgleznoti arī tajā pašā laikā. Bet, starp citu, pat tas, ja ir 
pieļauta kāda kļūdiņa, nekādi neietekmē to, kas uz šiem 
akmeņiem attēlots, bet attēloti, kā jūs redzat, ir cilvēki 
kopā ar dinozauriem.

Sladagors parādīja audzēkņiem akmeņu fotokopijas.
-  Lūk, šeit ir attēlots, ka plēsīgs dinozaurs apēd cilvēku.
Lūk, dinozaurs ir augšā, bet cilvēks -  apakšā. Turklāt

cilvēks ir ģērbies Amerikas Indiāņu tradicionālajā apģēr
bā. Protams, ja runājam par to laiku, kad cilvēki dzīvo
ja kopā ar dinozauriem, tad runāt tieši par kādas tautas
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Senčiem varbūt ir nekorekti. Diezin vai dinozauru laikā 
eksistēja Peru Indiešu civilizācijas pārstāvji. Bet runa ir 
par viņu Senčiem, un tāpēc viņi attēloja šos Senčus tā
dus, kādi viņi paši bija tajā laikā, kad tapa šie zīmējumi. 
Neapšaubāmi te ir attēlots cilvēks, kas kļuvis par upuri 
plēsīgam dinozauram. Bet nākamajā attēlā cilvēki jau 
medī dinozauru.

Redzat, šajā zīmējumā attēloti divi mednieki, kuri 
uzbrūk dinozauram, kas atrodas pa kreisi. Spriežot pēc 
asajiem zobiem, runa ir par plēsoņu. Bet trešajā zīmēju
mā attēlota vēl viena medību aina, bet medīts tiek cits 
dinozaurs, daudz lielāks, ar galu kaklu, un tas pārvieto
jas uz četrām ķepām. Bet viens cilvēks skrien dinozau
ram pa priekšu un it kā vilina to lamatās, kur ir paslēpies 
mednieks. Bet ceturtajā zīmējumā atkal ir attēlota aina, 
kurā dinozaurs ēd cilvēku, proti, ir attēlots process, kad 
cilvēki un dinozauri medī viens otru. Bet zīmējumā, kas 
apzīmēts ar septīto numuru, jūs redzat interesantu ainu -  
cilvēks jāj un dinozaura.

-  Nevar būt! Tas gan ir kaut kas! -  atskanēja sajūsmi
nātas balsis.

Jā, redzat, Senās liecības vēsta ne tikai par to, ka 
cilvēki medījuši dinozaurus un dinozauri -  cilvēkus, bet 
arī par viņu sadzīvošanu, kā, piemēram, šeit. Kā redzat, 
tā ir miermīlīga aina, un cilvēks gluži vienkārši dinozau
ru izmanto par transportlīdzekli. Tieši tāpat kā ne tik 
sen cilvēki izmantoja zirgus, bet tagad -  automašīnu. Par 
ko tas liecina? Ko mēs varam secināt?

-  To, ka cilvēkiem ir daudz senāka vēsture un Man
tojums, nekā viņi domā, -  atbildēja Nastja.

-  Piedodiet, Skolotāj, -  sacīja Aleksandrs, -  bet te 
kaut kas nesaistās. Es kaut ko nesaprotu.
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-  Ко? -  pieklājīgi vaicāja Sladagors. -  Jautā, es atbil
dēšu.

-  Cilvēki dzīvoja vienā laikā ar dinozauriem. Tas ir 
fakts, to liecina zīmējumi uz akmeņiem. Taču šie akmeņi 
ir apgleznoti daudzus desmitus miljonus gadu pēc tam, 
kad pēdējais dinozaurs pazuda no zemes virsas. Bet to
mēr zīmējumos šīs senās būtnes ir attēlotas gana precīzi 
un tikai mazliet atšķiras no zīmējumiem mūsdienu en
ciklopēdijās. Mani interesē, kā tas sanācis? Tas, kurš vei
doja zīmējumus, pats dinozaurus ne acis nebija redzējis. 
Pretējā gadījumā akmeņi būtu datēti ar to pašu periodu, 
kurā dzīvoja dinozauri. Bet iedomāties, ka tajos Laikos 
bija attīstīta arheoloģija, ari būtu dīvaini, jo arheoloģija 
nav pieņemama Garīgi attīstītā sabiedrībā, tāpēc ka par 
lietisko materiālu iegūšanu maksājama pārāk dārga cena. 
Kā tad zīmējumu autori varēja zināt, kādi izskatījās di
nozauri?

Mācību telpā iestājās klusums. Visi raudzījās uz Gla
bātāju Sladagoru. Viņš gluži vienkārši paraustīja plecus 
un teica:

-  Es pat nezinu, ko lai tev atbildu. -  Tad viņš pa
smaidīja.

“Jūs visu to zināt, tikai gribat, lai mēs paši rastu atbil 
di,” Jaroslavs nodomāja.

-  Vajadzēs lūgt jūsu grupas palīdzību, -  teica Glabā
tājs. -  Lada, vai tu palīdzēsi man? Tu tik labi sevi parādī
ji Stundā, varbūt vēlreiz iepriecināsi veco viru?

Lada iegrima domās.
-  Visdrīzāk māksliniekam, ja viņu tā var dēvēt, samērā 

precīzi aprakstīja dinozauru izskatu, viņu uzvedību un to, 
kādas bija cilvēku un dinozauru savstarpējās attiecības.

-  Labi, -  sacīja Sladagors. -  Turpini!
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-  Tātad cilvēki jau pirms 50 tūkstoš gadiem visos 
sīkumos zināja, kā dzīvoja viņu Senči pirms desmitiem 
miljonu gadu. Turklāt zināja tik precīzi, ka varēja pat pēc 
šiem desmitiem miljonu gadiem to attēlot.

-  Bet man šķiet, ka runa nav tikai par to, ka viņiem 
tika nodotas šīs Zināšanas, proti, aprakstītas vārdos vai 
teiksmās, -  sarunā iesaistījās Marina.

-  Bet kā tad lai izskaidro to, ka viņi tik precīzi ir at
tēlojuši dinozaurus? -  jautāja Lada.

-  Man gluži vienkārši šķiet, ka Zināšanu nodošanā ir 
izmantots kāds cits princips, nevis tāds kā tagad.

- Kāds tad? -  jautāja Glabātājs un vērīgi paskatījās 
uz meiteni.

-  Jūs teicat, ka senatnē cilvēkiem bija lielākas iespējas 
un prasmes nekā tagad. Esmu pārliecināta, ka tajos Lai
kos nevis aprakstīja notiekošo, bet kādā mūsdienu reāli
jām dīvainā veidā pārraidīja Tēlu kopumā, proti, cilvēks 
redzēja tieši, kas bijis. Nevis iedomājās savā iztēlē, bet 
tieši redzēja, tāpēc ka viņam pārraidīja Tēlu kopumā. Bet 
šādu Tēlu nav iespējams uztvert citādi, kā vienīgi ar vi
zuālo uztveri, proti, redzēt ainu, kas tad parādās cilvēka 
iekšējā skatiena priekšā, kad viņš par kaut ko domā. Vis
drīzāk runa bija par Tēla tiešu pārraidi. Šķiet, mūsdienu 
valodā to dēvē par telepātiju.

-  Jā, par telepātiju. Bet ko tu par to teiksi, Lādiņā, - 
jautāja Sladagors.

- Jā, es piekritu Marinai. Laikam tā ir bijis.
-  Jūs abas esat nopelnījušas uzslavu! Jūs taču faktiski 

visu Stundu manā vietā novadījāt. Tagad savilksim galus 
kopā. Ko jaunu jūs šajā Stundā uzzinājāt, bērni. Ierakstī
sim savus secinājumus Zintnieku grāmatās. Tātad -  ko 
mēs uzzinājām?
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-  To, ka cilvēce ir dinozauru laikabiedre, -  teica 
Aleksandrs. Tūdaļ visi sāka šķirstīt savas Zintnieku grā
matas.

-  To, ka Senatnē cilvēki no paaudzes paaudzei node
va ne tikai notikušā vārdisku aprakstu, bet arī Tēlu kopu
mā, kurš pavēra iespēju pat pēc desmitiem miljonu gadu 
aprakstīt to dzīvnieku izskatu, kuri sen jau vairs neeksis
tē, -  teica Marina.

-  Tā-ā-ā, -  apmierināti novilka Glabātājs. -  Ko vēl?
-  To, ka cilvēki un dinozauri ne tikai medīja viens 

otru, bet arī sadarbojās, proti, cilvēki bija pat dinozaurus 
pieradinājuši un izmantoja tos, kā vēlākos Laikos izman
toja zirgus un ziloņus, -  sacīja Jaroslavs, bet Nastja pa
pildināja:

-  Man tikai tagad iešāvās prātā -  vai nevar būt tā, 
ka Senās un viduslaiku teiksmas par bruņinieku cīņām 
ar Drakoniem un pūķiem ir tās tālās pagātnes atmiņas 
par to, kā viņi cīnījās ar dinozauriem? Visi Drakoni taču 
nelidoja, ja es pareizi atceros. Un arī uguni visi nespļāva.

-  Laba doma, Nastjeņka, -  uzslavēja Sladagors.
-  Tātad man ir taisnība?
-  Ne gluži. Gan jā, gan nē. Mēs par to parunāsim 

vēlāk, kad nonāksim līdz tēmai “Daudzslāņainie Senie 
Tēli”. Nepārdzīvojiet, drīz mēs par to runāsim. Lūk, tad 
mēs atcerēsimies tavus vārdus.

- Bet man ir vēl viena doma, ja atļausit, -  sacīja Ja
roslavs. -  Pagājušajā Stundā mēs pat savās Zintnieku 
grāmatās pierakstījām, ka Dravīdu-indusu vēsturiskā at
miņa ir apmēram 4 miljoni gadu, Šumeru -  432 tūkstoši 
gadu. Es šos datus salīdzinu ar to, pie kā mēs patlaban 
nonācām, no vienas puses, ar vēsturiskās atmiņas dziļu
mu, no otras puses.

328



г. - 4 4

Daudzās arheoloģiskās liecības apstiprina to fak

tu, ka cilvēki un dinozauri dzīvojuši vienlaikus un 

savstarpēji sadarbojušies.

bļļf. -----------------------------------------------------------------iļp i 1

-  Kā to saprast, -  vairāki “lapseni” reizē ieprasījās, 
arī Andarijs.

-  Raug! -  Jaroslavs pagriezās uz viņu pusi. -  Tagad 
cilvēku vēsturiskā atmiņa ir tikai 13 tūkstoši gadu, proti, 
kopš tā brīža, kad saskaņā ar Darvina teoriju radās sa
prātīgais cilvēks.

-  Nu, taisnība, -  Andarijs noteica.
-  Senajā pasaulē vēsturiskās atmiņas dziļums ir sim

tiem tūkstošu vai miljoniem gadu. Tiesa?
-  Nu, jā.
-  Bet pirms 50-60 tūkstošiem gadu, kad uz šiem ak

meņiem veidoja zīmējumus, vēsturiskās atmiņas dziļums 
bija desmitiem vai pat simtiem miljonu gadu. Vai redzat 
savstarpējo sakarību?

-  Jo tuvāk mūsdienām, jo vēsturiskā atmiņa īsāka. Jo 
dziļāk gadsimtu dzīlēs, jo garāka vēsturiskā atmiņa. Tā 
taču ir! -  iesaucās pārsteigtais Aleksandrs.

-  Jā, tieši tā! -  Nastja piebalsoja. -  Skolotāj, ko teik
sit? -  viņa jautāja Sladagoram. Sirmgalvis bija apmieri
nāts, sejā parādījās gandrīz vai jauneklīgs smaids un acīs 
mirdzēja prieks.

-  Reizēm man šķiet, ka esmu šeit lieks, -  viņš pajo
koja. -  Jūs taču visu zināt un visu varat izdomāt patstāvī
gi ar savu prātu. Tu, Jaroslav, esi malacis. Jūs visi šodien 
esat malači! Bet bada, Marina un Jaroslavs it īpaši. Ar 
vieglu sirdi es beidzu mūsu Stundu.
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-  Nē, nevajag, turpināsim! -  atskanēja “vilcēnu” un 
“lapsēnu” balsis.

- Jūs visu vajadzīgo esat apguvuši. Bet tagad mūsu 
ēdnīcā pie garšīgu pusdienu galda nosvinēsim to atklā
jumu, pie kura mēs šodien nonācām. Pēc pusdienām 
būs neliels pārtraukums, un tad jums būs nodarbība pie 
Rūnu Rakstu Zinātāja. Tagad es no jums atvados, tiksi
mies pusdienās!

To pateicis, Sladagors izgāja no mācību telpas. Skolē
ni aizvēra savas Zintnieku grāmatas.



Runas tīrība Senatne 
un mūsdienās

Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits Seno valodu mācību 
telpā ienāca pārliecinātā gaitā un apmierinātā izskatā. 
Tikko ienācis telpā, viņš iesāka:

-  Kad es runāju ar jums, es patiesi priecājos, ka jūsu 
valoda nav piesārņota ar daudziem parazītvārdiem, kas 
ir vērojami plašos mūsdienu sabiedrības slāņos, bet kas 
nebija Senatnē. Tas liecina par to, ka jums vai nu ir aug
sta imunitāte pret kaitīgo ietekmi no ārienes, vai maz 
satiekaties ar vienaudžiem, kuri atrodas ārpus jūsu do
mubiedru un kopienas locekļu loka, kuri glabā dažādas 
Senā Mantojuma un Gudrības šķautnes.

Rūnu Rakstu Zinātājs runāja, lēni staigājot starp sko
lēnu galdiem.

-  Bet citastarpā šis jautājums ir ļoti nopietns, un to ne
pieciešams rūpīgi aplūkot un apgūt. Sakiet -  kas ir Vārds?
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- Tā ir skaņu un Tēlu kopa, -  kāds no skolēniem 
sacīja.

-  Pareizi. Tā ir skaņu svārstību kopa, kas redzamajā 
un smalkajā pasaulē izraisa noteiktu rezonansi. Kas ir re
zonanse, jūs jautāsit. Rezonanse ir daudzkārtējs pastipri
nājums, ko izraisa attiecīgas svārstības. Mēs no mūsdienu 
matemātikas zinām, ka 1 + 1=2. Taču tas tā nav, kad runa 
ir par starojumu vai svārstībām. Sājā gadījumā divu vie
nību summa ir apmēram desmit. Proti, daudzreiz tiek 
pastiprinātas svārstības, kas iziet ārpus ierastajām arit
mētikas likumsakarībām. Un tāda spēcīga pastiprinājuma 
cēlonis ir tieši Vārds. Bet Vārds ir izrunājams nevis vien
kārši tā, bet gan ar prātu, ar sapratni, ar jūtām. Tādējādi 
cilvēks, izdodot dažādas skaņas, maina telpu sev apkārt 
un rada daudzas īstenības pārveidošanas programmas.

Uz šā principa balstās mantru, lūgšanu, buramvārdu, 
lāsta vārdu un visa pārējā spēks, ko mūsdienās pieņemts 
uzskatīt par maģiju vai burvestību. Lūk, tāpēc vajag pie
vērst uzmanību savai runai un katrai skaņai, jo tā jebku
rā gadījumā izrisīs kādu rezonansi un pēc tās izrunāša
nas pasaule jau mainīsies. Sakiet, vai mūsdienu pasaulē 
daudzi cilvēki kontrolē katru savu izrunāto skaņu?

Pirmā kursa audzēkņu kautri novilka: “Nē!”
-  Tieši tā. Tad nu iznāk, ka vairākums mūsu tautiešu 

un cilvēku vispār uz Zemes pagaidām vēl nekontrolē sa
vus vārdus un citas skaņas, kuras izlaužas starp vārdiem, 
īpaši tad, kad cilvēks runā nekontrolētu emociju uzplū
dā. Ļaunumu nodara tādi lamuvārdi kā “velns”, “sātans”, 
“nolādēts”, “velns parāvis”, “lai velns tevi rauj”, “kaut tu 
izčibētu”, “lai savās acīs tevi neredzētu”, “lai tev rokas 
nokalstu” vai “lai tev mēle nokalstu”. Ko tad lai saka 
par enerģētiski vēl piesātinātākiem lamuvārdiem, kas ir
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necenzētu lamuvārdu leksika, ar kuru lietošanu tā lepo
jas pusaudži un pieaugušie mūsdienu sabiedrībā. Ja viņi 
zinātu, ar ko lepojas.

Visspilgtāk šis process norisa Viduslaikos un daudz 
vēlākā periodā. Tas atspoguļots pat pazīstamā franču 
rakstnieka Aleksandra Dimā romānos, ieskaitot romānu 
“Trīs musketieri”. Tur pastāvīgi sastopami tādi izteicieni 
kā “tūkstoš velnu”, “velna būšana”, “Kristus asinis”. Ko 
nozīmē maniere zvērēt pie velna vai viņa ragiem tajos 
pašos romānos. Uzreiz saku, ka rakstnieks te nav pie vai
nas. Autors gluži vienkārši spilgti atainoja tā laika dzīvi 
Eiropā.

Pievērsiet uzmanību ari tam, kas notiek mūsdienās. 
Es nerunāju par mūsu Gaismas Templi, Kalnu Mītni vai 
citām tamlīdzīgām apmetnēm vai atsevišķām Glabātāju 
ģimenēm, pie kurām jūs piederat. Es runāju par miljo
niem citu cilvēku -  par mūsu tautiešiem, it īpaši par jau
natni. Ar masu saziņas līdzekļu -  televīzijas, avīžu, žur
nālu, bet tagad ari ar Interneta -  starpniecību pastāvīgi 
tiek izplatīti vārdiņi, kuri smalkajā enerģētiskajā plānā 
iedarbojas postoši. Ar avīžu, žurnālu, bet galvenokārt ar 
kino un datorspēļu starpniecību ikdienas dzīvē iespiežas 
daudzi vārdi un pat veseli formulējumi, kurus sāk iz
mantot kā štampus. Pateicoties to biežajam lietojumam, 
tie jau kļūst par spārnotām frāzēm, kuras pazīst zināmās 
aprindās. Cilvēki, cenšoties atdarināt, savā Dzīvē sāk iz
mantot šos vārdus un teicienus un līdz ar to ne jau uz 
labo pusi maina telpu sev apkārt.

Lai cik bēdīgi tas ari būtu, runa ir par cilvēku Dzī
ves programmēšanu no ārpuses. Precīzāk sakot, par ie
priekš ieprogrammētām pārmaiņām. Bet nedomājiet, ka 
šis process viennozīmīgi ir slikts. Tas gluži vienkārši ir
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mehānisms, un, kaut gan to tagad izmanto galvenokārt 
tāpēc, lai novirzītu cilvēkus no ceļa un ar negatīvu atda
rināšanu veicinātu sevis zaudēšanu, tomēr šo mehānismu 
var izmantot sabiedrības labā.

Jūs jau zināt, ka daļa Zināšanu, kuras mēs glabājam, 
sabiedrības rīcībā nonāk ar Ārējā Apļa Glabātāju starp
niecību. Protams, Vārda nevainojama lietošana ir pati par 
sevi saprotama to īpašība, ar kuru palīdzību tiek mainīta 
īstenība. Visbiežāk Vārdu izmanto, atbildot uz to cilvēku 
jautājumiem, kuri interesējas par Seno Mantojumu, vai 
mācot Ārējā un Iekšējā Apļa Zintnieku jauno paaudzi.

Ne tik sen Iekšējais Zintnieku Aplis -  Senās Gud
rības Glabātāji -  sarīkoja to darbinieku pārbaudi, kuri 
tagad atmodušos ļaudis aktīvi iepazīstina ar Garīgajām 
Zināšanām. Tika pārbaudīta prasme izmantot Vārdu un 
izpratne par runas tīrības nepieciešamību. Mēs pievēr
sām uzmanību parazītvārdu, lieku skaņu un vārdu dau
dzumam un visam pārējam. Es pats biju to skaitā, kuri 
veica šo pārbaudi. Un ko jūs domājat? Iekšējais Aplis bija 
ļoti neapmierināts ar pārbaudes rezultātiem. Izrādījās, ka 
daudzi Ārējā Apļa Zintnieki un cilvēki, kuru Dzīves Ai
cinājums ir palīdzēt citu Garīgajā izaugsmē, pilnībā ne
pārvalda runu kā instrumentu.

Daži no viņiem izvirzīja lozungu cīņai ar parazītis
ku Dzīvesveidu, bet viņu runā mudžēt mudžēja šie paši 
parazītvārdi. Protams, tas viņus nopietni bremzēja un 
neļāva pilnībā izmantot viņu potenciālu. Sakiet, kādi ir 
biežāk sastopamie parazītvārdi?

-  “Ē-ē-ē” ilga stiepšana, -  Andarijs iesāka.
-  “Nu”, -  sacīja Jaroslavs.
Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits vēsi paskatījās uz viņu, 

taču pamāja.
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-  “It kā”, -  piebilda Lada.
-  Labi, labi! -  Likās, ka Rūnu Rakstu Zinātājs tieši 

bija gaidījis šos vārdus. -  Pareizi! Kas ir šo parazītvārdu 
īpatnība? Diez vai jūs zināsit, tāpēc es paskaidrošu. Vispār 
šim izteicienam ir Tēlaina struktūra un tam nepavisam 
nav negatīva nokrāsa. Ir gadījumi, kad to ir nepieciešams 
lietot. Šie vārdi brīdina, ka sekos līdzība, proti, alegorija, 
salīdzinājums vai kaut kas abstrakts, līdzīgs tam, ko mēs 
jau zinām. Piemēram, var teikt, ka cilvēks ir stiprs. Bet 
var teikt, ka cilvēks ir it kā stiprs. Kāda atšķirība?

-  Laikam atšķirība ir tā, ka izmantojot vārdus “it kā” 
jēga mainās uz pretējo pusi. Tas, kurš runā, vienlaikus 
parāda, ka viņš nav pārliecināts par tā cilvēka spēku, par 
kuru ir runa., -  Marina bikli turpināja.

- Labi. -  Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits vērīgi paska
tījās uz “lapsiņu”. -  Izteiciena “it kā” izmantošana var 
liecināt arī par to, ka turpmāk tiks izlaisti kādi sīkumi 
un ka notiks kaut kas līdzīgs noapaļošanai matemātikā. 
Piemēram, ir karavīru nodaļa ar deviņdesmit deviņiem 
cilvēkiem. Var sacīt, ka viņu bija it kā simts, proti, notiek 
noapaļošana. Mēs runājam vispārīgās līnijās vai par mā
jas uzdevumu izpildi. Ja cilvēks teic, ka viņš mājasdarbu 
ir it kā izpildījis un mācību grāmatu it kā lasījis, tas nozī
mē, ka viņš uzdevumu faktiski nav izpildījis, bet, ja ma
teriālu it kā ir apguvis, tad nepilnīgi. Bet kareivju faktiski 
ir nevis simts, bet gan deviņdesmit deviņi.

Diemžēl izņemot Gaismas Templi un mūsu Dzimtas, 
cilvēki faktiski ir atraduši pareizi runāt un ievērot runas 
tīrību. To izraisa daudzi faktori un cēloņi. Taču galvenais 
no tiem ir cilvēka nevēlēšanās ievērot savas runas tīrību 
un tās skaistumu. Pievērsiet uzmanību, Senatnē mācību 
procesā lielu vērību pievērsa tam, kā pareizi runāt. Bija
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pat īpaša zinātne -  retorika. Apcirptā un nepilnīgā veidā 
tā pastāv līdz pat šai dienai, bet ne visur tā ir obligāts 
priekšmets.

Turklāt ļaudis ir aizmirsuši daudzu vārdu senseno, 
sākotnējo nozīmi, turklāt daudzu vārdu nozīme krievu 
valodā ir tik stipri mainījusies, ka tie ieguvuši pat pretēju 
nozīmi.

-  Piedodiet, Skolotāj, -  Marina sacīja, -  vai jūs varat 
minēt tādus vārdus, kuru nozīme ir mainījusies?

-  Protams, -  pavīpsnāja Rūnu Rakstu Zinātājs Vir- 
rits. -  Piemēram, tādi vārdi kā кощунствовать un кра
мола. Ko šie vārdi nozīmē tagad?

-  Nomelnot un grēks, -  sacīja Svjatoruss.
Pareizi. Tagad šie vārdi patiešām tiek uztverti kā 

kaut kas negatīvs, tumšs, slikts. Bet šo vārdu sākotnējā 
nozīme ir gana gaiša un laba. Tā vārds “крамола” ap
zīmēja neko citu kā lūgšanu vai himnu -  vēršanos pie 
Saules, pie Gaismas. Mēs vēl runāsim par to, ka zil
be “Ra” nozīmēs Gaismu, mirdzēšanu, apgaismību, bet 
savukārt “мол” ir lūgsna vai vēršanās. Tāpēc arī iz
nāk “К Pa Мола”, proti, lūgšana Saulei. Savukārt vārds 
"кощунствовать” sākotnēji nozīmēja dziedāt dziesmu, 
stāstot par pagājušo dienu notikumiem. Bet dziedāt pie 
kapa nozīmēja dziesmā paust piemiņu par tā cilvēka Dzī
vi, kurš jau bija aizgājis no šīs pasaules, lai piemiņa par 
aizgājēja slavenajiem darbiem saglabātos mūžīgi mūžos.

Redzat, cik ļoti mainījies ir tēls? Bet tie ir tikai divi 
vārdi. Bet tādu vārdu ir simtiem. Tāpēc jūsu kā nākamo 
Zintnieki-Glabātāju uzdevums ir saglabāt vārdu sākot
nējo un senseno nozīmi, vārdu, kuru nozīme tika pār
grozīta un izkropļota aprobežotās izpratnes un cilvēku 
apziņas līmeņa dēļ. Tas visupirms nepieciešams tādēļ, lai
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saglabātu savas Tautas vēsturisko atmiņu un tos sākotnē
jos Tēlus, ar kuriem cilvēki domāja Zelta laikmetā, l'as 
vajadzīgs ne tikai tāpēc, lai parādītu godu sirmajai Senat
nei, bet visupirms tāpēc, lai veidotu labvēlīgas nākamās 
pārmaiņas mūsu sabiedrībā. Šīs pārmaiņas notiks gana 
intensīvi un strauji, un katrs no mums var dot savu ie
guldījumu šajā svētīgajā darbā.

Nākamajos mācību gados mēs daudz sīkāk apgūsim 
Senās valodas, analizēsim cēloņus, kāpēc tika zaudēta 
Tēlu viengabalainība un kāpēc dažādos vēstures posmos 
vieni un tie paši vārdi zaudē savu nozīmi. Bet tagad jums 
nepieciešams iegaumēt, ka īstiem Zintniekiem-Glabā- 
tājiem ne tikai brīnišķīgi jāpārvalda sava runa, bet arī 
jāorientējas vārdu sensenajā nozīmē. Arī Rūnu Rakstu 
Zinātāji un citi Zintnieki glabā un izmanto tos vārdus, 
kuri vairs neatrodas apritē un kuri tiek uzskatīti par no
vecojušiem. Esmu pārliecināts -  nāks Laiks, un šie vārdi 
atgriezīsies apritē. Pareizāk sakot, tie jau atgriežas, patei
coties tam, ka pakāpeniski tuvojas Zelta laikmets.

Stunda ir beigusies. Es atlaižu jūs mazliet agrāk, tā
pēc ka man ir darīšanas. Uz redzēšanos!



Draugu apspriede

-  Esmu ļoti nogurusi, -  nopūtās Marina, atslīgusi 
“Vilka mājokļa” viesistabas krēslā. Zēniem un meitenēm 
no kaimiņos esošajām kopmītnēm bija atļauts ciemoties 
citam pie cita, tā ka Marina pēc mājasdarba kopīgās pil
dīšanas bieži apciemoja savus draugus “vilcēnus” viņu 
“mājoklī”.

- ļā, dieniņa nebija no vieglajām, -  piekrita Alek
sandrs, notupoties viņai blakus. -  Beidzot varam atpūsties.

-  Kā jums patika stundas ar Glabātāju? -  Lada vaicāja.
-  Sladagors kā vienmēr bija savā repertuārā, -  Nastja 

atbildēja. -  Ar viņu tiešām ir interesanti. Bet Rūnu Rak
stu Zinātājs ir mazliet ass. Lai kā mēs pret viņu izturētos, 
savu priekšmetu viņš lieliski pārzina.

-  Sakiet, meitenes, vai jūs esat bijušas grāmatu glabā- 
tuvē? -  Jaroslavs ievirzīja sarunu citā gultnē. -  Jau pagā
jusi nedēļa, un mums kaut kā ir jāizdibina Rūnu Rakstu 
Zinātāja un Laika Glabātāja noslēpums.
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-  Neesam gan, -  Nastja atbildēja. -  Pagājušas ir tikai 
dažas dienas, kopš brīža, kad tu mums to izstāstīji.

-  Tieši tā, un pa šīm dažām dienām mēs neko ne
esam paspējuši izdarīt, -  secināja Jaroslavs.

-  Ko tu iesaki? -  I.ada jautāja.
-  Tagad es iesaku atgulties un mazliet atpūsties, ka

mēr daudzi ir devušies uz grāmatu glabātavu pildīt mājas
darbus. Bet, kad viņi atgriezīsies, mēs visi pret vakaru 
dosimies turp un mēģināsim atrast vajadzīgo. Aleksandr, 
bet mums abiem tuvākajā Laikā priekšā stāv neliela nak
snīga pastaiga pa Gaismas Templi.

-  Tu prātu esi zaudējis? -  brīnījās Aleksandrs. -  Pa 
naktīm ir aizliegts atstāt savas istabas un kopmītni. Ir at
ļauts vienīgi uzturēties kopējā viesistabā pirmajā stāvā. 
Nu ārkārtējā gadījumā var pastaigāties tepat netālu. Bet 
doties uz pašu Gaismas Templi ir stingri aizliegts.

-  Tu domā, ka es to nezinu? Vai kāds no mums to 
nezina? -  mierīgi atbildēja Jaroslavs. -  To zina arī Zint
nieki. Man šķiet, ka atbildi mēs varēsim atrast Rūnu 
Rakstu Zinātāja mācību telpā. Mums tur jāiekļūst tad, 
kad viņa tur nav.

-  Bet kāpēc tu domā, ka Rūnu Rakstu Zinātājs Vir- 
rits tur atstās kādus savas sazvērestības pierādījumus? 
Parasti tas, kurš vērpj kādas intrigas, parūpējas, lai nepa
liktu pēdas, -  piebilda Nastja.

-  Tā tas ir, taču neviens nevar apgalvot, ka šo pierā
dījumu tur nebūs. Ticamība, kaut arī maza, tomēr ir, -  
domīgi noteica Marina.

-  Es jau arī saku to pašu. Mums jāpārbauda, -  Ja
roslavs paziņoja. -  Es zinu, ka tas ir risks, liels risks. Ja 
mūs noķers, tad var pat izslēgt no Tempļa Skolas. Taču 
mums jāpamēģina. Pretējā gadījumā paši sev pārmetīsim,
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ka neizdarījām visu iespējamo, lai pasargātu veco Slada- 
goru no viņa paša Tempļa Zintniekiem.

-  Un kad tu plāno šo izgājienu? -  jautāja Aleksandrs.
-  Es domāju, ka vienā no tuvākajām naktīm.
-  Zēni, tas ir riskanti, -  Nastja uztraukusies teica.
-  Nekas, mēs tiksim galā.
-  Nu, kā tu plāno iekļūt pa Rūnu Rakstu Zinātāja dur

vīm? Viņš taču tās vienmēr aizslēdz, ja kaut kur dodas.
-  Tā tas ir. Mēģināsim tās atdarīt ar veco, pārbaudīto 

paņēmienu -  ar matadatu un stiepli. Mēs tā ar puišiem 
niekojamies pagalmā līdz tam, kad es atbraucu šurp mā
cīties. Mums bija hobijs ar dažādiem rīkiem atvērt slē
dzenes, -  atbildēja Jaroslavs.

-  Tātad tu domā, ka tev izdosies ar parastu matadatu 
atvērt Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita mācību telpas durvis, 
kurš varbūt ir viens no pašiem bīstamākajiem un varenā
kajiem Gaismas Tempļa Zintniekiem? -  bada paskatījās uz 
viņu, ar sejas izteiksmi pauzdama pilnīgu neizpratni.

-  Es ņemu vērā to, ka Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits ir 
paredzējis visus iespējamos līdzekļus, lai aizsargātu savas 
intereses un tās liecības, kas atrodas viņa mācību telpā. 
Taču es nedomāju, ka viņš pieļauj tādu iespēju, ka šādu 
pārdrošību varētu izrādīt tie, kuri tikko kā sākuši mācī
ties un kuriem pēc idejas jājūtas visai nedroši. Mēs taču 
tikai pirms mēneša nonācām Kalnu Mītnes atmosfērā 
un pilnībā vēl neesam iejutušies. Es domāju, ka jebkurš 
Zintnieks gaida, ka mēs būsim ārkārtīgi uzmanīgi. Esmu 
pārliecināts, ka viņš neuztvers nopietni to, ka mēs varam 
pastrādāt ko tādu. Šis Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits ir pā
rāk augstprātīgs.

-  Iespējams, -  piekrita I.ada. -  Taču tik un tā risks 
ir liels. Zēni, ja jūs iekrītat, jūs dabūsit pamatīgi trūkties.
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Bet, ja Rūnu Rakstu Zinātājs patiešām ir iecerējis ko ne
lāgu, tad viņš vispār kaut ko var nodarīt arī jums, lai jūs 
vairs nevienam neko nevarētu paziņot.

Tas būs šausmīgi! -  iesaucās Nastja. -  Zēni, var
būt nevajag? Varbūt es pamēģināšu izsaukt vīziju un no
skaidrot, kas un kā tur bija?

-  Nē, Nastja! -  pārliecinoši izsaucās Jaroslavs.
-  Mums jāpastrādā. Mēs nevaram visu uzkraut taviem 
pleciem. Esmu pārliecināts, ka tu tiksi galā un tev viss 
izdosies. Bet, ja ar mums kas notiks, jūs to spēsit paziņot 
Glabātājam, un ar to pietiks, lai atmaskotu Rūnu Rak
stu Zinātāju. Lai arī par tādu cenu, bet es esmu gatavs to 
maksāt, lai Gaismas Templī viss būtu kārtībā.

-  Es arī esmu gatavs, -  sacīja Aleksandrs.
-  Es jau šodien mēģināšu sapnī izsaukt vīziju, -  Nastja 

pārliecinoši paziņoja. -  Es ļoti ceru, ka man izdosies.
- Klusu! -iesaucās bada, paskatījusies pa logu. Es 

apakšā dzirdēju Vartislava balsi.
Patiešām “Vilka mājokļa” kopīgajā istabā, kas atradās 

pirmajā stāvā, iegāja Vartislavs -  viņu grupas vadītājs no 
Tūra kopmītnes. Zinot, ka Vartislavs ir kaut kā saistīts ar 
Rūnu Rakstu Zinātāju Virritu un pret Seno Valodu Gla
bātāju izturas ar lielu cieņu, Jaroslava draugu kompānija 
neuzticējās viņam un neļāva piekļūt saviem noslēpumiem. 
Tāpēc viņa klātbūtnē vajadzēja izturēties dabiski. Visa 
kompānija pa koka kāpnēm ātri devās uz pirmo stāvu.

-  Bērni! “Vilki”! -  viņš visus pasauca. No zēnu un 
meiteņu istabām palūkojās vairāki audzēkņi. Tie, kuri 
bija viesistabā, pagriezās pret viņu. -  Jūsu ir kaut kā maz. 
Kur pārējie?

Galvenokārt grāmatu glabātuvē, -  Nastja sacīja.
-  Pilda mājasdarbus.
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-  Bet kāpēc tad jūs esat šeit?
-  Mazliet pamācījāmies. Drīz mēs arī iesim. Tu pasa

ki, kas vajadzīgs, mēs izstāstīsim, -  Jaroslavs ieteicās
-  Man jums ir paziņojums!
-  Kāds? -  jautāja skolēni.
-  Mācību gada beigas vairs nav aiz kalniem -  jūsu 

pirmā mācību gada Gaismas Templī. Un kaut gan pir
majā acu uzmetienā šķiet, ka tas vēl ir ļoti tālu, nevajag 
atslābināties. Vēl jo vairāk tāpēc, ka tagad ir ziema, bet 
ziemā, ticiet manai pieredzei, mums vairāk gribas atpūs
ties, nevis turpināt mācības. Sapulcē Tempļa Skolas Ve
cākais izvirzīja jautājumu par visu audzēkņu sekmēm, it 
īpaši par to audzēkņu, kuri mācās pirmo gadu. Ņemiet 
vērā, kurš mācību gada beigās eksāmenos nespēs pierādīt 
savu kompetenci, var tikt no Tempļa Skolas un Gaismas 
Tempļa aizsūtīts mājās. Cik man zināms, tā ir bijis. Es 
negribētu, lai kāds no grupas, par kuru esmu atbildīgs, 
atrastos to skaitā, kuri nespēja novērtēt priekšrocības, 
kādas ir mācīties Sladagora Mūžsenā Tempļa Skolā. Ne
apkaunojiet savas grupas un mani kā vadītāju, protams, 
arī paši sevi. Ja jums ir kādas darīšanas, tad atlieciet tās 
līdz nākamajam mācību gadam. Citādi var iznākt tā, ka 
pēc šīs vasaras jums šurp vairs nav jāatgriežas.

Skolēni pateicās Vartislavam, un viņš aizgāja uz Tūra 
guļbūvi pie saviem viengadniekiem.

-  Acīmredzot mums vajadzēs pacensties ātrāk uzmi
nēt Rūnu Raksta Zinātāja noslēpumu, -  nopūtās Marina, 
kad visa kompānija atkal atgriezās “Vilka mājokļa” treša
jā stāvā. -  Pretējā gadījumā tas var ietekmēt mūsu mācī
bu kvalitāti.

-  Un nakts ceļojumā mums acīmredzot vajadzēs do
ties vistuvākajā laikā, -  Jaroslavs pačukstēja Aleksandram.
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Daudzslaņainie Tēli

Nākamās dienas rīts sākās ar Glabātāja Sladagora Stun
du. Skolotājs ienāca mācību telpā un sasveicinājās kā ierasts.

Skolēni par sasveicināšanās zīmi piecēlās kājās. Sla- 
dagors pamāja, un visi atkal apsēdās.

-  Sveicināti, bērniņi! -  viņš sacīja. -  Tagad jums ne
būs nepieciešama atmiņa. Faktu mūsu nodarbībā nebūs 
daudz. Taču Zintnieku un parastu cilvēku galvenā atšķi
rība ir tā, ka Glabātāji nav kādas svarīgas informācijas 
vienkārši nesēji. Viņi prot to apjēgt, pārstrādāt un “iegūt 
informāciju no pašas informācijas”. Man ir svarīgi, lai 
šodienas nodarbībā jūs gūtu kaut ko jaunu savā prasme 
strādāt ar informāciju, iemācītos to izmantot ar savām 
gaišajām galvām ar domu un ne mazāk gaišu un tīru sir
žu un jūtu starpniecību.

Mūsu šīsdienas nodarbības tēma -  “Daudzslāņainie 
Tēli”. To nepieciešams ņemt vērā, strādājot ar Senajām 
Kultūrām un Tautu Mantojumu. Pretējā gadījumā jūs to

343



nesapratīsit un nespēsit saskatīt to dziļumu. Bet, ja jūs 
nesaskatīsit dziļumu tur, kur tas ir, tad par Zintniekiem- 
Glabātājiem jūs nekad nekļūsit.

Mēs sāksim ar to, ka atsauksim atmiņā, cik veiksmī
gi sastrādājās Jaroslavs, Aleksandrs, Marina, Lada un 
Nastja. Viņi piecatā tomēr izpildīja mājasdarbu, neraugo
ties uz to, ka tas nebija viegls un prasīja radošu pieeju. 
Es runāju par to, kā dažādu Tautu Senās tehnoloģijas ir 
iešifrētas pasakās, leģendās un teiksmās. Un jāteic, bēr
niņi, ka jūs mūs visus ļoti iepriecinājāt. Jūs spējāt iedziļi
nāties mūsu Tautas pašā būtībā. Gluži vienkārši sākāt ar 
priekšstatu par to, kā tas varēja būt, bet pēc tam pēkšņi 
pamanījāt pazīstamas iezīmes. Vai man ir taisnība?

-  Jā, Skolotāj, jums ir taisnība! -  iesaucās Lada. Viņai 
vienmēr patika, ka viņu slavē. -  Un mēs pie daudz kā 
nonācām, šādi iedziļinoties.

-  Ļoti labi, -  Glabātājs teica. -  Tagad mēs turpinā
sim šo tēmu un, Tēlaini runājot, pacentīsimies izjust, kā 
kvadrāts pārvēršas par kubu, proti, centīsimies plakni 
pārvērst par tilpumu. Pareizāk sakot, nevis pārvērst, bet 
gan saskatīt to. Degunus augšā, bērniņi! Mēs sākam iepa
zīt Daudzslāņainos Tēlus! Un ticiet, tas ir ļoti interesanti!

Vecā Glabātāja acis iemirdzējās kā jauneklim. Tad 
Sladagors turpināja:

-  Kad mēs pildījām mājasdarbu par senajām tehno
loģijām, es domāju, ka jūs pievērsāt uzmanību tam, ko 
jūs jau iepriekš bijāt pieņēmuši. Tas ir normāli, tas nav 
pārmetums. Proti, jūs mērķtiecīgi meklējāt Senatnes teh
noloģijas, kas ir ieslēptas parastās leģendās un teiksmās. 
Vai tiesa? Tas bija jau iepriekš pieņemts kaut vai tāpēc, 
ka es devu jums šādu uzdevumu. Iedziļināšanās meto
dika jums bija apmēram šāda. Jūs savai apziņai izvirzījāt

344



uzdevumu -  Senās tehnoloģijas censties aprakstīt tādā 
veidā, lai to saprastu tie, kuri nespēj to uztvert tehniskā 
valodā. Pēc tam jūs atklājāt, ka šie tēli ir jums pazīsta
mi -  sudraba apakštasīte un sulīgs ābols. Pūķis Goriničs. 
Pēc tam jūs sākāt analizēt šos Tēlus, noskaidrojot tehno
loģiju priekšmetu. Jaroslav, vai tā bija?

-  Tieši tā, -  apstiprināja pusaudzis.
-  Labi. Bet tagad iztēlojieties, ka mēs runāsim par 

tiem pašiem tēliem, bet no citām pozīcijām. Proti, runa 
tagad būs nevis par tehniskajiem līdzekļiem. Pacentīsi
mies iztēloties, ka leģendās un teiksmās ir ieslēpts kaut 
kas cits, piemēram, vēsturiskie notikumi tās Tautas pa
gātnē, kura ir radījusi attiecīgo teiksmu.

Runājot par krievu tautas pasakām, paraudzīsimies, 
kādus vēsturiskus notikumus tās varētu atspoguļot. Jūsu 
zināšanai, vēsturnieki aktīvi izmanto dažādu Tautu pasa
kas un leģendas, lai iegūtu vēstures informāciju par šo 
Tautu pagātni. Sekosim arī mēs viņu paraugam.

Iesākumā aplūkosim to pašu leģendu par Pūķi Gorini- 
ču. Iztēlosimies, ka šajā Tēlā ir ietverts nevis tehnisks līdzek
lis, kas kaut kādā ziņā ir līdzīgs lidmašīnai, bet gan kāds cits 
Tēls. Iespējams, ka ar šo leģendu Tēlainā veidā ir paustas 
zināšanas par savstarpēju sadarbību ar kādu citu Tautu vai 
Gilti. Kā jūs domājiet, ko tādā gadījumā atklās šis Tēls.

-  Es domāju, ka tādā gadījumā Pūķis Goriničs perso
nificēs to Tautu, kas pielūdza čūskas un čūskām līdzīgas 
būtnes, iespējams, ka vispār reptiļus, -  teica Aleksandrs.

Ko vēl varēja simbolizēt Pūķa Goriniča tēls? Protams, 

^  to 'lautu, kura pielūdza Čūsku/Drakonu, -  Ķīniešus.
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-  Varbūt ari Drakonu, -  ieteicās Marina. -  Esmu 
dzirdējusi, ka Slāvu Pūķis Goriničs un Drakons Rietumu 
un Austrumu Kultūrās ir viens un tas pats Tēls.

-  Labi, Marina, turpini! -  teica Sladagors.
-  Tādā gadījumā Pūķis Goriničs nozīmēs lo pašu, ko 

Drakons Rietumu un Austrumu teiksmās. Bet, cik es at
ceros, Rietumu pārstāvji, no vienas puses, un Austrumu 
pārstāvji, no otras puses, dažādi attiecas pret Drakonu, 
proti, pret Pūķi Goriniču. Rietumos Drakoni un Kriev
zemē Pūķis Goriničs iemieso kaut ko svešu un mums 
naidīgu. Mūsu Spēkavīri ar viņiem cīnās, lai uzturētu 
līdzsvaru, ko Pūķis Goriničs izjauc. Bet Austrumos Dra
kons bauda īpašu cieņu kā aizbildnis un aizstāvis. Dažas 
Austrumu tautas to godina kā savu leģendāro Senci un 
sevi dēvē par Drakona Tautu.

-  Pilnīgi pareizi, Marina. Tu jau savā vecumā zini ļoti 
daudz. Tu gluži vienkārši esi gudriniece. -  Glabātājs viņu 
uzslavēja. Meitene no tādas uzslavas atplauka. -  Ja tev 
vēl ir ko teikt, tad runā!

-  Es domāju, ka Pūķis Goriničs var personificēt Aus
trumu Tautas jeb kā tagad pieņemts teikt -  Dzeltenās 
Tautas. Es no vēstures atceros, ar ko es aizrāvos, pirms 
nokļuvu šeit, Tempļa Skolā, ar Austrumu Tautām mums 
vienmēr ir bijušas saspringtas attiecības.

-  Kas ir, tas ir, -  Glabātājs noteica. -  Principā to pašu 
var teikt par Rietumu civilizāciju. Tās avoti meklējami 
mūsu sākotnējā Vēdiskajā Tradīcijā, taču viņu attieksme 
pret šo Diženo Kultūru, kas viņus radījusi, vēl nesen bija 
ārkārtīgi naidīga. Slāvu lautas, kas ir saglabājušas uzticī
bu Vēdiskajai Tradīcijai un uzsūkušas tās vissvētāko būtī
bu, tagad nezina, kā izturēties pret saviem Rietumu “dvī
ņu brāļiem”. Viņi it kā būtu savējie, kā nekā radinieki,
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taču pret mums nepavisam neizturas kā brāļi. Taču at
griezīsimies pie Pūķa Goriniča Tēla.

Tātad, Marina, tu secināji, ka Pūķis Goriničs ir tas 
pats Drakons un viņš simbolizē Austrumu Tautas. Pie
mēram, Ķīnu, vai ne?

-  Jā, man tā šķiet, -  meitene apstiprināja.
-  Vai šajā sakarībā ir vēl kādas domas?
-  Iespējams, -  ne sevišķi pārliecināti ieteicās Lada, 

-  ka runa ir ne tik daudz par Austrumu Tautām cik par 
tālajiem iemītniekiem no Pūķa Zvaigznāja? Es neesmu 
pārliecināta, bet, ja pieļauj domu, ka mūsu Zemei kād
reiz Senatnē uzbruka pārstāvji no Pūķa Zvaigznāja, tad 
Drakons un Pūķis Goriničs var simbolizēt citplanētu dzī
vības formu, tās pārstāvjus un viņu pasaules uzskatu.

-  Tu laikam mūsdienu fantastiku esi saskatījusies! -  
pajokoja “lapsēns” Andarijs. Lada apvainojās, kaut arī 
centās to neizrādīt.

-  Labi, vai ir vēl kādas domas?
-  Man ir, ja atļausit, Skolotāj! -  No vietas piecēlās 

Aleksandrs.
-  Jā, protams!
-  Man šķiet, ka neatkarīgi no tā, kas arī slēptos aiz 

Drakona Tēla un Pūķa Goriniča Tēla, tā piepildījums tika 
īstenots vēl pirms tam, kad radās sadalījums -  Slāvu Kul
tūra un Rietumu Kultūra. Proti, tajos Laikos, kad mūsu 
kopīgie Senči, kurus mūsdienu zinātne dēvē par indoeiro- 
piešiem, vēl bija vienota Tauta un viņu Kultūras nebija tik 
atšķirīgas kā tagad. Visticamāk gan Slāvu, gan eiropiešu 
Senči saskārās ar viņiem mazliet agrāk, pirms viņi bija sa
dalījušies dažādās Tautās un valodās. Bet pēc tam šis Tēls 
pie dažādu Kultūru pēctečiem nonāca ar dažādiem nosau
kumiem un dažādās “redakcijās”. Tāpēc, neraugoties uz
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visām atšķirībām, kādas ir vērojamas starp Slāvu teiksmu 
Tēlu Pūķi Goriniču un Rietumu Tautu teiksmu Drakonu, 
tie pauž līdzīgu domu par šīs būtnes naidīgumu.

-  Ļoti labi, Aleksandr. Vai šajā sakarā ir vēl kādas domas?
Redzot, ka bērni sasprindzinājumā apklusa, Slada-

gors pats ierosināja:
- Visi, kas izteica savus spriedumus, ir malači. Ne

baidījāties izteikt savas domas Te neviens nesmiesies par 
jums, pat ja kļūdīsities. Mēs taču priecājamies par kat
ru jūsu domu, tāpēc ka, pateicoties tām, mēs arī paši sev 
daudz ko atklājam.

Tagad Marina, Lada un Aleksandrs palīdzēs saprast 
mūsu šīsdienas tēmu par daudzslāņainiem Tēliem. It seviš
ķi meitenes. Tagad es palūgšu jūs pamēģināt savienot to, ko 
jūs nupat dzirdējāt, ar tām iestrādēm, kuras jūs man darījāt 
zināmas pēc tam, kad bija izpildīts mājasdarbs par Senajās 
teiksmās iešifrētajiem tehniskajiem līdzekļiem. Lada, pamē
ģini apkopot tehnisko līdzekļu Tēlu un uzbrukumus no Pūķa 
Zvaigznāja, bet tu, Marina, to pašu savieno ar Austrumu 
Tautām. Mēs paklausīsimies. Jūs spersit pirmo soli, bet pēc 
tam turpināsim kopīgi. Taču laikam sāksim ar Aleksandru, 
viņam būs vienkāršāk, bet jūs pagaidām varat sagatavoties 
un apkopot domas. Aleksandr, ko tu mums pateiksi?

-  Nezinu. Lai kas arī tas būtu, tas bijis sirmā Senatnē, 
kad visi Indoeiropieši vēl bija vienota tauta.

-  Tas ir skaidrs, bet to jau tu pateici. Vai pateiksi vēl 
kaut ko?

-  Es domāju, ka, savācot dažādu Tautu teiksmas, mēs 
varēsim pilnīgāk izprast, kas slēpjas aiz katra Tēla. Ja 
mēs, piemēram, Slāvu teiksmas papildināsim ar eiropiešu 
leģendām par Drakoniem, tad, esmu pārliecināts, mēs ie
gūsim pilnīgāku ainu.
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-  Labi, tas jau kaut kas ir. Marina, tagad tava kārta!
-  Skolotāj, man ir grūti savienot šos Tēlus, -  atzinās 

Marina. -  Taču man šķiet, ka lieta tā, ka tehniskā apbru
ņojuma ziņā Austrumu Tautas to vai citu apstākļu dēļ 
bija labāk sagatavotas nekā Slāvu Senči. Ja savieno Pūķa 
Goriniča Tēlu kā lidmašīnai līdzīga tehniska līdzekļa ie
miesojumu un kā Dzelteno Tautu personifikāciju, tad tā 
ir kāda Austrumu ļaužu armija, kas apbruņota ar aug
stām tehnoloģijām salīdzinājumā ar krievu Senčiem. 
Kaut gan tas ne visai saistās ar maniem priekšrakstiem 
ar krievu Sentēviem. Viņu rīcībā bija kolosālas tehnolo
ģijas, par ko ir stāstīts tajā pašā Vimanikā Šastrā. Kāpēc 
tad Dzeltenās Tautas lidinās pa debesīm, dedzina sēju
mus un zog cilvēkus, aizvedot sev līdzi verdzībā tajā lai
kā, kad Slāvu Bruņinieki jāj ar zirgiem, šauj ar lokiem un 
metas cīņā ar zobeniem. To es saprast pagaidām nespē
ju. Bet zinu, ka, neraugoties uz tādu tehnisku atpalicību, 
Slāvu senči galu galā uzvarēja. Proti, viņi varēja uzbrucē
ju tehniskajiem līdzekļiem likt pretim kādu savu spēku. 
Tātad mūsu Senču spēks izrādījās stiprāks par Austrumu 
Tautu spēku, neraugoties uz šo Tautu tehnisko pārāku
mu. Laikam tas ir kāds vēstījums no Senatnes -  lai cik 
spēcīgs ienaidnieks arī būtu, ja krievu Bruņinieks cīnās 
par Taisnīgu lietu, tad viņš galu galā tik un tā uzvarēs. 
Bet krievu Bruņinieks simbolizē Slāvu Senčus.

-  'lāpāt kā mūsdienu Rietumu Tautu Senčus, -  papil
dināja Aleksandrs. -  Mums ar viņiem taču ir kopīgi Senči.

f * ------------------ ;— ;------------------ ' s
* ■ Krievu Spēkavīru Spēks ir tas, ka viņi uzvar ar Patiesi- <■ ‘ 

bas Spēku, nevis ar savu ieroču tehnisko raksturojumu, м
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-  Labi, Marina, labi, Aleksandr, -  Glabātājs noteica, 
-  jūs esat ņēmuši vērā, ka, neraugoties uz to, ka mūsu 
Senči bija bruņoti ar šķēpiem, zobeniem un vairogiem, 
bet pret viņiem devās spārnotas mašīnas, kas lidoja pa 
debesīm un spļāva uguni, viņi tik un tā uzvarēja. Tu to 
pieminēji. Kā tu domā -  kāpēc?

-  Nu, es jau teicu, ka viņi cīnījās par Taisnīgu lietu, -  
sacīja Marina.

-  Taisnība. Viņi darbojās saskaņā ar Seno principu, 
kas mūsu karavīrus padarīja neuzvaramus. Ierakstiet sa
vās Zintnieku grāmatās un katrā ziņā atcerieties: “Ja es 
iestājos par taisnīgu lietu, tad tas nozīmē, ka esmu 
ar Dievu. Ja es esmu ar Dievu, tad Dievs ir ar mani. 
Bet, ja Dievs ir ar mani, tad kurš gan var man stāties 
pretim?” Pati šī apzināšanās mūsu karavīrus darīja ne
uzveicamus. Bet, ja Slāvu pret viņa Sirdsapziņu piespiež 
izmantot savu spēku, tad viņa spēks momentāni zūd, un 
viņš neko nevar izdarīt. Proti, Gaismas Karavīram mak
simāls spēks ir tikai tad, kad viņš cinās par Taisnīgu lie
tu. Marina, vai tev ir ko sacīt? Kurš palīdzēs?

-  Es domāju, ka aiz zobeniem, šķēpiem, vairogiem 
un pat zirgiem slēpjas kas vairāk nekā tas, ko mēs domā
jam, -  sacīja Jaroslavs, kas līdz tam bija sasprindzināju
mā klusējis.

-  Turpini, -  Sladagors viņu mudināja, kā pirms tam 
bija mudinājis Marinu.

-  Zirga Tēls var personificēt kādu tehnisku līdzekli. 
Lai atceramies kaut vai to pašu Zirdziņu Kuprainīti. Cik 
es atminu, viņš taču savu saimnieku nevis vienkārši vizi
nāja pa Zemi, bet uzlidoja gaisā gandrīz lidz Kosmosam. 
Šajā teiksmā ir sacits, ja es pareizi atceros, ka Zeme iz
skatās debeszilā krāsā. Bet tā Zeme izskatās no Kosmosa.
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Proti, zirgs mūsu teiksmās, iespējams, ir nevis zirgs, bet 
gan kāds tehnisks līdzeklis.

-  Nu tanks vai kājnieku kaujas mašīna, -  pajokoja 
Aleksandrs, un daži “lapseni”, locīdamies sāka smieties.

Jaroslavs arī iesmējās.
-  Visai iespējams.

,------------ ---------------------------------------------------- <ļ£b'

Interesantu Tēlu sevī slēpj Zirdziņš Kuprainītis, kas 

i |- vadāja savu saimnieku pa gaisu un auļoja pa orbītu. ^
4»ļp.--------- ----------------------------------------------------1

-  Ja drīkst, es papildināšanu, -  Nastja teica. Cik es at
ceros, Indiešu Garīgajā Kultūrā runa ir par to, ka varoņi 
galvenokārt cīnījās ar bultām un lokiem. Bet viņi tik meis
tarīgi šāva, ka varēja trāpīt gaisā lidojošai pretinieka bultai. 
Tāda precizitāte gluži vienkārši nav iespējama, ja runa ir 
par loku. Varbūt runa bija par ko citu, par kādu citu ie
roču veidu, bet neizglītotiem ļautiņiem tas tika izskaidrots 
kā loks un bulta, bet patiesībā runa bija par ko citu.

> Mūsdienu pasakās ir runa par pretstāvi Burvjiem  

un par viņu ieročiem. Tie izsviež dinamiskus lādi

ņus, kas centrā savienojas. Salaidums nosliecas uz 

vājākā pusi. Interesanti, vai šis Tēls nav ņemts no 

reālas pagātnes? Cilvēku iespējas tajos aizmirstajos 

Laikos taču pārspēj jebkuru iztēli.

-  Jā, -  piekrita Marina. -  Tātad arī mūsu Bruņinieki 
bija apbruņoti nevis ar šķēpiem un bultām, bet viņiem
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bija daudz pilnīgāki ieroči, kuri neatpalika no Ķīniešu 
Senču un citu Austrumu Tautu tehniskajiem līdzekļiem, 
Tautu, kuras pielūdza Drakonu -  mūsu Pūķi Goriniču.

-  Malači, malači. -  Bija redzams, ka Glabātājs patie
šām ir apmierināts. -  Nu, Lādiņā, tagad tava kārta. Iztē
losimies, ka runa ir par atnācējiem no Pūķa zvaigznāja. 
Kā tādā gadījumā šis Pūķa Goriniča Tēls būtu saistāms 
ar Senatnes tehniskajiem līdzekļiem?

-  Es sapratu! -  Meitene staroja. -  Tātad Pūķa Go
riniča Tēls, tāpat kā jebkurš cits Tēls, ar kuru mēs strā
dājam, mūsu priekšā atklājas atkarībā no tā, kā mēs uz 
to raugāmies. Ja mēs raugāmies no viena skatpunkta, tad 
iegūstam vienu, ja no cita, tad rezultāts ir pilnīgi citāds. 
Mēs uz Pūķi Goriniču paraudzījāmies kā uz tehnisku 
līdzekli un ieguvām mūsdienu lidmašīnas analogu. 
Paraudzījāmies kā uz Seno Tautu Tēlainu prototipu un 
ieguvām atnācējus no Pūķa Zvaigznāja. Bet pēc tam mēs 
šos divus Tēlus salikām kopā, un no daudzajām šķaut
nēm mūsu priekšā ir divas šķautnes. Galvenais -  iemācī
ties tos slānim pa slānim savienot!

-  Gudriniece! Ziniet, ja mums Gaismas Templī liktu 
atzīmes, tad jūs šodien saņemtu ļoti augstu balli. Mala
či! Patiešām malači! Bet tagad pievērsiet uzmanību tam, 
ka mēs vēl visu neesam savienojuši. Mēs vēl sevī neesam 
savienojuši to Pūķa Zvaigznāja Dzīvības formu Tēlu, 
kurām uz mūsu Zemes bija savas intereses, ar to Tautu 
Tēlu, kuras godina Drakonu un ar kurām slāvu senčiem 
bija saspringtas attiecības.

-  Iespējams, ka Tautas, kuras godina Drakonu, pa
šas ir ieradušās no Pūķa Zvaigznāja un tāpēc arī pielūdz 
Drakonu kā savas pirmdzimtenes apkopojošu Tēlu, -  tei
ca kāds no “vilcēniem”.
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-  Var būt, var būt, -  domīgi noteica Glabātājs.
-  Bet var arī būt, ka viņi šeit ieradušies ar tehniska

jiem līdzekļiem, kas neatpalika no kosmosa kuģiem, -  
paziņoja viena “lapsiņa”. -  Tad jau Pūķa Goriniča Tēlā 
ir ieslēpta nevis lidmašīna, bet gan kosmosa kuģis. Viņš 
ieradās uz Zemi no Pūķa Zvaigznāja, paņēma verdzibā 
cilvēkus un aizveda viņus Kalnā (гора -  kalns, no šā vār
da atvasināts vārds “Goriničs), proti, augšā, augstumā, 
iespējams, kosmosā vai uz Mēness. Pēc tam uz turieni 
devās mūsu Spēkavīri un atsvabināja gūstekņus, bet pašu 
Drakonu nogāza, proti, iznicināja.

-  Tātad tu gribi pateikt, ka runa ir nevis par lidma
šīnu, bet gan par kosmosa kuģi? -  Marina viņai jautāja.

-  Jā.
-  Klausieties, meitenes, -  Jaroslavs iejaucās. -  Šķiet, 

jūs neesat sapratušas vienu lietu: kad mēs runājam par 
daudzslāņainiem tēliem, mēs nerīkojamies pēc formu
las: “Nevis tas, bet, lūk, šis.” Labāk ir orientēties uz at
ziņu: “Līdztekus tam, vēl arī šis.” Kāpēc Pūķa Goriniča 
Tēls vienlaikus nevar apzīmēt gan Pūķa zvaigznāju, gan 
Austrumu Tautas, kuras pielūdz Drakonu, gan Senatnes 
tehniskos līdzekļus, kurus izmantoja dažādas tautas, un 
vēl daudz ko citu?

-  Malacis, Jaroslav! -  Sladagors svinīgi noteica. -  Tu 
piekļuvi daudzslāņaino Tēlu pašai būtībai. Daudzi cilvēki,

Г
Vai uz Mēnesi Pūķis Goriničs neaizveda gūstekņus 

un vai tu r neatrodas “Kaščeja Valstība”? Šķiet, ne

ticami un fantastiski, vai ne? Taču nesteidzies at

teikties no jebkuriem spriedumiem. \

'lUļū-------------------------------------------------------------------------- **4
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uztvēruši kādu Senā Tēla šķautni, tūdaļ sāk cits ar citu 
strīdēties, kura no šķautnēm ir īstā. To var salīdzināt ar 
Mendeļejeva tabulu. Vieni teic, ka tā ir tabula, citi, ka -  
Mendeļejeva tabula. Bet tie, kuri to saprot, uz visu to no
raugās no augšas un nezina, vai smieties vai noskumst 
par tādu spriedumu plakni. Lai kāds kā arī atšifrētu Se
nos Tēlus, visiem šiem skaidrojumiem ir tiesības eksis
tēt, un tie nav pretrunā ar citiem šifrējumiem. Viņi tos 
papildina. Galvenais ir iemācīties savienot Tēla dažādās 
šķautnes, Tēla dažādos slāņus. Jo dziļāk cilvēks izpratīs 
Tēla būtību, jo plašākas būs viņa zināšanas šajā jomā.

Ceru, bērniņi, ka jūs kaut ko guvāt no šīs Stundas. 
Ceru, ka jūs kaut nedaudz noskaidrojāt, ko nozīmē 
daudzslāņains Tēls un kā ar to strādāt. Kad mēs runājam 
par Senatnes tehniskajiem līdzekļiem, tad mēs runājam 
tikai par vienu Tēla slāni. Mēģināsim uz šiem Tēliem 
raudzīties no dažādiem skatpunktiem, apkopot informā
ciju un savienot šo Tēlu slāņus vienkopus. Bet tagad mēs 
mazliet pastrādāsim ar Senajām teiksmām. Kurš no jums 
uztvers principu, ka tas darāms, tas varēs šādu analīzi 
veikt patstāvīgi. Bet tagad -  pārtraukums. Ceturtdaļstun
du atpūtieties. Pārtraukumā padomājiet, ko esat uzzinā
juši. Sagatavojiet tekstus par pasaules radīšanu slāvu tra
dīcijās, -  tagad mums tos vajadzēs.



Pirmie panākumi

-  Tas tik ir, ko vērts, -  Lada to vien spēja pateikt, do
doties kopā ar saviem draugiem augšā pa kāpnēm uz tre
šo stāvu -  uz “Vilka mājokli”. -  Tik daudz ko uzzinājām! 
Neticami! Atzīstos, ka esmu mazliet nogurusi.

-  Ks ari, -  Nastja atzinās. -  Galvā tāda dīvaina sajūta. 
Strādāt ar Senajiem Tēliem tiešām ir ļoti interesanti. Tie 
iespiedīsies dziļi zemapziņā. Man šķiet, ka galva aizņem 
visu mūsu guļbūvi.

-  Pacietieties mazliet, drīz varēsit likties gulēt, -  Ja- 
roslavs noteica.

-  Kāpēc varēsit? -  jautāja Nastja. -  vai tu negrasies 
atpūsties?

-  Mums ar Aleksandru priekšā stāv grūta naksniņa.
-  Tu domā to izdarīt šodien? Bet mēs visi esam ļoti 

noguruši, -  Aleksandrs tā kā iebilda.
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-  Tā jau ir tā lieta. Es domāju, ka Rūnu Rakstu Zinā
tājs nojautīs, ka esam pārguruši, tāpēc viņš negaidīs, ka 
mēs īstenosim savu nodomu.

-  Hm... tā ir taisnība, -  piekrita Aleksandrs. -  Tādā 
gadījumā mums vajag kādu stundiņu nosnausties, citādi 
vakarā un vēl jo vairāk naktī mums nemaz spēka nebūs 
palicis.

-  Tā arī darīsim, -  Marina piekrita. -  Man ir tāda 
sajūta, ka šodien mēs pietuvosimies noslēpumam. Starp 
citu, es domāju, ka varu būt jums noderīga.

Tu palīdzēsi Nastjai vingrināties un ceļojumā pa 
grāmatu glabātuvi, -  Jaroslavs sacīja.

-  Tas pats par sevi. Bet man radās ideja vakarā aiz
iet uz “Pārpilnības ragu” pie Osmomisla un parunāties 
ar viņu. Viņš šeit jau ir gana ilgi, un visa viņa ģimene 
arī dzīvo šeit. Tempļa Skolā ir mācījies viņš, viņa Vecāki 
un bērni. Tāpēc ir pilnīgi iespējams, ka viņš varēs ko in
teresantu pastāstīt par Laika Glabātāju un Rūnu Rakstu 
Zinātāju Virritu. Turklāt viņš pret mani izturas ar lielu 
cieņu. Acīmredzot viņš manī ir kaut ko saskatijis.

-  Droši vien viņš sajūt tavu Gaišo Dvēseli un kolosā
lu garīgo potenciālu. Nav brīnums, ka visi pret tevi iztu
ras labi. Ir, par ko, -  Aleksandrs nopietni sacīja.

-  Paldies, -  meitene samulsa, uztvērusi sava drauga 
vārdus kā komplimentu.

-  Labi. Bet kā mēs to darīsim un kad? -  jautāja Lada.
-  Mēs? Es vispār biju domājusi sevi. Vai tu gribi man 

palīdzēt? Bet kā tad ar Nastju?
-  Nu, viens otram netraucē. Es domāju, ka mums tas 

jāizdara jau šodien. Varam doties trijatā -  izteikti sievie
šu kompānijā. Bet puiši pa to laiku sagatavosies savam 
ceļojumam.
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- Laba doma, -  Nastja sacīja. -  Ja mūs tur pamanīs, 
tas piesaistīs uzmanību, un iespējams, ka Aleksandra un 
Jaroslava prombūtne nebūs tik pamanāma. Galvenais ir 
tas, ka mūsu kompānija šajā vakarā parādīsies “Pārpilnī
bas ragā”. Mēs gan atpūtīsimies, gan piesegsim jūs, gan 
centīsimies kaut ko izdibināt.

-  Vai tu patiešām uzskati, ka Osmomisls var kaut ko 
zināt par Virritu, -  skeptiski ieprasījās Jaroslavs.

-  Ir tikai viena iespēja, kā to pārbaudīt, vai ne? -  iz
aicinoši jautāja Lada.

-  Labi, lai notiek tā. Bet tagad mums visiem jāiet pa
gulēt, -  teica Jaroslavs. -  Nastjeņķa, tu ne visai labi iz
skaties -  esi bāla.

-  Nezinu, laikam esmu nogurusi. Tagad tiešām dosi
mies atpūsties.

Draugi izklīda pa savām istabām. Bet Marina devās 
uz “Lapsas alu”.

Kad Nastja atlaidās gultā, viņai tūdaļ uznāca pussnau
da. Tā bija visai neparasta. Šajā pussnaudā bija kaut kas 
noslēpumains un patīkams. Tāda neparasta prāta skaid
rība, bet ķermenis nebija atslābināts. Šķita, ka nevis viņa 
guļ, bet stāv vai lido, vai sēž -  to vārdos nav iespējams 
izteikt. Viņai bija ierastas tamlīdzīgas sajātas. Vīzijas vi
ņai parādījās jau agrā bērnībā, un pirmajos dzīvības ga
dos viņa tās jauca ar reālās dzīves notikumiem. Bet pie
augušie brīnījās. Dīvaini, viņi sacīja. Nastjeņķa atceras 
to, kas nav bijis. Pilnīgi dabiski, ka viņas Vecāku draugi 
uzskatīja, ka viņa vai nu mānās, vai māžojas. Nastju tas 
loti aizskāra, un vienīgi Vecāki viņai ticēja. Viņi neafišē- 
ja to, ka pa tēva Dzimtas līniju viņas ģimenē sargāja se
nās Teiksmas un leģendas, paturot savā šaurajā ģimenes 
lokā varenās Senās Kultūras reliktus. Viņi zināja, ka viņu

357



meitiņai piemīt lielas spējas un ka viņa var redzēt to, kas 
daudziem citiem nav pa spēkam. Viņi visvisādi atbalstī
ja meitenīti, visos sīkumos iztaujāja par to, ko viņa re
dzējusi, un pēc tam sīki pierakstīja dzirdēto. Kad kļuva 
skaidrs, ka Nastja redz pagātnes, tagadnes un nākotnes 
reliktus un dažreiz var saskatīt notiekošā cēloņus un bū
tību, viņi saprata, ka runa ir par gaišredzību.

Taču, lai kā meitene censtos apzināti izraisīt vīzijas, 
viņai tas neizdevās. Tās viņas apziņā parādījās strauji un 
pēkšņi, un tādos brīžos viņa uz dažām sekundēm izgāja 
ārpus reālās pasaules, pilnībā iegremdējoties to Tēlu pa
saulē, kuri traucās viņas iekšējā skata priekšā. Neraugo
ties uz to, ka reālajā pasaulē vīzijas aizņēma tikai dažas 
sekundes, viņas apziņā tās varēja izlikties dienas garumā. 
Šķietami daudzas stundas viņa pavadīja savās vīzijās, bet, 
kad tās atkāpās, meitenīte saprata, ka Īstenībā tās aizņē
mušas tikai dažas sekundes.

Reiz tēvs viņai sacīja:
-  Nastjeņka, mana meitiņa, tev jāsaprot, ka tādu Dieva 

Dāvanu, kāda tev dota, nepieciešams attīstīt un pilnveidot, 
citādi tā labuma vietā var nodarīt tev ļaunumu. Turklāt 
lielu ļaunumu. Kam kopš dzimšanas vairāk dots, no tā arī 
vairāk tiek prasīts. Tāpēc es domāju, ka tev jāmācās nevis 
parastā skolā, bet mūsu Aprindu apdāvināto bērnu skolā.

- Kādā -  mūsu? -  Nastja tad jautāja, visai miglaini 
nojauzdama, ko viņai tas nozīmēs.

-  To Aprindu, kuras glabā Seno Zināšanu reliktus. 
Atceries, mēs tev stāstījām par teiksmām, kas saistītas ar 
Senajiem Senčiem? Un tu arī pati esi piedalījusies Die
vam Kupalam veltītajos svētkos vasarā un Dievam Ko- 
ladam -  ziemā. Tās ir mūsu Aprindas, kurās ietilpst tie, 
kuri rūpējas un glabā mūsu Senču Senās Gudrības.
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- Man, protams, būtu interesanti, -  meitenīte tēvam 
atbildēja.

-  Tev jāzina, ka katra Dzimta glabā tikai kopīgā Man
tojuma daļiņu. Bet tiem, kuriem izdevās nokļūt Gaismas 
Tempļa Skolā Kalnu Mītnē, pilnā apjomā un visā dziļu
mā ieguva Zināšanas par Seno Mantojumu.

-  Tempļa Skolā? -  pārjautāja meitenīte.
-  Jā, -  atbildēja tēvs. -  Tur gatavo Zintniekus un 

Zintnieces, un Priesteru, un Garīgos Skolotājus, un Aiz
bildņus vienā personā. Bet katrs tur nevar iekļūt, tur uz
ņem tikai tos, kuriem ir iedzimtas Dotības vai kuri sevi 
ir pierādījuši. Vispār, meitiņ, tur iekļūšana ir ierobežota. 
Pateicoties savām spējām, tu gūsi iespēju saskarties ar 
svētajām Vēdiskā Mantojuma Zināšanām un kļūsi par 
īstu Zintnieci, kādu ir maz. Esmu pārliecināts, ka šī Sko
la ir kā radīta tev.

-  Kur tā atrodas? -  Nastja jautāja.
-  To reti kurš zina. Tā atrodas kaut kur augstu kal

nos. Bet neviens pat nezina, kādos kalnos. Skolas atraša
nās vieta tiek turēta vislielākajā noslēpumā pat no tiem, 
kuri tur mācās. Noteiktajā laikā visi nākamie skolēni sa
pulcējas vienā vietā, un pēc tam viņus ved ar dažādiem 
transportlīdzekļiem tā, lai viņi pat nenojaustu, kurp vi
ņus ved.

-  Bet kāpēc tā?
- Lai neviens nevarētu uzzināt Gaismas Tempļa at

rašanās vietu, ko uzskata par leģendāru visi, kuri glabā 
kādas mūsu Senās Kultūras kripatiņas. Es Dzīvē esmu 
sastapis vienu šīs Skolas absolventu. Tas bija varens Zint- 
nieks-Priesteris, un viņa izpratnes dziļums bija kolo
sāls. Es pats sapņoju nokļūt tajā Skolā, taču neizdevās. 
Es ļoti vēlētos, lai tev tas izdotos un tu kļūtu par diženu
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Zintnieci. Vēl jo vairāk tāpēc, ka tev ir visas iespējas un 
potenciāls. Padomā, meitiņ! Ja tu palaidīsi garām šo ie
spēju, otras tādas nebūs. Ja sāksi mācīties un tev nepa
tiks, tu varēsi to Skolu pamest un atgriezties tajā Dzīvē, 
kāda tev ir tagad, un neviens no mūsu ģimenes tev šajā 
sakarībā neko nepārmetīs. Vasaras sākumā visus skolē
nu izvadā pa mājām brīvlaikā uz trim mēnešiem un pēc 
rudens saulstāvjiem savāc un aizved atpakaļ uz Gaismas 
Tempļa Skolu...

Kopš ierašanās Gaismas Templī meitene ne reizi nav 
nožēlojusi, ka pieņēmusi lēmumu mācīties šeit. Turklāt 
viņa jau bija redzējusi šīs sienas, šo istabu, grāmatu gla- 
bātuvi un pat Laika Glabātāju un Rūnu Rakstu Zinātāju - 
viņi bija ieradušies meitenes spontānajās vīzijās. Viņa 
bija redzējusi arī Gaismas Templi, kuras maza daļiņa iz
slējās no kalniem, bet visa pārējā daļa dziļi ietiecas klin
tīs un alās. Jau pirmajā reizē, kad Nastjai parādījās vīzija 
un viņa ieraudzīja šīs alas, meitene nodomāja, cik tas ērti 
praktiski ierīkots — nemaz nav tik vienkārši noskaidrot 
šā Tempļa kompleksa patiesos izmērus. Nebija šaubu, ka 
skolēniem nav atļauts iekļūt visos Tempļa nodalījumos. 
Te bija daudz kā noslēpumaina, acīmredzot visur nav tik 
droši, tāpēc arī neatļauj.

Nastja savās vīzijās jau bija redzējusi daudzus Tēlus 
no tā, kas ar viņiem notika Gaismas Templī, tāpat kā at
sevišķas vietas. Viņa brīnījās mazāk nekā pārējie, īstenībā 
saskārusies ar to, ko bija redzējusi agrāk. Pilnīgi dabiski, 
ka citi bija pārsteigti, redzot viņas atturību, jo Gaismas 
Tempļa skaistums un varenums bija apburošs, un pat 
visatturīgākie bērni bija sajūsmā, kad redzēja šādu ainu.

Atmostoties Nastja pamazām izjuta pazīstamo stā
vokli. Acīmredzot šodienas darbs ar senatnes Teiksmās
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ietvertajiem Senajiem Tēliem izraisīja interesantu iekšējo 
stāvokli. Tā vismaz pašai Nastjai šķita.

Parasti vīzijas izlauzās neatkarīgi no viņas vēlmes. 
Tieši ko parādīt -  zemapziņa noteica pati. Tagad Nastja 
nolēma pamēģināt izraisīt mērķtiecīgu vīziju. Varbūt iz
dodas? Jācenšas, meitene nolēma. Un viņa sakoncentrē
jās uz Rūnu Rakstu Zinātāja un viņa noslēpuma Tēlu, 
noslēpuma, ko viņš slēpj no Sladagora Mūžsenā. Un tad 
jau parastā tehnoloģija: vienā punktā vērsts skatiens, 
koncentrēšanās, atslābināšanās, miers, nodoms...

Sakoncentrējusies uz šo Tēlu, Nastja nonāca stāvoklī, 
kurā nav ne domu, emociju, un sāka redzēt to, kas atklā
jās viņas iekšējam skatienam.

Auksts vējš dzenā mazas sniegpārsliņas. Daudzajās ai

zās un kalnu grēdās, kas stiepjas tālu aiz horizonta, atbal

sojas griezīgā un bargā dunoņa. Aukstums iespiežas līdz 

kauliem. Klints virsotnē stāv vientuļš vīrietis. Neraugoties 

uz aukstumu, viņš ir ģērbies vieglā Priestera tērpā. Sprie

žot pēc viņa izskata, viņš aukstumu nemaz nejūt. Viņš 

gluži vienkārši raugās tālē, vērojot plašumus, kas stiepjas 

viņa acu priekšā. Viņa acīs vērojamas skumjas un a rī iz

pratne par neizbēgamo, it kā viņš būtu saskāries ar to, ar 

ko nav gribējis saskarties, bet kas nav novēršams. Taču 

viņš ir  iekšēji pārliecināts, ka paredzamās pārmaiņas nā

kotnē uzlabos lietu stāvokli uz planētas. Netālu no viņa ir 

saklausāma sniega gurkstēšana, un pie mūka pienāk vēl 

viens Priesteris.

Mūks atskatījās un ieraudzīja savu skolnieku.

- Piedodiet, Skolotāj, - sacīja pienākušais jauneklis, 

- bet mums ir  laiks doties. Viss ir  sagatavots. Pienācis 

laiks.
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-  Jā, pienācis laiks. Mans Skolotājs man daudzreiz 

teica: “Lai Dievs nedod tev dzīvot pārmaiņu laiku.” Tikai 

tagad es saprotu visu šīs austrumu gudrības nozīmi. Bet 

pārmaiņu laiks ir pienācis.

- Jā, taču vienu planētas Garīgo centru nomainīs cits 

un pienāks jauns Laiks, un būs jaun i Glabātāji, bet a rī ve

cie nekur nepazudīs.

- Mana vieta ir  šeit, manu skolniek. Es šeit esmu dzī

vojis kopš mazotnes. Bet tagad man jāpamet dzimtā vieta 

un jāpārceļas uz citurieni, kur par mani nepriecājas.

- Šeit a rī par mums vairs nepriecājas. Jūs taču zināt 

Ķīnas politiku. Tā samīs mūs visus. Mums jā iet projām, 

Skolotāj. Jūs to zināt. Iesvaidītie jau ir  pametuši Himala- 

jus un pārcēlušies uz citām vietām. Mūsu Templis un bib

liotēka ir  pēdējie, kas šeit aizkavējušies.

- Tu uzrakstīji pārskatu par to, ka mēs dodamies ceļā?

- Jā, uzrakstīju un nosūtīju ar drošu vēstnesi, kas to 

nogādās Glabātājiem un viņu sakarniekiem tieši rokās. 

Es jūs pametīšu, kad nonāksim tajā jaunajā Templī, kuru 

mums jau būvē.

- Ļoti labi. Atstāj mani vienu uz kādu brīdi. Es atva

dīšos no dzimtās puses.

- Kā teiksiet, Skolotāj!

Mūks godbijīgi paklanījās un atstāja savu Skolotāju 

vienu klints virsotnē.

Ainiņa pēkšņi mainījās, un tagad Nastja ieraudzīja 
labi pazīstamo istabu.

Rūnu Rakstu Zinātājs ieiet Jarilas-Saules stariem ap

gaismotajā telpā un piesteidzas pie sava galda. Viņš par 

kaut ko sasprindzināti domā. Pēkšņi viņa skatienu piesaista
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ar rūnu simboliem izraibināta papīra lapa. Viņš paņem to 

rokās un sāk lasīt. Viņa dažādas krāsas acis tekstam pār

slīd četras reizes. Tad viņš vīstokli noliek malā un iegrimst 

domās. Pēc kāda laika viņš pieceļas un sāk staigāt turp un 

atpakaļ, saspringti kaut ko domājot. Pēkšņi viņš pagriežas 

un iet uz durvīm, atver tās un skatās uz slēdzeni, vai kāds 

nav uzlauzis to. Pēc tam viņš izņem no kabatas savas at

slēgas un atkal skatās uz slēdzeni. Rūnu Rakstu Zinātājs 

aizver acis, izstiepj uz priekšu labo roku viegli pieskaras 

slēdzenei. Tad Seno Valodu Glabātājs aizver durvis un 

noslēpj atslēgas. Nastja jūt, ka viņas Skolotājs ir  neapmie

rināts - viņš nezina, kā vēstule nokļuvusi uz viņa galda. 

Viņš tikko kā noskaidroja, ka viņa neilgajā prombūtnē 

mācību telpā neviens nav ienācis.

Pēc tam Rūnu Rakstu Zinātājs apsēžas un sāk kaut ko 

rakstīt uz citas papīra lapas. Viņš raksta vārdus, apvelk 

tiem aplīšus, pēc tam uzvelk bultas. Acīmredzot atzīmē 

kādu sakarību. Kaut ko izsvītro, kaut pieraksta klāt, līdz 

beidzot viņa sejā atplaukst apmierināta cilvēka smaids, 

cilvēka, kuram nobriedis kāds viltīgs plāns. Viņš vēlreiz 

paskatījās uz papīru, lai iegaumētu tā saturu, pēc tam sa

burzīja to un uzlika uz metāla trauku ar padziļinājumu. 

Rūnu Rakstu Zinātājs gluži vienkārši paraudzījās uz to, 

kaut ko nočukstēja, un saburzītais papīrs sāka gruzdēt un 

pēc tam uzliesmoja.

Seno Valodu Glabātājs piecēlās, piegāja pie loga un at

vēra to, la i izvēdinātu telpu. Pa visu šo laiku viņš klusēja 

un pa logu raudzījās uz ainu, kas viņam pavērās. Viņa 

acu priekšā bija Kalnu Mītnes daudzās guļbūves, bet lī

kumotā taciņa veda tieši uz “Pārpilnības ragu”. Tad viņš 

aizvēra logu un, nosēdies pie galda, pārlasīja Rūnu vēstī

jumu. Šajā brīdī durvis atvērās, un mācību telpā ienāca
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“vilcēni” un “lapseni”. Viņa jau ieraudzīja Jaroslavu un 

a rī sevi no malas. Tas ir  Rūnu Rakstu Zinātāja pašas p ir

mās Stundas sākums par tematu “Seno Valodu Tēlainība".

Tiklīdz meitene sevi ieraudzīja no malas, tā vīzija iz
gaisa, kā tas bija arī agrāk. Tagad Nastja sajuta, ka atro
das savā gultā. Viņa pacēla galvu un pasauca Lādu, taču 
meitene bija iegrimusi ciešā miegā. Nastja apsēdās uz 
gultas, atvēra savu īpašo burtnīcu, kurā agrāk ierakstīja 
vīzijas, un sāka drudžaini rakstīt.

Tikai neko nedrīkst izlaist, -  meitene čukstēja.
Jāpagūst viss pierakstīt, lai nekas neaizmirstos. Es to 

izdarīju...



Pastaiga ziema

-  Nastjeņka, vai esi pārliecināta, ka tavai vīzijai var 
ticēt? -  vēlreiz jautāja Aleksandrs, kad draugi bija sapul
cējušies “Vilka mājokļa” viesistabā pie krāsns.

-  Jā. Man jau arī agrāk bija vīzijas. Un šī ir viena no 
tām, kura parāda tīru patiesību.

Tātad Rūnu Rakstu Zinātājam Virritam atsūtīja 
kādu paziņojumu, kas sazin kā pie viņa bija nokļuvis. -  
Jaroslavs bija domīgs. -  Bet pirms tam tu redzēji Iesvai
dīto “evakuāciju” no kāda kalna virsotnes, turklāt tur 
tika runāts par Ķīnu, vai ne?

-  Jā.
-  Tādā gadījumā ir skaidrs: runa ir par Himalajiem 

un Tibetu. Ķīna pagājušajā gadsimtā tur ļoti zvēriski rī
kojās. Par to es pat ziņās dzirdēju. Tāpēc daudzi lamais- 
ma piekritēji un dažu citu Garīgo mācību sekotāji no 
turienes devās emigrācijā, -  ieteicās Marina, kas bija pie
nākusi pie saviem draugiem.
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-  Bet man nav skaidrs, kāpēc tādā gadījumā tu dzir
dēji krievu valodu, nevis kādu no tām valodām, kurās 
cilvēki runā lajos apvidos?

- Bar to es pati lauzu galvu un neko nevaru saprast, 
jo mūsu valodā tur gandrīz nerunā, bet, ja arī runā, tad 
ļoti šaurā lokā, -  atzinās Naslja.

-  Man viss šķiet daudz vienkāršāk, -  sacīja Alek
sandrs. -  Es domāju, ka tavas smadzenes viņu valodas 
uzreiz pārtulkoja tavā dzimtajā valodā -  krievu valodā.

-  Proti?
Es domāju, ka viņi runāja savā dzimtajā valodā. 

Taču, ja tu dzirdētu to valodu, tu neko nesaprašu.
-  jā, protams, es taču nesaprotu to valodu.
- Tāpēc es domāju, ka tava zemapziņa viņu vārdus 

uzreiz pārtulkoja krieviski. Proti, tu dzirdēji tulkojumu, 
nevis oriģinālu.

-  Tu domā, ka runa ir par momentānu tulkojumu, 
ko veikusi mana zemapziņa? Vai kas tāds ir iespējams? -  
brīnījās Nastja.

-  Cita izskaidrojuma man nav, -  teica Aleksandrs.
-  Man arī nav. Ņemot vērā to, ka šie Iesvaidītie ne

maz neatgādina mūsu tautiešus un ka krievi viņi nevar 
būt, -  nopūtās Nastjeņka.

-  Būtu labi, ja tā būtu pastāvīgi. Tad tu varētu izsaukt 
vīzijas no visdažādākajiem Zemes stūrīšiem un spētu sa
prast jebkuru valodu -  gan Seno, gan mūsdienu.

-  Tātad, -  Jaroslavs rezumēja, -  no vienas puses, mēs 
redzam kādas globālas pārmaiņas Glabātāju pasaulē.

-  Un šīs pārmaiņas ir kaut kādā veidā saistītas ar 
Himalajiem vai Tibetu. Iesvaidītie dodas projām no tu
rienes. Himalaji un Tibeta kā Garīgie centri kļūs daudz 
vājāki, -  secināja Aleksandrs. -  Tas daudz ko izsaka.
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Tāpēc es domāju, ka ir jēga ari turpmāk meklēt infor
māciju.

-  Un apdomāt to, -  papildināja I.ada.
-  Protams, -  zēni piekrita.
-  Visloģiskāk būtu pieņemt, ka runa ir ne tikai par 

Himalaju, bet ari par Tibetas kā Garīgo centru pavājinā
šanos, -  skaļi domāja Marina. -  Pats par sevi tas nav labs 
process. Kam var patikt, ka tik spēcīgs cilvēces Garīgais 
balsts pavājinās? Pareizāk sakot, viens no tādiem bal
stiem. Bet, ja kāds pavājinās, tad var pieņemt, ka nostip
rinās cits kā kompensācija un prctstāve. Citiem vārdiem 
sakot, cik Garīgajā ziņā nobālēs Himalaji un Tibeta, tik 
nostiprināsies citi Garīgie centri virs Zemes.

-  Varbūt to domāja Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits, 
kad Laika Glabātājam sacīja: “Tas ir noticis”, -  Lada iz
teica savu pieņēmumu.

-  Jā, tieši tā viņš teica, -  Jaroslavs atbildēja. -  Viņš 
Čisloboga Priesterim to paziņoja tieši tā.

-  Bet viņam par to paziņoja sazin kas, atsūtot vēstuli, 
kura nesaprotamā veidā viņam tika piegādāta, -  Marina 
savilka galus kopā.

Bet kāpēc viņam tas jāslēpj no Glabātāja? -  Ja
roslavs vaicāja.

-  Nezinu, -  reizē atzinās Marina un Nastja.
- Mums tas jānoskaidro. Šovakar un naktī. Mēs ar 

Aleksandru iekļūsim Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita mā
cību telpā un mēģināsim atrast kādus pierādījumus vai 
jebkuru sīkumu, kas varētu izraisīt turpmākas pārdomas.

-  Žēl, ka Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits sadedzinā
ja papīru, uz kura bija kaut kas uzrakstīts, -  Lada teica. 
-  Es domāju, ka tas mums izraisītu sevišķu interesi. Bet 
man, zēni, galvenais ir nevis tas, lai jūs tur atrastu ko
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svarīgu un derīgu, bet gan tas, lai jūs no turienes gluži 
vienkārši atgrieztos sveiki un veseli, un vēlams, lai nebū
tu seku attiecībā uz palikšanu Tempļa Skolā. Būtu žēl, ja 
jūs no šejienes izlidotu, jo iekļuve Gaismas Templī taču 
ir ļoti ierobežota.

-  Nepārdzīvo, mēs būsim piesardzīgi, -  Jaroslavs 
viņu mierināja, lai gan pats nebija par to pārliecināts.

- Tādā gadījumā vēlu jums veiksmi! Mēs jau dosi
mies uz “Pārpilnības ragu” pie Osmomisla. Turklāt tur 
būs arī citi skolēni no dažādām kopmītnēm. Varbūt iz
dosies kaut ko uzzināt ari no viņiem, lai gan diez vai, -  
Marina nopūtās. -  Bet jūs, puiši, esat uzmanīgi!

Kad Lada, Nastja un Marina izgāja no “Vilka mājok
ļa”, lai dotos uz “Pārpilnības ragu”, viņas saprata, ka ģēr
bušās plānās drēbēs, bet atgriezties negribēja.

Kalnos smidzināja, gandrīz no visu guļbūvju skurste
ņiem cēlās dūmi -  Kalnu Mītnes iedzīvotāji sildīja savas 
mājas. Sniegs bija gandrīz līdz ceļgaliem, bet ceļš uz “Pār
pilnības ragu” jau bija iestaigāts. Joprojām sniga. Debesis 
bija apmākušās. Turklāt pūta caururbjošs kalnu vējš.

Neraugoties un tādiem laikapstākļiem, lielākā puse 
Tempļa Skolas audzēkņu bija ārā, pikojās un cēla snie
ga vīrus.

Tiklīdz meitenes nonāca uz taciņas, kas veda uz “Pār
pilnības ragu”, tā tūlīt tika apmētātas ar sniega pikām. Lada 
gandrīz nokrita, bet Nastja viņu laikus satvēra, un meite
ne noturējās kājās. Marinai trāpīja dažas pikas, un meitene 
bija pilnīgi pārliecināta, ka viens no sviedējiem ir Koda- 
rads, kas centās uz viņu neskatīties un nesmaidīt, kad mei
tene apriezās, lai paskatītos, tieši kurš bija viņai trāpījis.

Gandrīz visi galdiņi “Pārpilnības ragā” bija aizņemti -  
te sēdēja gan dažādu mācību gadu audzēkņi, gan gluži
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vienkārši iedzīvotāji. Vienā no stūriem tēju dzēra daži 
Gaismas Tempļa pasniedzēji, to skaitā Laika Glabātājs 
Harijs Gaišreģis.

Čisloboga Priesteris nepiespiesti sarunājās ar Lada- 
slavu, barga izskata sievieti siltā, garā, baltā ziemas ap
ģērbā. Viņai bija gadi sešdesmit. Viņai bija majestātiska 
stāja, un no viņas strāvoja tāds iekšējs spēks, ka Nastja 
pat apstājās un viņas skatiens neviļus aizkavējās pie šīs 
sievietes.

-  Tā ir Zintniece Ladaslava, -  viņai pačukstēja Mari
na. -  Viņa ir visai stingra pasniedzēja. Viņa māca meite
nes pēdējos mācību gados Tempļa Skolā.

-  No viņas plūst ne mazāks spēks kā no Glabātāja 
Sladagora un Čisloboga Priestera.

-  Šeit Zintnieki un Zintnieces ir patiešām spēcīgas 
un cienījamas personības. Taču dosimies pie galdiņa, ci
tādi to ātri aizņems, -  Lada draudzenes mudināja.

-  Interesanti, par ko viņi runā? -  Nastja jautāja, kad 
viņas bija apsēdušās pie galdiņa.

-  Nezinu, -  Marina sacīja. -  Jūs pagaidām pasēdiet, 
bet es aiziešu paņemt tēju.

Piegājusi pie Osmomisla galda, Marina sasveicinājās. 
Vīrietis viņai uzsmaidīja:

-  Sveika, Mariša! Neesi nosalusi?
-  Jā, mazliet esmu.
-  Kā virzās tavas mācības?
Marina gaidīja šo jautājumus un cerēja, ka tas tiks uz

dots, tāpēc ka līdz ar to varēja uzsākt vajadzīgo sarunu.
-  Viss daudzmaz virzās, bet tikai mazliet biedē Seno 

Valodu Tēlainības nodarbības un pats priekšmets. Rūnu 
Rakstu Zinātājs Virrits ir tik noslēgts cilvēks, ka nav iespē
jams saprast, ko viņš domā. Turklāt viņš ir gana prasīgs
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pasniedzējs, tāpēc ne es, ne ari pārējie manas grupas 
biedri pat nezinām, kā gada beigās noliksim eksāmenu.

-  Tev ir bail no Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita? -  ie
smējās Osmomisls. -  Tad sēdies! -  Viņš norādīja uz vie
nu no augstajiem krēsliem, kas atradās letes otrā pusē. 
Marina apsēdās, un Osmomisls iesāka: -  Es saprotu, ka 
tev ir bailes no Rūnu Rakstu Zinātāja, un principā es sa
protu, kāpēc. Viņš patiešām ir varens, apdāvināts Zint
nieks ar lielisku atmiņu. Turklāt viņam piemīt daudz citu 
īpašību, kas pavēra viņam iespēju apgūt visus galvenos 
priekšmetus, kas jāapgūst Zintniekiem, un ieņemt cienī
jamu vietu pasniedzēju vidū.

-  Viņš mācījās šeit, Gaismas Templī? -  jautāja meite
ne, cenzdamās slēpt savu uztraukumu un ieinteresētību. 
Viņa centās piešķirt saviem vārdiem naivumu un vien
kāršību. Spriežot no Osmomisla reakcijas, viņai tas bija 
izdevies.

-  Jā, viņš šeit mācījās apmēram pirms divdesmit ga
diem. Es viņu labi atceros kopš tā laika, kad viņš bija 
tavā vecumā. No otrā mācību gada viņš kļuva par savas 
grupas vecāko, bet tiklīdz sāka mācīties, tūdaļ iesaistījās 
to Zintnieku darbā, kuri pasniedza Tempļa Skolā.

Viņš palīdzēja pasniedzējiem un vienlaikus pastā
vīgi pie viņiem mācījās, neapmierinoties tikai ar to, ko 
viņiem deva Stundās. Viņš pastāvīgi uzturējās grāmatu 
glabātuvē, patstāvīgi apguva dažas Senās valodas un uz
tvēra to savstarpējo saistību Tēlainības līmenī. Jau trešajā 
mācību gadās viņš brīvi lasīja tekstus akadiešu valodā.

-  Akadiešu? -  pārjautāja Marina.
-  Tā ir Babilonas un Asīrijas valoda. Senajos Austru

mos viena no visizplatītākajām valodām. Mācību beigās 
viņš jau visiem pierādīja, ka ir cienīgs saukties par Rūnu
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Rakstu Zinātāju. Tā ka Virrits tiešām ir unikāls cilvēks. 
Viņš ir ļoti prasīgs pret saviem skolēniem, tā ir taisnība. 
Taču viņam ir visas tiesības tādam būt, jo priekšmets ir 
gana sarežģīts.

-  Bet man ir bail no viņa, un dažreiz man šķiet, ka 
viņš... es pat nezinu, kā to lai pasaka. Viņš nav tik laipns 
un atklāts kā citi Zintnieki.

Osmomisls iesmējās:
-  Nu, protams, visi cilvēki ir dažādi, Mariša, un par 

Zintniekiem arī kļūst cilvēki, kas nav līdzīgi cits citam. 
Rūnu Rakstu Zinātājam Virritam piemīt savas rakstu
ra īpatnības. Tas taču ir normāli. Bet es viņu nesauktu 
par ļaunu. Viņš patiešām ir daudz laba izdarījis Gaismas 
Templim, un vecais Glabātājs Sladagors viņam ļoti uzti 
cas. Tieši viņš Virritu atstāja Tempļa Skolā, kaut gan sā
kotnēji bija paredzēts, ka viņš pametīs Kalnu Mītni.

-  Bet kur viņam vajadzēja doties?
Ai, to es, Mariša, nevaru zināt! -  iesmējās Osmo

misls, taču kļuva piesardzīgs: -  Kāpēc tu gribi izdibināt 
tādus sīkumus?

-  Es gluži vienkārši gribu uzzināt par viņi ko vairāk 
tāpēc, ka gribu saprast, kā man būs vieglāk nokārtot ek
sāmenu.

Osmomisls iesmējās.
-  Esmu pārliecināts, ka, lai sekmīgi nokārtotu ek

sāmenu, tev labi jāzina priekšmets, nevis pasniedzēji, -  
viņš smaidot noteica. -  Ko jūs, jaunie, tikai izdomājiet, 
lai nebūtu jāiet pa pareizo ceļu -  gluži vienkārši jāapgūst 
attiecīgais priekšmets. Zini, ir tāds joks: ar ko Garīga 
mācību iestāde atšķiras no parastās? Ar to, ka parastajā 
mācību iestādē priekšmetus mācās, bet Garīgajā -  ap
gūst.
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Marina iesmējās. Ari Osmomisls pasmaidīja.
“Lapsiņa” nolēma darboties atklātāk.
-  Cerēsim, ka Glabātāja Sladagora uzticību viņš pa

tiešām ir nopelnījis. Man tikai dažreiz liekas, ka viņš pie
kopj kādu savu spēli, kas ne vienmēr atbilst citu Gaismas 
Tempļa Zintnieku spēlei.

Protams, Mariša, -  labsirdīgi iesmējās Osmomisls, 
ieliedams viņai tēju. -  Teikšu tev vēl vairāk -  visi Zint- 
nieki-Glabātāji piekopj kādas savas spēles, kā tu saki. 
Tāpēc jau viņi ir Zintnieki. Ikviens Zintnieks ir īsts spē
lētājs. Tas attiecas gan uz Iekšējā Apļa, gan Ārējā Apļa 
Glabātājiem. Turklāt viņu “spēles” ne vienmēr sakrīt. Bet 
vari nešaubīties par to, ka bez izņēmuma visi Zintnieki 
vadās no savas Sirdsapziņas, tāpēc viņi neko neiecerēs 
cits pret citu. Pat ja viņu intereses krustojas, viņi gluži 
vienkārši meklē citus ceļus savu mērķu sasniegšanai. Tā 
ir katra īsta Glabātāja goda lieta. Turklāt Zintniekiem ir 
daudz vairāk iespēju un daudz lielāks spēks. Tāpēc viņi 
var atrast citus ceļus, kuri parastu ļaužu izpratnei nav 
pieejami. Taču piedod, Mariša, man šis tas vēl jāpadara. 
Tavi draugi arī ir nogaidījušies. Starp citu, kur ir puiši, ar 
kuriem jūs tajā reizē atnācāt?

-  Viņi pagaidām ir aizņemti -  pilda mājasdarbus, 
taču iespējams, ka viņi mums pievienosies.

-  Vai tiešām? Man viņi nemaz nelikās tik priekšzīmī
gi. Bet jebkurā gadījumā būšu priecīgs viņus redzēt. Lūk, 
tēja visiem.

-  Pateicos jums! Paldies, jūs mazliet kliedējāt ma
nas bažas par Seno Valodu Tēlainības eksāmenu, kas 
tuvojas!

Marina atgriezās pie Nastjas un Ladas un visu viņām 
izstāstīja.
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- Tātad Osmomisls ir pārliecināts, ka Rūnu Rakstu 
Zinātājs Virrits neko neuzsāks pret Glabātāju Sladagoru 
un Gaismas Templi, -  domīgi noteica Nastja.

-  Varbūt Osmomisls baidās no viņa? -  jautāja I.ada.
-  Diez vai, -  nepiekrita Marina. -  Neesmu manījusi, 

ka te kāds no kaut kā baidītos. Te gluži vienkārši cits ci
tam uzticas, vai arī nav pieņemts baidīties.

-  Visticamāk. Bet tad vēl jo vairāk uzmanību pievērš 
tas lakts, ka Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits ir iecerējos 
kaut noslēpt Glabātājam. Atcerieties, ko Jaroslavs mums 
stāstīja? Viņš sacīja, ka Rūnu Rakstu Zinātājs pats norā
dīja, ka tas ir kas svarīgs. Pat Laika Glabātājs šaubījās un 
gribēja izstāstīt Sladagoram to, ko Virrits gribēja noslēpt. 
Katrā ziņā mums ir darīšana ar kādu dziļu procesu, kas 
skar ļoti daudzas intereses. Ja vien tā šķautne ir Himalaju 
un, iespējams, arī Tibetas kā Garīgā centra novājināša
na, bet otra skar mūsu Gaismas Templi, tad te mēs neko 
nevaram savienot vienkopus, -  skumji noteica Lada, tēju 
dzerdama.

-  Jebkurā gadījumā skaidrības ir vairāk nekā sākumā, - 
teica Nastja. -  Tātad mēs turpināsim tādā pašā virzienā.

-  Jā, un tagad lūgsim par mūsu puišiem. Iespējams, 
viņi spēs atbildi rast tur, kurp viņi drīz dosies, -  teica 
Marina.



Pargalviba

-  Ir Laiks, -  Jaroslavs teica Aleksandram, un viņi abi 
nokāpa lejā uz pirmo stāvu, kur atradās “Vilka mājokļa” 
kopējā istaba. Pirms stundas jau bija atskanējis signāls, ka 
visiem jādodas pie miera, tāpēc visiem jau jābūt gultās. 
Bet zēni tik un tā uzvedās pēc iespējas klusāk. Viņi uz
manīgi pagāja garām meiteņu istabai, kas atradās tuvāk 
pie izejas, un devās ārā. Viņus it kā neviens nepamanīja.

Viņu priekšā pavērās nakts tumsā slīgstošā Kalnu 
Mītne. Jaroslavam šķita, ka šajā diennakts laikā senā ap
metne izskatās vēl skaistāka.

Tempļa durvis nebija aizslēgtas. Iekļuvuši Templī, zēni 
pagriezās uz vajadzīgā koridora pusi. Vairāk nekā pusga
du pavadījuši Gaismas Templī, viņa bija paguvuši labi ie
pazīt visas zāles un mācību telpas, tāpēc zināja, kur jāiet.

Jaroslavam baiļu nebija. Viņu vienīgi biedēja tas, ka 
viņi var sevi kaut kā nodot. Glabātājs Sladagors taču 
pagājušo reizi zināja, ka “vilcēns” naktī bija pametis

374



kopmītni un iekļuvis Gaismas Templi. Varbūt kāds no 
Zintniekiem jau tagad zina, ka divi zēni-pirmgadnieki 
šajā naktī neguļ? Bet ja par šo nakts izgājienu zina Čis- 
loboga Priesteris Harijs Gaišreģis vai, nedod Dievs, pats 
Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits?

Aleksandram tas bija pirmais ceļojums, un viņa sejā 
bija lasāms uztraukums.

Zēni bija vienojušies, ka šajā nakts ceļojumā viņi saru
nāsies tikai ārkārtējā gadījumā, lai nepiesaistītu uzmanibu.

Pusaudži gāja lēni un piesardzīgi. Nezināmas izcel
smes spilgtā gaisma izgaismoja viņiem ceļu. Zēni sasnie
dza trepes un ieklausījās. Neviens pa tām negāja ne aug
šā, ne lejā. Tāpēc viņi virzījās tālāk, līdz sasniedza vaja
dzīgo koridoru. Nepagāja ne stundas ceturksnis, kad zēni 
jau bija pie lolotajām durvīm. Viņiem par brīnumu tās 
bija puspievērtas, un pa tām plūda gaismas strēle. Zēni 
saprata, ka telpā ir Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits. Alek
sandrs jautājoši paraudzījās un Jaroslavu, un viņš pamāja 
stūra virzienā -  tur koridors krasi pagriezās, tāpēc bija 
iespējams paslēpties.

Viņi to izdarīja savlaicīgi, jo Rūnu Rakstu Zinātāja 
Virrita kabinetā atskanēja soļi, kas tuvojās durvīm. Sko
lotājs iznāca koridorā, aizvēra durvis un devās pretējā 
virzienā.

Nu, mums ir izdeviba, -  Jaroslavs sacija. -  Mums 
tūlīt pat jāiekļūst mācību telpā.

-  Tu iztēlojies, kas notiks, ja viņš mūs tur noķers? -  
Aleksandrs šaubijās. -  Viņš taču izgāja uz īsu bridi, ja jau 
durvis neaizslēdza.

-  Mēs noslēpsimies aiz statņiem, kas atrodas viņa is
tabā. Mūs nevarēs redzēt no tās vietas, kur viņš sēž pie 
galda.
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-  Bet, ja viņam ievajadzēsies kādu no Seno Valodu 
vārdnīcām?

-  Nu ko, cerēsim, ka neievajadzēsies. Bet, ja tu gribi, 
vari palikt šeit, es neuzstāju.

-  Nu nē, iesim kopā!
Zēni uzmanīgi iegāja klasē un kā lodes aizšāvās pie 

grāmatu statņiem, aiz kuriem viņi nebija redzami. Pēc īsa 
brīža durvīs atkal parādījās Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits. 
Viņš turēja rokā tējkannu ar tēju un krūzīti. Acīmredzot 
viņš bija nolēmis vēlu vakarā iedzert tēju. Seno Valodu 
Glabātāja seja neko neizteica. Bija nojaušams, ka Seno 
Valodu Skolotājs ir iegrimis domās. Zēni apklusa. Viņi 
vienojās, ka nesačukstēsies un ncizdvesīs ne skaņas. Ja- 
roslavs starp akadiešu valodas vārdnīcām varēja redzēt, 
kā Seno Valodu Glabātājs apsēžas savā vietā un turpina 
lasīšanu. Viņš kaut ko ierakstīja savā Zintnieku Grāmatā. 
Jaroslavs atcerējās, kā viņiem pirmo reizi stāstīja par šīm 
Zintnieku grāmatām.

Kopš paša mācību sākuma nākamie Glabātāji iekārto 
Zintnieku grāmatas-burtnīcas, kurās fiksē savas Ga
rīgās attīstības un praktiskās darbības svarīgākos mo
mentus. Katrai tādai ar roku rakstītai grāmatai, ja to var 
dēvēt par grāmatu mūsdienu izpratnē, ir milzīga vērtī
ba, jo no tās var izsekot tā Zintnieka Garīgās attīstības 
un pilnveidošanās ceļam, kurš to pastāvīgi rakstījis un 
atjaunojis. Tādās grāmatās tēmas nomaina cita citu, un 
tas viss ir papildināts ar paša domām un to materiālu 
pārdomāšanu, ar kuriem katrs Zintnieks saskaras sa
vas Garīgās attīstības ceļā. Protams, Rūnu Rakstu Zinā
tājs Virrits arī raksta tādu grāmatu. Atšķirībā no “vil
cēniem”, kuri savā nepilnu gadu ilgajā mācību laikā bija 
spējuši aizpildīt tikai dažus desmitus lapaspušu, šī Rūnu
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Rakstu Zinātāja Virrita Zintnieku grāmata nepavisam 
nebija pirmā.

Ja varētu redzēt, kas tajā ir -  laikam gan tās lapaspu
sēs atspoguļojas visi viņa projekti un ieceres, ari jautājumi 
attiecībā uz saraksti un to noslēpumu, kuru Rūnu Rak
stu Zinātājs negribēja atklāt Gaismas Tempļa Glabātājam. 
Tad zēnam galvā pazibēja doma, ka Rūnu Rakstu Zinātājs 
varēja noslēpt visas savas ieceres, gluži vienkārši tās grā
matā ierakstot vienā no īpaši retajām Senajām Valodām. 
Tas nozīmētu, ka pieeja tādiem tekstiem un to izpratne 
būtu ārkārtīgi ierobežota un tekstus varētu neslēpt.

Jaroslavam un Aleksandram šķita, ka pagājusi jau ve
sela mūžība, kamēr viņi slēpjas aiz grāmatu statņiem un 
gaida, kad Rūnu Rakstu Zinātājs pabeigs savu darbu. In
teresanti, ko viņš patlaban dara? Šo jautājumu Jaroslavs 
sev uzdeva pastāvīgi, gandrīz vai katru minūti.

Rūnu Rakstu Zinātājs pēkšņi pacēla galvu, novērsās 
no saviem pierakstiem un vērīgu paskatījās uz grāmatu 
statņiem, aiz kuriem zēni bija paslēpušies. Viņš strau
ji piecēlās un apņēmīgi devās pie statņiem. Jaroslavs un 
Aleksandrs aizturēja elpu. Zēniem pāri pārvēlās baiļu un 
šausmu vilnis. Kas notiks, ja viņš pamanīs zēnu klātbūt
ni? Varbūt ir jau pamanījis. Kas notiks, ja Virrits viņus 
atklās? Jaroslavu pārņēma saltums.

Rūnu Rakstu Zinātājs jau bija pienācis pavisam tuvu 
pie statņiem, kad pēkšņi durvis atvērās un uz sliekšņa 
parādījās Čisloboga Priesteris Harijs Gaišreģis un Avega 
Radogosts. Seno Valodu Glabātājs apstājās un pagriezās 
pret ienācējiem.

-  Virrit, -  teica Laika Glabātājs, -  uzrunādams Rūnu 
Rakstu Zinātāju. -  Mums kaut kas ir jāapspriež. Tas ir 
saistīts ar pēdējiem notikumiem.
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-  Kā es noprotu, visas notiekošās pārmaiņas skars 
tieši mani? -  jautāja Avega.

-  Protams, -  atbildēja Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits, 
paspēris dažus soļus Zintnieku virzienā. -  Es domāju, ka 
mums jāaprunājas citā vietā.

Visi Zintnieki devās uz izeju. Pirms aiziešanas Rūnu 
Rakstu Zinātājs apgriezās un vērīgi paraudzījās uz grā
matu statņiem, aiz kuriem slēpās zēni.

-  Vai kas atgadījies? -  viņam jautāja Laika Glabātājs.
-  Nē, draugi, viss ir labi, -  viņš atbildēja un tik tikko 

pasmaidīja ar lūpu kaktiņiem.
-  Iesim pie manis un parunāsimies, -  ierosināja Ave

ga Radogosts.
-  Nu, labi, -  noteica Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits, 

-  bet tikai uz īsu brīdi, man rīt ir Stundas pie pirmā gada 
audzēkņiem. Un man jāpabeidz tām sagatavoties.

Skolotāji un Avega izgāja no telpas. Jaroslavs dzirdēja, 
kā durvis tiek aizslēgtas no ārpuses. Tas viņu neizbiedēja, 
atslēgu taču bez problēmām var atvērt no iekšpuses, kaut 
gan Rūnu Rakstu Zinātājs, protams, brīnīsies, kad pēc sa
runas atgriezīsies un atklās, ka viņa durvis nav aizslēgtas.

Jaroslavs un Aleksandrs iznāca no slēptuves un metās 
pie galda. Uz tā atradās dažas atvērtas grāmatas un burt
nīcas. Rūnu Rakstu Zinātājs acīmredzot tiešām gatavojās 
rītdienas Stundām pie “vilcēniem” un “lapsēniem”, tāpēc 
ka visi viņa ieraksti bija veltīti Stundas tēmām. Jaroslavs 
sāka šķirstīt viņa Zintnieku grāmatu un skatīties, kas tur 
ierakstīts. Aleksandrs pa to laiku mēģināja atvērt skapīti 
un izvilkt kaut vai vienu atvilktni, bet tas viņam neizde
vās. Tās visas bija aizslēgtas. Arī Jaroslavs neko nevarēja 
atrast Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita Zintnieku grāma
tā, gandrīz visi materiāli tur bija ierakstīti vai nu viņam
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nesaprotamās valodās, vai apslēpti vienīgi ar Virritam zi
nāmu šifru.

Tad Jaroslavs ar matadatas palīdzību centās tvert 
vienu no intuitīvi izraudzītajām atvilktnēm. Tas viņam 
izdevās, kaut gan ne uzreiz. To atvēris, viņš ieraudzīja 
tīstokli, kuru Rūnu Rakstu Zinātājs bija lasījis tieši pirms 
Seno Valodu Tēlainības Stundas un kuru Nastja bija re
dzējusi savā vīzijā. Tas ir tas pats teksts, ar kuru viss bija 
sācies! Jaroslavam pat galva sagriezās no tādas veiksmes. 
Taču laika nebija. Vajadzēja doties projām, jo Virrits sa
viem kolēģiem bija teicis, ka aiziet tikai uz brīdi.

Ņem šo tekstu un aiznes meitenēm, -  Aleksandrs
sacīja.

-  Vai tev prāts? -  viņa draugs iesaucās. -  Tā taču ir 
zādzība!

-  Vai tu nesaproti, ka runa ir par daudz nopietnākām 
lietām, nekā skolas noteikumu pārkāpšana. Tu lieliski zini, 
kāpēc mēs to darām. Vajag, lai meitenes izlasa šo tekstu.

-  Bet...
-  Gluži vienkārši klausies. Katra rūna ir kaut kā izla

sāma. Ja to uzzina, tad tekstu var izlasīt. Protams, tajā ie
šifrēto dziļumu mēs neuztversim. Taču mēs varēsim kaut 
vai saprast, ko vispār tā pavēsta. Esmu pārliecināts, ka 
grāmatu glabātuvē var atrast visus nepieciešamos mate
riālus, lai varētu iztulkot Senos Rūnu tekstus. Tu skrien, 
laika ir maz, un nogādā šo dokumentu pie mums un 
noslēp. Bet es palikšu šeit, mēģināšu aizvērt atvilktni un 
pēc tam arī durvis.

-  Nē, mēs aiziesim kopā, -  iesāka Aleksandrs.
-  Nē, ja mūs notvers kopā, tad dabūsim abi, un tek

stu mums gluži vienkārši neredzēt! Atgriezies, liecies 
gultā un tēlo, ka nekas nav bijis!
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Jā, šķiet tev ir taisnība! Bet tu esi akurāts un pēc 
iespējas drīzāk atgriezies!

Aleksandrs skumji palūkojās uz draugu un ātri, bet 
klusi izsteidzās no mācību telpas. Jaroslavs mēģināja ar 
tādu pašu matadatu pagriezt atvilktnes aizšaujamo. Tas 
viņam uzreiz izdevās. Daudz vairāk laika prasīja noņem
šanās ar durvīm. Tās nekādi negribēja padoties. Taču 
Jaroslavs nolēma iesākto padarīt līdz galam. Vēl viens 
mēģinājuma un vēl viens, tad vēl... un, lūk, slēdzene pēk
šņi noskrapstēja, un durvis aizcirtās. Jaroslavs nepaspē
ja nopriecāties, jo aiz muguras izdzirda steidzīgus soļus. 
Tie atskanēja no koridora, kas ved uz kāpnēm, pa kurām 
pirmā gada audzēkņi devās uz Glabātāja Sladagora mācī
bu telpu, kur viņi pavadīja savu Stundu lielāko daļu. Ja
roslavs saprata, ka viņam nav izvēles -  lai viņu neatklātu, 
viņam jāiet uz pretējo pusi, turklāt gana ātri un tālu.

Jaroslavs pats nesaprata, kā bija pārvarējis šo attālu
mu. Taču viņš paguva nogriezties aiz stūra ātrāk, nekā 
Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits varēja viņu ieraudzīt. No
skrapstēja atslēga, un, durvīm atveroties, tās mazliet ie
čīkstējās. Zēns piesardzīgi paraudzījās no stūra -  Virrita 
mācību telpas durvis bija plaši atvērtas. Tas nozīmē, ka 
viņš diez vai varēs nemanīti paslīdēt garām savam Sko
lotājam.

Bet galvenais -  viņi ar Aleksandru bija to izdarījuši 
un tagad viņu rokās bija svarīgs pierādījums.

Jaroslavs piesardzīgi atvirzījās no Rūnu Rakstu Zinā
tāja Virrita mācību telpas durvīm, ar katru soli attālino
ties no izejas. Viņam vajadzēja atrast citu ceļu.

Jaroslavs pa mācību laiku Gaismas Templī tā arī ne
bija paguvis lāga orientēties šā Tempļa koridoros. Te viss 
bija izveidots tik neparasti, ka iegaumēt tādu izkārtojumu
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bija gana sarežģīti. Jaroslavs tikai divas vai trīs reizes bija 
ienācis šajā Gaismas Tempļa daļā un to vienu reizi, kad 
bija nejauši apmaldījies. Viņš kā pa miglu iztēlojās, kā no 
otras puses var nokļūt pirmā līmeņa vajadzīgajā koridorā.

Izejot cauri daudziem koridoriem, zēns ieraudzī
ja kāpnes, kas vienlaikus savienoja Gaismas Tempļa trīs 
līmeņus. “Vilcēns” centās nomierināties un sakoncen
trēties. Viņš atcerējās, ka gadījumos, kad neredzi ceļu, 
nepieciešams atvērt savu sirdi un pacensties sajust ar to. 
Mūsdienu valodā sajušanu ar sirdi dēvē par intuīciju.

Šī pati intuīcija virzīja viņu uz augšu, un viņš pa tre
pēm uzkāpa vienu līmeni augstāk. Nomācis otrajā stāvā, 
viņš metās atpakaļ un atrada sāntrepes, kas veda uz pir
mo līmeni. Nokāpis pa tām, zēns atradās pirmajā līmenī 
no otras puses. Pēc kāda laika viņš jau bija ārā un, ko 
kājas nes, metās uz “Vilka mājokli”.

Bērni negulēja un gaidīja Jaroslavu. Marina bija kopā 
ar viņiem. Visu sejas bija satrauktas. Ieraudzījuši draugu, 
viņi bija gatavi mesties tam virsū.

-  Nu kur tu tik ilgi biji? -  jautāja Aleksandrs.
-  Mēs esam galīgi nomocījušies, tevi gaidot! -  iesau

cās Nastja.
-  Es tevi tūlīt nožmiegtu! -  izsaucās Lada, bet tā vie

tā cieši viņu apkampa, un meitenes acīs sariesās asaras.
-  Mēs domājām, ka esi notverts!

-  Vai vēl sliktāk, -  Marina satrauktā balsī sacīja.
Viss ir kārtībā, -  Jaroslavs apmierināti atbildēja.

-  Galvenais, ka mūsu izgājiens ir laimīgi beidzies, lai gan, 
bez šaubām, risks bija liels, -  paskatījies uz viņu, piebilda 
Aleksandrs. Jaroslavs pasmaidīja un mazliet nomierinā
jās. -  Tagad mums galvenais ir dokumentu noslēpt pēc 
iespējas drošākā vietā, -  Jaroslavs sacīja, -  un pie pirmās
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izdevības doties uz grāmatu glabātuvi, lai paņemtu Rūnu 
krājumu un iztulkotu Rūnu zīmes.

-  Ks jau Sašam sacīju, -  Marina teica, -  tie ir Rūnu 
raksti, un tas nozīmē, ka informācijas izlasīšanai te ir 
četri slāņi. Ja mēs darīsim tā, kā tu gribi, tad mēs varē
sim izlasīt tikai virspusējo slāni, vienīgi virspusējo.

-  Es zinu, -  noburkšķēja Jaroslavs. -  Taču tas ir la
bāk, nekā neizlasīt vispār neko, vai ne tā?

-  Tev, protams, ir taisnība, -  Marina piekrita.
-  Es ļoti priecājos, -  piebilda Lada, -  ka mēs tagad 

esam visi kopā un viss ir labi beidzies, bet tomēr es uz
skatu, ka laiks doties gulēt, kamēr neviens nav attapies, 
ka neatrodamies savās gultās. Jāceļas būs pēc trijām 
stundām.

-  Jā, iesim! -  Nastja piekrita. -  Jūs, puiši, esat malači!
Meitenes apkampa savus varoņus un klusi devās uz

savu istabu. Bet Marina pameta “Vilka mājokli” un devās 
uz “Lapsas alu”. Zēni ātri izšķīrās un likās savās gultās, 
taču lielo pārdzīvojumu iespaidā vēl ilgi nevarēja iemigt. 
Jaroslavs dega nepacietībā ātrāk atšifrēt tekstu, kuru viņi 
bija dabūjuši Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita mācību telpā. 
Zēns juta, ka tagad viņš vēl par soli ir pietuvojies noslē
puma atklāšanai.



Zilbes un to Tēlaina būtība 
sensenajā valodā

No rīta Jaroslavs, Aleksandrs un meitenes pamodās 
ar grūtībām. Viņi centās, cik spēja, sakārtoties pirms 
brokastīm rīta rosmes laikā, bet tik un tā varēja redzēt, 
ka aizvadīta vētraina nomoda nakts.

Mācību diena sākās ar Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita 
Stundu. Un viņiem par katru cenu vajadzēja izskatīties 
možiem, lai novērstu aizdomas. Turklāt bērni nezināja, 
vai viņš ir pamanījis, ka nekaunīgā kārtā nozagts vēr
tīgs dokuments, iespējams, tāds, kas viņu kompromitē. 
Tas bija tikai Laika jautājums. Agri vai vēlu viņš atklās, 
ka tīstokļa nav. Zēni jau iztēlojās, cik neizsakāmi nikns 
viņš kļūs, uzzinājis par notikušo. Tāpēc Jaroslavs nolēma 
viņa Stundās būt maksimāli aktīvs un vērīgs. Viņš saņē
mās un iegāja mācību telpā, kuru viņi ar Aleksandru šajā 
naktī bija apmeklējuši. Viņa skatiens neviļus slīdēja pa 
grāmatu statni, kurš atradās telpas viņā galā un aiz kura
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viņi ar Aleksandru bija slēpušies. Lai sevi nenodotu, zēni 
centās uz to pusi neskatīties.

Kad pirmā gada audzēkņi iegāja klasē, Seno Valodu 
Glabātāja vēl nebija. Viņš telpā ienāca pēkšņi un sarunu 
uzsāka, pirms bija sasniedzis tāfeli.

-  Iepriekšējās nodarbībās mēs runājām par Seno Va
lodu Tēlainību. Mēs analizējām vispārējus jautājumus 
un minējām piemērus, saistitus ar atsevišķu Burtu zīmju 
tēlainību. Pienāks Laiks, un mēs pievērsīsimies konkrē
ti tās valodas apguvei, kuru mūsdienu filologi dēvē par 
Senkrievu un Pirmslāvu valodu. Bet sensenais nosau
kums ir Senslāvu valoda. Tā ir viena no pašām Senāka
jām rakstības un runas formām, kurai ir savs izcelsmes 
avots, un tās ir Rūnu zīmes.

Vienā no iepriekšējām nodarbībām mēs runājām par 
to, kā, savienojot dažādus Tēlus, piemēram divus tēlus, 
tiek radīts trešais Tēls. Es jums minēju piemēru no Šu- 
meru valodas un Sanskrita. Vai atceraties? Savienojot 
Sanskrita Tēlus ’’Zvaigzne, Zvaigznājs” ar Tēliem “Ceļš, 
kustība”, iegūstam Tēlu “Liktenis”. Tagad ir pienācis laiks 
parakties dziļāk un analizēt konkrētus Tēlus, kuri nākuši 
no mūsu Senās valodas un dažādās redakcijās iekļuvuši 
daudzu Seno Valodu sistēmās.

Vispirms tiksim skaidrībā ar Glabātāju terminoloģiju. 
Es domāju, ka esat pārliecinājušies, ka mūsu Mantojuma 
sākotnējā, senā uztvere visai atšķiras no mūsdienu zināt
niskajiem priekšstatiem. Lai gan jāteic, ka zinātne, kaut 
arī lēniem, tomēr drošiem soļiem tuvinās Glabātāju Zi
nāšanām. Sladagors jums droši vien teica, ka mūsdienu 
vēsturiskās atmiņas dziļums ir apmēram 13 tūkstoši gadu, 
ka principā šis datējums attiecas uz Grēku plūdiem un 
tiem sekojošo Ledus laikmetu. Bet vēsturnieki kļūdaini
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secināja, ka pirms tam bija eksistējuši cilvēkveidīgie pēr
tiķi, proti, neandertālieši. Vai atceraties? Vēsturnieki to, 
kas notika pirms tā dēvētās neolīta revolūcijas, attiecīgi 
dēvē par pirmsvēstures periodu, proti, bija kaut kādas 
Seno civilizāciju priekšteces, kuras pēc tam uzplauka. 
Tās ir Šumera, Akada, Ēģipte, Babilona, Asīrija, Feniķija, 
Persija, Indija, Ķīna, Grieķija un Roma. Ar daudzām no 
šīm Senajām kultūrām jūs iepazīsies turpmākajos mācī
bu gados. Tātad Zintnieki-Glabātāji un mūsdienu vēs
turnieki jēdzienu “sens” uztver visai atšķirīgi. Tāpēc mēs 
Stundu iesākām tieši ar to. Jums jāsaprot, ka šie jēdzieni 
ir relatīvi, proti, galvenais kritērijs ir vēsturiskās atmiņas 
dziļums. Viena lieta, kad vēsturiskās atmiņas dziļums ir 
tikai 13 tūkstoši gadi, un visa vēsture sākas no Atlantīdas 
bojāejas un tai sekojošajiem Grēku plūdiem un Ledus- 
laikmetam. Un pavisam kas cits, kad vēsturiskās atmiņas 
dziļums ir 1,5 miljardi gadu. Piekrītat, ka atšķirība ir.

Protams, Mantojumu, kas nāk no tāda dziļuma, sargā 
ļoti šaurs senās Gudrības Glabātāju Loks. Zintnieku lie
lākā daļa apmierinās ar daudz pieticīgāku periodu, kuru 
viņi aptver atbilstoši savas uztveres spektram, -  apmē
ram miljons gadu. Taču arī tas ir nesalīdzināmi vairāk 
par 13 tūkstošiem gadu.

Tātad mēs runājam par laika posmu, teiksim, pirms 
5-7 tūkstošiem gadu. Vēsturniekiem tā ir sirma Senatne. 
Bet, ja mēs runājam par mūsu uztveri, tad to diezin var 
dēvēt par tādu Senatni. Ja mēs par Senatni uzskatīsim to, 
kas bija pirms 5-7 tūkstošiem gadu, tad ar kādiem vār
diem lai apzīmē periodu apmēram pirms miljona gadu?

Tāpēc jums vispirms ir jāsaprot tas, ka jēdziens “Se
natne” Glabātājiem un oficiālajai vēstures zinātnei būtiski 
atšķiras. Glabātāju izpratnē jēdzienā “Senatne” ietilpst tas
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viss, kas notika pirms Grēku plūdiem un Ledus laikme
ta perioda, proti, tas viss, kas bijis līdz tam, kad cilvēce 
no alu cilvēka stāvokļa pārgāja uz akmens laikmetu. Viss 
pēc tam sekojošais ir jau mūsdienas. Man bija svarīgi iz
skaidrot jums šo momentu.

Tagad mēs analizēsim dažas zilbes, kas no Senajām 
valodām, proti, no tās pirmvalodas, kurā visa cilvēce 
runāja Laikā pirms Grēku plūdiem, ir nonākušas līdz 
mums. Starp citu, vārdi “Grēku plūdi” tautā līdz šim lai
kam tiek lietot, lai apzīmētu kaut ko tik senu, kas vairs 
neietilpst mūsu uztverē. Pirms Grēku plūdiem nozīmē 
kaut ko tik vecu, kas vairs nav aktuāls. Te ir ko padomāt.

-  Piedodiet, Skolotāj, -  iejautājās Svjatoruss, -  jūs 
teicāt, ka tādā valodā runāja gandrīz vai visa cilvēce. Bet 
kā tad ir ar citu Tautu pārstāvjiem? Kuras tad ir mūsu 
saknes? Vai visa cilvēce ir cēlusies no vienas saknes?

-  Protams, nē. Dažādiem cilvēkiem ir dažāda izcel
sme. Rasu ģenēzes teorija, proti, dažādu rasu -  mongo- 
loīdu, eiropeīdu, negroīdu un citu rasu veidošanās pro
cess drīzāk ir uzskatāma par politisku ideoloģiju, kas 
balstīts uz toleranci un iecietību, nevis uz zinātnisku pētī
jumu rezultātiem. Mums ir precīzi dati par to, ka daudzi 
zinātnes pārstāvji lieliski saprot: rasu ģenēzes teorijā ne 
viss ir tik gludi, kā gribētos, un ļoti daudzi jautājumi pa
liek bez atbildes. Bet šī versija ir valdošā tāpēc, lai izvai
rītos no nacionāla rakstura sadursmēm un konfliktiem. 
Lai gan starpnacionālo problēmu dinamika mūsdienu 
sabiedrībā rāda, ka tāda pieeja konfliktu novēršanai ne 
sevišķi sevi attaisno. Patiesībā dažādi cilvēces veidi jeb, 
kā tagad saka, rases, tapa atšķirti cita no citas un tās ne
saista asinsradniecība. Smalkajā plānā, protams, visu pa- 
saulsēkā pastāvošo enerģētiski saista Garīgā Radniecība.
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Viss ir vienota Dzimta-Visaugstākais, un daudzās Dvē
seles un Dzīvības formas -  tikai Viņa izpausme. Bet šai 
Radniecībai ir cits raksturs -  Garīgs. Šajā līmenī, neap
šaubāmi, mēs visi esam Savieši -  Svaroga pēcteči. Mums 
jādzīvo atbilstoši savai dievišķajai iedabai, cits citam pa
līdzot, rūpējoties citam par citu un par Māmuļu Zemi.

Bet, kas attiecas uz valodu sistēmu, tad neapšaubā
mi katrai Tautai bija sava valoda. Taču pirmvaloda, no 
vienas puses, sevī apvienoja mūsdienu starptautiskās va
lodas īpašības, bet no otras puses, tā ir sakrāla valoda, 
kurā tika izteikta dziļā daudzlīmeņu Gudrība. Tā bija 
Priesteru, Magu un Brīnumdaru valoda, kā arī Zintnieku 
un viņiem padoto -  valdnieku un kņazu -  starptautiskās 
saziņas valoda. Šajā valodā tika nodota Gudrība. Šī va
loda nemainījās, tāpēc ka attieksme pret to bija ļoti sau
dzīga. Tā nebija sadzīves valoda, tā bija sakrāla valodas 
sistēma. Tieši ar to mēs palēnām sākam iepazīties, bet 
dziļāk iepazīsimies nākamajos gados, mācoties un kļūs
tot par Zintniekiem. Spilgts mūsdienu valodas piemērs ir 
latīņu valoda, kas ir dievkalpojumu valoda katoļu baznī
cās, klasiskā arābu valoda un it sevišķi tās daudzveidī
ba korānos, slāvu baznīcas valoda kā austrumu kristīgās 
baznīcas valoda.

Tātad pirmā zilbe, ar kuru mēs iepazīsimies un kura 
līdz mums ir atnākusi no Zintnieku pirmvalodas, ir zilbe 
RA. Tas ir Tēls, kas atnācis no Runām. Tā nozīme ir di
žena un daudzveidīga.

Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits ar lieliem burtiem uz 
tāfeles uzrakstīja zilbi “RA”.

-  Pierakstiet un atcerieties tās nozīmi. RA nozīmē 
Gaismu, Dievišķo mirdzumu un apgaismību, proti, sā
kotnējās Dzīvās Gaismas plūsmu, Patiesības Gaismu,
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kurā radās Dzīvība visās tās izpausmēs. Šī plūsma nore
gulēja un norobežoja visas telpas, dimensijas un realitā
tes, noregulēja visu Dzīvi visos Kosmosos, pasaulēs un 
Zemēs.

-  Iespaidīgi, -  nočukstēja “lapsēns” Igors Jaroslavam 
aiz muguras.

-  Un kā vēl, -  iesmējās Virrits. -  Protams, runa ir 
par tik dziļiem jēdzieniem, ka daudzi cilvēki nevar tos 
visā pilnībā apzināties un uztver tikai daļu no šā vare
nā spektra. Šī Zintnieku Senā valoda cilvēkiem tika dota 
vārda tiešā nozīmē jau pirms Grēku plūdiem. Kādi vārdi 
krievu valodā jums ir zināmi ar zilbi “RA”.

-  Радость (tulkojumā -  prieks), -  kāds pateica.
-  Pareizi, -  atbildēja Rūnu Rakstu Zinātājs. -  Proti 

Ra klātbūtne, Dievišķās Gaismas klātbūtne. No šejienes 
mēs secinām, ka Prieks ir nepieciešams Izziņas ceļā, un, 
ja cilvēks ir priecīgs, tas nozīmē, ka viņš kaut ko ir sapra
tis un apzinājies. Prieks ir cilvēka īpašs stāvoklis. Tas ir 
stāvoklis, kad cilvēks ir Gaismas pilns un viņš ir gatavs 
ar Gaismu un siltumu dalīties ar citiem. Vēl kādi vārdi?

-  Радуга (tulkojumā -  varavīksne).
-  Kas man palīdzēs atrast šā vārda jēgu?
-  Ja atļausit, Skolotāj, -  Marina bikli iesāka.
-  Atļauju!
-  Радуга ir Дуга Pa, proti, saules loks.
-  Pareizi. Taču līdztekus šai nozīmei ir vēl arī cits Tē

lains konteksts, kas ir nevis pretrunā ar tavu skaidrojumu, 
bet papildina to. Tātad runa ir par zilbēm RA-DU-GA. 
Pagaidām mēs ar tām neesam iepazinušies, bet, lai jūs 
orientētos, pateikšu: zilbe “DU” nozīmē “divi un vairāk”, 
bet par zilbi “GA” mēs parunāsim nākamajā Stundā. Tā 
nozīmē “Ceļš, kustība”. Jūs jau varējāt šo zilbi iegaumēt
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tajā Stundā, kad mēs minējām Sanskrita un Šumeru va
lodas piemērus. Bet, ja neesat iegaumējuši, tagad varat 
atsvaidzināt atmiņu. Tātad ko mēs iegūstam, savienojot 
“Ra”, “Du” un “Ga” Tēlus?

-  Vairāk nekā divus mirdzošus saules ceļus, -  sacīja 
Jaroslavs.

Rūni Rakstu Zinātāja Virrits vērīgi paraudzījās uz 
viņu. ļaroslavs tūdaļ nomāca visas domas un sakoncentrē
jās gluži vienkārši uz viņa acu krāsu, nedomājot neko citu.

Viss ir pareizi, ja runājam par krāsu daudzumu 
varavīksnē no sarkana līdz violetam, -  teica Marina un, 
tāpat kā citi “vilcēni” un “lapsēni” ierakstīja skaidrojumu 
savās Zintnieku grāmatās.

Zilbe “RA” ir  sastopama daudzās slāvu mūsdienu 

valodās. Un visās tajās šis Tēls ir  saistīts ar Gais

mu, siltumu, spīdēšanu, apgaismību.

ж

-  Kā jūs analizēsit vārdu РАНО (tulkojumā -  agri)?
Ra-No -  gaismas trūkums vai vāja, blāva gaisma.

Arī nepietiekami gaišs, lai kaut ko darītu, proti, runa ir 
par Laiku pirms rītausmas, -  sacīja Aleksandrs, arī cenz
damies izskatīties možs.

-  Tagad -  ПОРА (tulkojumā -  ir Laiks). Analizējiet 
šo vārdu.

-  Ро-Ra, proti, pēc Saules, pēc gaismas, proti, Saule 
ir uzlēkusi, ir pienācis laiks, ko darīt.

-  Bet tagad padomāsim par vārdu “страда” ( tulko
jumā -  pļaujas laiks). Vai zināt, ko šis vārds nozīmē sen
krievu valodā?
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Mācību telpā valdīja klusums. Rūnu Rakstu Zinātājs 
pavīpsnāja. Acīmredzot priecājās, ka pirmgadniekiem 
uzdevis gana sarežģītu uzdevumu. Marina ar Lādu sāka 
sačukstēties. Pēc tam Marina pacēla roku. Rūnu Rakstu 
Zinātājs ar skatienu deva zīmi, lai viņa atbild.

Г, ,1
c

Страда Senkrievu valodā nozīmē pļaujas laiku, 

proti, ieguldītais darbs dod rezultātu. a
-------------------------------------------- --------1

-  Es domāju, ka “da” ir pasniegšana, devums, dāvinā
jums. Tas ir kāds process, kas paver Dievišķo gaismu, proti, 
dod atdevi. Tā var būt raža gan tiešā, gan pārnestā nozī
mē. Raža kā darba augļi, proti, par dvēseles ieguldīšanu.

Rūnu Rakstu Zinātājs vienlaikus bija izbrīnīts un ap
mierināts. Jaroslavs nodomāja, ka meitene ir kļūdījusies, 
bet Skolotājs sacīja:

-  Pareizi. Tu mani pārsteidzi, Marina. Es nedomāju, 
ka kāds no jums spēs izskaidrot šo vārdu. Acīm redzot, 
tev ir tādas spējas, ka vari uztvert Senās Valodas.

Visa mācību gada laikā Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits 
nevienam no pirmā gada audzēkņiem neko tamlīdzīgu 
nebija teicis. Jaroslavs nodomāja, ka arī viņam centīgāk 
jāmācās un vēl dziļāk jāizprot Tēlu savienošanas būtība, 
lai nopelnītu tamlīdzīgu uzslavu. Turklāt viņš saprata, ka 
arī pats varēja nojaust, ko vārds “страда” nozīmē. Pēkšņi 
viņš sajuta, ko Skolotājs jautās, un viņš jau zināja atbildi. 
Tiklīdz Rūnu Rakstu Zinātājs atvēra muti, bet vēl nebija 
paguvis neko pateikti, Jaroslavs jau pacēla roku. Skolotājs 
izbrīnīts paraudzījās uz viņu, un tad zēns saprata, kādā 
stāvoklī atrodas.
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-  Tu, Jaroslav, gribi analizēt nākamo vārdu, pat nezi
not, kas tas ir? -  smīkņāja viņš. Daži zēni no “lapsēnu” 
grupas iesmējās. -  Drosmīgi, ļoti drosmīgi. Un kā tad ir 
analizējams tas vārds, kuru es tikko gribēju minēt?

Atkāpties vairs nebija iespējams, tāpēc Jaroslavs in
stinktīvi atbildēja:

-  Jūs gribējāt vaicāt par vārdu СТРАДАНИЕ (tulko
jumā -  ciešanas). Tas ir tulkojams kā ražas trūkums. Vis
ticamāk šis vārds, raugoties no Zintnieku un I^riesteru 
senvalodas viedokļa, neattaisno tās cerības un pūliņus, 
kas ieguldīti. Proti, cilvēki ir ieguldījuši Dvēseli, bet atde
ves nav. Piemēram, zemnieks veselu gadu ir nopūlējies, 
bet sausuma dēļ nekas nav izaudzis. Viņš izjūt ciešanas, 
proti, ražas trūkumu.

Rūnu Rakstu Zinātāja sejā atspoguļojās izbrīns. Bija 
redzams, ka Jaroslavs trāpījis naglai uz galvas un ka Sko
lotājs gribējis jautāt tieši par šo vārdu, un turklāt, tas ir 
skaidrojams tieši tā.

-  Nu, ko Jaroslav, redzu, ka tu gūsti panākumus Senā 
Mantojuma apguvē. Pārtraukumā pienāc pie manis uz 
pāris vārdiem.

Jaroslavs pamāja, lai gan perspektīva palikt divatā ar 
Virritu izskatījās ārkārtīgi nepievilcīga. It īpaši pēc nakts 
piedzīvojumiem, kuri norisinājās pirms sešām stundām.

Marina, tu ar Lādu nāci pie secinājuma, ka zilbe 
“DA” nozīmē došanas procesu. Vai man ir taisnība?

-  Jā, Skolotāj!
-  Interesanti, vai jūt to agrāk zinājāt?
-  Nē, Skolotāj.
-  Jūsos sāk pamosties Dzimtas Atmiņa. Būtībā tā arī 

ir, ka viena no šīs Zilbes nozīmēm ir tieši došanas pro
cess, proti, pasniegšana. Sanskrita zilbe “DA” tieši tādā
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nozīmē arī tiek lietota. It sevišķi, kad tā atrodas vārda 
beigās. Tādā gadījumā tā runā par došanas procesu, kurā 
devējs ir tas, par kuru ir runa. Taču šo Tēlu var uztvert 
ari citādi. Tā zilbe “DA” apliecina kaut ko pareizu un gai
šu, proti, runa ir par savstarpējo saistību ar cilvēka Dzī
ves sūtību.

-  Piedodiet, Skolotāj, -  ierunājās Svetodara no “Lap
sas alas”, -  bet vai zilbe “DA” runā arī par Dzīves sūtības 
īstenošanu?

-  Tieši tā. Zilbe “DA” nozīmē Dzīves sūtības īsteno
šanu un to, kas var tuvināt šo īstenošanu. Bet cilvēka sū
tība nozīmē nevis kaut ko saņemt no dzīves, bet atdot 
tai, ieviest tajā ko jaunu, gaišu un labu. Tāpēc “DA” no
zīmē gan Dzīves sūtības īstenošanu, gan arī dāvāšanas, 
došanas procesu.

Analizējot vārdus, mēs saskaramies ar kāda Tēla uz
tveres tehnoloģijas paplašināšanu. No viena puses, mēs 
zināšanas par Tēliem izmantojam, lai izdibinātu vārdā 
ieslēpto dziļāko būtību. Bet saikne ir divpusēja. Analizē
jot vārdus un vingrinoties noteikt to iekšējo būtību, mēs 
atveram sev Burtu un Zilbju Tēlu citas šķautnes. Vai tas 
visiem ir skaidrs? Tātad -  jo labāk izproti Tēlus, jo efek
tīvāk var analizēt vārdus. Bet jo vairāk vārdus analizē, jo 
labāk izproti Tēlus. Un tā līdz bezgalībai. Pilnībai, kā zi
nāms, robežu nav.

Tagad mums būs neliels pārtraukums. Atpūtieties, 
bet pēc tam mēs turpināsim analizēt vārdu Tēlus un tre
nēsimies noskaidrot to iekšējo būtību, izmantojot savas 
sajūtas un intuīciju. Bet tu, Jaroslav, pienāc pie manis.
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Tēlu veidošanas 
prakse

-  Tu, Jaroslav, šodien savā Garīgajā attīstībā pacēlies 
par vienu pakāpienu augstāk, -  Rūnu Rakstu Zinātājs 
Virrits mierīgi sacīja “vilcēnam” pārtraukumā starp di
vām nodarbībām.

-  Piedodiet, Skolotāj, es ne visai saprotu, par ko ir 
runa.

-  Runa ir par taviem panākumiem izziņās procesā, 
pusaudzi. Es domāju, ka to tu labi saproti. Tev labi strā
dā galva, un, ja tu neslinkosi un liksi tai darboties arī 
turpmāk, tad visai drīz kļūsi par ievērojamu cilvēku Senā 
mantojuma izziņas jautājumos. Katrā ziņā tu varēsi uz
tvert Seno Zināšanu gana plašu spektru, protams, ja ne
novērsīsies no izraudzītā ceļa.

-  Jā, Skolotāj.
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-  Bet tagad ej un atbrīvo savu apziņu no jautājumiem 
un nevajadzīgām domām. Šajā Stundā es gaidu no tevis 
vēl pārliecinošākas un dziļākas atbildes.

Pēc kāda laika “vilcēni” un “lapsēni” jau sēdēja mācī
bu telpā, un Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits iesāka nākamo 
Stundu:

- Mēs turpināsim strādāt ar Tēliem. Tā ir praktiska 
nodarbība, tāpēc sagaidu, ka jūs maksimāli koncentrēsit 
uzmanību. No tā, cik efektīvi jūs iemācīsities savienot 
Tēlus, ir atkarīgs daudz kas vairāk, nekā patlaban spējat 
iedomāties. Nāks laiks, un jūs sapratīsit, cik tas bija sva
rīgi. Bet, ja jūs šo virzienu neapgūsit, vēlāk panākt noka
vēto būs daudz grūtāk. Atgādināšu jums dažu to zilbju 
nozīmi, ar kurām mēs tagad strādāsim. Kurš atceras? Bet 
tagad pierakstiet savās Zintnieku grāmatās.

RA -  gaisma, mirdzums, apgaismība. Par to mēs ru
nājām iepriekšējā nodarbībā.

GA -  ceļš, kustība, mērķtiecīga plūsma, kurai ir savs 
avots un kura virzās uz kādu konkrētu mērķi.

ТАJ -  augstiene, nobeigums, kaut kā robeža.
GO -  pamats, Noteikums, arī Mazā Lāča Zvaigznājs -  

Zemuns.
DA -  Dzīves sūtības īstenošana, kaut kā apliecinā

jums, rīcība atbilstoši Pasaulsēkas Likumiem un savai 
Dzīves sūtībai. Došana.

AR -  Zeme, apdzīvota un iekārtota teritorija, kur cil
vēki dzīvo harmonijā ar apkārtējo pasauli.

NO -  kaut kā trūkums, vāja izpausme.
Pierakstījāt?
-  Labi. Tagad vingrināsimies Tēlu savienošanā un 

centīsimies izprast tajos ieslēpto domu. Vai esat dzirdēju
ši vārdu “Гать” (tulkojumā -  čiksts)?
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Dažu zilbju nozīme, kuru Tēli ir nākuši no se
nās Magu, Brīnumdaru un Burvju valodas
DA -  Dzīves sūtības īstenošana, kaut kas Gaišs, 
aizsākumu paverošs.
GA -  ceļš, kustība, pārvietošanās.
RA -  Gaisma, spīdēšana, apgaismība.
Du -  divi un vairāk.
Na -  plakne, virsma, noteikta telpa.
TAJ -  augstiene, nobeigums, kaut kā robeža.
GO -  pamats, Noteikums, arī Mazā Lāča Zvaig
znājs -  Zemuns.
AR -  Zeme, apdzīvota un iekārtota teritorija, kur 
cilvēki dzīvo harmonijā ar apkārtējo pasauli.
NO -  kaut kā trūkums, vāja izpausme.

Neviens neatsaucās.
-  Lieliski. Tad centīsimies izanalizēt šā vārda jēgu, 

nezinot tā nozīmi. Atgādināšu, ka Burts “T” nozīmē 
“Твердо” (tulkojumā -  ciets) un tā Tēlainā nozīme aplie
cina stingrumu, cietību, tvirtumu.

-  Burtiski iznāk “ceļa apliecināšana”, -  domīgi teica 
Jaroslavs vairāk sev, nekā Rūnu Rakstu Zinātājam. Un 
tomēr Skolotājs vērīgi raudzījās uz viņu. Jaroslavs sapra
ta, ka jāturpina, un izteica pirmo domu, kas ienāca prā
tā: -  Es domāju, ka apliecināšana šeit nozīmē ierīkošanu, 
celtniecības procesu, proti, ceļa apliecināšanu, izraudzītu 
maršrutu pa kādu vietu.

-  Labi, Jaroslav, -  sacīja Rūnu Rakstu Zinātājs, -  tu 
esi uztvēris pašu Tēla būtību. Šis vārds nozīmē purvai
nā vietā ierīkotu ceļu, proti, ceļu cauri purvam. Tas ir
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nostiprināts ceļš. Bet kas izanalizēs vārdu “Пурга” (tul
kojumā -  sniegputenis)?

-  Es domāju, ka sakne “pur” nozīmē ierobežotu re
dzamību, ka nevar redzēt pilnā apjomā, -  sacīja Marina. 
-  Tātad šis vārds nozīmē aizsmidzinātu ceļu ar ierobežo
tu redzamību.

-  Jūs šķetināt vārdus kā dzīparus, -  Rūnu Rakstu Zi 
nātājs Virrits apmierināti noteica. -  Taču virzīsimies tā
lāk. Bet ko apzīmē vārds “Taūra”(tulkojumā -  taiga)?

-  Ceļa gals, tālāk ceļa nav! -  iesaucās Lada.
-  Ko nozīmē valsts “Таиланд” (tulkojumā -  Taize

me), ja mēs to izanalizēsim no Tēlu skatpunkta?
-  Ja “land” ir zeme, teritorija, tad iznāk, ka Taizeme 

ir apdzīvotas teritorijas robeža, tālāk ir okeāns, -  sacīja 
Jaroslavs.

-  Skolotāj, vai atļausit papildināt? Vārdam “land”, kas 
mums ir zināms, pateicoties angļu valodai, ir tāda pati 
sakne kā slāvu vārdam “lan”. It sevišķi ukraiņu valodā šis 
vārds ir plaši izplatīts. -  Marina paspīdēja ar savām zinā
šanām.

Rūnu Rakstu Zinātājs klusēdams māja ar galvu.
-  Labi. Padarīsim uzdevumu sarežģītāku. Lūk, vēl 

viena zilbe, lai jūs varētu patrenēties. Tūdaļ mēs ar to 
strādāsim. Tātad rakstām “OR” -  spēks, varenība. Parau
dzīsimies, kā šī zilbe pārveidosies, kad mēs ar to strādā
sim un pievienosim tai citus Burtus un zilbes, piemēram, 
mums jau zināmo zilbi “DA”. Ko mēs iegūstam?

-  Orda, -  teica kāds no “vilcēniem”.
-  Pareizi. Tagad ir pieņemts uzskatīt, ka orda ir ne

vadāma mežonīgu ļaužu masa, kas gluži kā siseņu bars 
uzbrūk citām Tautām un iekaro tās nolūkā atņemt go
dīgā darbā iegūtu īpašumu. Bet orda senajā nozīmē ir
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spēks, kas aizved pie Dzīves sūtības īstenošanas, proti, 
tas Spēks, kas spēj atjaunot zaudēto līdzsvaru.

г

c
Vārda “Orda” nozīme mūsdienu izpratnē ir ļoti 

mainījusies. Tagad mēs ar šo vārdu saprotam ie

karotāju un laupītāju nevadāmu karapulku. Bet 

sākotnēji šis vārds nozīmēja Gaišu spēku, kas at

jauno un saglabā līdzsvaru.

J

Kaut ko līdzīgu mēs vērojam, strādājot ar vārdu “Or
denis”. Šis vārds sastāv no diviem tēliem -  no “Op” un 
“День” ( tulkojumā -  diena). Ko nozīmē “Or”, to jau mēs 
izanalizējām. Bet vārda “deņ” pamatu veido skaidrības, 
siltuma, redzamības Tēls. Pievērsiet uzmanību šādam 
momentam: kad mēs labāk redzam -  dienā vai naktī?

-  Protams, dienā, -  vienā balsī uzreiz atbildēja vairā
ki skolēni.

-  Lūk, tā ir galvenā īpašība, kas ieslēpta šā vārda Tēlā. 
Dienas gaismā nevar paslēpties, kā tas ir nakts tumsā. Jūs 
jau esat apguvuši Vissenākās vēstures periodizāciju un 
iepazinušies ar laikmetu klasifikāciju. Vai taisnība? Lai 
gan es atceros, ka daži no jums Glabātāja priekšā ne vi
sai spīdēja ar savām zināšanām. -  Rūnu Rakstu Zinātājs 
greizi pasmīnēja, bet tad turpināja: -  Bet pat ar visele
mentārākajām zināšanām ir gana, lai saprastu, ka dienā 
redzamība un zināšanas ir daudz plašākas nekā naktī. 
Naktī bez mākslīgā apgaismojuma neiztikt -  ja tā nebūs, 
jūs absolūti neko neredzēsit. Tas attiecas gan uz dienas 
kā diennakts daļas nozīmi, gan uz visu Tretajugas laik
metu, proti, Svaroga Dienu. Vai tas ir skaidrs?
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-  Jā, Skolotāj.
Tātad vārds “Орден” (tulkojumā -  ordenis) sevī ie

tver Tēlainu pamatu -  “izgaismošanas, izpausmes spē
ku”. Tas ir spēks, kuram pateicoties viss kļūst skaidrs. Tā 
ir noteikta organizācija, iespējams, armija vai kāda cita 
struktūra, kas kaut ko izgaismo, proti, tā cenšas atvairīt 
nakts tumsu un atgriezties atpakaļ pie Saules Gaismas -  
pie sākotnējām Zināšanām un Vissvētākās Senās Gudrī
bas. Tātad “Ordenis” pirmām kārtām ir Garīga organi
zācija, kas radīta Gaišiem mērķiem. Tādi mērķi var būt 
cīņa ar ienaidnieku, kurš nostājies uz sevis un citu iznī
cināšanas tumšā ceļa, vai gluži vienkārši cilvēku garīga 
apgaismošana noteiktā teritorijā, lai paplašinātu viņu uz
tveri. Es gribu zināt, kāpēc neviens nepieraksta tos vār
dus, kurus mēs analizējam? Vai jūs uzskatāt, ka pirmajā 
reizē tos iegaumēsit?

Skolēni tūdaļ steidzīgi sāka rakstīt.
- Tagad pacentīsimies Tēlam “Or” piešķirt mazliet 

citādu formu. Kas pateiks, kāda burtu zīme ietver sevī 
Seno Zināšanu nodošanas mērķtiecīgu plūsmu?

Marina pacēla roku.
-  “Glagoli”, Skolotāj, proti, mūsdienu krievu valodas 

burts “g”.
-  Pareizi. Un kas būs, ja mēs savienosim tēlus “G” un 

“Or”?
-  “Gor” -  kāds no klases noteica, bet Jaroslavs papil

dināja:
-  Mērķtiecīgs spēks. Es domāju, ka runa ir par to, ka 

esošais spēks ir virzits kādā noteiktā gultnē.
-  Attīsti tēmu tālāk.
-  Es domāju, ka runa ir par mērķu izvirzīšanu un 

par šo mērķu sasniegšanu.
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- Labi, Jaroslav. Citiem vārdiem “Gor” ir tiekšanās 
pēc kaut kā.

Skolēni atkal sarosījās, cenšoties savās Zintnieku grā
matās ierakstīt iegūto informāciju.

-  Tagad aplūkosim tādu vārdu kā “Гора” (tulkojumā -  
kalns). Ko tas nozīmē?

-  Tieksmi pēc kaut kā gaiša, -  Marina iesāka.
-  Te taču ir zilbe “Ra”! -  izsaucās Lada. -  Runa lai

kam ir par saknes “Gor” un “Ra” savienojumu. Ja “Gor” 
apzīmē tieksmi, bet “Ra” -  izgaismošanu, tad šeit viss ir 
acīmredzams. Tieksme pēc gaismas.

- Bet kādā sakarībā šeit ir kalnaina vieta? -  jautāja 
Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits.

Skolēni ieslīga domās. Viņu sejās atspoguļojās sa
sprindzinājums, meklējot atbildi uz šo sarežģīto jautā
jumu. Tiešām, ja vārds “Гора” nozīmē centienus pēc 
apgaismības, tad kā lai to sasaista ar kalnainu vietu. Ja
roslavs neviļus atcerējās savu vīziju Mūžības Tunelī, bet 
Nastjai acu priekšā pazibēja tās ainas, kuras ne tik sen 
bija redzējusi. Gan tur, gan tur bija kalni. Ar kalniem ir 
saistīts tas noslēpums, kuru Rūnu Rakstu Zinātājs tik rū
pīgi sargāja, bet tomēr nespēja nosargāt no pirmkursnie
ku piecinieka tīkojumiem.

-  Skolotāj, es domāju, ka kalni veicina Garīgo iz
augsmi un pilnveidošanos. Lūk, tāpēc kalnos ir tik daudz 
vientuļnieku un Tempļu, -  teica Marina. -  Piemēram, 
mūsu Gaismas Templis un Kalnu Mītne. Tāpat par cilvē
ces Garīgajiem centriem ir uzskatāma Tibeta un Hima- 
laji, Urālu un Altaja kalni Krievijā. Citus Garīgos centru 
kalnainās vietās es nezinu.
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Kalns vienmēr ir  simbolizējis kāpšanu tuvāk Debe

sīm un Dievam. Tāpēc no kalniem dvesmo nezinā

mais, Gudrība un varenība.

J

- Labi. Bet tagad gluži vienkārši klausieties, iegau
mējiet un, protams, pierakstiet. Tagad aplūkosim vārdus 
“Гордость” (tulkojumā -  lepnums) un “Гордыня” (tul
kojumā -  lepnība, augstprātība). Ko tie nozīmē? Vai tie ir 
vieni un tie paši vai pilnīgi atšķirīgi jēdzieni? Šajā saka
rībā spriedumu ir daudz, bet, ja jūs nevarat saprast, kāds 
Tēls ir katrā vārdā, izanalizējiet tos pa burtu zīmēm un 
zilbēm. Daudz sīkāk mēs to darīsim nākamajos mācību 
gados. Tātad vārdos “Гордость” un “Гордыня” ir kalnu 
(krievu vai. -  Гора) Tēls, proti, tieksme. Pirmajā gadīju
mā ir runa par tieksmi pēc pilnības, bet otrajā gadījumā 
pēc kaut kā cita. Otrajā gadījumā ir runa par mums sve
šas un nepieņemas formas uzkrāšanu. Tā ka mums vi
siem ir nepieciešams periodiski sevi pārbaudīt attiecībā 
uz augstprātību, lai savlaicīgi to novērstu.

Bet attiecībā uz lepnumu jāteic, ka šī īpašība nav ne 
slikta, ne apkaunojoša. Lepnums rodas tad, kad ir gūti 
reāli panākumi un sasniegumi. Galvenais -  sava darba 
augļus un panākumus veltīt Dievam un visas pasaules la
bumam, nevis piesavināties sev.

Šā vārda daļas “Гор” un “Дость” var arī savienot kā 
tieksmi uz sasniegumiem. Un par šiem sasniegumiem arī 
rodas lepnuma jūtas, proti, pārliecība par saviem spēkiem 
un iespējām turpmāk izvirzīt jaunus mērķus un sasniegt 
tos. Ja jūs kaut kur sastapsit tos Tēlus, ar kuriem mēs 
šodien darbojāmies, jūs jau zināsit, kā ar tiem jāstrādā.
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Turklāt neatkarīgi no tā, kādas valodas sistēma tā būs -  
senā vai mūsdienu, krievu valodas vai kādas citas Tautas 
valodas sistēma. Tik un tā šo zilbju Tēlainā būtība ietiecas 
sirmā Senatnē, kad valodas vēl nebija nodalījušās.

Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits uz mirkli aizdomājās.
-  Vai kāds no jums zina leģendu par Bābeles torni 

un par valodu sadalīšanos līdz tādai pakāpei, ka cilvēki 
vairs nesaprata cits citu?

-  jā, Skolotāj, -  Lada teica. -  Man šī Bībeles leģenda 
ir zināma.

-  Un kāda ir tās būtība?
-  Teiksma stāsta par to, ka cilvēki nolēma uzcelt 

torni līdz pašām Debesīm, bet Dievam tas nepatika, un 
Viņš nolēma to nepieļaut. Tāpēc Viņš būvētājiem sajauca 
vienoto valodu, un viņi vairs nesaprata cits citu.

-  Tieši tā. Tēlainā līdzību formā šajā teiksmā patie
šām ir runāts par valodu sajaukšanos. Turklāt šī teiksma 
vēsta arī par to, ka varenās un majestātiskās celtnes bū
vētāji runāja vienā valodā. Tā bija pirmvaloda, tā Visse
nākā valodas sistēma, kura pastāvēja līdz Grēku plūdiem. 
Taču pēc valodu sadalīšanās šī Zintnieku Senā pirmva
loda nekur nepazuda. Tā izkaisījās pa daudzajām Sena
jām un mūsdienu valodām, tāpēc to reliktus var sastapt 
dažādās izloksnēs un dialektos. Tā ka skatieties vērīgi un 
atrodiet Vissenākās saknes un salīdziniet to nozīmes. Ti
ciet man, rezultāts jūs izbrīnīs. Bet tagad Stunda ir bei
gusies. Visumā jūs tikāt galā ar praktisko uzdevumu -  ar 
Tēlu savienošanu. Es jūs apsveicu!
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Tulki

Pēc Seno Valodu Tēlainības Stundas Jaroslavs, Nastja, 
Aleksandrs, Lada un Marina devā uz grāmatu glabātuvi, 
lai atšifrētu Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita tekstu un vien
laikus izpildītu Glabātāja Sladagora mājasdarbu.

-  Kā varu palīdzēt, bērniņi? -  jautāja Burtzine Lud
mila. -  Jūs esat bieži apmeklētāji. Kas jūs interesē?

-  Mums uzdeva palasīt par tiem grūtajiem Laikiem 
Zemes Dzīvē, kad notika Grēku plūdi un pēc tam iestā
jās Ledus laikmets, -  ieteicās Lada. -  Mums ļoti vajadzē
tu arī kādu mācību līdzekli par Senajām Rūnām.

- Par Senajām Rūnām? -  brīnījās Ludmila. -  Kāpēc 
jums pirmajā mācību gadā ir vajadzīga viena no pašām 
sarežģītākajām Zintnieciskā raksta formām?

-  Atvainojiet, bet, cik man zināms, tas nav aizliegts, -  
sarunā iesaistījās Jaroslavs. -  Mūs ļoti interesē visdažādā
ko Tautu Senie rakstības veidi. Mēs sajutām aicinājumu,
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ka ar Senajām Rūnām ir jāiepazīstas tagad, kaut vai virs
pusēji. Vai Gaismas Tempļa audzēkņi nedrīkst piepildīt 
savu aicinājumu?

-  Protams, drīkst, -  Ludmila atbildēja. -  Bet mans 
pienākums ir jūs brīdināt, lai jūs zinātu. Nevajag tagad 
censties ar Seno Rūnu palīdzību paplašināt savas uz
tveres robežas, jo tas var slikti beigties. Bet, ja jūs gluži 
vienkārši gribat iepazīties ar Rūnām un to nozīmi, tad 
lūdzu. Ir speciālas grāmatas, es jums tās iznesīšu. Kas vēl 
jūs interesē?

-  Kaut kas par Ledus laikmetu, -  Jaroslavs piebilda.
-  Saprotu. -  Ludmila noteica. -  Mazliet pagaidiet.
Ar šiem vārdiem pavecā sieviete pazuda no redzeslo

ka un pēc kāda Laika ar speciāliem ratiņiem izveda ve
cos tekstus. Viņa izdalīja tos bērniem, sacīdama:

-  Visus šos grāmatu eksemplārus ir aizliegts iznest 
no grāmatu glabātuves. Jums ar tām jāstrādā tepat, la
sītāju zālē, pēc tam visas grāmatas jāatdod atpakaļ. Jūsu 
priekšā ir viens no Senajiem tekstiem, kas uzrakstīts 
pirms daudziem desmitiem gadu tūkstošiem. Ne tik sen 
tas kļuva zināms plašai sabiedrībai. Tur jūs atradīsit sev 
vajadzīgo. Te ir I^areģojumi, kas attiecas uz nākamajiem 
Laikiem. Tāpēc uzrakstītais vēsta par nākamajiem Lai
kiem. Bet te ir speciāla grāmata par Senajām Rūnām, 
kuru jūs lūdzāt.

Bērni paņēma Senā teksta kopijas un Mācību grā
matu par Senajām Rūnām un devās uz plašās zāles viņu 
galu, lai nepievērstu sev uzmanību.

-  Nu, ko, tātad tā, kā norunājām, ja? -  vaicāja Lada.
Mēs ar Marinu un Nastju uzņemamies Rūnikas teksta

tulkošanu, bet jūs izpildiet mājasdarbu rītdienai, bet pēc 
tam palīdzēsit mums.
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-  Jā, tā ari darīsim, -  piekrita Jaroslavs.
-  Tādā gadījumā šķiramies, lai cits citam netraucētu.
Jaroslavs un Aleksandrs apsēdās pie viena galda, bet

Marina, Nastja un Lada apmetās turpat netālu. Zēni da
žas minūtes cītīgi lasīja, taču viņu sejas liecināja, ka viņi 
visai miglaini saprot, par ko ir runa.

-  Tas ir mazliet sarež.ģītāk nekā domāju, -  Jaroslavs 
nosprieda.

-  Bet mēs šeit neesam tālab, lai meklētu vieglāko 
ceļu. Vai taisnība? -  jautāja Aleksandrs.

-  Tev taisnība, -  piekrita Jaroslavs. -  Sakoncentrēsimies.
Pēc stundas zēni jau bija guvuši pirmos panākumus.

Viņi bija uzzinājuši, ka apmēram pirms 13 tūkstošiem 
gadu starp divām civilizācijām -  Atlantīdu un slāvu Sen
čiem -  norisinājies liels karš. Tā rezultātā Atlantīda gāja 
bojā Grēku plūdu viļņos, šis notikums ir pieminēts gan
drīz vai visās Senajās un pat mūsdienu Kultūrās. Taču 
pati Zeme pretojās šim karam, un rezultātā cilvēce zau
dēja visas senās tehnoloģijas un daudzas Zināšanas. To 
ietekmēja arī Ledus laikmeta iestāšanās, kad lielu daļu 
Zemes sedza biezs ledus slānis. Tad arī izveidojās Zintnie- 
ku-Glabātāju starpslānis, kuri no tā brīža centās saglabāt 
Zināšanas līdz tam Laikam, kamēr pēcteči pieprasīs tās.

-  Skat, cik daudz mēs šodien uzzinājām. Ceru, ka 
Glabātājs Sladagors būs apmierināts, -  sacīja Jaroslavs. 
-  Jā, tagad ir skaidrs, kāpēc Vēdu teksti ir lasāmi tik uz
manīgi. Tie ir tik dziļi, ka tiem jāpieskaras ļoti lēnām un 
uzmanīgi.

-  Jā, tev ir taisnība.
-  Grūti pat iztēloties, kādas Zināšanas šeit glabājas. 

Cik te ir to grāmatu? Desmitiem, simtiem tūkstošu! -  Ja
roslavs kā apburts skatījās uz plauktiem, kuros atradās
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grāmatas, tīstokļi un papirusi. Viņa skatiens aizslidēja 
līdz durvīm, kas veda uz grāmatu glabātuves slēpto krā
tuvi. -  Nav brīnums, ka Glabātājam un citiem Zintnie
kiem piemīt tāda varenība un Gudrība, kuru mēs pat ne
spējam iztēloties.

-  Ar laiku spēsim, -  Aleksandrs pārliecinoši notei
ca. -  Bet tagad iesim, mēs jau esam te aizsēdējušies. Ir 
laiks meitenēm palīdzēt, bet pēc tam jāatgriežas “Vilka 
mājoklī”.

Viņi nepaguva piecelties, kad meitenes jau bija kājās.
-  Tas nav iespējams, -  Lada nogurusi sacīja. -  Daudz 

vienkāršāk ir lasīt senos tekstus par gaišredzības attīs
tīšanu.

-  Jā, gan, -  Marina piekrita. -  Taču mēs tomēr kaut 
ko izdarījām. Mēs pārrakstījām Rūnu Tēlus un to ska
nējumu. Centāmies salīdzināt, un kaut kas izdevās. Bet 
mums vēl vajadzēs veltīt tam laiku.

-  Mums arī ir panākumi, -  Aleksandrs teica, kad 
viņš un Jaroslavs piegāja pie meitenēm. -  Mēs izpildījām 
mājasdarbu un tagad palīdzēsim jums. Bet ne jau šeit, 
varbūt labāk pie mums, “Mājoklī”, tur ir mājīgi.

-  Vai mums jāpalīdz teksta atšifrēšanā? -  Jaroslavs 
jautāja.

Nastja pasmaidīja:
-  Nē, Jaroslav, mēs tiksim galā. Tiešām. Jūs savu daļu 

jau paveicāt, kad pamanījāties dabūt šo tekstu no Rūnu 
Rakstu Zinātāja. Bet mēs tiksim galā ar rakstu zīmēm.

-  Bet tagad atvadīsimies. Ir jau vēls.
Bērni atdeva grāmatas un devās uz savu guļbūvi.
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Cilvēki un neandertālieši -  
atrodi desmit atšķirības

9

Aizritēja dažas dienas. Vienā no Stundām Glabātājs 
Sladagors uzsāka savu garo stāstījumu:

-  Šodien atkal mums vairākas Stundas ir veltītas 
Senā Mantojuma apguvei. Pirmā tēma būs šāda: “Mūs
dienu cilvēka ārējā izskata veidošanās”. Mēs jau runājām 
par to, kas ir cilvēks. Laika Glabātāja Stundās jūs jau 
esat apsprieduši to, kā rit Laiks, un cilvēces rašanās gal
venās hipotēzes. īsumā atgādināšu, ka notiekošā cēlonis 
ne vienmēr meklējams pagātnē. Cēloņsakarības saiknes 
caurauž visu Laika Upes plūsmu. Tāpēc notiekošās pār
maiņas nosaka paša Laika likumsakarības. Un šīs pār
maiņas vienmēr notiek ar kaut kā starpniecību. Tādējādi 
notiekošajām pārmaiņām ir savi cēloņi, bet ir arī neizbē
gamā ārējās izpausmes, proti, tie cilvēki vai apstākļi, kuri 
izraisa šīs nenovēršamās pārmaiņas.
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Cilvēka āriene ne vienmēr ir bijusi tāda kā tagad. 
Lieta tā, ka bez izņēmuma visas Dzīvības formas spēj 
pielāgoties mainīgajiem apkārtējās vides apstākļiem. Arī 
pati Zeme neatrodas vienveidīgā stabilā stāvoklī. Tā pa
stāvīgi kustas, dzīvo savu Dzīvi, kas turklāt ir pakļauta 
noteiktiem ritmiem, cikliem un Visuma Likumiem. Pe
riodiski izraisās klimata pārmaiņas, mainās kontinentu 
un Okeānu izvietojums, kā arī citi raksturlielumi. Tas ir 
pilnīgi dabiski.

Tā periodiski izveidojās apledojumi. Mūsdienu zināt
niekiem ir izdevies pierādīt, ka bijuši vismaz četri Ledus 
laikmeti, kuri kardināli mainījuši augu un dzīvnieku val
sti virs Zemes. Nav brīnums, ka dažādas Dzīvības formas 
pielāgojās apkārtējās vides izmaiņām -  ja tas nebūtu no
ticis, tās gluži vienkārši neizdzīvotu.

Vispirms notika iekšējas pārmaiņas, un pēc kādām 
paaudzēm šīs pārmaiņas atspoguļojās arī fiziskajā plā
nā. Tas notika ari ar cilvēku. Mūsu Senču āriene tika 
pakļauta noteiktām pārmaiņām, un tās izraisīja pašas 
Zemes ritmi. Slāvu Senajā Kultūrā ir liecības par to, ka 
pirms miljoniem gadu gaiss bija blīvāks un to varēja sa
just kā ūdeni. Pie tā varēja pieķerties un pacelties virs 
Zemes bez tādu papildu tehnisku līdzekļu palīdzības kā 
lidmašīnas. Tāpēc arī krievu valodā ir saglabājies vārds 
“воздухоплавание” (воздух -  gaiss, плавание -  peldē
šana). Vai atceraties, ka mēs runājām par tādu sacerēju
mu kā “Vimanika Šastra”?

-  Protams! -  Bērni pamāja.
-  Tur arī ir izmantots šis vārds. Kaut gan, protams, 

šajā sacerējumā runa bija par kaut ko citu.
Taču gaiss, kā mēs zinām, ne vienmēr bija tāds, kā tur 

rakstīts. Tā blīvums mainījās arī atkarībā no pārmaiņām
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dabas Pasaulē. Spilgts piemērs ir tā stāvoklis mūsdienās. 
Atgrūsties un pacelties, pieķeroties pie tā, diezin vai ir 
iespējams. Daudzu miljonu gadu laikā ir notikušas at
tiecīgas klimatiskās pārmaiņas, ir mainījušās kontinentu 
aprises. Pamazām gaiss kļuva mazāk blīvs, un cilvēkam 
bija atņemta iespēja “plivināties debesīs”. Lai gan līdz pat 
šim laikam lidojuma Tēls un cilvēka pacelšanās virs Ze
mes virsmas ir attēlota dažās pasakās. īpaši tas ir sagla
bājies dažos reliģiskajos kultos, kur šis tēls ir identificēts 
ar augstieni, ar “pacelšanos spārnos” un domām par kaut 
ko pārpasaulīgu, augstu. Ko, piemēram, nozīmēs teiciens 
“plivināties mākoņos” vai “lidot mākoņos”?

-  Laikam runa ir par to, lai domās atrastos Debesīs, 
nevis vārda tiešā nozīmē, -  sacīja Marina.

-  Marina, pilnīgi pareizi, tu esi gudriniece. Saskaņā 
ar mūsdienu zinātnes datiem mūsdienu cilvēka tips ir 
veidojies laika intervālā pirms 40 un 10 tūkstošiem gadu. 
Vēsturnieki šo cilvēku ir nodēvējuši par kromaņonieti. 

No mūsdienu valodas viedokļa raugoties, tik neparasts 
nosaukums nācis no Kromaņonas alas, Francijā, kur tika 
atrasti šā senā cilvēka pīšļi. Ir arī otrs -  latīņu valodas 
-  nosaukums -  homo sapiens. Tulkojumā no latīņu va
lodas tas nozīmē “saprātīgais cilvēks”. Mēs jau runājām 
par to, ka vēsturnieku un to Tautu dati, kuru Mantojumu 
viņi pēta, atšķiras.

f * * ---------------------------------------------------------------
' ’ Pirms daudziem miljoniem gadu gaiss virs Zemes 

bija daudz blīvāks, un, pateicoties tam, cilvēki va- 

ļ ļ  rēja lidot, pieķeroties pie tā.

--------------------------------------------------------------------------- —-------- ЧмД
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-  Piedodiet, Skolotāj, -  ieteicās Jaroslavs, -  kas ir šā
das atšķirības cēlonis? Tātad vēsturnieki un citi zinātnes 
pārstāvji atklāti vilto vai noklusē daudzus datus.

-  Nē, Jaroslav. Neesi tika kategorisks. Mēs jau runā
jām par to, kā var mainīt informācijas vērtējumu tāda 
parādība kā aizspriedumi. Ja raugās bez aizspriedumiem, 
tad mēs patiešām spējam saskatīt pasauli un pagātni ar 
tās tautas acīm, kura tiek pētīta. Taču, ja uz tās Manto
jumu raudzīsimies ar aizspriedumiem, tad mūsu uztveri 
ierobežos noteikts redzes leņķis.

Raugi, kā mēs pētām Mantojumu. Mēs pret to iztura
mies kā pret Svētumu, un pats pētīšanas process mums 
ir vissvētākā darbība. Tas ir noslēpums, vai ne? Taču 
vairākums mūsdienu pētījumu tiek veikti, paturot galvā 
tādu domformu, kuru vārdos var izteikt šādi: “Jūs, sena- 
jie, esat muļķi un nesaprātīgi. Mēs zinām daudz vairāk, 
nekā jūs varat iedomāties. Tad nu aplūkosim jūsu primi
tīvismu, ko jūs esat sev izfantazējuši mūsdienu zinātnis
ko atziņu trūkuma dēļ.

Bērniņi, vai piekrītat, ka šāda pieeja apgrūtina Senā 
Mantojuma uztveri. Sirdī nedrīkst ielaist lepnību. Tas vis
pār attiecas uz visām izpausmēm Dzīvē. Bet uz Svētuma 
Izzināšanu vēl jo vairāk. Pretējā gadījumā cilvēks gluži 
vienkārši nesapratīs daudz ko no tā, ko varētu saprast. 
Lūk, tāpēc atšķiras vērtējums un secinājumi. Kāds nostā
da sevi augstāk par Seno Gudrību. Bet tā ir viņa izvēle.

Bet tagad vēlreiz parunāsim par tiem, kurus mūsdie
nu vēstures zinātne dēvē par neandertāliešiem. Tagad jau 
vairs neviens nenoliedz, ka Grēku plūdu laikā līdztekus 
cilvēkiem eksistēja arī cita saprātīga dzīvības forma -  ne
andertālieši. Mēs viņus esam pieminējuši jau iepriekšējās 
Stundās. Vai atceraties?
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Bērni pamāja, un Glabātājs turpināja:
-  Tādu nosaukumu šo dzīvo būtņu suga ieguvusi no 

Vācijā esošās Neanderas upes. Viņu galvenā atšķirība 
ir tā, ka viņi bija pa pusei cilvēki, pa pusei dzīvnieki -  
pērtiķi. Par viņu izcelsmi pastāv vairāki viedokļi. Mi
nēšu galvenos. Mūsdienu zinātnes pārstāvji uzskata, ka 
neandertālieši ir ilgstošas evolūcijas rezultāts, pērtiķiem 
kļūstot par cilvēkiem. Taču Vēdiskās Zināšanas runā par 
lo, ka tā ir pārejas pakāpe, degradētajai cilvēcei kļūstot 
par pērtiķiem. Taču ir vēl trešais viedoklis. Ir teiksma 
par to, ka Senatnē virs Zemes bijusi Tauta, kura jau tad 
ir sasniegusi augstu tehnisko līmeni. Un šī Tauta ir vei
kusi ģenētiskus eksperimentus, krustojot dažādas sugas, 
lai veidotu jaunas dzīvo būtņu sugas. Viņi dzīvoja kon
tinentā, ko dažādi dēvē -  par Ramthu, Lemūriju vai Mū. 
Saskaņā ar šīm liecībām neandertālieši un cili pērtiķvei- 
dīgie cilvēki ir radušies mākslīgas ģenētiskās krustošanas 
rezultātā. Viennozīmīgi ir grūti pateikt, kā šo dzīvo būt
ņu sugu dēvēja mūsu Senči. Dažādās vietās un pat da
žādas Dzimtas tiem deva savus nosaukumus. Vairāk ir 
pazīstami tādi nosaukumi kā pērtiķi un mežaiņi.

-  Pērtiķis? -  pārvaicāja Andarijs. -  Bet tas taču ir 
dzīvnieka nosaukums.

-  Agrāk vārdu “pērtiķis” nelietoja, lai apzīmētu dzīv
nieku. Senči par pērtiķiem dēvēja tieši to dzīvības formu, 
kuru mūsdienās zinātnieki dēvē par neandertāliešiem. 
Pareizāk sakot, tā bija viens no vārda “pērtiķis” nozī
mēm. Mūsdienās par pērtiķiem dēvē dažus neandertālie
šu tiešos pēctečus, proti, dzīvnieku sugas. Šis vārds jums 
parāda valodas attīstību. Līdz ar cilvēka pasaules uzska
ta mainīšanos mainās ari Tēlu nozīme. Aplūkojot visus 
vārdu Tēlus kā daudzšķautņainu dimantu, redzam, ka
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dažādos Laikos šie vārdi pavērš mums savas daudzās 
šķautnes.

Bet atgriezīsimies pie neandertāliešiem jeb pērtiķiem. 
Tā laika (pirms 150-40 tūkstošiem gadu) visa vēsturis
kā procesa pamatu veido cilvēku un neandertāliešu -  pa 
pusei cilvēku, pa pusei pērtiķu -  savstarpējās attiecības.

XX gadsimtā vēstures zinātne ilgu laiku uzskatīja, ka 
neandertālieši ir cilvēku senči un ka mūsdienu tipa cilvēks 
ir evolūcijas nākamais posms cilvēka ceļā, kas ved no pēr
tiķa uz cilvēku. Taču pēdējo gadu desmitu daudz vēlāki at
klājumi parādīja, ka šādām atziņām nav pamata, jo pāreja 
no neandertālieti uz kromaņjolieti nekur nav fiksēta. Pro
ti, zinātne jau atzina, ka ir aplami tās spriedumi par to, ka 
mežaiņi bija cilvēku senči. Viņi nevarēja būt cilvēku senči 
jau tāpēc vien, ka dzīvoja līdztekus un vienlaikus.

Mežaiņi-pērtiķi dzemdēja mežaiņus-pērtiķus, bet 
cilvēki -  cilvēkus. Vienos un tajos pašos kultūrslāņos ar
heologi atrada gan daudz mežaiņu, gan cilvēku pēdu. Tā
tad runa ir tieši par to, ka mūsu Senči eksistēja līdztekus 
ar neandertāliešiem. Tad zinātnieku aprindās izplatījās 
termins “neandertāliešu problēma”. Jums jāzina, ko šis 
termins ietver. Ar to apzīmē daudzās neskaidrības par to, 
kādas tad bija cilvēku un mežaiņu attiecības un kas viņi 
viens otram bija.

Taču droši var teikt, ka zinātnes darbinieki jau ir nā
kuši pie secinājuma, ka neandertālieši nav mūsdienu cil
vēka senči. Viņi pastāvēja līdzās, paralēli, taču pēc tam 
viņi noslēpumainā kārtā izzuda. Šo noslēpumu mums 
atklāj Vēdiskā kultūra. Atgādināšu, ka saskaņā ar Gla
bātāju datiem visi pa pusei pērtiķi, pa pusei cilvēki bija 
attīstības strupceļš, un viņi pakāpeniski izmira, bet daļa 
pārvērtās par atsevišķām pērtiķu sugām. Nav izslēgts, ka



Lemūrijas kontinenta iedzīvotāji šo pērtiķu sugu izman
toja arī saviem ģenētiskajiem eksperimentiem.

-  Piedodiet, Skolotāj, vai tad ģenētiskie eksperimenti, 
kas tiek veikti, krustojot dažādu dzīvu būtņu sugas, nav 
pretrunā ar Dabu? Vai tad tic uzskatāmi par cilvēka garī
go izaugsmi? -  jautāja Svjatoruss.

-  Diez vai, -  Sladagors atbildēja. -  Parasti daba necieš 
šādu ņirgāšanos par sevi. Tāpēc tā nosodīja gan Lernūri- 
ju, gan visus tās iedzīvotājus un neandertāliešus ari.

-  Piedodiet, kā tieši?
- Lemūrijas kontinents līdz ar Atlantīdu, kuru mūsu 

Senči dažādos Laikos un dažādās Dzimtās dēvēja gan par 
Atlanu, gan Altlanu, nogrima dzelmē. Un šo civilizāciju 
bojāejas cēlonis bija lepnība un augstprātība. Šo konti
nentu iedzīvotāji pārstāja sekot savai garīgajai iedabai un 
īstenot savu sūtību.

-  Bet arī mūsdienās taču nodarbojas ar ģenētiskajiem 
eksperimentiem, -  bailīgi ieminējās Lada. -  Vai viņi arī 
tiks sodīti?

-  Katrā ziņā, tāpat kā toreiz. Kas iejaucas dzīvas būt
nes ģenētiskajā struktūrā, kas iet pret Dabu, tam katrā 
ziņā saskaņā ar Atdarīšanas vai Karinas likumu nāksies 
atbildēt par savu rīcību. Ko sēsi, to pļausi.

Slāvu Senais Mantojums runā par to, ka daudzi pērtiķi, 
ja arī ne visi, ir cilvēku pēcteči -  to cilvēku atzars, kuri pie
kopa dzīvniecisku, nevis Dievišķu, Taisnprātīgu dzīvesveidu.

Daudzu paaudžu laikā viņi aizvien vairāk sāka līdzinā
ties dzīvniekiem. Vispirms notika iekšējas, pēc tam ārējas 
pārmaiņas. Tādējādi neandertālietis ir pārejas pakāpe starp 
cilvēku un pērtiķi. Un pilnīgi dabiski, ka neandertālieši dzī
voja līdztekus ar mūsdienu cilvēkiem, bet pēc tam, Ledus 
laikmeta periodā, pat iesaistījās karā ar cilvēces Senčiem.
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Pienāks Laiks, un Seno Zināšanu Glabātāji plašai sa
biedrībai atklās cilvēces Senču varonīgās cīņas sīkumus, 
cīņas, kura norisa ar šiem pa pusei cilvēkiem, pa pusei 
pērtiķiem.

Zinot Senču dzīvesveidu un domāšanas veidu, ar pār
liecību var teikt, ka tajā periodā, kad norisa kari ar ne
andertāliešiem, cilvēcei nācās nest daudz upuru, izrādīt 
drosmi, varonību, drošsirdību un savstarpēju palīdzību, 
kaut gan plašai sabiedrībai pagaidām nav zināmi to karu 
sīkumi. Nav vēl pienācis laiks. Cilvēki vēl nav gatavi, lai 
to uzzinātu.

Tagad parunāsim par neandertāliešu ārieni, lai iztēlo
tos, kādi viņi izskatījās.

Mūsdienu zinātnes dati runā par to, ka neandertālieši 
parādījušies apmēram pirms 100 tūkstošiem gadu. Iespē
jams, ka tā ari bija. Glabātājiem trūkst precīza datējuma par 
viņu izcelsmi. Tāpēc izmantosim zinātnes faktus, ar tiem 
papildinot mūsu Mantojumu. Mežaiņu apmešanās areāls 
bija Eiropa, Āzija un Āfrika. Salīdzinājumā ar cilvēkiem 
viņi bija neliela auguma un vīriešiem reti kad pārsniedza 
160 centimetrus, bet sievietēm -  155 centimetrus. Viņi 
bija stipri, un viņiem piemita liels fiziskais spēks. Viņiem 
bija spēcīgs krūškurvis, īss, bet stiprs kakls. Galva viņiem 
bija mazliet lielāka nekā parastajiem pērtiķiem. Uzacu 
apvidus bija izvirzīts uz priekšu, to klāja biezas uzacis.

Neandertālieši un cilvēces Senči pēc globālajām ka

tastrofām pastāvīgi savstarpēji karoja. Cilvēki aiz

stāvēja savus bērnus un īpašumu pret tiem, kuri 

bija jau zaudējuši savu cilvēciskumu.
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Neandertālieši visbiežāk dzīvoja alās, tāpat kā cilvēces 
Senči Ledus laikmetos. Uzturā viņi izmantoja dzīvnie
kus. Lai tos iegūtu, viņi rīkoja medības. Kad dzīvnieku 
bars pārvietojās uz citu vietu un neandertāliešiem pie
trūka pārtikas, viņi sekoja dzīvniekiem. Tādējādi nean
dertāliešiem nācās bieži pārvietoties, kas nereti izraisīja 
cīniņus pašu vidū un karus ar cilvēkiem.

Tagad arheologiem ir zināmas gana daudz neander
tāliešu apmetņu. Viņu apmešanās vietās parasti pali
ka iespaidīgs pelnu slānis no ugunskuriem, sabojāti vai 
pamesti darbarīki, ieroči, kauli, neizmantotas ādas. Tad 
pēc kāda laika, kad neandertālieši bija šo vietu pame
tuši, šo neapdzīvoto vietu pamazām klāja dubļi, akmeņi 
un putekļi. Pēc tam jau šajā vietā varēja apmesties cili 
neandertālieši vai cilvēki. Un arī viņi nu jau virsējos 
slāņos atstāja savas dzīves un darbības pēdas. Šīs pēdas 
arheologi dēvē par kultūrslāni. Vienā un tajā pašā vie
tā var būt vairāki šādi kultūrslāņi. Vai atceraties, ka mēs 
par to runājām, iztirzājot arheoloģijas tēmu. Arheologa 
uzdevums ir spēt atklāt šos kultūrslāņus un rūpīgi tos 
izpētīt, savākt un sistematizēt visus artefaktus. Vēstures 
zinātnē par artefaktiem pieņemts saukt visu to, ko cil
vēks radījis. Balstoties uz šiem artefaktiem, vēsturnieki 
izstrādā savus pētījumus, cenšoties atjaunot pagātnes 
ainu.

Neandertāliešu apmetnes atrastas vairākās vietās. 
Šajā vietās tika konstatētas daudzas viņu mājvietu pēdas, 
pēc kurām arheologi varēja reproducēt neandertāliešu 
dzīves modeli. Viņi sildījās ar uguni, ko uzturēja pa
stāvīgi. Taču, kad radās nepieciešamība, neandertālieši 
būvēja mājokļus no mamutu kauliem, kurus pārklāja ar 
ādām.
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Vai jums viss ir skaidrs? Iegaumējiet šis ziņas, tās 
jums būs nepieciešamas, it sevišķi tad, ja kontaktēsities 
ar cilvēkiem, kuriem ir vēstures zināšanas.

Tagad aplūkosim neandertāliešu ikdienas dzīvi un 
nodarbes. Tāpat kā cilvēces Senčiem, ari neandertālie
šiem svarīga nozīme viņu ikdienas dzīvē bija ugunij. Bet 
viņi bija aizmirsuši, kā tā iegūstama, tāpēc to visu laiku 
uzturēja un, pārceļoties no vienas vietas uz otru, nean
dertālieši pārnesa uguni speciālos būros. Visi zināja: ja 
uguns nodzisīs, tas var viņus novest nāvē, jo ar uguns 
palīdzību viņi gan sildījās, gan gatavoja ēdienu. Lai gan 
to ir grūti dēvēt par ēdiena pagatavošanas procesu, jo 
visbiežāk virs ugunskura liesmas turēja uz koka uzdurtu 
gaļu. Taču ari tāda uztura apstrādāšana organismam no
darīja daudz mazāku ļaunumu nekā jēla gaļa.

Dažas neandertāliešu kopienas vēl mācēja iegūt ugu
ni ar mākslīgu paņēmienu. Viņi to darīja tāpat kā cilvē
ces Senči tajā grūtajā laikā, proti, Lielajā Sasalumā. Viņi 
no akmens ieguva dzirkstis, kas, nokritušas sausā zālē, 
izraisīja ugunskuru. Otrs paņēmiens bija sprungullša vir
pināšana plaukstās.

Cilvēki un neandertālieši ieguva uguni grūtajā Le

dus laikmeta periodā. Gan vieni, gan otri uguni 

^  ieguvi apmēram vienādā veidā.

Attiecībā uz cilvēkiem Senais Mantojums liecina par 
to, ka slāvu Senči ar savu domu un Gara spēku spēja ie
gūt uguni, 'lajos tālajos gadu tūkstošos tas bija masveidī
gi izplatīts. Kaut gan arī tagad ir cilvēki, kuriem piemīt
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tādas spējas, taču mūsdienu pasaulē viņu ir maz. Zinātnē 
ir pat tāds termins kā pirokinēze, kas nozīmē priekšme
ta aizdedzināšanu ar gribasspēku. Neandertāliešiem tajos 
Laikos, protams, tādu spēju nebija, tāpat kā to nav vairā
kumam mūsdienu cilvēku.

ja  ar savu Gara spēku aizdedzināt objektus. Tagad 

reti kuram piemīt šī Senā prasme. Vienīgi Glabātā- 
jiem, kuriem ir  pa spēkam pilnīgi viss.

Jaroslavs, Nastja, Lada, Marina un Aleksandrs vien
laikus atcerējās ainu no Nastjas vīzijas par to, kā Rūnu 
Rakstu Zinātājs Virrits ar skatienu un rokas pieskārienu 
aizdedzināja savu melnrakstu. Bet Sladagors turpināja 
savu stāstījumu:

-  Cilvēki dzīvoja Dzimtās, Klanos un Ciltīs, bet me
žaiņi izmantoja citu kopdzīves formu -  baru. Tas bija 
kaut kas vidējs starp cilvēku Kopienu un dzīvnieku baru. 
Neandertālieši medībās devās kopā, tāpat kā cilvēki. Slā
vu Senčiem bija vērojami arī individuālu medību gadī
jumi, bet neandertālieši kaut ko tādu atļauties nevarēja.

-  Piedodiet, Skolotāj! Vai mežaiņiem bija kaut kāds 
priekšstats par viņpasauli? -  vaicāja Lada.

-  Protams, bija, Lādiņā. Visas baros dzīvojošo me
žaiņu sabiedrību kultu ieražas un tradīcijas ir viņu cil
vēciskās pagātnes atmiņu uzplaiksnījums, tikai ļoti rupjā, 
pa daļai dzīvnieciskā formā. Diezin vai mēs kādreiz uz
zināsim, kā viņi domāja un iztēlojās savu pēcnāves dzīvi. 
Mūsdienu zinātniekiem ir tikai zināmas neandertāliešu

a ir  Sena cilvēku spē-
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apbedīšanas tradīcijas. Arheologi ir atraduši gana daudz 
apbedījumu. Neandertālieši mirušos noguldīja uz labā 
sāna apmēram tādā veidā kā guļot. Zem galvas novietoja 
akmeni. Blakus ķermenim nolika ēdienu un ieroci. Acīm
redzot mežaiņi nāvi iztēlojās kā miegu un ne visai izpra
ta šo jēdzienu. Tēlainības līmenī tas tiešām tā ir. Taču 
cilvēki tagad saprot un Senatnē saprata, ka ir tiešā un 
pārnestā nozīme, bet pērtiķiem to ir grūti apjēgt. Tāpēc 
visticamāk atšķirība starp miegu un nāvi viņiem bija iz
zudusi, viņi jau domāja, ka tas ir viens un tas pats. Ir pie
ņēmums, ka neandertāliešiem bija pat savas svētvietas -  
norobežotas vietas kultu un rituālu piekopšanai. Taču 
pagaidām zinātniekiem viennozīmīga viedokļa par šo 
tēmu nav. Pat Glabātāju dati šajā sakarībā neko nesaka. 
Tā, bērniņi, ir gadījies, ka Senās Zināšanas vairāk vēstī 
par tiem, kuri Garīgajā ziņā attīstās, nevis degradējas.

Vai viss ir skaidrs? Vai ir kādi jautājumi?
Redzot, ka skolēni klusē, Glabātājs viņus atlaida pār

traukumā.

Neandertālieši dzīvoja baros. Tas bija kaut kas v i

dējs starp dzīvnieku baru un cilvēku Cilti.



Ledus laikmeta periodi 
un pārmaiņas dzīves vidē

Otrajā Stundā uzreiz kļuva skaidrs, ka Glabātājs ir 
par kaut ko noraizējies. Viņa acīs atspoguļojās tāds kā 
nemiers un sasprindzinājums. Jaroslavam un viņa drau
giem radās iespaids, ka Sladagors cenšas rast atbildi uz 
kādu viņu mokošu jautājumu. Šķita, viņš nojauš, ka no 
viņa ko slēpj, bet viņš nevar saprast, ko un kāpēc. Ja- 
roslavs cerēja, ka varēs palīdzēt vecajam Glabātājām iz
kliedēt viņa rūpestus. Ja jau Vecais Glabātājs jūt ko nelā
gu, tas nozīmē, ka šoreiz viņš ieklausīsies zēna aizdomās. 
Taču Jaroslavs ātri atvairīja domas par Rūnu Rakstu Zi
nātāja Virrita slepeno saraksti un sakoncentrējās Stundas 
tēmai. Sladagors sāka nodarbību:

-  Kā es jums jau agrāk esmu teicis, katra dzīva būtne 
uzturas savā dzīves vidē un veido to, vadīdamās no sava 
saprāta attīstības līmeņa. Bet arī apkārtējā vide ietekmē
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dzīvo būtni. Jebkuras pārmaiņas apkārtējā vidē stipri ie
tekmē tās dzīvības formas, kuras mīt attiecīgajā vietā. Tas 
attiecas ne tikai uz augu un dzīvnieku valsti, bet arī uz 
cilvēku.

Cilvēces Senču Dzīvē bijuši daudzi nopietni pārbau
dījumi. Ne mazāk svarīgu vietu to vidū ieņem Ledus 
laikmeta periodi. It īpaši pēdējais no tiem. Tas notika 
pirms vairāk nekā 13 tūkstošiem gadu. Tas tiešām bija 
nopietns satricinājums.

Zintnieku-Glabātāju Vēdiskais Mantojums līdz mūs
dienām ir saglabājis ziņas par to, ka iepriekšējie Ledus 
laikmeta periodi tik būtiski neietekmēja cilvēku Dzīvi. 
Bet, lūk, pēdējais kardināli mainīja dzīvesveidu un būtis
ki ietekmēja cilvēku spējas, tai skaitā Svētās Senās Gud
rības uztveri.

Mūsdienu zinātne ir noskaidrojusi, ka ir bijuši čet
ri milzīgi apledojumi, kuri cilvēkus piemeklējuši dažādā 
Laikā. Pēdējais ledājs bijis apmēram pirms 13 tūkstošiem 
gadu. Tā cēloņus mūsdienu zinātne var tikai minēt. Taču 
Vēdiskās Kultūras Glabātāji pēc gadu simtiem un tūksto
šiem ir saglabājuši mums Zināšanas par tiem bargajiem 
pārbaudījumiem, kurus cilvēkiem nācās izciest apmēram 
pirms 13 tūkstošiem gadu. Un tās ir izklāstītas Vēdu tek
stos. Vai kāds grāmatu glabātuvē ir lasījis Vēdu teiksmas.

Roku pacēla tikai puse “vilcēnu” un “lapsēnu”.
-  Ir jūtams, ka nodarbībās esat noguruši. Tas nav ne

kāds brīnums. Mācību gads tuvojas nobeigumam. Labi, 
ka vismaz kāds ir lasījis. Tātad, bērniņi, lai Aleksandrs 
mums pastāsta, ko jaunu viņš uzzinājis Vēdu sacerē
jumos.

-  Ja īsumā, tad pēdējo Ledus laikmetu izraisīja At- 
lantīdas -  civilizācijas, kas atradās atsevišķā kontinentā
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blakus mūsdienu Amerikai, -  bojāeja. Atlantīda gāja 
bojā lielā karā, kurā tika izmantoti tolaik paši postošākie 
ieroči, tā rezultātā iestājās milzīga ekoloģiskā katastrofa. 
Trīs ceturtdaļas Zemes iedzīvotāju gāja bojā, bet pārējie 
zaudēja Senās Zināšanas un tehnoloģijas un tika atsvies
ti “alu cilvēku” līmenī. Lūk, tad arī radās Senās gudrības 
Glabātāji, lai pēctečiem tiktu saglabātas Zināšanas.

-  Ļoti labi, Aleksandr. Tu esi uztvēris pašu būtību. 
Patiesībā tā arī bija. Kā jūs jau zināt un kā mēs esam 
runājuši iepriekšējās nodarbībās, Ledus laikmets iestā
jās ne jau pats no sevis, -  Glabātājs Sladagors turpināja 
savu stāstījumu. -  Pirms tā risinājās savas nozīmes ziņā 
kolosāli vēsturiski notikumi -  Grēku plūdi. Tie ir piemi
nēti gandrīz visās kultūrās, reliģijās, kā asī Senatnes un 
mūsdienu Garīgajās mācībās. Lūk, kas par tiem ir teikts, 
piemēram, Bībelē. Lūk, neliels fragments.

... Pārplūda lielo dzelmju avoti, un tika atvērti debesu 

logi. Un lietus lija  pār zemi četrdesmit dienas un četrdes

mit naktis... Un ūdensplūdi turpinājās četrdesmit dienas 

virs zemes... Un ūdeņi pieņēmās stiprumā aizvien vairāk 

zemes virsū, tā ka tie apsedza visus kalnus, kas bija zem 

debesīm. Piecpadsmit olekšu augstumā ūdeņi pacēlās pār 

kalnu virsotnēm un apklāja kalnus. Tad nobeidzās ikviens 

dzīvnieks, kas rāpoja zemes virsū, a rī putni, lopi un zvē

ri, visi radījumi, kas bija zemes virsū, a rī visi cilvēki. Visi, 

kam bija dzīvības dvaša, kas dzīvoja sausumā, nobeidzās. 

Tā Viņš izdeldēja visu radību, kas bija zemes virsū, sākot 

ar cilvēku līdz pat lopiem, rāpuļiem un putniem gaisā; 

visi tika iznīcināti... Bet plūdi pieņēmās spēkā zemes virsū 

simts piecdesmit dienas. (1. Mozus, 11.-24.)
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-  Līdzīgas liecības ir ari jums jau zināmās Šumeru 
Tautas leģendās. Lūk, kas tajās šajā sakaribā ir teikts:

Visas niknās vētras, visi viesuļi 
Visi viņi sapulcējās kopā.
Plūdi plosās virs visas pasaules.
Septiņas dienas. Septiņas naktis 
Plūdi izplosījās pār Valsti.

Analoģiskas teiksmas ir arī citām Tautām -  Slāviem, 
Grieķiem un Indusiem. Daudzu nozīmīgu kataklizmu re
zultātā bojā gāja liels skaits cilvēku un citu dzīvu būtņu.

Visas pagātnes tehniskās iestrādes un vairākums kul
tūras iestrāžu tika iznīcināts, un cilvēcei nācās izdzīvot 
ļoti sarežģītos un smagos apstākļos. Pēc Grēku plūdiem 
iestājās apledojums. Šie notikumi visu vēsturi sadalīja di
vos nozīmīgos periodos -  “pirms” un “pēc”, proti, “tas, 
kas bija pirms plūdiem” un “tas, kas palika pēc plūdiem”. 
Tāpēc ir radies termins “periods pirms Grēku plūdiem”. 
Rūnu Rakstu Zinātājs droši vien to ir stāstījis. Bet es 
atgādināšu, ka visbiežāk ar šo terminu apzīmē kaut ko 
senatnīgu, sen aizmirstu, ļoti Senu. Šā vārda nozīme arī 
tiek attiecināta uz plūdiem. Tā ka mēs nonākam vēl pie 
viena secinājuma -  valoda atspoguļo arī vēsturisko pa
gātni, tātad tautas pieredzi.

f *
Ģ

G

Grēku plūdi izraisīja planētas mēroga katastrofu, 

kas notika tā rezultātā, ka nepareizi tika izmantoti 

dabas spēki. Tas noveda pie varenu Seno civilizāci

ju  bojāejas.

1
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Mēs ari tagad joprojām varam redzēt tā ledāja sekas. 
Tā ir Grenlandes sala. To visā pilnībā klāj ledus. Torei
zējais ledājs gandrīz pilnībā sedza mūsdienu Anglijas un 
Vācijas teritoriju. Siltummīļi dzīvnieki vai nu aizvirzījās 
uz dienvidiem, vai gāja bojā, bet viņu vietu ieņēma ma
muti, spalvainie degunradži, tīģeri un alu lauvas. Šo teri
toriju sāka apdzīvot polārie dzīvnieki, tādi kā polārlapsas 
un mošus vērši.

Mums tagad pat grūti iedomāties, cik sarežģīti bija 
cilvēces Senčiem pielāgoties jaunajai dzīves kārtībai pēc 
planētas mēroga katastrofas un Lielā Sasaluma. Mēs ta
gad dzīvojam relatīvi stabilā periodā un komforta aps
tākļos. Mums tagad faktiski ir viss, un cilvēka apziņa ir 
iekārtota tādējādi, ka tā pierod pie šīs stabilitātes. Jebku
ras pārmaiņas cilvēki uztver ļoti sāpīgi. It sevišķi tad, kad 
šīs pārmaiņas ir esība, un jo īpaši tad, kad tās ir tik kar
dinālas un liela mēroga.

Nepieciešamība sākt medīt radīja mednieku slāni, 
kuri gādāja Saviešiem uzturu. Vēl vairāk -  cilvēki bija 
spiesti izgatavot jaunus rīkus, bet šoreiz nevis darbam, 
bet gan medībām. Tad arī parādījās loks, bultas un šķēps. 
Taču viens cilvēks, protams, medībās nevarēja gūt panā
kumus. Tāpēc radās tas, ko mūsdienās pieņemts dēvēt 
par kolektīvajām medībām. Viens no tās paveidiem bija 
medības aplokos. Mednieki aizdedzināja stepi un sadzina 
dzīvnieku baru tādās kā lamatās. Tā varēja būt gan plai
sa, gan purvs, gan ala. Tādus sagūstītus dzīvniekus bija 
viegli nomedīt. Mednieki sadalīja medījumu. Gaļu izlie
toja uzturam, bet ādas -  apģērbam un mājoklim.

Bargo klimatisko apstākļu dēļ cilvēki nevarēja dzīvot 
primitīvos, uz ātru roku darinātos mājokļos. Bet vareno 
būvju celšanas tehnoloģijas jau bija zaudētas. Arheoloģiskie
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pētījumi liecina, ka tolaik cilvēki galvenokārt mita alās. 
Tāpēc par cilvēku apmešanās areālu aizvien vairāk kļūst 
kalnu rajoni -  Altajs, Urālu, Krimas, Karpatu un Balkā- 
nu kalni, Alpi un citi kalni. Kalnos bija vieglāk izdzīvot 
un pasargāt savu Dzimtu no izmiršanas.

Taču jūs jau zināt, ka tolaik vienīgā saprātīgā Dzī
vības forma virs Zemes nebija cilvēks. Vienlaikus ar vi
ņiem dzīvoja neandertāliešu, proti, pērtiķu jeb mežaiņu 
ciltis, kuras arī nodarbojās ar medībām. Taču jau būtiski 
atšķīrās gan viņu un cilvēku Dzīvesveids, gan domāšanas 
spēja. Neandertālieši nespēja tā pielāgoties apkārtējās vi
des pārmaiņām, kā to izdarīja cilvēks. Turklāt sakarā ar 
stiprām klimatiskajām pārmaiņām un daudzu dzīvnieku 
sugu izmiršanu to gluži vienkārši visiem nepietika. Starp 
neandertāliešiem un cilvēkiem izveidojās dabiska konku
rence par dzīvniekiem un tiem medību laukiem, kurus 
viņi aizņēma. Tas noveda pie mežaiņu un cilvēku kariem. 
Taču neandertālieši nevairījās uzturā izmantot cilvēku 
miesu. Tāpēc cilvēces Senči apstākļos, kad ļoti trūka uz
tura, tīra ūdens un saules gaismas, kad valdīja aukstums, 
bija spiesti karot ar neandertāliešiem, lai aizstāvētu savas 
Dzimtas Sirmgalvjus, sievietes un bērnus. Tas viss nove
da pie tā, ka cilvēki kļuva aizvien niknāki, izmisušāki, un 
daudzas Dzimtas zaudēja Svēto Seno Gudrību.

Lūk, tad arī radās šaurais Zināšanu Glabātāju slānis, 
kuri tīru sargāja Seno Gudrību, lai saglabātu to pēcnā
cējiem, kas spēs to novērtēt un izmantot savai Garīgajai 
augsmei. Viņi tās glabā līdz pat šai dienai, par ko jūs jau 
ne reizi vien varējāt pārliecināties.

Neandertālieši pēc Lielā Aukstuma iestāšanās pa da
ļai izmira, bet pārējie pārvērtās par dzīvniekiem. Taču 
cilvēce turpināja cīnīties par savu izdzīvošanu apstākļos,
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kad valdīja dažādu Dzimtu, Klanu un Cilšu pilnīga no
šķirtība un izolācija. Vienā no nākamajām Stundām jūs 
uzzināsit, tieši kā savstarpēji sadarbojās cilvēces Senči, 
kā viņi saglabāja vienotību un saskaņā ar kādiem princi
piem veidojās cilvēku savstarpējās attiecības vienas Cilts, 
Dzimtas vai Klana ietvaros.

Ceru, ka jūs ieguvāt ko jaunu. Stunda ir beigusies. 
Dodieties atpūsties!



Runu Rakstu Zinātāja noslēpums 
ir atklāts

- Beidzot viss saskan, -  Jaroslavs saviem draugiem 
teica, kad viņi pēc nodarbībām sēdēja pie galdiņa “Pār
pilnības ragā”. -  Marina, vēlreiz pārlasi vēstījumu, kuru 
mēs ar Aleksandru atradām Rūnu Rakstu Zinātāja Vir- 
rita mācību telpā un kuru jūs ar Lādiņu un Nastjeņku 
spējāt pārtulkot grāmatu glabātuvē.

-  Ah, tas nebija viegls darbs, -  nopūtās Lada. -  Mēs 
kādas četras stundas nomocījāmies, bet tomēr savu pa
nācām.

-  Lūk, kas mums iznāca, mēs, protams, dažus senos 
vārdus aizstājām ar mūsdienu, lai doma būtu skaidra, -  
sacīja Marina un sāka lasīt:

“Pravietojumi sāk piepildīties. Vairākums iesvaidīto, 
paņēmuši rokrakstus no seno tekstu glabātuvēm, steig
šus pamet Himalajus un Tibetu. Šie centri zaudē sakrālā

425



garīgā balsta nozīmi virs Zemes. To vietu atkal ieņems 
Diženā Krievzeme ar centriem Urālos, Sibīrijā un Altajā. 
Sajās vietās Arējā Loka Glabātāji pamazām šīs Zināšanas 
jau atklāj cilvēkiem. Pienāks laiks, kad Zemes garīgums 
koncentrēsies Kalnainos Zemes apvidos. Gaismas Tem
plim vajag tiešā veidā līdzdarboties. Pastipriniet jaunās 
Zintnieku paaudzes sagatavošanu, ar kuru rokām tiks īs
tenota pāreja uz Svaroga Rītu. Gaidiet Svētceļnieku parā
dīšanos Svaroga Nakts beigās, Svētceļnieku, kuru dzimša
na tika pareģota, nepalaidiet garām viņu parādīšanos.

Un paraksts: Viedo Loks”

-  Kaut kā tā, -  Marina pabeidza.
-  Viss saskan. Tavas vīzijas, Nastjeņka, bija pareizas, -  

Aleksandrs noteica.
-  Un tas, ko Jaroslavs redzēja Mūžības Tunelī, arī ie

rakstās kopējā ainā, -  apstiprināja Nastja.
-  Mēs uzminējām to, ko slēpj Rūnu Rakstu Zinātājs, 

un sapratām, ar ko viņš sarakstās, Tieši ar Viedo Loku, -  
Jaroslavs sacīja. -Taču tagad mums jātiek skaidrībā par 
lo, kā rīkoties turpmāk.

-  Mēs nezinām Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita motī
vus un to, ko viņš cenšas panākt. Taču mēs zinām, ko 
viņš grib noslēpt, -  sacīja Aleksandrs.

-  Es domāju, ka mums pēc iespējas ātrāk Glabātājam 
ir jāpasaka viss, ko spējām uzzināt, un jāizstāsta viņam, 
kā tas notika, -  sacīja Lada, izdzerdama savu tēju un ie
lejot vēl.

-  Mēs to varējām izdarīt arī šodien, bet, tā kā teksta 
atšifrēšana tika pabeigta tikai pirms stundas, mēs diezin 
vai līdz vakaram pagūsim parunāt ar Glabātāju, -  Mari
na skumji izteica savas domas.
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-  Jā, tas ir acīmredzams, -  piekrita Jaroslavs. -  Tur
klāt mēs nezinām, kur Sladagoru šobrīd var atrast. Vi
ņam nav savas mācību telpas, bet, kur viņš nakšņo, tas 
vispār mums ir noslēpums. Pie viņa var nokļūt vienīgi 
tad, kad viņš pats to vēlas vai uzskata par nepieciešamu. 
Vienīgā izeja ir gaidīt nākamo Stundu. Kā es noprotu, tā 
būs pēdējā šajā mācību gadā.

-  Varbūt varam kādam no Zintniekiem pateikt, ka 
vēlamies runāt ar Glabātāju?

-  Tas ir riskanti, -  Nastja iebilda. -  Mēs taču nezi
nām, kas ir iesaistīts Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita sazvē
restībā un cik Glabātāju ir viņa “komandā”.

-  Lūgumu varētu izteikt ar Vartislava starpniecību, -  
Lada domīgi teica. -  Taču viņš ir pārāk tuvs Rūnu Rak
stu Zinātājam, un tāpēc mēs viņam nevaram uzticēties, 
neraugoties uz to, ka viņš ir mūsu vadītājs.

- Jā, taisnība, -  Marina piekrita, tad pagriezās uz 
durvju pusi un pasmaidīja. -  Man liekas, es zinu, kas 
mums varētu palīdzēt, -  viņa noteica.

Durvīs parādījās priesteriene Ladaslava, par kuru 
Tempļa Skolā jau bija sacerētas leģendas.

-  Vai tu esi prātu zaudējusi? -  Aleksandrs jautāja.
-  Nē. Gik man zināms, viņa vienmēr ir bijusi Glabā

tāja piekritēja un viņu it visā ir atbalstījusi.
-  Kā tu to zini?
-  Tas ir fakts, par kura ticamību var nešaubīties, - 

Marina pasmaidīja.
Viņa tūdaļ devās uz izeju un uzrunāja paveco sievieti.
-  Mana cieņa jums, Ladaslava. Atvainojiet, ka 

jūs traucēju. Mums ir ļoti nepieciešams jūsu Gudrais 
padoms.

-  Kas noticis, mans bērns?
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- I.ieta tā, ka mums ļoti steidzami jāsatiek Glabātājs 
Sladagors. Tas patiešām ir svarīgi, un vilcināties līdz nā
kamajai Stundai mēs nevaram.

-  Jums šobrīd Glabātājs Sladagors Gaismas Templī 
un Kalnu Mītnē nav pieejams. Viņš sakarā ar darīšanām 
uz kādu laiku ir devies kalnos un atgriezīsies pēc dažām 
dienām -  tieši uz jūsu grupas nākamo Stundu.

Marina nevarēja atgūties no sarūgtinājuma.
Nezinādami, ko darīt, “vilcēni” un “lapsiņa” turpināja 

sarunāties pie galdiņa “Pārpilnības ragā”.
Nekas cits neatliek, kā vien gaidīt. Katram gadīju

mam pārrakstīsim kopijas tekstu -  lai tas ir katram un 
lai jebkurš no mums to var darīt zināmu Glabātājam 
Sladagoram, kā arī paskaidrot, kā tas pie mums nonācis. 
Pašu Rūnu tekstu mums arī vajadzēs viņam parādīt par 
apliecinājumu Virrita rīcībai, -  Jaroslavs teica.

-  I.abi, -  piekrita I.ada. -  Manuprāt, mums vajadzē
tu padomāt, tieši kā šīs ziņas pavēstīt Sladagoram. bet 
atgriezīsimies guļbūvē. Līdz vakaram vairs nav atlicis 
daudz Laika.



Cilvēku ticējumi
Periodā pēc Grēku plūdiem un Ledāja

Lai gan ziema bija jau gandrīz beigusies, šajā kalnai
najā vietā pavasara elpa vēl nebija jūtama. Apkārtni jo
projām klāja sniegs, taču gaiss vairs nebija tik auksts.

Pirms nodarbību sākuma Jaroslavs, Aleksandrs un 
Nastja izgāja ārā. Šodien viņiem nāksies iedziļināties 
Seno mācību un cilvēku piekopto kultu atmosfērā, kāda 
valdīja Lielā Sala I.aikos. Jaroslavs elpoja ar pilnu krūti 
un vēlreiz pārlaida skatienu Kalnu Mītnei. Viņš jau bija 
pieradis pie visa. Te bija kaut kas pazīstams un tuvs, it kā 
Mītnē būtu pavadījis jau daudzus gadus.

Zēns vēlreiz dziļi ieelpoja un, izdarot izelpu, atlaida 
savas domas.

Kad viņš ieradās uz Stundu, Jaroslavs un viņa draugi 
sarūgtināti uzzināja, ka šodienas nodarbību vadīs nevis 
Glabātājs Sladagors, bet gan Čisloboga Priesteris Harijs
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Gaišreģis. Laika Glabātājs nepievērsa uzmanību piecu 
pirmgadnieku sarūgtinājumam un sāka savu stāstījumu: 

Jūs jau zināt, cik ļoti dabas katastrofas ietekmēja 
slāvu Senču un citu Tautu Senču Dzīvi. Jūs arī atceraties, 
ka lie bija ļoti nopietni satricinājumi.

Joprojām ir gana sarežģīti apzināties cilvēces Sen
ču traģēdiju tolaik. Un tomēr viņi spēja saglabāt savas 
Dzimtas, izdzīvot un pavērt mums iespēju dzīvot. Ap
stākļos, kad zem jautājuma bija pati Dzīvības eksistēša
na virs Zemes, protams, vairākumam cilvēku galvenās 
rūpes bija par izdzīvošanu -  viņi medīja, nodarbojās ar 
vākšanu, iekārtoja alas, bet pēc klimata uzlabošanās -  arī 
mājokļus. Raugoties no šo notikumu skatpunkta, pilnīgi 
dabiski bija tas, ka Svētās Senās Zināšanas un Kultūras 
gluži vienkārši nebija pieprasītas.

Atcerieties, ka bija Zināšanu virziens, kurās tika stās
tīts par pilotu sagatavošanu starpplanētu lidojumiem 
kosmiskajā telpā, kā arī dota sīka informācija par to, kā 
izturēties atklātā Kosmosā un pat no kādiem materiā
liem taisāmi Kosmosa kuģi. Liecības par starpplanētu li
dojumiem saglabājušās daudzās visdažādāko Tautu, pie
mēram, Slāvu tautu Teiksmās.

Gandrīz visām tautām virs Zemes ir  saglabājušās 

teiksmas par ceļojumiem Kosmosā un uz citām 

д. zvaigžņu sistēmām.

Vit * ------------------------------------------------------------------------ 1

Atgriezīsimies pie Ledus laikmeta -  Lielā Sasaluma 
Laikiem, kas iestājās pēc Grēku plūdiem. Ļoti nopietnu 
satricinājumu apstākļos daudzas Zināšanas izrādījās glu
ži vienkārši nepieprasītas. Kādēļ gan runāt par Kosmosa
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kuģiem un to pilotēšanu, ja paši kuģi nebija saglabāju
šies un lidojumi Kosmosā tika atlikti uz daudziem gadu 
tūkstošiem. Protams, vairākumam cilvēku domas aizņē
ma izdzīvošana piemēram, medību prasmes apguve. 
Taču Dzimtu Vecajie gāja pa citu ceļu. Lai Senā Gudrība 
neizzustu, viņi nolēma to saglabāt savā šaurā lokā līdz 
tam laikam, kamēr šī Gudrība atkal tiks pieprasīta. Lai 
aizrit kaut vai tūkstošiem gadu, viņi nolēma, bet, ja pēc 
daudziem gadu simtiem kādam būs vajadzīgas iepriekšē
jo laikmetu Zināšanas un pieredze, tad ir jēga tās nodot 
no paaudzes paaudzei, no Dzimtas Dzimtai, no Skolotāja 
skolniekam.

Lai viņiem gods un slava -  viņi savāca milzīga ap
joma Zināšanu par Seno Kultūru un iepriekšējo pa
audžu un civilizāciju iestrādēm. Un tagad tas viss tiek 
atklāts. Cilvēce tiecas uz savu Sākotni. Bet tā ir saglabāta, 
daudzējādā ziņā pateicoties Glabātāju pūliņiem. Par to 
lai viņiem dziļi paklanāmies. Viņi mācīja mūs -  tagadējo 
Zintnieku paaudzi, tāpat kā tagad mēs mācām jūs, lai jūs 
savās Dzimtās saglabātu šo Gudrību un pamazām atklātu 
to tiem, kuri spēs to uztvert.

Kad mēs aplūkojam periodu pēc Grēku plūdiem, mēs 
visupirms runājam par Seno Zināšanu koncentrēšanu 
Glabātāju rokās. Tieši tad viņi izveidojās kā sabiedrības 
atsevišķs starpslānis, kaut arī visai neliels.

Lai Senā Gudrība neizzustu tumšajos Laikos, Gla

bātāji to apdāvinātajiem skolniekiem nodeva no 

paaudzes paaudzei. Tā skolnieki izveidoja pār

mantojamības ķēdi.
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Bija ari citi iemesli, kāpēc Senās Zināšanas koncen
trējās šauras ļaužu grupas rokās. Lieta tā, ka pēc Grēku 
plūdiem garīgā pagrimuma process turpinājās. Dau
dziem cilvēkiem ļoti pazeminājās apziņas līmenis. Tādu 
cilvēku smadzenes pakāpeniski sāka “ieslīgt miegā”. Jūs 
jau zināt, ka mūsdienu cilvēkam smadzenes darbojas 
tikai par diviem-četriem procentiem. Tiem, kuri lieto 
alkoholiskos dzērienus, smadzenes ir aktīvas tikai par 
diviem procentiem. Taču kādreiz tās darbojās par visiem 
simts procentiem. Pēc šiem plūdiem smadzeņu darbības 
intensitāte stipri samazinājās. Tātad daudzi cilvēki jau 
vairs nespēja uztver visas Zināšanas, jo, lai tās uztvertu, 
vajadzēja darboties tiem smadzeņu apvidiem, kuri bija 
“iemiguši”. Bet reizēm piedzima apdāvināti bērni, kuriem 
Daba bija devusi plašāku uztveres spektru nekā pārējiem. 
Viņi dzimst arī tagad. Un tieši viņus gatavo par nākama
jiem Seno Zināšanu Glabātājiem, Zintniekiem, Magiem 
un Priesteriem.

-  Piedodiet, Skolotāj, bet kā bija ar citiem cilvēkiem, 
kuri nav Glabātāji un kuri jau vairs nevarēja uztvert Se
nās Zināšanas? -  iejautājās Marina.

-  Protams, Glabātāji nevarēja atstāt savas cilts lo
cekļus un Saviešus vispār bez Zināšanām par apkārtējo 
pasauli. Tāpēc viņi deva tiem Zināšanu projekciju, proti, 
kādu daļu Zināšanu tradīciju, paražu, pasaku, Teiksmu, 
leģendu, ticējumu un tamlīdzīgā veidā. Savukārt Savieši 
tās nodeva mantojumā no paaudzes paaudzei. Tā arī iz
veidojās Dzimtu kulti, pēc tam arī Tautas Kultūra.

-  Ikviena Kultūra savā veidā ir Zintnieku-Glabātāju 
radīta? -  brīnījās Svetodara.

-  Jā, apmēram tā. Periods pēc Grēku plūdiem atšķi
ras no perioda pirms plūdiem galvenokārt tādējādi, ka
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cilvēki Garīgajās sfērās sāka intensīvi zaudēt izpratni par 
to, ko tieši viņi dara, piekopjot Rituālus un Tradīcijas. 
Viņi tos piekopa tikai tā iemesla dēļ, ka Vecajie-Glabātāji 
tā lika darīt un ka bija redzami rezultāti. Taču viņi ne
saprata, kāpēc tā notiek. Zintnieki-Glabātāji saprata, bet 
nevarēja to izskaidrot tiem, kuru uztveres spektrs jau bija 
būtiski sašaurinājies. Tā ir galvenā tā perioda īpatnība.

Bet tagad sīkāk aplūkosim tās kultūras, kuras tolaik 
bija raksturīga Slāvu un citu Tautu Senčiem. Varbūt esat 
dzirdējuši tādus vārdus kā maģija, animisms, fetišisma 
un totēmisms. Pirmais vārds ir sens, bet pēdējie trīs -  
mūsdienu zinātnes termini. Ir pienācis laiks mums tikt 
skaidrībā par šiem jēdzieniem un to nozīmi.

Mūsdienu zinātnieki uzskata, ka tās ir pirmatnējās 
kultūras, turklāt ilgu laiku pastāvēja viedoklis, ka tās ir 
gana primitīvas un balstās uz bailēm un ticību. Viņi arī 
uzskata, ka ir četri dažādi kulti, kuriem vēlāk pievieno
jās Senču kults un Mātes-Dabas kults. Principā zināmā 
mērā tā arī ir, taču katra Kultūra ietver sevī visu šo jē
dzienu kombināciju. Dažos kultos un ticējumos, piemē
ram, izpaužas izteikts maģijas un fetišisma elements, bet 
tai pašā laikā kaimiņos dzīvojošajai Dzimtai ir raksturīgs 
animisms un totēmisms, bet maģiskais elements nav tik 
izteikts vai ir pat vājš.

Mēs, Glabātāji, ļausim jums mazliet papildināt un 
paplašināt šo viedokli. Patiešām cilvēki īsti nesaprata, ko 
viņi dara, kaut gan zināja, kālab to dara. Taču tas neno
zīmē, ka zināšanas par kādas darbības mehānismiem bija 
zaudējuši visi. Glabātāji lieliski saprata, kas notiek.

Aplūkosim katru no kultiem mazliet sīkāk. Bet vis
pirms iegaumēsim, ka attiecīgais dalījums ir nosacīts un 
ka striktas robežas starp tiem nebija un nav. Paši termini

433



ir zinātniski, proti, tos ir devuši mūsdienu pētnieki. Vecos 
Laikos tos dēvēja citādi un tie cits no cita īpaši nodalīti 
netika. Katrai dimanta šķautnei taču nav sava nosaukuma.

Fetišisms. Šis kults nozīmē darbošanos ar priekšme
tiem. Esiet uzmanīgi! Sakoncentrējieties!

Daži zēni, kas pēdējos solos sarunājās, apklusa.
- Fetišam tiek piedēvētas noteiktas īpašības -  aizsar

dzības vai kādas citas ipašības. Par tādu priekšmetu var 
būt jebkas, pat šī pildspalva. -  Laika Glabātājs skolēniem 
parādīja parastu lodīšu pildspalvu. -  Ja mēs šim priekš
metam savā apziņā piedēvēsim kādu īpašību, tad, darbo
joties ar to, var mainīt apkārtējo realitāti.

-  Piedodiet, Skolotāj, -  Svjatoruss vērsās pie Harija 
Gaišreģa, -  ja mēs savā apziņā noticēsim, ka šī pildspalva 
ir nevis gluži vienkārša pildspalva, bet, sacīsim, burvju 
nūjiņa, tad ar tās palīdzību var radīt brīnumus?

Daži zēni un meitenes iesmējās. Laika Glabātājs ar 
savu attieksmi lika noprast, ka tāda reakcija viņam nav 
patikusi.

-  Veltīgi smejaties. Patiesībā Svjatorusam ir taisnība.
Tad viņš pavicināja pildspalvu, un durvis, kas līdz

šim brīdim bija vaļā, aizcirtās kā caurvējā. Smiekli vienā 
mirklī apklusa.

-  Jautājums tiem, kuri smējās: kā es to izdarīju?
-  Skolotāj, vai es drīkstu, -  vaicāja Marina, roku pa

cēlusi.
-  Protams, drīksti, lai gan tu nesmējies. Pievērsiet 

uzmanību tam, kā skolēni sadalījās. Vieni smējās par to, 
ko viņi uzskatīja par bezjēdzīgu. Taču citi cenšas izprast 
un izsmeļoši atbild uz Skolotāju jautājumiem.

-  Jūs savā apziņā šo pildspalvu, šo vienkāršo priekšme
tu rakstīšanai, padarījāt par kaut ko vairāk. Jūs padarījāt
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to par burvju nūjiņu un iedvesāt sev, ka ar tās palīdzību 
var veikt burvestības, piemēram, tclekinēzi, proti priekš
metu pārvietošanu no attāluma. Tad vienīgi atlika savā 
apziņā izveidot domtēlu, pavicināt pildspalvu, un dur
vis aizcirtās. Šim nolūkam ir nepieciešams stiprs gribas
spēks, iztēle un prasme pārliecināt sevi, ka fetišs ir kaut 
kas vairāk nekā parasts priekšmets.

-  Gudriniece! Tiešām ir nepieciešama ticība, lai 
priekšmets jums dotu iekšējo spēku ārējo pārmaiņu veik
šanai. Un pat vēl vairāk -  pārliecību. Bet tas nav pašap
māns. Dzimšanas tiesības katram cilvēkam paver iespēju 
savā iekšējā pasaulē piedēvēt priekšmetam noteiktu nozī
mi. faktiski es tagad sevi neapmānīju. Es gluži vienkārši 
izmantoju savas tiesības, un tikai.

Mēs joprojām savā dzīvē bieži saskaramies ar fetišis
ma izpausmēm. Tie ir amuleti, aizsargājoši priekšmeti, 
pat ikonas dievnamos vai Elki. Vai jūs zināt, kas ir Elki?

- Elks ir Garu, Senču, Dievu un Stihisku Spēku attē
lojums, -  atbildēja Jaroslavs.

-  Par fetišiem ir uzskatami arī īpašie ceremoniju un 
rituālu krekli -  pat parasts svētku apģērbs. Tie ir sevišķi

f "
Elki ir  fetišisma izpausme, fetišisma, kas saglabā

jies no Senajiem Laikiem. To pašu var teikt par 

aizsardzības līdzekļiem, amuletiem un par gluži 

vienkāršām lietām, kuras mums saglabājušās no 

tuviem cilvēkiem vai mums ir uzdāvinātas. Tieši 

attieksme pret šiem priekšmetiem padara tos cilvē

kam īpaši svarīgus.

V»--------------------------------------------------------------
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nevis tādēļ, ka tiem ir īpašs piegriezums un šuvums, kaut 
gan ari tam ir svarīga loma. Galvenais, kas tos atšķir, ir 
domas un noskaņojums, kādā tie ir izgatavoti. Teikšu pat 
vairāk -  jūsu ikdienas apģērbs, kuru jūs valkājat, jums ir 
kļuvis par fetišu. Bet tagad pasakiet -  kāpēc?

-  Es zinu! -  Marina nepacietīgi izsaucās. -  Pietiek glu
ži vienkārši apzināties, kādas atmiņas mūsu apģērbs uzkrāj 
jau tagad, mēs taču, tajā tērpušies, pirmo gadu mācāmies 
Tempļa Skolā. Un, kad mēs būsim pabeiguši mācības, 
mums vajadzēs tikai paņemt rokās tad jau veco apģērbu, lai 
uzreiz uzvilnītu atmiņas, 'kāpēc mūsu apģērbu, kuru mēs 
tagad valkājam, var dēvēt par fetišu. Skolotāj, vai pareizi?

-  Jā, gudriniece! Ja jūs vasarā gribēsit atcerēties, kā šeit 
mācījāties, jūs gluži vienkārši uzvelciet šīs drānas, un jūs 
vienā mirkli atradīsities Tempļa Skolas atmosfērā. Tas tā ir 
tāpēc, ka ikviens priekšmets uzņem cilvēka atmiņas, viņa 
emocijas un domas, bet galvenais -  viņa pārdzīvojumus. 
Par fetišu, piemēram, var kļūt arī kāds mūzikas priekšmets.

-  Kā tā? -  daži bērni brīnījās.
-  Lūk, tā, -  iesmējās Laika Glabātājs. -  Ja cilvēkam 

kāda dziesma asociējas ar noteiktu īpašību, atmiņām un 
sajūtām, tad tā visa izraisīšanai sevī pietiek tikai vēlreiz 
noklausīties šo melodiju vai dziesmu. Un attiecīgās sajūtas 
tiks modinātas. Jūs to varat izmantot savā ikdienas Dzīvē.

Daudzi “vilcēni” un “lapsēni” sacīto jau ierakstīja sa
vās Zintnieka grāmatās. Čisloboga Priesteris pasmaidīja, 
redzot savu skolēnu ieinteresētību. Pēc nelielas pauzes 
viņš turpināja:

-  Tas viss ir fetišisms. Laikā pēc plūdiem vairākums 
cilvēku bija zaudējuši izpratni par to, kāpēc tā notiek, bet 
tagad mums ir iespēja apjēgt šos procesus. Lieta tā, ka 
cilvēks ar savām domām un iztēli patiešām spēj piešķirt

436



priekšmetam kādas sevišķas īpašības. Un tas nav ne iz
domājums, ne ticība. I’icība šajā gadījumā ir mehānisms, 
ar kura palīdzību īpašību pārceļ uz priekšmetu. Bet pēc 
tam šis priekšmets patiešām kļūst par šis īpašības nesēju 
un par fetišu. Lūk, iztēlojieties -  dēls aiziet karā, un māte 
viņam līdzi iedod kādu savām rokām izgatavotu aizsar
gājošu priekšmetu. Viņa tajā ieguldījusi savu mīlestību 
uz dēlu, un pēc tam ar šo aizsargājošo priekšmetu dēls 
patiešām jutīs māte mīlestību un rūpes. Māmiņa ar savu 
emociju spēku, Gaišajiem pārdzīvojumiem un Mīlestību 
šo priekšmetu ir piepildījusi ar savu spēku. Un grūtā brī
dī dēls sajutīs viņas atbalstu.

Tagad aplūkosim citu fetišisma izpausmi. Minēšu 
tādu piemēru -  dēls, sasniedzis pilngadību, pamet tēva 
māju. Ilgi pirms tam par godu dēla piedzimšanai tika ie
stādīts koks, kas tobrīd, kad dēls devās projām, bija jau 
izaudzis. Starp dēlu un šo koku ir saikne. Mūsdienu Brī
numdari to pa grieķu modei dēvē par simpātisko saikni, 
proti, tā ir cilvēka izveidota saikne starp diviem priekš
metiem. Iedarbojoties uz vienu priekšmetu, tāda pati 
iedarbība izpaudīsies uz otru priekšmetu. Dziednieki, 
piemēram, dziedina pēc fotogrāfijas, tāpēc ka fotogrāfija 
un tajā redzamais cilvēks ir simpātiski saistīti. Tikai šajā 
gadījumā neuztveriet šo vārdu kā pievilcību, Tad, kad 
dēls aizgāja, māte vēroja šo koku. Ja ar koku kaut kas no
tiek, tas nozīmē, ka kaut kas ir atgadījies arī ar dēlu.

I'etišs ir  mūsdienu zinātnes termins, kas apzīmē 

priekšmetu, pret kuru cilvēki izturas ar īpašu cieņu 

un līdz ar to piešķir tam lielu spēku.
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Visai bieži var dzirdēt tādu izteicienu kā pielūgtā iko
na vai pielūgtais priekšmets. Tā ir tāda ikona vai priekš
mets, kuru ilgstošā laika Periodā ir pielūguši daudzi cil
vēki. Ko tas nozīmē? To pašu seno fetišisma kultu. Ņem 
priekšmetu un tam skaita lūgšanas, himnas vai mantras 
(buramvārdi Indijas Svētajā valodā -  Sanskritā). Patei
coties tam, priekšmets liek piesātināts ar kādu Tēlu un 
pēc tam izstaro noteiktu enerģiju. To var darīt katrs no 
mums. Daudzi to dara. Tas pats attiecas uz personisku 
lietu. Tā ir piesūcināta ar šā cilvēka emocijām un Tēliem. 
Kad cits cilvēks ņem šo priekšmetu vai lietu, viņš saska
ras ar tā cilvēka spēku un iekšējo pasauli. Tas, cik dziļa 
būs šī saskarsme, ir tieši atkarīgs no tā, cik cilvēks ir at
vērts mantas īpašnieka iekšējai pasaulei. Lūk, tā ari rodas 
maģiskie Senatnes artefakti, kuri savam īpašniekam ir 
piešķīruši kolosālu varenību.

Svarīgi ir atcerēties, ka cilvēks pats ir sava Likteņa 
noteicējs. Viņš var ietekmēt apkārtējo pasauli, uzņemo
ties pilnīgu atbildību par katru savu soli. Fetišisms kā 
Kults nav izzudis, tas dzīvo līdz pat šim laikam. Parau
gieties kaut vai uz saviem aizsardzības priekšmetiem, ku
rus jūs nēsājat kaklā.

Lai nostiprinātu izpratni par šā kulta darbību, es 
jums uzdošu vienu uzdevumu: rūpīgi pavērojiet fetišisma 
izpausmes savā apkārtnē. Varbūt kāds nēsā aizsardzības 
priekšmetus, kādos īpašos gadījumos uzvelk noteiktu ap
ģērbu, apzināti izmanto savu Vecāku un Senču lietas, tā
dējādi izrādot viņiem cieņu, un sajūt viņu spēku. Ir sva
rīgi, lai jūs savām acīm redzētu un sajustu, ka fetišisma 
kults nav izzudis. Un, to sapratuši, jūs varēsit novērot, kā 
tas darbojas, un, ja nepieciešams, sākt to izmantot savā 
un savas Dzimtas labā.

438



-  Piedodiet, Skolotāj, -  Svjatoruss neizpratnē sacīja, 
-  vai tad mūsu attieksme pret priekšmetu nosaka tā rak
sturlielumus? Ja mēs attiecamies pret pildspalvu kā pret 
parastu pildspalvu -  tā gluži vienkārši ir rīks rakstīšanai. 
Bet, ja mēs mainīsim attieksmi pret to, tad mainīsies arī 
pati pildspalva?

Laika Glabātājs iesmējās:
- Jā, tā tas ir. Es saprotu, ka tas ir neparasti. Cilvē

ki ir pieraduši domāt, ka pasaule ir objektīva un nav 
atkarīga no viņu attieksmes pret to, proti, mēs mainām 
savu attieksmi, bet pasaule paliek tāda, kā iepriekš biju
si. Tā līdz pat šim laikam domā daudzi. Bet tā tas nav. 
Un Burvji, proti, Glabātāji, to lieliski zina. Mainiet savu 
attieksmi pret pasauli, un visa pasaule mainīsies. Mūsu 
attieksme pret pasauli ir primāra, bet pasaule un tās rak
sturlielumi ir tieši saistīti ar mūsu attieksmi pret to. Tieši 
tāpat ir ar Burvju priekšmetiem. Jūs paši varat sev radīt 
Burvju priekšmetus, piesātinot tos ar savu paša Spēku. 
Un tie tiešām kļūs par Burvju priekšmetiem. Gluži vien
kārši sāciet izturēties pret tiem kā pret Burvju priekšme
tiem, un tie par tādiem kļūs.

Daudzi bērni sēdēja kā apburti. Čisloboga Priesteris 
turpināja:

- Bērni, varbūt jūs vēl pilnībā neesat izpratuši to, ka 
Glabātāji ir Burvji, bet Burvji vienmēr ir Glabātāji. Tie ir 
viena un tā paša divi nosaukumi. Mēs glabājam Zināša
nas, tāpēc mēs esam Glabātāji, bet mēs tās arī izmanto
jam. Kad mēs izmantojam zināšanas, tad mēs esam Bur
vji. Un jūs esat nākamie Glabātāj, proti, nākamie Burvji! 
Mainiet savu attieksmi pret priekšmetiem, un jūs tos 
padarīsit par Burvju priekšmetiem! Tās ir jūsu tiesības! 
Bet papildus visam es vēl uzdodu mājasdarbu -  izveidot
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sev Burvju priekšmetu un pārbaudīt tā darbību. Iesāku
mā neprasiet no tā pārāk daudz. Bet vēlmju piepildīšanas 
līmenī izmantojiet savus talismanus.

Bet tagad dodieties pārtraukumā. Kad atgriezīsities, 
tad turpināsim.



Totēmisms, maģija, Senču kults un 
Mātes-Zemes kults

- Nu, ko, bērni, turpināsim? -  jautāja Laika Glabā
tājs, kad pārtraukums bija beidzies. -  Tātad par fetišu 
mēs esam tikuši skaidrībā. Otrs kults ir totēmisms. Šis 
nosaukums ir saistīts ar vārdu “totēms”, tas nozīmē dzī
vu būtņu sugu vai Dabas parādību grupu, kurām izrāda 
īpašu godu. Arī šis kults nav izzudis un joprojām turpina 
zelt un plaukt. Tas daudzējādā ziņā ir līdzīgs fetišismam, 
tikai šeit ir runa nevis par priekšmetu, bet gan par kaut 
ko dzīvu. Var teikt, ka totēmisms ir īpaša attieksme pret 
kādu dzīvnieku sugu.

Senajos Laikos pēc Grēku plūdiem Vecajie-Glabātāji 
vienā vai otra Dzimtā vai Ciltī runāja, ka visa viņu Cilts 
ir cēlusies no šā dzīvnieka. Vienā Dzimtā tas bija lācis, 
citā -  lūsis, bet trešajā -  vilks, ceturtajā -  briedis utt. 
Protams, tādos gadījumos Glabātāji izteicās tēlaini -  pār
nestajā, nevis tiešajā nozīmē. Kālab tā tika darīts?
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п Totēms ir dzīvnieku vai putnu suga, kuru Dzimt 
^  Klans, Cilts uzskata par savu Senci.
1 --------------------------------

Л
J

Lieta tā, ka katram dzīvniekam piemīt kādas tam 
raksturīgas īpašības. Piemēram, vērsis personificē nesa
valdību, ātrumu, spēku, strauju dabu. Bet vilks spēj dzī
vot pats par sevi (vilks-vientuļnieks), gan arī uzturēties 
barā, medīt gan atsevišķi, gan kolektīvā. Turklāt vilkiem 
ir pat sava ģimene, vilks un vilcene, kas reiz satikušies, 
paliek kopā līdz galam. Vilks ir arī prasmīgs mednieks, 
turklāt ne tikai ātrs, bet ari piesardzīgs. Bet lapsa ir izsla
vēta par savu viltību, kā mums vēsta tautas pasakas.

Tautas pasakās par dzīvniekiem, tostarp a rī Slāvu 

pasakās, atbalsojas totēmisms. Visai bieži dzīvnie

ku veidā tika attēlotas Ciltis, kuras uzskatīja sevi 

par to pēctečiem. Bet pasakas, kas atspoguļo sav

starpējās attiecības ar dzīvniekiem, vienlaikus ir 

a rī “vēsturiska hronika”, kas parāda Cilšu sadarbī

bu ar dažādiem totēmiem.

i t

Esmu pārliecināts, ka jūs jau nojaušat, kur meklēja
mas saknes dzīvnieku pielūgšanas kultam. Kas pateiks?

Marina pacēla roku.
-  Es saprotu, ka tu, Marina, zini. Bet ļausim arī citiem 

skolēniem izteikties. Jaroslavs vēl nav izrādījis aktivitāti.
“Vilcēns” piecēlās un sacīja:
-  Skolotāj, es domāju, ka cilvēks, pielūdzot kādu dzī

vu būtni un uzskatot sevi par tās pēcteci, pastiprina sevī
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šā dzīvnieka īpašības. Ja totēms ir lapsa, tad viņš, uzska
tot to par savu Senci, piesaista sev lapsas raksturojumu, 
proti, viltību, un ar tās palīdzību varēs izkulties no jeb
kurām nepatikšanām dzīvē. Ja totēms ir vērsis, tas ļauj 
cilvēkam pastiprināt sevī vērsim piemītošās īpašības, 
proti, ar nesavaldības un straujas dabas palīdzību pārva
rēt jebkurus šķēršļus savā Dzīves Ceļā.

-  Malacis, Jaroslav. Viss ir pareizi. Kā jūs droši vien 
nojaušat, arī totēmisms nav izzudis. Jūs katru reizi ar to 
saskarieties, svinot Jauno gadu. Gan saskaņā ar Slāvu, 
gan ar austrumu kalendāru katrs gads atnes sev līdzi no
teiktu raksturojumu. Atsauciet atmiņā tādus izteicienus 
kā Cūkas gads, Tīģera gads, Pērtiķa gads vai Slāvu -  F.r- 
gļa gads, Čūskas gads, Zirga gads, Suņa gads, Tūra gads. 
Tās arī ir tā paša totēmisma izpausmes -  ipaša goda iz
rādīšana dzīvniekiem. Tikai tagad dzīvnieka īpašības tiek 
attiecinātas nevis uz cilvēku, bet gan uz Laika posmu.

Un vēl viens uzdevums. Mājās veiciet šādu vingrinā
jumu. Ērti apsēdieties, aizveriet acis un sakoncentrējieties. 
Pamēģiniet iztēloties sevi par vilku, lāci vai par kādu citu 
dzīvnieku, kura Tēls jums ir tuvs. Pacentieties pamodināt 
sevī šā dzīvnieka labās īpašības un izjust tā spēku. Tas arī 
ir totēmisma pamats. Lai izprastu šo kultu, tas jums jāiz- 
jūt ar visu savu sirdi. Katrā ziņā pamēģiniet! Un atcerie
ties -  jūsu jūtas un it sevišķi priekšnojauta jūs nepievils. 
Tā vienmēr priekšā pasaka patiesību. Taču jums jāprot šo 
patiesību saklausīt. Vai sapratāt mājas uzdevumu?

Zēni un meitenes pamāja.
-  Tādā gadījumā dodamies tālāk. Mums jārunā par 

tādu virzienu kā Garīgā attīstība, kā Maģija. Es domāju, 
ka jūs šo jēdzienu pazīstat. Maģija, Zintniecība, Burvestī
ba -  jūs taču to esat dzirdējuši?
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-  Un kā vēl! -  iesaucās “vilcēni” un “lapsēni”.
-  Mūsdienās nav šā vārda viennozīmīga traktējuma, 

taču tas ir sastopams daudzās valodās. Piemēram, persie
šu valodā vārds “Mags” tiek tulkots kā zintnieks, pries
teris. Mūsdienu angļu valodas vārda “magic” tulkojums 
ir kā maģija, burvestība. Šajā vārdā ir vērojama šā jē
dziena kopējā sakne. Tātad maģija ir spēja, prasme kaut 
ko izdarīt vai, vienā vārdā sakot, gluži vienkārši iespēja, 
turklāt iespēja radīt Burvestību, proti, kādas apkārtējiem 
neparastas, varenas lietas. Var sacīt, ka Maģija ir prak
tiska, proti, lietišķa filozofijas, mācības, kulta vai reliģijas 
nozare. Ikviena Maģija balstās uz cilvēka Nodoma spēku, 
uz viņa Personisko .Spēku un prasmi stāties savstarpējās 
attiecībās ar Dievišķajiem Spēkiem. Bet pats Mags Pa- 
saulsēkā palaiž noteiktu Tēlu, lai tas iemiesotos. Protams, 
ir nepieciešams pareizi pieiet savām vēlmēm un tiek
smēm. Bet šajā nolūkā ir jāsaprot Pasaulsēkas Likumi.

t

Cilvēki līdz pat šim laikam, kad viņiem kas sāp, 

pieliek roku pie tās vietas. Tādējādi atbalsojas 

Senā prasme ārstēt sevi un citus, caur roku izlaižot 

Dievišķās dziednieciskās enerģijas.

че*—

Tad nu iznāk, ka ar Maģiju nodarbojas faktiski visi 
cilvēki. Gluži vienkārši ne visi to tā dēvē un daudzi to 
dara neapzināti, zemapziņā, pat nenojaušot, ka viņi veic 
maģiskas darbības. Tā, piemēram, ja mums kas sāp, mēs 
tūdaļ slimajai vietai pieliekam roku. Un, to darot, mēs 
pat neiedomājamies, ka dziedinām sevi, turklāt šī spēja 
piemīt katram cilvēkam.
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Magi, Burvji un Glabātāji, kas principā ir viens un 
tas pats, no pārējiem cilvēkiem atšķiras ar to, ka viņi 
orientējas Pasaulsēkas Likumos un lieliski izprot visu at
bildību, kuru viņiem nāksies uzņemties par savu rīcību.

Maģija ir  Dievvārdu lietišķā nozare, Gudrības 

praktisks pielikums, situācija, kurā šī Gudrība tiek 

izmantota konkrētu uzdevumu un jautājumu ris i

nāšanai.

Ar Laiku Maģija kā Dievvārdu lietišķā nozare nofor
mējās noteiktu Rituālu, Paražu un citu darbību veidā, 
kuras palīdzēja cilvēkam izveidot pareizu domformu un 
palaist to Pasaulē. Maģija nav izzudusi, tā joprojām ir 
šeit, tagadnē, un daudzi cilvēki to jau apzināti izmanto. 
Tā sastopama daudzās pasaulē pazīstamās reliģijās. Jeb
kurš dievkalpojums Dievnamā, garīgu dziesmu dziedā
šana, lūgšanu un mantru skaitīšana -  tā visa ir vairāku
ma reliģiju neatņemama sastāvdaļa. Un tā arī ir Maģija, 
proti, tādējādi izpaužas šī Senā sākotnējā prasme ar savu 
Domu un Vārdu spēku ietekmēt apkārtējo pasauli. Maģi
ja ir iespēja kaut ko mainīt. Citiem vārdiem sakot, Maģi
ja ir Dievvārdu lietišķā nozare, praktisks Gudrības pieli
kums situācijā, kad šī Gudrība tiek izmantota konkrētu 
uzdevumu un jautājumu risināšanai. Vai par Maģiju viss 
ir skaidrs?

Redzot, ka jautājumu nav, Laika Glabātājs turpināja:
- Labi, ka viss ir skaidrs. Tad virzāmies uz priekšu. 

Maģijai, tāpat kā ikvienai zinātnei, ir savi atzari un no
virzieni, proti, specializācija. Jebkurš Burvis orientējas

Г
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visos virzienos, tomēr ir viens virziens vai daži no tiem, 
kas ir viņa profils. Proti, Magi un Burvji zina visu par 
nedaudzu un nedaudz -  par visu. Viņi kopumā pārzina 
visu Maģiju, bet ļoti dziļi un pamatīgi orientējas tikai da
žās izpausmēs. Magu vidū pastāv sava iekšējā gradācija, 
kā, piemēram, ārstiem un skolotājiem. Kādus Magus jūs 
zināt?

-  Ir dziednieciskā maģija, -  teica Nastja.
-  Maģija, kas piepilda vēlmes! -  bilda Aleksandrs.
-  Pareģojošā jeb zīlēšanas maģija! -  ieteicās Svetodara.
- Labi. Bet kāda ir to būtība? -  vaicāja Harijs Gaiš

reģis.
-  Pareģot notikumus, -  gluži vienkārši sacīja Sveto

dara. -  Parasti to dara ar kādiem zīlēšanas atribūtiem. 
Piemērām, ar kārtīm, rūnām vai vēl ar kaut ko.

-  Bet var nolasīt informāciju par cilvēka nākotni, 
gluži vienkārši skatoties uz viņu. Bet tas izdodas vienīgi 
ļoti augsta līmeņa Burvjiem, -  piebilda Andarijs.

-  Jā, var arī tā, -  mierīgi noteica Harijs Gaišreģis, uz 
mirkli ieslīdzis domās. -  Es jums parādīšu, kā tas darbo
jas. Piemēram, centīsimies Jaroslavam pateikt, kas viņu 
sagaida.

Dīvains mirdzums Glabātāja acīs liks zēnam nodre
bēt. Viņš nojauta, ka Čisloboga Priesteris lasa informā
ciju par viņu. “Vilcēns” tūdaļ sāka domāt par māju un 
Vecākiem, lai Harijs Gaišreģis nevarētu izdibināt Rūnu 
Rakstu Zinātāja sarakstes noslēpumu.

-  Tā-ā, -  Laika Glabātājs novilka. -  Lūk, ko var sa
cīt: ja Jaroslavs turpinās iet pa to pašu ceļu, viņu sagaida 
panākumi.

Harijs Gaišreģis smīkņāja. “Vilcēns” mulsa no mi
nējumiem -  vai viņš nojauta, ka Rūnu Rakstu Zinātāja

446



noslēpums ir atminēts, vai smīkņāja par ko citu? Lada 
saprata, ka zēnam vajadzīga palīdzība, un nolēma no
vērst Laika Glabātāja uzmanību.

-  Sakiet, Skolotāj, ja piekoptu kopīgu rituālu par vēl
mju īstenošanu, tad, kā es saprotu, panākumu iespējamī
ba, šādi kolektīvi strādājot, ievērojami palielinās, lai ko 
katrs no mums iedomātos. Vai man ir taisnība?

-  Jā, Lādiņā, tev ir taisnība, -  atbildēja Čisloboga 
Priesteris.

-  Vai mēs to tagad varam izdarīt?
-  Nu, pamēģināsim, ja nejokojat, -  iesmējās Harijs 

Gaišreģis. -  Tādā gadījumā tagad visi piecelsimies un 
noskaņosimies. Es jums iemācīšu Burvestību ābeci -  
prasmi pareizi iedomāties vēlēšanos. Galvenais, iegau
mējiet, ar ko jāsāk ikviens Rituāls vai Geremonija, proti, 
jālūdz Dzimtas Ciltstēvam Svētība Rituāla norisei. Tagad 
parādīšu, kā tas darāms. Aizveriet acis un atkārtojiet pēc 
manis.

Laika Glabātājs aizvēra acis un stingri, izlēmīgi, bet 
iejūtīgi sacīja:

-  Dzimtas Ciltstēv, mūsu diženais Sentēv! Svētī mūsu 
Rituālu vēlmju piepildīšanai! Lai visas manas vēlēšanās 
nāk Dzimtai par labu, visām dzīvajām būtnēm par labu!

“Vilcēni” un “lapsēni” sajuta, kā patīkams siltums iz
plūst pa visu ķermeni. Čisloboga Priesteris turpināja:

-Tagad, acis neatverot, pāriesim tieši pie paša Rituā
la. Iedomājieties tās vēlmes Tēlu, vēlmes, kuru gribat pie
pildīt. Centieties iedomāties ļoti precīzi un spilgti, lieciet 
lietā visas savas jūtas. Iedomājieties sevi nākotnē, savu 
tēlu un jau piepildītu savu sapni. Pēc iespējas dziļāk iz
jūtiet savu stāvokli... Tas jau ir noticis, un jūs priecājaties 
par rezultātu.
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Laika Glabātājs ieturēja nelielu pauzi. Jaroslavs vēlē
jās to, par ko bija jau sen sapņojis. Viņš ļoti gribēja kļūt 
par savas grupas vecāko. Tas viņam būtu liels gods. Bet 
viņš nez kāpēc sevī negribēja atzīties, uzskatot tādu vēl
mi par nekautrīgu. Bet tagad viņš vēlējās tieši to, tāpēc 
zēns izveidoja nodomu iekšēji būt gatavam un izpelnīties 
šo godu.

-  Tagad pamazām nomierināmies un atgriežamies 
šeit. -  Čisloboga Priesteris pabeidza Rituālu. -  Atveriet 
acis. Visvienkāršākā Rituāla -  vēlmes piepildīšana -  gal
veno daļu esam paveikuši. Jebkurš Rituāls vai Ceremo
nija jāpabeidz, veltot to Dzimtas Ciltstēvam. Atkārtojiet: 
“Dzimtas Ciltstēv, mūsu diženais Sentēv! Pieņem mūsu 
Rituālu kā patiesu un uzticīgu kalpošanu Tev ar Mīlestī
bu un no visas sirds! Lai mana vēlēšanās nevis ar manu, 
bet ar Tavu spēku piepildās!”

Pēc Rituāla pabeigšanas Laika Glabātājs turpināja 
savu stāstījumu:

Protams, mēs tikai pieskaramies tādam svarīgam 
virzienam kā Burvestības un Maģija. To iespējas neskar 
vienīgi vēlmju piepildījumu un pareģojumus. Bet nāks 
Laiks, un mēs turpināsim apgūt šo ļoti interesanto Ga
rīgo virzienu.

Bet tagad mēs iepazīsimies ar nākamo Seno Laika 
Kultu periodā pēc Grēku plūdiem. -  tas ir Senču Kults. 
Tas ir īpašs Kults. Sena Tradīcija, kas atspoguļojas arī 
mūsdienu dzīves kārtībā. Šī paraža godināt Senčus izpau
žas kā cieņas parādīšana viņiem. Šis Kults ir saglabājies 
kā vecāko, viņu Gudrības un Dzīves pieredzes cienīšana. 
Kad vecākais Radinieks aiziet uz citu pasauli, tiek sagla
bāta piemiņa gan par viņu, gan par viņa veikumu. Tādē
jādi katrā Dzimtā tiek saglabātas savas Dzimtas Teiksmas
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un Tradīcijas, savi nostāsti, kas saistīti ar tiem vai citiem 
Senčiem. Tagad mēs atkal atgriežamies pie tā, ka vēsture 
saglabājama ne tikai zinātnieku aprindās un pētniecības 
institūtos, bet visupirms savās Dzimtās un Ģimenēs. Mēs 
ceram, ka jūs jau esat iztaujājuši savus vecākos Saviešus 
par to, kā dzīvojuši Senči visdažādākajos laikos. Protams, 
cik viņi atceras un ko viņiem ir stāstījuši viņu Senči. Bet, 
ja vēl neesat izvaicājuši, tad katrā ziņā to izdariet.

Ja es nekļūdos, Glabātājam Sladagoram par to vaja
dzēja runāt gada sākumā. Tādējādi jūsu Sentēvu darbi 
netiks aizmirsti un joprojām saglabāsies jūsu Dzimtās. 
Katrā ziņā uzziniet par savu Dzimtu un Senčiem visu, 
kas vien iespējams. Izdariet to, izrādot cieņu tiem, kam 
esat parādā par savu piedzimšanu un Dzīvību.

Vasarā jums otrajam mācību gadam jāuzraksta sace
rējums par tēmu “Manas Dzimtas vēsture”. Tā apjoms ir 
jūsu ziņā. Bet vienu gan ņemiet vērā: nedariet to Skolo
tāja (manis. Glabātāja Sladagora vai cita Gaismas Tempļa 
Skolas pasniedzēja) dēļ. Tad jūs ne tikai gluži vienkār
ši izpildīsit uzdevumu, bet dosit arī savu ieguldījumu 
Dzimtas un konkrēti savas Dzimtas Tradīciju atjaunoša
nā, palīdzēsit saglabāt savas Dzimtas teiksmas un ģime
nes vēsturi. Vai par Senču Kultu viss ir skaidrs?

-  Jā, Skolotāj, -  bērni atbildēja.
-  Mums ir palicis vēl viens Kults, tas ir Mātes-Ze- 

mes Kults. Tas ir viens no pašiem Senākajiem Kultiem, 
kas pastāv jau daudzus tūkstošus gadu. Zinātnieku ap
rindās to mēdz dēvēt par Auglības Kultu. Tas joprojām ir 
sastopams, un mūsdienās tas pamatojas uz ļoti rūpīgu un 
cieņpilnu attieksmi pret Zemi un tās galveno īpašību -  
būt par barotāju vairākumam Dzīvības formu, ieskaitot cil
vēku. Tāpēc pilnīgi dabiska, godprātīga un laba ir cilvēka
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tieksme pateikties Zemei par to, ka tā katru gadu dāvā 
mums ražu. Tāpēc cilvēki saudzīgi un ar mīlestību iztu
ras pret to, lieliski saprotot, ka Zeme ir vēl viena Dzīvī
bas forma, tikai daudz lielāka un citādāka nekā mēs, taču 
bez kuras cilvēks dzīvot nevar. Tāpēc Senajos Laikos un 
arī tagad par godu Mātei-Zemei tiek veiktas īpašas Ce
remonijas un Rituāli. Tai par godu ir darinātas daudzas 
statuetes, kuras tagad arheologi masveidā atrod savos iz
rakumos.

Zeme tradicionāli tiek identificēta ar sieviešu dzimti, 
ar mātišķumu. Tāpat kā māte kopj un lolo savus bērnus, 
tā arī Zeme baro un sargā tos cilvēkus, kuri dzīvo uz tās. 
Lai gan Kultam ir visdažādākie nosaukumi, tie visi ir lī
dzīgi tajā ziņā, ka Zeme ir Visuma sievišķās sākotnes iz
pausme, tāpat kā sieviete, jaunava, meitene.

Zemi ir dēvējuši un joprojām dēvē dažādi, piemē
ram, Diženā Māte, Labdare, Zemes Māmuļa, Māte Zeme. 
Taču būtība ir viena un tā pati.

c
c

Dievietes-Mātes statueti arheologi lielā daudzumā 

ir  atraduši un joprojām atrod pašos Senākajos ku l

tūrslāņos.

Jums ir zināma pašreizējā ekoloģiskā situācija uz Ze
mes. Daudzējādā ziņā to ir izraisījis tas, ka cilvēks pret 
Zemi vairs neizturas ar pienācīgu cieņu un godbijību un 
savu negausīgo vēlmju apmierināšanai izsūc no tās visus 
spēkus, un tā rezultātā pati zeme slimo līdz ar visu cilvē
ci. Tai ir nepieciešams mūsu atbalsts un palīdzība. Kad 
jūs būsit vecāki, varēsit piedalīties tās dziedināšanas pro
cesā. Mēs, Glabātāji un Burvji, atbalstām Māti-Zemi kā
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vien varam. Ja šajā procesā nebūtu iesaistījušies Glabātāji 
visā pasaulē, diezin vai Dzīvība virs Zemes būtu saglabā
jusies. Lai radītu ilūziju par savu nozīmīgumu, mūsdienu 
cilvēki pārmērīgi cenšas iznicināt paši sevi un pie viena -  
visu dzīvo, kas ir ap viņiem.

Bet, ņemot vērā to, ka šai nodarbībai ir praktiska, ne
vis teorētiska ievirze, tad izdarīsim to, par ko runājām: 
iziesim ārā un izteiksim savu cieņu Mātei-Zemei.

“Vilcēni” un “lapsēni” trokšņaini sāka ģērbties un do
ties uz koridori. Izejot no Gaismas Tempļa, pirmgadnieki 
ar prieku konstatēja, ka kļuvis daudz siltāk un ka ir iestā
jies pavasaris. Laika Glabātājs zēnus un meitenes aizveda 
sānis no galvenā ceļa un lika visiem nostāties apli. Kad 
visi bija nomierinājušies, viņš iesāka:

-  Mātei-Zemei izteikt savu cieņu var šādi, turklāt to 
var darit vienatnē vai kopā ar domubiedriem. Jūs izejat 
ārā. Atbrīvojieties no visām domām un vēlmēm un kon
centrējieties uz Mātes-Zemes Tēlu.

Aizveriet acis un pacentieties to izdarīt.
Lai jums būtu vieglāk, atsauciet atmiņā izjūtas, kas 

rodas, Zemei pieskaroties ar plaukstu. Izjūtiet tās siltu
mu. Bet tagad domās izsakiet tai savu cieņu, godbijību 
un pateicību par to, ka tā baro jūs, kā ari visus pārējos 
cilvēkus un visu dzīvo. Turklāt katrā ziņā palūdziet pie
došanu, ja kādreiz esat kaut kā tai nodarījis pāri. Apso
liet nekad vairs ncpiegružot ielu, nemest atkritumus uz 
Zemes un uzvesties pieklājīgi, ar godu un cieņu izturē
ties pret Dabu. Tagad jūs izveidojat savu saikni ar Māti- 
Zemi. ŠI vienotība nostiprināsies visā jūsu Dzīvē, un 
Māte-Zeme jums dos spēku un dāvās savu mātes mai
gumu un Mīlestību. Ar visu savu sirdi un Dvēseli izjūtiet 
šis nesaraujamās saiknes pavedienus!
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Glabātājs ieturēja nelielu pauzi, ļaujot zēniem un 
meitenēm patīksmināties par šo vienotību. Kad visi atvē
ra acis, Harijs Gaišreģis sacīja:

-  Ceru, ka jūs ne tikai sapratāt, bet arī izjutāt, kas ir 
Mātes-Zemes Kults. Kurš tagad savā sirdī izjūt nelielas 
trīsas un satraukumu?

Visi “vilcēni” un “lapseni” pacēla roku.
-  Ļoti labi. Tātad jūs visu izdarījāt pareizi un tur

pmāk varēsit to atkārtot patstāvīgi.
Bet tagad pastaigāsimies pa Svētvietu un veiksim 

vienu Ceremoniju. Mēs jau kopīgi esam izveidojuši no
domu. Tā šodien būs pēdējā Garīgā prakse. Tā nepie
ciešama tālab, lai jūs izjūtat kolektīva spēku, kad mēs 
kaut ko darām kopīgi. Spēku, kuru Dievs dod katram 
cilvēkam, kas Garīgi attīstās. Uz priekšu, “lapsēni” un 
“vilcēni”!

Glabātājs mērķtiecīgi devās uz Svētnīcu, kur notika 
visi galvenie svētsvinīgie pasākumi. Zēni un meitenes 
steidzās viņam līdzi. Beidzot viņi nonāca līdz Svētnīcai 
un pēc Čisloboga Priestera komandas nostājās tai visap
kārt. Harijs Gaišreģis atradās noslēgtā apļa centrā.

-  Labi, bērniņi. Nostājieties tā, lai zēni mītos ar mei
tenēm: zēns, meitene. Tas ir nepieciešams, lai vīriešu un 
sieviešu enerģijas būtu noteiktā secībā. Tagad sadodieties 
rokās. Atgādināšu, ka labo plaukstu mēs vienmēr liekam 
augšā, bet kreiso -  apakšā. Esat gatavi?

“Vilcēni” un “lapsēni” piekrītoši pamāja un vēl ciešāk 
saspieda cits citam roku.

-  Tagad darbosimies saskaņā ar veco shēmu, bet vē
lēšanās būs visiem viena. Stundā jūs katrs izveidojāt no
domu sev. Tas, ka jūs strādājāt vienlaikus, pastiprināja šā 
darba efektu. Bet tagad mēs izveidosim kopīgu vēlmi, un
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tā būs vēl stiprāka, tāpēc ka to izveidoja kopums. Bet ko 
lai mēs vēlamies?

-  Vēlēsimies, lai mēs visi sekmīgi nokārtojam eksā
menu! -  ierosināja kāda meitene no “Vilka mājokļa”.

-  Šajā Dzīvē ir svarīgākas lietas, -  domīgi un tēviš
ķi sacīja Harijs Gaišreģis. -  Nokārtot eksāmenu, pabeigt 
mācības -  kālab tas viss?

-  Lai izdziedinātu cilvēci un Zemi, lai novērstu to 
kaiti, ar ko tā patlaban sirgst, -  apņēmīgi teica Jaroslavs. 
-  Mēs mācāmies, radām nodomus un īstenojam tos, lai 
ļaudis kļūtu labāki, lai cilvēce kļūtu pilnīgāka un pārstātu 
iznīcināt Māti-Dabu!

-  Lūk, tā ir visgudrākā vēlme! -  Laika Glabātājs vērī
gi palūkojās uz zēnu. -  Jo cēlāki ir mūsu centieni, jo vai
rāk spēka mums vajadzēs, bet jo lielāku laimi izjutīsim, 
mērķi sasniedzot, "l ieciet man, nodoms par eksāmenu 
nokārtošanu īstenosies daudz ātrāk, nekā mūsu Tautas 
un citu Tautu Dzīves pagrieziens uz labu. Tāpēc mūsu 
izvēlei ir divi varianti: vai mēs vēlamies sekmīgi nokār
tot eksāmenu, un jūs to nokārtosi, vai šeit, šajā Svētajā 
vietā, vienā no cilvēces Zināšanu Glabātāju sakrālajiem 
centriem, izveidosim nodomu izdziedināt mūsu Tautas 
un visu cilvēci. Pirmajā gadījumā rezultāts tiks sasniegts 
ātri. Otrajā -  vēl ļoti ilgi nāksies nevis gluži vienkārši 
gaidīt, bet gan radīt un nodarboties ar jauncelsmi, lai īs
tenotu šo nodomu. Pirmais ceļš ir ātrs un vienkāršs, tas 
dod labumu katram no mums. Bet otrs ir garš un sarež
ģīts, taču vērsts uz vispārēju labumu. Ko izvēlēsities?

-  Otru! -  bērni sauca.
Laika Glabātājs pacēla roku, un visi apklusa.

Labi, -  viņš pasmaidīja. -  Bet tagad nomierinā
simies. Atkal sadodieties rokās, ja esat atlaiduši savas
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plaukstas, aizveriet actiņas, dziļi ieelpojiet un izelpojiet, 
sakoncentrējiet savu uzmanību garīgās sirds apvidū. Do
mās atkārtojiet pēc manis: “Dzimtas Ciltstēv, mūsu Diže
nais Sentēv! Dod savu svētību, lai varam veikt Ceremo
niju, kas vērsta uz nodoma īstenošanu Dzimtas un visu 
dzīvo būtņu labā!” Vai jūtat, kā pa ķermeni no augšas uz 
leju plūst patīkams siltums? Tagad pateiksimies Debesīm 
par Svētību un veidosim nodomu.

Iztēlojieties laimīgu cilvēku sejas, cilvēku, kuri priecā
jas par Dzīvi! Saskatiet ziedošo Dabas pasauli un cilvēku, 
ziedu, koku, mežu un lauku, ezeru, jūru un ūdenskritumu 
ieskautu! Pacentieties ieelpot ar pilnu krūti un sajūtiet, ka 
gaiss un Zeme ir kļuvuši tīrāki. Jūs pieejat pie upes, apsē
žaties, jūs iesmeļat plaukstā ūdeni un dzerat to. Jūs sajūtat 
kristālskaidrā, aukstā ūdens garšu. Jūs izjūtat prieku par 
to, ka viss ūdens uz Zemes ir attīrījies, ka to tagad var 
mierīgu sirdi dzert un ka tas atkal ir atguvis savas dzied
nieciskās īpašības. Tagad iztēlojieties, ka cilvēki ir sākuši 
daudz harmoniskāk izturēties cits pret citu un pret Dabu 
un ka viņiem pilnībā izzudušas visas kaites. Visi cilvēki 
ir absolūti veseli un laimīgi! Cilvēki mīl cits citu un paši 
sevi, ciena cits citu un visu apkārtējo pasauli. Sajūtiet, kā 
smaida Jarila-Saule un Māte-Zeme, dodot savu svētību 
cilvēcei, lai tā var iet tālāk savā attīstībā un turpināt piln
veidot savu Garu, Dvēseli un ķermeni! Izjūtiet to visu, 
papriecājieties un vairākiem viļņiem izlaidiet šo Tēlu caur 
sevi! Lai katra šūna tiktu piesātināta ar šo Gaišo Tēlu!

Tagad asaras acīs bija visiem pirmā gada audzēkņiem. 
Sevišķi jutīgām meitenēm asaras ritēja straumēm. Taču 
viņi visi smaidīja. Glabātājs palēnām veica Rituāla nobei
gumu. Pēc tam, kad bija veikta Garīgā prakse -  vēršanās 
pie Dzimtas Ciltstēva -  Rituāls tuvojās nobeigumam
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- Lai notiek tā, lai notiek tā! -  Čisloboga Priesteris 
stingri noteica, un visi “vilcēni” un “ lapseni” to atkārto
ja. Pēc tam Skolotājs lika bērniem nomierināties un sa
kopot domas.

-  Vai esat noguruši? -  Laika Glabātājs pēc nelielas 
pauzes jautāja smaidot.

- Jā, -  dažas meitenes atbildēja nogurušas.
-  Tādā gadījumā Stunda ir beigusies, dodieties at

pūsties. Precīzāk sakot, tieši tagad ir Laiks pusdienot. Tā 
ka jūs gaida ēdnīcā. Bet es no jums atvados. Tiksimies 
eksāmenā -  šajā mācību gadā mums vairāk Stundu nav 
paredzēts.



Fināla saruna

Tiklīdz pirmā gada audzēkņi pēc pusdienām bija ie
gājuši Gaismas Templī, viņi ieraudzīja Glabātāju Slada- 
goru, kas nesteidzīgi gāja pa koridoru kāpņu virzienā. 
Koridora galā pie savas mācību telpas stāvēja Laika Gla
bātājs un Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits un ar skatienu 
viņu pavadīja. Harijs Gaišreģis piegāja pie Rūnu Rakstu 
Zinātāja, un viņi abi iegāja klasē, lai būtu tālāk no nevē
lamām acīm.

-  Nu, ir mūsu iespēja, mani draugi, -  Jaroslavs tei
ca Aleksandram, Ladai, Nastjai un Marinai. -  Lūk, Gla
bātājs Sladagors ir koridora viņā galā. Panāciet viņu un 
parādiet viņam pierādījums, kurus esam ieguvuši -  gan 
tulkojumu, gan oriģinālu.

-  Bet kā tad tu? -  Marina vaicāja.
- Es personiski gribu parunāt ar Rūnu Rakstu Zinā

tāju Virritu un Laika Glabātāju. Es viņiem tieši pajautā
šu, kas noticis, un likšu noprast, ka viņu spēle ir atklāta.
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-  Tu gribi to izdarīt tik tieši? Vai tu domā viņus pēk
šņi pārsteigt? -  Aleksandrs nesaprata.

-Jā.
- Diez vai tev tas izdosies. Tā nav pati saprātīgākā 

rīcība, -  Marina ieteicās.
-  Es tik un tā to izdarīšu. Tā ka skrieniet! Panāciet 

Glabātāju Sladagoru.
Jaroslavs dziļi ieelpoja un iegāja Rūnu Rakstu Zinātā

ja Virrita mācību telpā. Zintnieki aprāva savu dialogu un 
paskatījās uz pusaudzi.

-  Jaroslav, kas par lietu? -  vaicāja Čisloboga Priesteris.
-  Man jums ir jautājums. Vai atļausit?
-  Rumā! -  piekrita Rūnu Rakstu Zinātājs.
-  Man ir zināms, ka jūs Glabātājam Sladagoram esat 

noslēpis svarīgas ziņas. Un es arī zinu, kas tās ir par zi
ņām. Es gribētu zināt, kāpēc jūs to darījāt?

Rūnu Rakstu Zinātājs paraustīja uzacis, bet Laika 
Glabātājs pasmaidīja. Kā jau Marina bija teikusi, tāda 
pārdrošība viņus nepārsteidza. Gluži otrādi, viņi izskatī
jās apmierināti. Rūnu Rakstu Zinātājs pat savilka lūpas 
smīkņājošā grimasē.

-  Tu esi pārāk pārdrošs, būdams tikai pirmagadnieks. 
'Tikai neesi neapdomīgs, “vilcēn”. Un kas tad tev ir zi
nāms? -  viņš sarkastiski vaicāja.

-  Ka Zeme ir iegājusi citā Kosmosa telpā un mainī
jies gan pašas Zemes starojums, gan starojums uz to no 
ārienes. Tas ir novedis pie tā, ka Tibeta un Himalaji vairs 
nav cilvēces Garīgie centri un tagad Tibetas un Himalaju 
funkciju uzņemsies citi rajoni uz Zemes. Visas lielās bib
liotēkas un Seno artefaktu glabātuves ir pārnestas uz ci
tām vietām un noslēptas. Izceļas kalnu rajoni. Visupirms 
tas ir Altajs, Urāli, Kaukāzs, Krima un Karpati. Man ir
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ari zināms, ka sākuši piepildīties noteikti Senie Pravieto
jumi. Bet es nevaru saprastu, kāpēc jūs to gribējāt noslēpt 
Glabātājam Sladagoram? Viņš taču ir mūsu Skolotājs, un 
viņš šeit ir Vecākais Zintnieks. Kāpēc jūs tā rīkojāties?

Laika Glabātājs un Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits mie
rīgi noraudzījās uz pusaudzi.

-  Kā tev to izdevās uzzināt, šīs ziņas ir paredzētas 
vienīgi Zintniekiem? -  jautāja Harijs Gaišreģis.

-  To es jums neteikšu, tāpēc ka nezinu jūsu motīvus 
un mērķus.

- Tad es tev to pateikšu, -  Rūnu Rakstu Zinātājs 
smīkņādams teica Čisloboga Priesterim, savu dažādo 
krāsu acu skatienu novērsdams no Jaroslava.

- Nu, labi, -  nepiespiesti smaidīdams, sacīja Laika 
Glabātājs.

-  Jaroslavs pēc palīdzības vērsās pie savas grupas 
biedriem -  pie Marinas no “Lapsas mājokļa”, Nastjas, 
Aleksandra un Ladas. Lada un Nastja daudz Laika veltīja 
darbam ar senajām grāmatām, kurās bija aprakstītas vīzi
ju kontroles metodes. Nastjai ir iedzimta Dieva Dāvana, 
viņa reizēm redz vīzijas, bet vadīt tās neprata. Pēc dažām 
neveiksmēm viņai tomēr izdevās izraisīt apzinātu vīzi
ju. Ja nemaldos, tas notika sapnī. Vai tā? -  Rūnu Rakstu 
Zinātājs ar skatienu atkal caururba Jaroslavu. Pusaudzi 
pārņēma iekšējs saltums.

-  Es to neatklāšu... -  viņš iesāka.
-  Jā, ar sapņa starpniecību, -  Rūnu Rakstu Zinātājs 

viņu pārtrauca un atkal paraudzījās un Laika Glabātāju.
-  Smaragda sapnis, -  sajūsmināti novilka Harijs Gaiš

reģis. -  Bet Nastjuša ir malacis, ja jau spēja to panākt.
-  Jā, spēja.
-  Turpini.
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Jaroslavs visu šo Laiku man sekoja. Pat iemanījās 
iekļūt tur, kur viņam ieeja aizliegta. Taisnība?

Seno Valodu Glabātājs skatījās uz Jaroslavu, bet šo
reiz viņa smaidā nebija nekā tāda, kas atgrūstu. Jaroslavs 
nesaprata, kas notiek, bet sirds viņam pamira, apzinoties, 
ka Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits zina par viņa un Alek
sandra nakts piedzīvojumiem tad, kad viņi iekļuva Virri- 
ta mācību telpā.

-  Jaroslav, es tavās acis redzu izbailes, -  maigi, bet 
noteikti sacīja Rūnu Rakstu Zinātājs. -  Vai tu tiešām do
māji, ka es nepamanīšu, ka tu naktī iekļuvi manā mācību 
telpā.

Jaroslavs nodūra acis.
-  Jūs vismaz zināt manus motīvus, -  viņš stingri no

teica.
-  Un tie patiešām, draudziņ, ir cēlsirdīgi, -  atskanēja 

pazīstamā vecišķā balss.
Mācību telpā ienāca Glabātājs Sladagors, bet viņam 

sekoja Marina, Lada, Nastja un Aleksandrs citu Gais
mas Tempļa pasniedzēju pavadībā, starp kuriem bija 
ari Zintniece Ladaslava un Zvaigžņu Tulks Solnccslavs, 
ar kuriem bērni tikai dažas reizes bija tikušies Gaismas 
Templī. Jaroslava draugu sejās atspoguļojās nesapratne, 
bet pats Glabātājs staroja savā labsirdīgajā smaidā. Bērni 
tūdaļ piesteidzās pie Jaroslava.

-  Es nezinu, kas notiek, Skolotāj, -  Jaroslavs sacīja. 
-  Glabātāji, kuriem jūs pilnībā uzticējāties, noslēpa jums 
loti svarīgas ziņas. Mēs uzskatījām par savu pienāku
mu izdibināt šo noslēpumu, atklāt to un nodot šis ziņas 
jums. Vai jūs tās saņēmāt?

-  Protams, saņēmu, Jaroslav, -  Sladagors labsirdī 
gi sacīja. -  Jūs visi esat malači. Tas attiecas ari uz jums,
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mani draugi.- Glabātājs pamāja Rūnu Rakstu Zinātājam 
Virritam un Čisloboga Priesterim. -  Jūs visi lieliski ti
kāt galā ar to lomu, ka jums tika uzticēta. Tev un taviem 
draugiem, Jaroslav, šajā spēlē bija savs uzdevums, bet 
jūsu Skolotājiem -  savs.

-  Spēlē?! -  Jaroslavs neticēja savām ausim. -  Beidzot 
paskaidrojiet, kas notiek!

- Labāk paskaidrojiet jūs, kas ir noticis. -  Sladagors 
vērsās pie abiem Zintniekiem.

-  Var sacīt, Glabātāj, ka uzdevums, kuru mums ar 
Virritu izvirzīja Vicdo Loks, sekmīgi ir izpildīts, -  Harijs 
Gaišreģis apmierināti sacīja.

-  Lieta tā, bērni, -  viņš vērsās pie meitenēm un zē
niem, -  ka mūsu Gaismas Templis, tāpat kā visa Kalnu 
Mītne, nepastāv pats par sevi. Tas ir Seno Zināšanu Gla
bātāju lielās ķēdes loceklis, Zināšanu, kuras tiek nodotas 
no paaudzes paaudzei un no Dzimtas Dzimtai. Mūsu 
Tempļa Skola ir tikai viena no tamlīdzīgām mācību iestā
dēm, kur zināšanas tiek nodotas jaunajai paaudzei, proti, 
jums. Pastāv arī citas Mītnes, Skufas, apmetnes, Tempļi, 
Tempļa Skolas, kā arī atsevišķi dzīvojoši Glabātāji. Ir ap
metnes taigā, kā arī purvainās vietās, kur var nokļūt tikai 
ziemā, kad zeme sasalst.

Pastāv arī Garīgā vadība, proti, Glabātāji tā gluži 
vienkārši vis nenodod Zināšanas no paaudzes paaudzei. 
Viņi ir saistīti vienotā struktūrā. Taču tā ir Garīga, nevis 
organizatoriska struktūra ierastajā izpratnē. Garīga vadī
ba -  tie nav rīkojumi un norādes par to izpildi vai sods 
par to neizpildi. Runa ir par pastāvīgu sevis pilnveidoša
nu, palīdzot pilnveidoties apkārtējiem.

Mūsu Gaismas Templis ir īpašs. Kādreiz tas tika pa
redzēts Zintnieku Dzimtu bāreņu audzināšanai, taču ar
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Laiku Tempļa skola tika pārorientēta citām vajadzībām -  
Zintnieku sagatavošanai nolūkā pastiprināt Garīgo va
dību. Tas, starp citu, ir saistīts ar tām ziņām, kuras jūs, 
Jaroslav, ieguvāt un nodevāt Sladagoram.

Proti, Glabātāji zināja, ka pienāks Laiks, kad būs jā
palielina Zintnieku-Glabātāju skaits, un Zināšanas, kuras 
viņi saglabāja, vajadzēs pakāpeniski, pa drusciņai atklāt 
citiem cilvēkiem, kuriem tās ilgu Laiku nebija pieejamas. 
Garīgā vadība Glabātāju Iekšējā Loka personā pieņēma 
lēmumu pārveidot dažus Tempļus, lai palielinātu Zint
nieku skaitu. Lūk, tāpēc jūs visi šeit mācāties.

Periodiski Glabātāju Iekšējais Loks -  Viedie -  pār
bauda, kā sokas Tempļa Skolās. Un galvenais viņu pār
baudes objekts ir Gaismas Tempļa Glabātājs, proti, mūsu 
gudrais Sladagors.

-  Vai tad Glabātāju Iekšējais Loks jums neuzticas? - 
brīnījās I.ada, raugoties uz Skolotāju.

-  Tā jau nav, Lādiņā, -  apliecināja Sirmgalvis. -  Runa 
nav par neuzticēšanos. Lieta tā, ka katram jābūt savā vie
tā. Tu jau sen gribēji uzzināt, cik man gadu, vai ne? Pro
tams, galvenais nav mans vecums, bet ilgmūžības noslē
pums -  tas, lūk, ir galvenais. Lai ilgi dzīvotu, esi tu pats 
un atrodies savā vietā, jo, kad cilvēks atrodas savā vietā, 
viņš uzkrāj savas Dzīves Laiku. Grūtības ir tās, ka reizēm 
cilvēkam ir nepieciešams savā Dzīvē ko mainīt, lai tālāk 
Garīgi pilnveidotos. Tādā gadījumā pati Dzīve pasaka 
priekšā.

Iekšējā Loka veiktā pārbaude ir paredzēta tālab, lai 
noskaidrotu, vai viens vai otrs Glabātājs nav aizsēdējies 
par ilgu Tempļa Skolas vadītāja amatā, varbūt viņa Dzī
ves Sūtība ir kādu Laiku atrasties šajā amatā, bet pēc tam 
iet tālāk.
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-  Tātad Iekšējais Loks pārbauda jūsu Dzīves Sūtību 
un to, vai šī Sūtība joprojām ir saistīta ar Tempļa Skolu 
un Gaismas Templi? -  jautāja Lada.

- Var sacīt arī tā. Turklāt visai bieži no malas labāk 
redzams nekā no iekšienes.

-  Visu to ir grūti saprast, -  meitene atzinās.
-  Ar Laiku sapratīsi, nesteidzies, -  Sladagors viņu 

nomierināja, bet Čisloboga Priesteris turpināja:
-  Patlaban tiek cītīgi pārbaudīti visi galvenie mūsu 

pasaules darbinieki. Mūsu Glabātājs Sladagors ir ļoti cie
nījams cilvēks, bet arī viņu vajadzēja pārbaudīt. Iekšējais 
Loks, proti, Viedo Loks, uzskata: ja mūsu vadītājs neiztu
rētu pārbaudi un kaut kas paliktu apslēpts viņa skatienam, 
tad viņu aizsūtītu uz citu vietu -  uz paaugstinājumu, tā 
sakot. Tādi Zintnieki kā mūsu Glabātājs patlaban ir ļoti va
jadzīgi mūsu pasaulei. Ja kļūtu skaidrs, ka Garīgajai izaug
smei Glabātājam ir nepieciešams pamest Gaismas Templi, 
tad viņa vietā tiktu iecelts kāds cits. Iekšējā Loka izvēle 
tādas pārbaudes veikšanai krita uz mani un Rūnu Rakstu 
Zinātāju Virritu. Nevaru teikt, ka pārbaudīt savu Skolotā
ju un draugu ir patīkami. Taču pienākums ir pienākums. 
Mums tika izvirzīts uzdevums noslēpt jums, Skolotāj, kādu 
būtisku faktu. Pārbaudes būtība bija tāda: ja šī informācija 
kļūs jums zināma, jūs, tāpat kā iepriekš, savās rokās turat 
Tempļa Skolas vadības sviras. 'Tātad jūs esat savā vietā. Ja 
jūs tā arī paliktu neziņā, tas nozīmētu, ka kontrole zau
dēta. Bet to mūsdienu apstākļos nekādi pieļaut nedrīkst. 
Tā ka mēs ar Rūnu Rakstu Zinātāju bijām izraudzīti, 
lai jūs pārbaudītu. Taču mēs nezinājām, kā to izdarīt.

Bet gluži vienkārši noslēpt -  tas taču nav intere
santi. Piekrītat? -  sarunā iesaistījās Rūnu Rakstu Zinātājs 
Virrits un iesmējās gandrīz vai jauneklīgā dedzībā. Viņš
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uzmeta skatienu Jaroslavam. -  Bija vajadzīgs kāds no 
pirmā gada audzēkņiem, kas izlemtu jūsu likteni, Sirm
galvi. Mēs izraudzījāmies Jaroslavu. Un jūs, Skolotāj, lie
liski zināt, kāpēc. Viņam piemīt iedzimtas dotības, līdera 
īpašības un stipra griba, kas ļauj viņam sasniegt izvirzītos 
mērķus. Mēs nolēmām nevis gluži vienkārši pārbaudīt 
jūs, kā mums lika Iekšējais Loks. Mēs gribējām arī pirm- 
gadnickam pavērt iespēju izpausties, izlemjot pārbaudes 
rezultātu. Atlika tikai viens -  piegādāt Jaroslavam kādu 
informāciju, ieinteresēt viņu, lai viņš uzsāk meklēšanu, 
likt viņam pašam pieņemt lēmumu, neuzticoties nevie
nam no Tempļa Skolas pasniedzējiem.

-  Viltīgi izdomāts, Virrit. Tas ir tavā stilā -  ar vienu 
darbību sasniegt daudzus mērķus, -  Sladagors uzlielīja 
Rūnu Rakstu Zinātāju.

Bet pats Virrits turpināja:
-  Šajā nolūkā mēs, Jaroslav, organizējām tā, lai tu 

noklausītos mūsu sarunu koridorā pēc jūsu arheoloģijas 
Stundas.

-  Nevar būt! -  Jaroslavs iesaucās. -  Jūs mani gluži 
vienkārši izmantojāt!

-  Nu, ja par izmantošanu var saukt Skolotāja uzdoto 
praktisko darbu, kuru skolēni veic savas mācības ietva
ros, tad var sacīt arī tā, -  mierīgi atbildēja Rūnu Rak
stu Zinātājs Virrits un iesmējās. -  Taču savaldi emocijas 
“vilcēn”! Mēs vēl neesam beiguši.

Jaroslavs nezināja, ko domāt. Kāds muļķis viņš bijis! 
Zintnieki izspēlēja komēdiju un padarīja viņu par gal
veno komediantu. Kā gan viņš uzreiz nebija sapratis, ka 
tāda augsta līmeņa un tik vareni Glabātāji nespētu visu 
paredzēt, lai viņus nevarētu noklausīties skolēns, kas ne
jauši pagadījies koridorā.
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-  Ļoti gudra izvēle, Rūnu Rakstu Zinātāj, -  Sirmgal
vis pēkšņi uzslavēja Seno valodu Glabātāju. -  Es augsti 
vērtēju tavu lēmumu priekšroku dot Jaroslavam. Jūs pie
gādājāt viņam informāciju un pavērāt iespēju pašam no
teikt tās pārbaudes rezultātu, kuru Vicdie bija paredzēju
ši man?

-  Tieši tā, -  pamāja Čisloboga Priesteris.
-  Kas ir tie Vicdie? -  Nastja čukstēja Ladai.
-  Tā dēvē Glabātāju Iekšējā Loka Augstākās Domes 

pārstāvjus.
-  Skaidrs, paldies.
-  Mēs notēlojām sarunu, -  turpināja Rūnu Rakstu 

Zinātājs, -  par kuras liecinieku kļuva Jaroslavs. Tas bija 
tajā dienā, kad jūs ar pirmgadnieku grupu atriezāties no 
arheoloģisko izrakumu vietas. Turpmāk mēs uzmanīgi 
vērojām Jaroslavu.

- Ar Vartislava starpniecību, -  starp zobiem novilka 
Jaroslavs.

- Ne tikai, -  sacīja Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits.
-  Un ko tu, Jaroslav, darīji izņemot to, ka mani infor

mēji par savu Skolotāju, priekšmetu pasniedzēju, ļauno 
nodomu? -  vaicāja Glabātājs Sladagors Mūžsenais.

-  Es jums atbildēšu, -  sacīja Harijs Gaišreģis. -  Ja
roslavs izmantoja Nastjas spējas, lai izraisītu vīzijas. Pa
teicoties viņu kopīgajiem centīgajiem pūliņiem, Nastja 
tagad prot, sakoncentrējot uzmanību, izraisīt vīzijas savā 
apziņā. Agrāk tas notika spontāni.

-  Ļoti labi, Nastjeņka, -  vecais vīrs teica, braucīdams 
bārdu. -  Mūsu vecumā tas nemaz daudziem neizdodas. 
Kā jums tas izdevās?

-  Mēs grāmatu glabātuvē strādājām ar Senajiem tek
stiem, -  viņas vietā atbildēja Marina.
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-  Piebildīšu, ka viņas itin nemaz nepārzina Senslāvu 
Alfabētu un, iegūstot informāciju, galvenokārt orientējas 
uz intuīciju un sajūtām, -  sacīja Rūnu Rakstu Zinātājs 
Virrits.

-  Vispār lieliski, meitenes! -  Sladagors viņas uzlielīja. 
-  Acīmredzot jums bija lielisks stimuls pilnveidoties. Un 
ir jūtams, ka šis pārbaudījums jums ir nācis pa labu.

-  Mums bija patīkami vērot, kā saspringti un sasais
tīti pirmgadnieki veidojas par vienotu komandu, kas spē
jīga kopīgi darboties, strādāt ar Senajām grāmatām, piln
veidot savas spējas un prasmes neapšaubāmi cēla mērķa 
vārdā, -  turpināja Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits. -  Mēs 
neizlaidām viņus no redzesloka un pievērām acis, kad 
viņi pārkāpa Tempļa Skolas noteikumus.

Jaroslavs daudz ko dotu, lai šobrīd atrastos citā vietā.
-  Nu, tas jau Jaroslavam kļuvis par Tradīciju, -  ie

smējās Glabātājs. Kad viņš ar savām gaišzilajām acīm pa
skatījās uz Jaroslavu, tajās atspoguļojās patīkamās atmi
ņas, kas saistītas ar ceļojumu pa Mūžības Tuneli. -  Nu, 
ko, prasme iziet ārpus ietvariem un sagraut šķēršļus vī
rietim ir ļoti derīga prasme. Saprāta robežās, protams.

-  Viņš tikai jāvirza turp, kurp vajag, -  savilcis lūpas 
smīnā, sacīja Rūnu Rakstu Zinātājs, norādīdams uz nak
snīgo iekļūšanu viņa mācību telpā.

-  Pat pieredzējuši snaiperi dažreiz kļūdās, -  viņam 
atbildēja Glabātājs. -  Ko gan lai saka par tiem, kuri pir
moreiz paņem šauteni rokās. Tādā gadījumā labāk ir ska
tīties uz trāpījumiem, nevis uz aizšaušanu garām. Diezin 
vai kāds no mums apstrīdēs, ka bērni, ņemot vērā to, ka 
viņi to darīja patstāvīgi, ir ļoti labi tikuši galā, ka liekama 
atzīme “lieliski”.

-  Piekrītu, -  atbildēja Laika Glabātājs.
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-  Bez šaubām, -  pamāja Rūnu Rakstu Zinātājs.
-  Bet kā ir ar manu pārbaudi? -  vaicāja Sladagors.
-  Es domāju, ka tā ir noritējusi vairāk nekā sekmīgi. -  

sacija Čisloboga Priesteris. -  Es šovakar pat došos pie 
Iekšējā Loka Glabātājiem un atskaitīšos viņu priekšā. Jūs 
šeit esat vajadzīgs, tas ir acīmredzams. Domāju, ka Vie- 
dajiem arī.

-  Bet es uzrakstīšu attiecīgu pārskatu, -  teica Rūnu 
Rakstu Zinātājs Virrits.

-  Rūnu rakstā? -  vaicāja Jaroslavs.
Runu Rakstu Zinātājs, paskatījies uz viņu, iesmējās:
-  Tagad esmu cieši pārliecināts, ka savā izvēlē nees

mu kļūdījies. Kad es pirmoreiz ieraudzīju jūsu grupu, es 
tiešām lasīju uzdevumu, kuru man deva Glabātāju Iekšē
jā Loka Augstākā Dome. Tur bija rakstīts, ka Viedo Loks 
izraudzījis mani un Laika Glabātāju, lai mēs pārbaudām, 
vai mūsu Skolotājs nav aizsēdējies mūsu Gaismas Tempļa 
Augstākā Zintnieka vietā.

-  Jūs visi esat malači, jūs -  Jaroslav, Aleksandr, Mari
na, I.ada un Nastja -  ,kā arī mūsu Zintnieki, kas sarīko
ja mums visiem tādu pārbaudi. -  Glabātājs Sladagors no 
sirds pateicās visiem. Acīmredzot pārbaudes fakts viņu 
neaizskāra. Vai nu viņš bija pieradis pie tamlīdzīgām pa
rādībām, vai arī filozofiski un ar sapratni izturējās pret 
tām. -  Ir vērts jums kaut kā izrādīt atzinību. Es padomā
šu, kā to izdarīt.

-  Jaroslav, tevi es palūgšu uz sarunu zem četrām 
acīm, -  pēkšņi teica Rūnu Rakstu Zinātājs. -  Sen ir pienā
cis laiks mums izskaidroties un salikt visus punktus uz “i”.

Jaroslavs nobijās un tik tikko spēja izdvest: “Labi.” 
Bet tas izskanēja ne sevišķi saprotami. Rūnu Rakstu Zi
nātājs Virrits viņu biedēja, un nav ko slēpt, zēns nemīlēja

466



viņu, taču tajā pašā laikā viņu pievilka Virrita spēks. Ja
roslava draugi saskatījās. Arī viņu acīs bija lasāmas bažas 
par savu draugu.

-  Šķiet, ka mācību gads beidzas spilgti un krāsaini, -  
sajūsmināts par dzirdēto, sacīja Zvaigžņu Tulks Soln- 
ceslavs.

-  Nesteidzies, kolēģi! Priekšā taču vēl gada pārbau
de, -  smīkņāja Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits. -  Kaut 
gan bērni ir pelnījuši uzslavu, gluži vienkārši tāpat savā 
priekšmetā ieskaiti es viņiem nedošu.

-  Tā ka skolēni gatavojieties. Drīz beigsies mācību 
gads. Jūs daudz ko esat ieguvuši. Bet vajadzētu pielikt 
treknu punktu šim spilgtajam un piedzīvojumiem bagā
tajam mācību gadam, -  teica Laika Glabātājs.

Jaroslavu pārņēma iekšējs saltums -  viņš, aizrauda
mies ar Zintnieku spēlēm, kurās katrs viņu izmantoja 
pēc sava prāta, bija pilnīgi aizmirsis par mācībām. Stei
dzīgi nāksies apgūt visu, ko viņi mācījušies pirmajā gadā 
Gaismas Tempļa Skolā. Viņš paraudzījās uz meitenēm 
cerībā, ka viņu centīgums neļaus viņiem izkrist pirmajā, 
bet vissvarīgākajā mācību gadā.



Saruna ar Runu Rakstu Zinātāju

Jaroslavs jau vairākas minūtes stāvēja pie Rūnu Rakstu 
Zinātāja Virrita mācību telpas durvīm. Viņš zināja, ka ieies 
pa šīm durvīm un divatā tiksies ar Seno Valodu Glabātā
ju. Viņš zināja, ka viņam tas jāizdara un ka viņš to noteik
ti izdarīs. Taču pārvarēt sevi viņam nebija tik vienkārši. 
Viss ir noskaidrojies. Glabātājam Sladagoram, Gaismas 
Templim un Kalnu Mītnei briesmas vairs nedraud.

Viņš tik ilgi dzīvoja ar domu, ka Rūnu Rakstu Zinā
tājs Virrits kaut ko ir iecerējis pret Glabātāju Sladagoru, 
ka savā apziņā jau bija paguvis izveidot attieksmi pret šo 
Zintnieku kā pret ienaidnieku. Bet izrādās, ka viss tika 
kontrolēts, un Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits gluži vien
kārši darīja to, kas viņam bija jādara. Jaroslavam visu lai
ku bija jādomā par trešā kursa audzēkņa Vedamira vār
diem, ko viņš reiz bija teicis: “Ja nezini, kā rīkoties, dari 
tā, kā liek Pienākums un Sirdsapziņa.” Interesanti, kāda 
bija viņa loma šajā notikumā. Viņš saskatīja šajā jauneklī
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kaut ko kopēju ar Rūnu Rakstu Zinātāju. Iespējams, ka 
tad, kad Seno Valodu Glabātājs mācījās, viņš bija tāds, 
kāds Vedamirs ir tagad, -  atturīgs, noslēgts, zinošs, tāds, 
kas savas kārtis neatklāj citiem. “Visam un visiem ir sava 
vieta Dzīvē,“ nodomāja Jaroslavs. “Gan Rūnu Rakstu Zi
nātājam Virritam, gan Glabātājam Sladagoram, gan Ve- 
damiram, gan viņam, Jaroslavam.”

Šo domu pārņemts, viņš pieklauvēja pie durvīm un 
iegāja Rūnu Rakstu Zinātāja mācību telpā.

Zintnieks jau gaidīja viņu. Viņš stāvēja, ar seju pavēr
sies pret logu, un, kā tas bieži bija bijis, vēroja glezno ai
navu, kas no Gaismas Tempļa pavērās “Pārpilnības raga” 
virzienā. Bija silts un saulains laiks. Pie debesīm neviena 
mākonīša. Pa Mītni tagad rosījās cilvēki, un daudzi no 
viņiem jau bija vasarīgi ģērbušies. Virrita seja, kā paras
ti, neko neizteica. Tā bija neizprotama, un šķiet, ka tādā 
brīdī nolasīt viņa domas nevienam nebija pa spēkam.

Jaroslavs skaļi sasveicinājās, lai pievērstu sev uzmanī
bu. Rūnu Rakstu Zinātājs pagriezās uz zēna pusi un vērī
gi ieskatījās viņam acīs.

-  Jaroslav, es arī mācījos šeit, Gaismas Templī. Un šīs 
sienas pa manu mācību laiku man ir kļuvušas ļoti tuvas. 
Tāpat kā tev, vai ne? Un kā daudzām citām Zintnieku 
paaudzēm un, ja Dievs dos, -  arī nākamajām paaudzēm.

Jaroslavs klusēja. Tagad Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits 
izskatījās tikpat bargs kā parasti, taču bailes un nepatika 
Jaroslava sirdī bija sākušas zust.

-  Tu visu izdarīji pareizi, ka izlēmi visu noskaidrot 
pats. Tu acīmredzot tagad nožēlo, ka iesaistījies šajā spē
lē. Taču tev jāsaprot, ka tavs lēmums nav kļūda. Tev bija 
izvēle. Tas bija tikai tavs un vienīgi tavs lēmums, kā rīko
ties. Un kā arī lai būtu, tagad Gaismas Tempļa Glabātāji
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ir augstās domās par tevi un taviem draugiem. Mēs ar 
Laika Glabātāju spriedām par to, kā parādīt tev atzinī
bu par taviem centieniem palīdzēt un gatavību riskēt, lai 
noskaidrotu patiesību. Un mēs vienbalsīgi nolēmām, ka 
otrajā mācību gadā tu būsi savas grupas vecākais.

ļaroslavs samulsa. Viņš -  vecākais? Tas ir ļoti liels 
gods. Bet Rūnu Rakstu Zinātājs mierīgi turpināja:

- Tava draudzene Marina kļūs par pirmgadnieku 
grupas vadītāju, grupas, kas sāks mācības nākamajā ru
denī. Ar Nastju individuāli strādās Laika Glabātājs, lai 
palīdzētu viņai attīstīt savas spējas un prasmes. Alek
sandrs un Lada arī saņems atzinību.

Bet tagad parunāsim par mūsu attiecībām. Es zinu, 
ka tu man joprojām neuzticies. Tev ir savi iemesli, es to 
lieliski apzinos. Un tomēr, lai kā mēs viens pret otru iz
turētos, tas nedrīkst traucēt mums kopīgi darboties, ja 
tas būs nepieciešams. Gan tu, gan es pildījām savu pie
nākumu kopīgā labuma vārdā. Tā būs arī turpmāk.

Glabātājs Sladagors ciena gan mani, gan tevi -  vi
sus mūs. Tāpēc tas, kas notika šajā mācību gadā, tajā arī 
lai paliek. Bet līdzi paņemsim pieredzi un sasniegumus. 
Man jau ir daži skolēni, kuriem es pilnā apjomā nododu 
Seno Valodu Zināšanas. Būt par Rūnu Rakstu Zinātāju -  
tā ir liela atbildība, bet vienlaikus arī lielas iespējas. Tas 
ir Gudrības un varenības neizsīkstošs avots. Senās Valo
das ir Garīgā spēka avots. Tu pat iedomāties nevari, kāda 
Spēka. Tāpēc es uzaicinu tevi kļūt par manu skolnieku, 
kas apgūs Senās valodas, un izmēģināt savus spēkus kā 
Rūnu Rakstu Zinātājam, lev ir atbilstošas spējas, es pār
baudīju. Pa visu šo Laiku, kopš esmu Gaismas Templī, 
šādu priekšlikumu esmu izteicis tikai divas reizes. Trešais 
uzaicinājums attiecas uz tevi.
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Rūnu Rakstu Zinātājs Virrits apklusa. Jaroslavs sapra
ta, ka Skolotājs gaida atbildi.

-  Tas ir tik negaidīti, -  viņš iesāka.
-  Es saprotu. Padomā par to. lev ir Laiks, lai līdz 

mācību gada beigām dotu man galīgo atbildi. Bet ņem 
vērā -  ja “jā”, tad jā. Bet, ja “nē”, tad vēlāk nelūdz šo ie
spēju. Ja jau sāksi mācības, tad tās arī jābeidz. Lēmums 
ir svarīgs. Tāpēc domā rūpīgi un uzmanīgi. Izdari savu 
izvēli ar prātu un ar sirdi. Lai kādu lēmumu tu pieņemtu, 
dari to ar pārliecību. Tikai tādā gadījumā tu iepazīsi lē
muma spēku. Pretējā gadījumā nav jēgas apgūt Senās va
lodas. Tu tās sapratīsi tikai tādā gadījumā, ja apzināsies, 
ka tās tev ir vajadzīgas. Bet, ja šaubīsies, vari šo valodu 
apguvi neuzsākt.

Kad Jaroslavs izgāja no Rūnu Rakstu Zinātāja Virrita 
mācību telpas un devās uz Gaismas Tempļa izeju, viņam 
pa koridoru pretī nāca Kodarads.

Kā par brīnumu viņš bija viens -  viņām līdzās nebija 
viņa draugu -  Svjatogora, Ratibora un Vedamira. Jarosla- 
vam nepatika šī kompānija no “Vanaga mājokļa”, un tā
pēc puisis centās turēties no viņiem pa gabalu. It sevišķi 
viņam nepatika Kodarada asā mēle, kuru Jaroslava gru
pas biedri dēvēja par indīgu. Pie piecpadsmitgadīgā zēna 
krūtīm uzmanību piesaistīja atšķirības zīme -  viņš bija 
kursa vecākais. Jaroslavs tikai tagad saprata, ka nākamajā 
gadā viņš nēsās tādu pašu atšķirības zīmi.

-  Dzirdējām, jau dzirdējām! -  izsaucās Kodarads, 
Jaroslavu ieraudzījis, un uzsita zēnam uz pleca.

-  Ko tu esi dzirdējis? -  Jaroslavs jautāja.
To, ka tieši tu nākamajā gadā būsi savas grupas 

vecākais. Tā ka kopā ar mani un Vedamiru kārtosi saim
nieciskus jautājumus.
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-  Kā tu zini?! -  Jaroslavs bija neviltoti izbrīnīts, ka šis 
puisis tiešām nekļūdās.

-  Mums ir savi kanāli informācijas saņemšanai, -  
Kodarads pameta ar aci. -  Taču mēs tos neatklājam. 
Taču, lai kā tas arī būtu, es tevi no sirds apsveicu. -  Ko
darads cieši paspieda Jaroslavam roku. -  Būt par grupas 
vecāko ir gana liels gods, un tas tiek piešķirts vienam no 
divām grupām.

-  Bet kā tevi izraudzījās par sava kursa vecāko?
Mani izraudzījās otrajā mācību gadā, precīzāk 

sakot, pirmā gada beigās, tāpat kā tevi. Tas bija pirms di
viem gadiem. Mums, tāpat kā jums, nācās pieredzēt bar
gus pārbaudījumus, kurus mēs ar savu komandu godam 
izturējām. Kādreiz es tev pastāstīšu par mūsu piedzīvoju
miem. Bet ne šodien un ne tagad, jo es steidzos.

Kodarads devās uz izeju, taču pusceļā apstājās un, 
pagriezies pret Jaroslavu, sacīja:

-  Jaroslav, neturi uz mani ļaunu prātu. Mēs katrā ziņā 
sadraudzēsimies. Vēlu tev visu to labāko! Uz redzēšanos! -  
Kodarads pamāja Jaroslavam un gandrīz vai skriešus de
vās uz Gaismas Tempļa izeju. Ari Jaroslavs pamāja. Ap 
sirdi bija gaiši un priecīgi.

Tātad Zintnieki-Glabātāji šajā gadā ar šo spēli ir at
risinājuši tik daudzus uzdevumus. Viņi pēc Viedo Loka 
prasības ir veikuši Sirmā Glabātāja pārbaudi. Viņi ir pār
baudījuši Jaroslavu, vai viņš ir piemērots tam, lai būtu 
par kursa vecāko. Glabātāji ir palīdzējuši viņam saliedē
ties ar saviem draugiem -  Aleksandru, Lādu, Nastju un 
Marinu. Viņi ir palīdzējuši Nastjai attīstīt savas gaišredzī
bas spējas. Un tas viss panākts ar vienu lēmumu. Rūnu 
Rakstu Zinātājs Virrits faktiski ir ieguvis vēl vienu -  tre
šo audzēkni, proti, viņu, Jaroslavu. Ko var zināt, varbūt
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viņš vēl ir atrisinājis daudzus citus uzdevumus, par ku
riem Jaroslavam nav ne jausmas. Kādas tik iespējas cilvē
kam dāvā izpratnes paplašināšanās un padziļināšanās. Tā 
prātodams, viņš nonāca līdz ēdnīcai, kur viņu jau gaidīja 
draugi.

Viņš apsēdās vidū starp Lādu un Marinu un pastās
tīja meitenēm par savu sarunu ar Rūnu Rakstu Zinātāju 
Virritu un par viņa priekšlikumu.



Šķiršanās
*

Ir beidzies pirmais mācību gads Kalnu Mītnes Gais
mas Tempļa Skolā. Gada ieskaite visos priekšmetos tika 
nokārtota sekmīgi. Jaroslavam pat šķita, ka tas bija gana 
vienkārši salīdzinājumā ar to, kā viņš bija domājis.

Tagad Jaroslavs lēni kravāja savas mantas. Sirdī viņš 
pārdzīvoja jaunas nebijušas jūtas. No vienas puses, tas 
bija apmierinājums. Viņam tagad ir draugi. Viņš ir gru
pas vecākais. Viņš sekmīgi ir nokārtojis eksāmenus. Pa
teicoties viņam, Sirmais Glabātājs Sladagors paliks savā 
amatā. Taču, no otras puses, viņa sirdī iezagās agrāk ne
pazītas skumjas. Skumjas par šķiršanos no draugiem un 
no šīs neparastās vietas.

Lai gan Jaroslavs saprata, ka ir noilgojies pēc Vecā
kiem un citiem saviem radiniekiem, kuri viņu bija no
gaidījušies, bet atstāt Gaismas Templi viņš negribēja.
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Viņš tik dziļi bija iegrimis sevī, ka nepamanīja istabā 
ienākušo Aleksandru.

-  Vai esi jau sakravājies? -  viņš noprasīja. -  Gandrīz 
visi “vilcēni” ir jau gatavi. Mums Laiks ar mantām doties 
uz ēdamistabu, tur ieturēsim brokastis un dosimies ceļā. 
Avega jau gaida mūs. Vienīgi tu vēl neesi gatavs. Tas gru
pas vecākajam... pats saproti. Vēl dažas meitenes nav sa
kravājušās, bet tu pasteidzies, citādi būsi pats pēdējais.

-  Esmu gandrīz sakrāmējies, -  Jaroslavs teica. -  Pēc 
piecām minūtēm es būšu ēdamistabā.

Brokastis noritēja gandrīz pilnīgā klusumā. Skaļi uz
vedās vienīgi piekto mācību gadu pabeigušie pusaudži, 
kas jautri smējās un sarunājās. Sevišķi izcēlās Vanagu -  
Kodarada, Ratibora, Vedamira un Svjatogora -  četri
nieks. Viņiem acīmredzot bija ļoti jautri.

Par ko gan viņi smejas, domāja Jaroslavs. Vienmēr 
taču ir skumji pamest vietu, pie kuras esi pieradis. Tas ir 
it kā izraut sevi ar visām saknēm vai -  tas ir vēl sliktāk -  
bez saknēm.

-  Jaroslav, vai tev viss ir labi? -  piesardzīgi apvaicājās 
Marina.

-  Jā, Mariša, viss ir labi.
-  Negribas doties projām? -  jautāja bada.
-  Jā, tā ir.
-  Es arī negribu, -  teica Aleksandrs.
-  Es arī, -  atzinās Nastja.
-  Bet kurš gan grib? -  Marina skumji pasmaidīja. 

-  Man šķiet, ka no šejienes neviens negrib braukt pro
jām. Gluži vienkārši vecāko kursu audzēkņi ir pieraduši, 
bet mēs vēl ne. Es reiz Kodaradam jautāju, kāpēc viņi tā 
priecājas, mācību gadu beidzot, vai par to, ka brauks mā
jās. Un zināt, ko viņš man atbildēja?
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-  Ko tad?
-  Viņš teica, ka priecājas nevis par to, ka gads ir bei

dzies, bet gan par to, ka tas ir bijis.
Bērni mirkli aizdomājās par šiem vārdiem.
-  Tiem taviem paziņām ir taisnība! -  Aleksandrs pir

mais pārtrauca klusumu.
-  Tad tu ar Kodaradu un viņa draugiem esi salīgusi? -  

Jaroslavs vaicāja.
-  Ai, aizmirsu tev pateikt. Mēs tiešām esam salīguši, 

kaut gan nebijām saķildojušies. Gluži vienkārši kādu laiku 
uzturējāmies dažādās kompānijās. Es domāju -  esat pa
manījuši, ka tagad esmu kopā ar jums, -  meitene iesmējās.

-  Tad tu tagad esi saikne starp divām kompānijām, -  
Jaroslavs pajokoja.

-  Kaut kā tā, -  meitene iesmējās.
-  Tas būs lieliski, ka mēs te atgriezīsimies nākamajā 

mācību gadā, -  ar cerībām teica Lada. -  Man nez kāpēc 
šķiet, ka tas būs jautrs un dzīvespriecīgs mācību gads. 
Bet galvenais -  ražens. Mēs jau šajā gadā daudz ko esam 
sasnieguši un daudz ko uzzinājuši.

-  Bet tas tikai ir sākums, -  Marina teica.
-  Jā! -  Aleksandrs moži sacīja.
-  Galvenais ir tas, ka mēs tagad esam viena koman

da. -  Nastja apskāva Jaroslavu un Aleksandru, starp ku
riem sēdēja.

Jaroslavam no šā apskāviena kļuva silti un mierīgi.
-  Tieši tā! -  Viņš iesaucās, satvēris Nastjas plaukstu. 

-  Es jums apsolu, ka mums iznāks lieliska komanda. Ne 
sliktāka par to bravurīgo “Vanaga mājokļa” četrinieku. 
Jaroslavs pagrieza galvu uz četru puišu pusi.

-  Esmu pārliecināts, ka pat labāka, -  iesmējās Alek
sandrs. -  Būtu interesanti uzzināt, kā Kodarads kļuva
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par viņu vecāko un Vedamirs -  par tagadējo otrā gada 
audzēkņu grupas vadītāju. Vai viņi izjuta kaut vai daju 
no tā, ko izjutām mēs.

-  Es domāju, ka mēs to noteikti uzzināsim, -  apmie
rināts teica Jaroslavs. -  Kā nekā mēs ar Kodaradu tagad 
esam kopā Tempļa Skolas Vecāko padomē.

Bet Marina piebilda:
-  Mūsu mācības tikai sākas!
-  Un piedzīvojumi arī, -  iesmējās bada, un viņas acis 

noslēpumaini iemirdzējās.
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