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339. 

Dzīvības mūžīgajā virpulī, evolūcijai virzoties uz priekšu, cilvēka, kā Kosma 

līdzstrādnieka kosmiskās dzīves līdzsvara balstīšanā, diženais uzdevums kļūs arvien 

vairāk un vairāk acīmredzams. Pasaules top un irst, kamēr cilvēks, kas gara ugunīs 

transmutējis visas savas izjūtas, izveidojas par pārcilvēku un ieņem vietu Augstāko 

Garu vidū un dzīvo mūžīgi. Visaugstākie Gari ir Varenā Cilvēka un Mātes Dabas 

līdzstrādnieki, pasauļu veidotāji un tautu vadītāji. 

340. 

Ar dziļu simbolu Kristus norādīja uz bērniem, tikpat vienkārši pieiesim Augstāko 

Zināšanu Vārtiem. Taisnība, Mēs sastādām sarežģītas un precīzas formulas, bet 

atrašanas metode slēpjas garīgā apziņā. Tieši ar šo apziņu rodam jaunus ceļus, kā 

pievienot jaunas pasauļu sfēras pieejamai domāšanai un līdz domāšanai pieejamām 

robežām, jo apziņa gremdējas, aizķerdami jaunās sfēras tikpat kā okeāna bezdibeņos. 

Tik liela un varena ir Kosma radīšana. 

341. 

Jautās – kamdēļ nevar loģiski savienot mācības daļas? Atbildiet – jo ir nejēdzīgi 

attīstīt tikai galvu vai roku. Jautās – kamdēļ neizsacīt vispirms debesu formulu un pēc 

tam zemes lūgšanu? Atbildiet, tāpēc, ka katrs pavediens Mātes tērpā aužas cauri no 

augšas uz leju un otrādi. Jautās, kādēļ nevar uzreiz atklāt nolemto? Atbildiet – mājas 

kolonas tiek liktas zināmā kārtībā. Un kad strādnieki sacīs – ļauj, mēs liksim uzreiz. 

Celtnieks teiks – izpostīt nodomājuši! Tā piliens satur veselu pasauli. 

342. 

Protams, visa Pasaule sastāv no daudzveidīgiem sākumiem. Ar vārdu “sākums” 

saprotu virkni pamatelementu. Par sākuma elementiem saucam elementus, kas atrodas 

brīvā stāvoklī, t.i., tos elementus, kas vēl nav savstarpēji savienojošies. Viena no 

galvenām radīšanas spēka pazīmēm ir apstiprinājuma nepieciešamība. Mums pasaules 

sākums ir Kosma pamatlikums, kurš tikai pa daļai var tikt izpētīts. Protams, grūti, bet 

iespējamība ir. Daudzi no Mums ir garīgi izpratuši, bet izteikt vienā kopējā 

laboratorijas formulā nav iespējams tikmēr, kamēr ir vēl neizpētīti cikli. Kosms laistās 

kā daudzšķautņu kristāls. Prāts spēj uztvert tikai vienu no kristāla mirdzumiem. Nevis 

skumji, bet līksmi. Protams, miesnieki nespēj darīt zināmas jēdziena nianses. 

343. 

Jaušu, ka notikumu noslāņojumi nes paātrinājuma viļņus. Šie viļņi derēs Kosmiskajā 

celtniecībā. 
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344. 

Var priecāties, ja iedvešamās domas saaug ar paša domāšanu. Jo kooperācijā darba 

sadalīšanā nav robežu, bet ir tikai sekas. Nav iespējams šķirot kosma funkcijas, kad 

norises plūst līdzīgi upei. 

Kāda nozīme viļņu uzbūvei, kas nes noderīgo priekšmetu – svarīgi, lai priekšmets 

neietu bojā. 

345. 

Pasaules evolūcija veidojas no revolūcijām jeb matērijas eksplozijām. Ikvienai 

evolūcijai ir augšupvirzes kustība. Tāpēc Saku un Teikšu, celtniecībā jāizvairās no 

vecām formām. Ikviena eksplozija savā konstrukcijā noris spirālveidīgi. Tālab katra 

revolūcija savā būtībā padota spirāles likumam. 

Zemes celtniecība līdzinās piramīdai. Tagad mēģiniet no katra augšupejošās spirāles 

punkta novilkt četras piramīdas šķautnes līnijas. Rezultātā būs it kā četri enkuri, kas 

nolaisti matērijas zemākos slāņos. Tāda celtniecība būs iluzoriska, jo balstīsies uz 

nedzīviem slāņiem. Bet tagad mēģiniet no katra punkta veidot rombu augšup, un 

augstāko slāņu iekarojumu ķermenī, kas jau aizsteidzies priekša spirāles kustībai. Tā 

būs cienīga celtniecība! Protams, tai vajag sākties neapjausti, paplašinoties reizē ar 

apziņas pieaugsmi. Tālab jauncelsme revolūcijā visbīstamākais moments. Daudzi 

nepilnīgi elementi pūlēsies vilkt celtniecību lejup jau nolietotos un saindētos matērijas 

slāņos. Tikai vīrišķības neprāts spēj virzīt celtniecību augšup uz slāņiem, kas vēl 

neizpētīti un skaisti, jo satur jaunu elementu formas. Tāpēc Saku un Teikšu, 

celtniecībā jāizvairās no vecām formām. Noslīdēšana vecās tvertnēs ir nepieļaujama. 

Ir vajadzīga Jaunās Pasaules izpratne visā skarbumā. 

346. 

Var priecāties, kad paiet lielu notikumu termiņi. Nekādi postījumi neizjauks jaunu 

kosmisku kombināciju augšanas realitātes apziņu. Tādām kombinācijām jāpilda mūs 

ar prieku. Ja mēs tās apzināmies, tas nozīmē, ka mēs viņās piedalāmies. Bet ikkatra, 

kaut daļēji apzināta līdzdarbība kosmiskajā procesā jau ir liela gara uzvara. Tiekšanās 

uz tālajām pasaulēm ir dabīgs cilvēka gara virziens, jo gars atceras savas 

starpplanetārās pieredzes. 

Nepieciešami virzīt cilvēci ceļā uz tālajām pasaulēm. Tāda ievirze var izvadīt cauri 

visiem tumsonības izsmiekliem līdz tiešai īstenībai. Tālo pasauļu parādība pārveidos 

dzīvi uz planētas garozas. Nolemtā realitāte radīs bēgumu seklo domu sastrēgumam. 

347. 

Cilvēks pazīst visas Kosmosā redzamās formas. Un cilvēki izmanto manifestētās 

kombinācijas savas eksistences uzlabošanai. Ja atzītu, ka Kosma neredzamie aspekti 

neskaitāmas reizes vairāk bagātinātu dzīvi, tad apziņa izmantotu visas kosmisko 

uguņu neskaitāmās formas. Kosmoss tika izveidots un arī cilvēce tika izveidota. Kā 
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gan apziņa esamības forma varēja sadalīties? Kad apziņa atkal pievērsīsies tīrās 

uguns, visa Esošā Avota, apguvei – tad izpazīsim Bezrobežību! 

Nedomājiet, ka uguns ir abstrakts jēdziens. Mēs neaicinām uz sārtu, bet novēršam no 

ikdienības. Mēs, patiesi, saskatām uguni vismazākajā strādniekā, jo viņa garā skan 

nebeidzamā darba prieka dziesma. Sacīsim – Mēs augsti vērtējam katru īstenā darba 

pierādījumu, kas virza uz evolūciju. Radiet tāpatību un tāpatīgi būsit Augstākajam! 

348. 

Uguns tuvināšanas varoņdarbs tuvina cilvēci Bezrobežībai. Kad Esošais – Liesma, tad 

viss izkūst liesmojošā procesā. Kad Esošais – Uguns, tad viss tās piesātināts. Kad 

Esošais – Ugunīgais Plašums, tad kosmiskā enerģija pilda mūsu dzīvi. 

Kosmiskajā enerģijā paredzētas visas izpausmes, kas katrā atomā ierosina dzīvību un 

rada jaunas kombinācijas, un tuvina planētas dzīvību augstāko formu struktūrai. 

Ledus perioda un sekojošo pirmatnējo formu pētījumi norāda kādā mērā blīvā 

ķermeņa forma atbildējusi gara blīvumam. Tāpēc uguns jāatzīst kā augstāko formu 

izveidotāja. Par nākotnes uguns evolūciju galvo izplatījuma uguns. Evolūcijas ceļu 

nespēj sekmēt blīvums, tikai smalkā izpratne un Bezrobežības izsmalcinātā ietvere 

norādīs cilvēcei ceļu. 

349. 

Vadošais princips ir tik spēcīgs, ka tam pakļauti spēki, kas neatbilst pievilksmes 

likumam. Kosmisko varu var apzīmēt kā radošā Magnēta spēku un garu. Varas 

jēdzienu var piemērot Kosmiskā Magnēta spēkam. Un ārdīšanas termiņš pakļauts 

Magnēta varai. Tā izveidojas visums, un celtniecības viesuļi ir gaismu nesējs likums. 

Tāpēc izkušanas jēdzienam vajag dot transmutācijas nosaukumu. Radošo spēku 

nostiprina transmutācijas process, un visa Kosmosa vadošā sākotne ir transmutācija. 

Vadošais viesulis sakopo visas kosmiskās ugunis. Vadošais viesulis likvidē spēku 

pretestību. Vadošais viesulis visu virza uz mērķtiecību. Tā izveidojas radošā 

Bezrobežība! 

350. 

Dzīves bezgalīgajā uguns piesātinātajā okeānā, nostiprinās visas gara ugunīgo 

izpausmju norises. Tikai kad izplatījuma jaunrades apziņa sniedz kosmisko trauksmi, 

Kosmoss pieņem visu traukšanos. Tāpēc apziņu izveido pievilksme ugunīgajam 

avotam. Tāpēc saspringta Magnēta celtniecības simbols apliecina sevi kā vareno, 

mūžīgo pievilksmes likumu. Tā bezgalīgo okeānu piesātina ugunīgā saspringtība. 

351. 

Kad paredzēta dižena celtniecība, tad katram līdzeklim jāatbilst pasākumam. Kad 

ārējais veids pārejošu trauksmju piesātināts, tad, protams, radošais spēks nav ilgstošs. 

Kad katrā pasākumā deg iekšējā uguns, tad celtne var dzīvot. Tāpēc sekmes gaidāmas 
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tad, kad pasākumu apskaidros gara spēks. Kosmosā dzīvības norises sasprindzina 

iekšējās uguns impulss. Šis potenciāls virza katru enerģiju. Ugunīgais gars virza katru 

vitālo pasākumu. Šī principa atskārsme var pavirzīt uz priekšu domāšanu, tāpēc, kad 

tiekšanās izraisa radošu saspringtību, tad tiek pievilktas smalkās enerģijas. 

352. 

Patiesi, kad celtniecības būtību virza augstākās ugunis un dod pasaulei jaunu pakāpi, 

tad zemes mērogi neder izmērījumiem. Tikai tāpatīgais var dot tāpatīgo. Tas, kas 

augstākā apstiprināts, tikai augstākam mērojams, un visas zemes nianses nespēj 

izmērīt Būtisko. 

353. 

Celtniecības būtība ietverta apziņā. Tikai, kad izprasta kosmiskās celtniecības nozīme, 

var pielietot visaugstākos izmērus. Tāpēc, kad apziņa neietver kosmiskās celtniecības 

būtību, tad apziņa satur tikai daļēju apziņu. Bet daļējā apziņa spēj piedalīties tikai 

daļējā jaunradē. Tāpēc tik svarīga ir viengabalaina traukšanās uz kosmisko 

celtniecību. Šeit ietverta evolūcija un evolutīvā jaunrade. 

354. 

Jaunrade, kas veido kosmisko celtniecību, pievienojas Kosmiskajam Magnētam. Tikai 

pielietojot augstāko izmērījumu, iespējams apgūt kosmisko celtniecību. Tikai, kad 

piemērots viss skaistums, izveidojas kosmiskā celtniecība. Tie, kas iesaistījušies 

Kosmiskajā celtniecībā spēj virzīt cilvēci uz skaistumu. Tikai augstākā izmērījuma 

pielietojums spēj atvērt Vārtus. Tikai augstākā izzināšana dos kosmiskās celtniecības 

atslēgu. Tālab cilvēcei jātiecas atskārst augstākais izmērījums. 

355. 

Kosmiskā jaunrade arvien top visu enerģiju sasprindzējumā. Tāpēc, jo augstāks 

spriegums, jo varenāka uzvara. Mūsu radīšanas process tiek piesātināts ar varena 

spēka kvalitāti. Tāpēc, sakopojuši visas enerģijas, mēs varam cerēt uz veiksmi. Tikai 

enerģiju kvalitāte dod vajadzīgo darba pakāpi. Tāpēc ir tik svarīgi, lai cilvēkiem būtu 

paplašināta apziņa un tie varētu ietvert visu celtniecības darbiem vajadzīgo. 

356. 

Kosmiskās celtniecības darbs balstās uz atbilstības. Jaunrades un ugunīgās uztveres 

attīstību nav iespējams nostiprināt bez harmonijas likuma. Tāpēc ir tik svarīgi šo 

būtisko likumu ieviest dzīvē. Patiesi, bez atbilstības varenā spēka un ugunīgās 

uztveres nav iespējams veikt nolikto. 

357. 

Katra pakāpe prasa jaunus apstākļus. Katra jauna pakāpe atnes savu apstiprināto 

spēku. Tāpēc grūtos laikos veidojas varena pakāpe samērā ar grūtībām. Tāpēc Mūsu 

līdzdalībnieku jaunrades darbs būs veiksmīgs, kad domas nostiprināsies nākotnes 
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varenajā spēkā. Tā Mēs veidojam brīnišķīgu pakāpi! Tā Mēs jaunradām zemju 

sabrukuma vidū. Tā Mūsu varenais Spēks ieiet dzīvē! Jaunas pakāpes parādība tik 

tuvu, bet pasaule lemj savu likteni. 

358. 

Kosmiskajā celtniecībā izplatījuma uguns tuvojas zemes blīvei, kad visas atbilstīgās 

enerģijas sasprindzējas. Jaunrade dzīvē var ieviesties tad, kad visas sviras vērstas uz 

nomaiņu. Tāpēc katra tautas nomaiņa izpaužas atbilstīgi un veco nomaina jauna 

plūsma. 

359. 

Celtniecībai vajadzīgi stipri pamati un tikai gara nelokāmība var nostiprināt 

nepieciešamo virzienu, tādēļ kad dzīves cēlāji sasprindzē spēkus celtniecībai, tad 

arvien – saskaņā ar kosmisko lēmumu. Tā dzīves celtnieki pauž Augstāko Gribu un 

uguns varenais spēks vērš garu uz Kosmisko Magnētu. Tā dzīves celtnieki pazīst 

patiesi Augstāko Gribu. Jaunrade mantota apstiprinot Hierarhiju, un tikai kad gars 

spēj tiekties uz galveno pamatu apzināšanu, var nodibināties radoša attīstība. Patiesi, 

Hierarhija veido radošu ķēdi un dzīves celtniecību. 

360. 

Sirds atklāsme svarīga vēl tāpēc, ka tā atšķir kosmiskos periodus. Tā bez sirds 

neskaidru priekšsajūtu parādības neizveidosies notikumu formas. Tāpat arī bez sirds 

līdzdalības mums nenojaust tālos notikumus. Piemēram, tieši tagad veselu Smalkās 

Pasaules veidojumu iznīcināšanai vajag ļoti atbalsoties sirdī. Šī iznīcināšana ir derīga, 

jo sablīvējumi nedrīkst traucēt pilnveidošanos. Nav jābrīnās, ka arī smalkās formas 

var tikt iznīcinātas, lai tās atvietotu ar nākošajām. Bet tādiem satricinājumiem 

nepieciešama uguns pielietošana, tāda uguns šķīstīšana apstiprina jaunu pakāpi, bet 

fiziskā pasaule to izjūt ļoti smagi. 

Šo jēdzienu vajag pakāpeniski paplašināt, citādi pat pieredzes bagātie karotāji var 

apjukt. Bet iegaumēsim nebijušo spriegumu. Būsim smalkjūtīgi viens pret otru. Nav 

nejaušība, ka Mēs brīdinām no sevišķā laikmeta. 

361. 

Tuvojoties Ugunīgajai Pasaulei, nākas pāriet pakāpi, kad tumšie spēki jāatvaira ar 

gara spēku. Cilvēks, kas iet augšup, daudz stiprāk izjūt neapvaldīto stihiju 

uzbrukumu. Viņam bez maģijas palīdzības, tikai ar saviem gara spēkiem jāpretojas 

tumšo uzbrukumiem. Šī pakāpe visās Mācībās atzīmēta zem dažādiem nosaukumiem. 

Jābūt gatavībā atvairīt visādus viltīgus paņēmienus, bet nevajag sekot tumsoņu 

piemēram un izvairīties no neizbēgamām sadursmēm. Vajag atcerēties, ka pāri visām 

formulām stāv gara spēks. Vajag to tikai sirdī savienot ar Hierarhiju, lai kļūtu 

neievainojams. Nevajag domāt, ka Hierarhs varētu pamest, bet jāpatur prātā, ka uz 

zināmas pakāpes tiek atļauts vispirms lietot spēkus patstāvīgi. Tāpēc pie katra 

uzbrukuma jāizturas drosmīgi, neizvairoties no visbriesmīgākā. Iegaumējiet, ka katra 
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bēgšana pierāda nespēju aizsargāties. Pat mazie svaidītie zina, ka pie nepieciešamas 

pārvietošanās jāatkāpjas ar seju pret ienaidnieku. Tā nav maģija, tikai acu spēka 

apzināšanās. 

362. 

Pierodiet pie Mana padoma, ka notikumi risinās pēc sevišķiem mērogiem. Nevajag 

pazemināt celtniecību ar parasto prieku vai bēdu apsvērumiem. 

363. 

Tātad visur vērojami trīs ceļi: vieglais ceļš, grūtais ceļš un briesmu pilnais ceļš. 

Pirmais izveidojas, izprotot visas veiksmīgās, derīgās un labās kombinācijas. Otrais – 

kad dažas labās kombinācijas nomāc viskaitīgākie un graujošākie sakārtojumi. Tāds 

ceļš ir grūts un tas līdzinās skrējienam ar aizsietām acīm. Trešais ceļš, kad tumsonība 

ierauj pagrimuma tumsā, ir, patiesi, briesmīgs. Bet cilvēkiem nav tiesības vainot citus 

šais šausmās, jo viņi paši aizdarīja acis un ausis. Viņi atsacījās no palīdzības un 

ieviesa domāšanā haosu. Lai celtnieks iet pa pirmo ceļu. 

364. 

Armagedona laikā visas enerģijas ir sevišķi saspringtas. Visu iespēju pievilkšana 

labuma darbībai prasa spēcīgu kāpinājumu. Patiesi, visi kosmiskie spēki darbojās, 

radīdami visus nepieciešamos apstākļus. Kā gan apziņa atmodīsies bez stimula, bez 

tiekšanās mainīt tagadējo sadzīves veidu? Celtnieki nes visa notiekošā smagumu, un 

būtiski ir apzināties, ka Armagedona kauja ir diža un tikpat dižas arī visas diženā 

Plāna celtniecības norises. Pēc tam svētīsim visus šķēršļu licējus, jo mūsu enerģijas 

attīstās un pievienojas gaišajai celtniecībai. Jautās – vai nevar bez kataklizmām? Vai 

nevar bez briesmām un posta? Vai nevar bez ciešanām? Mēs atgādināsim izplatījuma 

piegružojumus un cilvēku radītos izkropļojumus, kuri ir jāizpērk. Tā Gaismas Spēki 

rūpējas par vareno ugunīgo transmutāciju. Tā ceļā uz Ugunīgo Pasauli jāiegaumē, ka 

Armagedona laikā notiek izplatījuma šķīstīšana. 

365. 

Ja cilvēki padomātu par evolūcijas pakāpēm, viņi nāktu pie slēdziena, ka likumi savā 

daudzveidībā ir bezrobežīgi. Liktos, būtu tik vienkārši izsekot visus pieaugumus un 

izsmalcinājumus. Bet cilvēce atzīmē tikai to, ko var izsekot ikdienas izpratnes 

ietvaros. 

Lai gan iespējams aptvert likumu varenību, kas līdzsvaro visu Kosmu? Zemes mērogs 

nebūs atbilstīgs Kosma varenībai, un visu neveiksmīgo pētījumu cēlonis ir šī 

neizpratne. Neierobežoto nav iespējams ierobežot! Kad gars atskārtīs uguns būtību, 

bezrobežīgu savā varenībā un neierobežotu savās īpašībās, tad domāšana varēs 

iedziļināties Kosma dzīlēs. Jo cilvēce atskārstu ugunīgās celtniecības būtības 

majestātiskumu, tad visas evolūcijas pakāpes novestu pie vareno likumu 

apstiprinājuma. Viss, kas kustās, spirālveidīgi tiecas uz cildenu izsmalcinājumu. 

Tāpēc ceļā uz ugunīgo Pasauli jāpazīst likumu bezrobežība. 
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366. 

Gaismas celtniecība nostiprina savu spēku, izraisot visus spriegumus un potenciālus. 

Nav jādomā, ka Gaismas Spēki nepieļauj vareno spriegumu. Ir pareizi iedomāties 

Gaismas Spēkus tādā kosmiskā mērogā kāds spēj veikt Kosma Celtniecību. Patiesi, 

tikai visvarenāko enerģiju nostiprinājums dos spēcīgu celtniecību. Tāpēc izplatījums 

piesātināts ar vajadzīgajām enerģijām. Gaismas Spēki ierosina visus ugunīgos centrus. 

Kosma Celtniecība norisinās iedarbinot visas vajadzīgās enerģijas. Šajā celtniecībā 

sakāpināsim visus spēkus ar ugunīgu sirdi un gara šķēpu. Tā Mēs celsim vareno 

nākotni. Tā apstiprinātais varenais likums vainagos nākotni! 

367. 

Apzinīga attieksme pret izplatījuma rekordiem dos pieeju dažādām augstākajām 

enerģijām. Dažādo vibrāciju harmonizācija noteiks fizisko attiecību pilnības pakāpi 

starp domu formām un enerģijām, kuras palīdzēs sabiezināt domu formas. Attiecību 

būtība nostiprināsies kā atbilstība starp Smalko un Zemes Pasauli. Formu 

izsmalcinājums atkārtojas no tiekšanās, tāpēc katrs izsmalcināts formas priekšstats 

tuvinās skaistumam. Tāpēc taisnība ir tiem, kas apgalvo, ka ceļš uz Ugunīgo Pasauli 

ved caur sirdi un daiļumu. Tāpēc Kosmisko Celtniecību izsmalcina gara izpratne. 

368. 

Uz Smalkās Pasaules sliekšņa traukšanās spēlē izšķirošu lomu. Traukšanās uz 

augstākajām sfērām dod garam spēku atrauties no Zemes. Iemācīt traukties katru  

dzīvu radību ir vislielākais uzdevums. Dzīves celtniecībā atrausme un pievilksme 

visām dzīvības izpausmēm vienādi jāieaudzina sirdī, jo tāds garīgs līdzsvars ierosinās 

sakrālo traukšanos. Jo atvērtais logs uz Ugunīgo Pasauli un sirds traukšanās izpildīt 

dzīvības likumus virza garu uz plašu celtniecību. 

Tieši Zemes būtnes apzinīga attieksme pret pārejošo Pasauli un ugunīgā Bezrobežības 

apzināšanās atklāj augstākās esamības Pasauli. Atbrīvotais gars pazīst atrausmi no 

Zemes un visu Daiļuma jaunrades prieku. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli ugunīgais gars 

traucas mūžīgajā celtniecībā. 

369. 

Katra dižena pārkārtošana pieaicina no izplatījuma varenas enerģijas. Celtnieciskais 

tīkls tiek aizmests tālu aiz zemes sfēru robežām. Bet līdz ar visu Gaismas Spēku 

saspringtību, sasprindzējas arī tumsas spēki. Kā viena viela reaģē uz pieskārienu, tā 

arī otra reaģē uz katru nomaiņu. Kosmiski pārveidojoties, izplatījums reaģē uz katru 

vibrāciju. Tieši notikumi kāpina spriegumu kā viela ķīmiskajā reakcijā. Izplatījuma 

uguns sāk koncentrēt jaunus spēkus, bet apakšzemes uguns tiecas izlauzties. Tā arī 

gara spēki paplašinās, paužot savu tiekšanos, atkarībā no uzkrājumiem. Varenā 

transmutācija tuvojas, un Ugunīgā Pasaule gaida apstiprinājumu. 
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370. 

Karma rada savas sekas visā Pasaulē. Apzinīga attieksme pret pasaules pārkārtošanu 

var ielikt pamatus Jaunai Pasaulei. Mūsdienu iekārtojums tik ļoti novērsies no 

Kosmiskā Magnēta, ka, patiesi, visi Gaismas Spēki gatavojas palīdzēt cilvēcei. 

Celtniecība sakāpinājusies visās sfērās. Vai gan Armagedona laikā domājama kaut 

kāda labklājība tajās Pasaules malās, kur notiek pārkārtošana? Garīgo Spēku nostāja 

izvedīs cilvēci no strupceļa. Transmutācijas laiks atnesīs Pasaulei augstākās enerģijas. 

Ceļā uz Ugunīgo Pasauli pieliksim visus spēkus jaunajā celtniecībā. 

371. 

Laikmetam pagrimstot, vispirms, novērojama iekšējā stāvokļa sašķeltība. Kad 

garīgais pagrimums pārņēmis tautas apziņu, šīs pazīmes ir sevišķi spilgtas. Apskatot 

pasaules karti, iespējams viegli pārliecināties, ka sabrukums notiek pirms 

uzplaukuma, kas, garam atjaunojoties, var atkal īstenoties. Patiesā uzplaukuma 

meklējumi veicinās gara un principu atjaunošanos, tad varēs nostiprināties arī jaunā 

celtniecība. Bez patiesās gara atjaunošanās nav iespējams nodibināt jaunu celtniecību. 

Gaismas Kalpošanai jāiedveš drosme garā – veikt ugunīgo celtniecību. 

372. 

Par koncentrācijas nepieciešamību esmu jau bieži runājis. Problēmas atrisinot, 

koncentrācija ir nepieciešama līdzstrādnieku kādība. Koncentrēties jāprot pat visās 

sīkās darbībās. 

Senatne koncentrāciju ieskatīja par pirmšķirīgi svarīgu kādību. Visas Mācības uzsver 

koncentrēšanos, ieskatot to par nepieciešamu kādību. 

373. 

Kosma majestātiskums tik maz izprasts. Labākā gadījumā ļaudis runā par saules 

siltumu. Bet saules sistēma Kosmā taču ir kā atoms saulē! 

374. 

Bieži neapzinoties tiek izsacīti pareizi jēdzieni. Liesmojošs skatiens ļoti pareizi 

atgādina ugunīgo enerģiju ko pauž skatiens. Sacīs par dedzīgu rokas spiedienu, atkal 

pareizi, jo atgādinās to pašu enerģiju, kas piesātina visas emanācijas. Bet cilvēki 

skatiena spēku neattiecina uz Uguni un domā par acu mirdzumu, vai roku muskuļiem. 

Tā tiek aizmirsti kādreiz izprastie apzīmējumi. Aizmirsti un izkropļoti daudzi pareizi 

jēdzieni. Cilvēki, neapjēdzot nozīmi, skandina ļoti nepieciešamus apzīmējumus. 

376. 

Acis var būt ugunīgās Pasaules atspulgs. Tā ne velti var jautāt – kāpēc visā cilvēka 

organismā galvenais ir acis? Ļoti vienkārši, jo acu centri ir ugunīgās enerģijas vads. 

Pati acu uzbūve jau ir vissmalkākā starp fiziskās Pasaules veidojumiem. Tā saglabā 
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arī Augstākās Pasaules īpatnības. Ja attēlo vienu aci, tas nebūs tikai simbols, bet kāds 

būs šādu parādību redzējis. 

377. 

Tāpat arī celtniekiem jāsaņem bagātīga iedvesma no Pasaules izziņas dārgumu 

krātuves. Laikmeta stilu veido dzīve. Ko spārnojušas zināšanas. Cik lieliskas ir 

celtnes, kurās ieguldīta daiļuma doma. Redzams, ka celtniecības iedvesmā gājuši 

augšup veseli laikmeti. Pati celtņu kvalitāte manāma materiālu izturībā. Radītājiem 

jāpazīst arī izturīgi līdzekļi. Vai gan celtnieks var noliegt Augstāko Pasauli? 

378. 

Pat visspraigākajās dienās domājiet par jauncelsmi. Ir maldīgi tiekties uz mērķi pa 

saspringto ievirzīto apli, lai jauncelšana izriet no tiekšanās uz Visaugstāko. Ielejas ēna 

neaizsegs virsotnes. Nevajag noslēgties mākslīgā aplī. Kam gan tad pastāv 

Bezrobežība? 

 

 

 

 


