
Cilvēciskās vērtības 

 

PATIESĪBA 

Ja mūsu domas ir piepildītas ar mīlestību, tā ir patiesība Satja.   

Iekšējā patiesība – mūžīgā, nemainīgā. 

Ārējā patiesība - teikt patiesību. 

 

Ar vērtību Patiesība apzīmē To, kas es esmu iekšienē, manu reālo Es, 

manu dziļāko esību. Es izpaužu savu patieso identitāti un Mīlestības 

kvalitāti, kad šī Mīlestība ir klātesoša manās domās un vārdos. Kad es 

klausos savā iekšējā balsī, savā dziļākajā būtībā, mani vada mana sirds 

apziņa. Attīstot spēju klausīties iekšienē, ar laiku rodas iekšējā intuīcija. 

Kad Mozus jautāja Kungam par Viņa Vārdu, atbilde bija: „Es esmu tas, 

es esmu.” Jēzus Kristus teica: „Un tev vajadzētu saprast Patiesību, un 

Patiesībai vajadzētu tevi atbrīvot.” 

 

Daži svarīgi Patiesības praktiskie aspekti: 

Godīgums; 

Atšķiršanas spēja; 

Pašpaļāvība; 

Zinātkāre; 

Uzticība; 

Godīgums; 

Intuīcija; 

Apzināšanās / Sirdsapziņa. 

 

PAREIZA RĪCĪBA 

Ja mīlestība ir mūsu darbībā, tā ir pareiza rīcība Dharma. 

Cilvēka Dharma ir darīt pareizo lietu pareizajā laikā saskaņā ar Dievišķo 

mīlestību, godīgumu un sirdsapziņu. Tā ir vienotība domās, vārdos un 

darbos. 

Kristus: „ Nedari citiem to, ko tu negribi, lai darītu tev.”  

Vēlmju griesti: neizšķērdējiet pāŗtiku, ūdeni, naudu, enerģiju, laiku, 

zināšanas. 

„Es gribu mainīt sevi, nevis citus.” 

„Palīdzi vienmēr, neievaino nekad.” 

„Mīli visus, kalpo visiem.” 

Pasaulīgā jeb ķermeņa dharma seko jutekļiem no ārpasaules, kamēr Atma 

dharma seko sirdsapziņai no iekšienes. 

Vispirms jāievēŗo pasaulīgā dharma, jāspēlē pareizi pasaulīgās lomas. 

Svarīgi ir apzināties savu dievišķību un apzināties, ka šī dievišķība ir 

katrā cilvēkā. 

 



Vērtība Pareiza uzvedība vai Pareiza rīcība ir Mīlestība darbībā. Tas 

nozīmē darboties saskaņā ar savu patieso identitāti. Izteikt savu reālo Es 

darbībā. Pareiza uzvedība ir izšķiroša vērtība, tāpēc, ka tas ir tas, kā es 

reāli rīkojos. Ja es nedarbojos ar Mīlestību, kas Es esmu, tad šī mīlestība 

ir iluzora un vairs nesekos manas patiesās identitātes realizācija.   

Pareiza uzvedība cilvēces eksistences visos līmeņos – veikt pienākumus 

ar Mīlestību, t.i. harmonijā ar savu patieso būtību. 

 

Daži svarīgi Pareizas rīcības (Tikumības) praktiskie aspekti: 

Drosme; 

Tīrība; 

Atšķiršana 

Sadarbība; 

Pazemība; 

Kalpošanas attieksme; 

Prieks no došanas; 

Darīt to labāko; 

Domu, vārdu un darbu saskaņa; 

Pacietība; 

Neatlaidība. 

 

MIERS 

Ja mīlestība ir mūsu sirds jūtās, mums ir miers Šanti. 

6 mūsu ienaidnieki ir siena starp sevi un augstāko Es, tie ir: 

- vēlmes, 

- pieķeršanās, 

- lepnība, 

- skaudība, 

- dusmas, 

- egoisms. 

 

Ja vēlaties mieru, atmetiet es (ego, kas salīdzina sevi ar citiem), atmetiet 

gribu (vēlmes) un jums būs miers. Ja prāts noskaņots uz ārējo pasauli, tad 

vēlmes palielinās. Prātu vajag vadīt uz iekšējām vērtībām Tikai domas 

par Dievu un Dieva mīlestība atnes mieru. Kad pasaulīgās vēlmes 

samazinās, domas par Dievu palielinās Jāmaina arī ēšanas paradumi – no 

ēdiena veidojas domas. Ārējais miers ir jūsu iekšējā miera atbalss. Jums 

var būt briljanta intelekts, jūs varat būt vesels un spēcīgs, bet tas viss nav 

nekas, ja jums nav miera. Mieru var iegūt apzinoties, ka Jūs esat Atma, 

kam nav ne dzimšanas, ne nāves, ne augšup, ne lejup, nav ne prieka, ne 

bēdas. Ticība faktam, ka cilvēks ir instruments Viņa rokās Viņa plānu 

realizēšanai – tā ir atslēga mieram. 

 



Miers ir domu, vārdu un darbu vienotība. 

Kā iegūt mieru: meditācija, mantra, mūzika, dziesma (harmonija ir ritms 

plus labas vibrācijas), elpošana (sasaiste ar augstāko), satsangs (dalīšanās 

ar domubiedriem par Dievu un garīgām tēmām). 

 

Miers ir nosvērtība un stabils prāta stāvoklis. Tas ir mierīgs, līdzsvarots 

prāta stāvoklis, kad pieredzam nosvērtību jebkurā darbībā, ko veicam. 

Vienmēr mierīgs kā „ vētras acī”, nemainīgi paliekot tāds pats. Nav „ne 

augšā, ne lejā”. Miers ir Mīlestība jūtās kā dinamisks prāta stāvoklis, kas 

izsaka sevi radoši. 

 

Daži svarīgi Miera praktiskie aspekti: 

Stabils prāts – nav iekšējie konflikti; 

Nodošanās (dzīve nāk pie manis); 

Samazināt gaidas un pieķeršanos; 

Vēlmju griesti; 

Apmierinātība; 

Radošums; 

Labs iekšējais dialogs; 

Klusa, priecīga sajūta, ka viss ir kārtībā; 

Dzīvot tagadnē, šeit un tagad. 

 

NEVARDARBĪBA 

Ja mūsu saprašana balstās uz mīlestību, tad mūsu intelektā ir nostiprināta 

nevardarbība Ahimsa. 

Saprašana, ka šī mīlestība pieder visam Universam, ja mēs zinām, ka viss 

ir viens, tad mēs nevienam nedarām pāri. Neievainot nevienu ar vārdiem 

vai darbiem. 

Bailes ir vardarbības pamatā.  

Vardarbības iemesli bērniem: 

1) nav labs piemērs - vecāki nemāca ar piemēru kā risināt konfliktus; 

2) mediji: TV, prese – vardarbības popularizēšana; 

3) nav iespēja komunicēties – izolācija - neviens neatbild uz bērna 

jautājumiem un viņam nav iespējas izteikt savas jūtas. Ja emocijas 

ir par daudz, bērns „uzsprāgst” un tas izpaužas vardarbībā pret 

citiem un pašam pret sevi. 

Kā praktizēt nevardarbību? 

1) pret sevi - vispirms jāskatās sevī. Es atbildu par to, ko es jūtu. 

Emocijas pirms izteiktas ir manī un vispirms es kaitēju pats sev. Ja 

atrodos kompānijā, kurai nav garīgu vērtību, tas man kaitē, jo man 

jāstrādā ar citu nepareizo uzvedību, mūs ietekmē apkārtējais, tāpat 

arī mūsu ēšanas paradumi. Jāatsakās no aizvainojošas runas – tā ir 



negatīvas enerģijas uzņemšana. Svarīga ir atšķiršanas spēja, ko 

vēlos ielaist sevī, ko - nē. 

2) pret sabiedrību – palīdzēt citiem. Jāapzinās savi resursi – laiks, 

nauda, enerģija un praktizējot vēlmju griestus, ietaupītie līdzekļi 

jāizmanto sabiedrībai. Respekts pret veciem cilvēkiem. 

Mantra „WATCH”, watch ir laika simbols, bet mums nav spēka 

ietekmēt laiku. Laiks ir Dievs. Bet mums jāizmanto dotais laiks – 

„watch yourself” jānovēro sevi un jāpraktizē vērtības, - pakāpeniski 

tas vedīs uz atbrīvošanos. 

 

WATCH : 

Vārdi (Words) – vai mani vārdi kaut ko dos  - patiesība Satja; 

Darbi (Action) – apzināties savu dievišķību Dharma; 

Domas (Thoughts) - lai neietekmē jūtas Šanti; 

Raksturs (Character) – mīlestība Prema; 

Sirds – (Heart) kontrolē jūtas Ahimsa. 

 

Vērtība Nevardarbība nozīmē dziļu izpratni par cilvēka patieso būtību. 

Tas nozīmē saprast un praktizēt garīgās vērtības, izpaust Mīlestības 

patiesos aspektus un nozīmes  visos līmeņos. „Es zinu – tāpēc Es esmu”. 

 

Daži svarīgi Nevardarbības praktiskie aspekti: 

Vienotība; 

Neievainot sevi vai citus ne ar domām, ne ar darbiem, ne ar vārdiem; 

Saprast citus un pašam Sevi; 

Saprast, ka viss ir reakcija, atspulgs un atbalss; 

Saprast, ka citi ir daudzi manis atspoguļojumi. 

 

MĪLESTĪBA 

Mīlestība Prema ir visu vērtību pamatā un savieno visas vērtības kā 

krelles. Mīlestība ir mūsu dievišķās izteiksmes veids – tā ir enerģija, 

dvēseles spēks. 

Mīlestības veidi: 

- individuālā mīlestība – egoistiska, savtīga; 

- cilvēciskā mīlestība – abpusēja; 

- dievišķā mīlestība – nesavtīga, kura neprasa pretmīlestību. 

 

Bez kalpošanas nevar attīstīt dievišķo mīlestību. Kalpošana nenozīmē 

palīdzēšanu citiem tikai ar rokām. Arī jārunā maigi, ar mīlestību – tas ir 

kalpošanas pirmais solis. Daloties mīlestībā rodas prieks (Ananda). 

Mīlestību attīsta caur meditāciju, Gajatri mantras skandēšanu, kalpošanu. 

Būt visās darbībās labam un izjust Dieva klātbūtni. 

 



Mīlestības līdzība ar gaismas objektiem: 

Lampa – tikai ģimene; 

Mēness – nav tik spožs kā saule; 

Saule – atdodoša mīlestība, bet vienalga saules gaismai ir ēna; 

Dievišķā gaisma – bez ēnas, atdodošā mīlestība. 

 

Vērtība Mīlestība ir pamats cilvēciskajām vērtībām. Tā apzīmē cilvēka 

esenci. Dievs ir Mīlestība, un Mīlestība ir Dievs, un pats cilvēks ir 

Dievišķs. Satja Sai Baba saka: „Tu esi Dievs. Tu neesi atšķirīgs no 

Dieva.” Jēzus Kristus ir teicis: „Patiesi, Es jums saku, Debesu karaļvalsts 

ir jūsos”. To ir grūti saprast, ja mēs Dievu uzskatām kā atšķirīgu personu. 

Bet Dievs ir apziņa, Mīlestība. Patiesa mīlestība nav sajūta, to vajadzētu 

izprast kā visuresošu universālo enerģiju, kā universālo apziņu, kas 

cilvēces vēsturē tiek saukta par Dievu un kam ir doti dažādi vārdi. Tas ir 

visa Universa vadošais princips.  Tas ir klātesošs visur, visā radībā un 

attiecīgi tas ir arī cilvēka garīgā esence. Sai Baba saka, ka Tas ir virs 

mums, zem mums, priekšā un aizmugurē, pa labi, pa kreisi – visur. Šis 

Dieva koncepts liek cilvēkam analizēt un izprast, tāpēc, ka tas ir dziļāk 

par sajūtām. Tas ir iekšienē. Tāpēc cilvēkam ir jāiet garīgais ceļš, lai 

uzzinātu, un atslēga šim garīgajam ceļam ir Mīlestība. Tie kas ir 

realizējuši savu patieso identitāti (t.s. cilvēks - Dievs), Viņi zina un 

vienmēr māca Mīlestības evaņģēliju kā vienīgo, dzīvotspējīgo ceļu uz 

pašrealizāciju.  Sai Baba mums pauž, ka Patiesība ir Mīlestība domās un 

runā, Pareiza uzvedība (tikumība) ir Mīlestība darbībā, Miers ir Mīlestība 

sajūtās, Nevardarbība ir Mīlestība saprašanā. 

 

Daži Mīlestības praktiskie aspekti: 

Sevis atzīšana; 

Pašapziņa; 

Nesavtība; 

Pielūgsme; 

Iejūtība; 

Empātija (līdzjūtība, rūpes); 

Prieks; 

Mīlestība uz dzīvi. 

 

Šīs piecas pamatvērtības veido mūsu garīgumu un mūsu raksturu. 

 

 

 

 

 


