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379. 

Lai saņemtu no izplatījuma domas vai atbildi, jāsasniedz pilnīga vibrāciju atbilstība. 

Tas ir tas pats radio princips. Cilvēki biežāk nekā viņi paši aptver, uztver izplatījuma 

domas, bet šīs domas ne vienmēr ir augstas kvalitātes, jo izplatījums ir piepildīts ar 

visdažādākajiem domu raidījumiem un mēs no tā saņemam tikai to, kas atbilst mūsu 

uztvērējam. Tādēļ Mācība tik ļoti pastāv uz sirds un domu šķīstīšanu, lai padarītu mūs 

atsaucīgus uz Augstākās Pasaules domām. Tā saucamās iedvesmas bieži vien nav 

nekas cits, kā vibrāciju saskaņa. 

380. 

Izplatījuma telpas pildīšanas likums pielīdzinās cementam. Leģendām, 

pravietojumiem, dažādām zīmēm ir nozīme nevis attiecībā uz atsevišķām personām, 

bet tas noder izplatījuma telpas cementēšanai. Mūsu sarunas atklāj gara izpratnes 

augšanas grāmatu. Strādājam nevis ar brīnumu palīdzību, bet ar katras dienas 

iekārtojumu. Pie ikru dīgļiem, Galvoju, var mācīties. Ikru bumbiņa nes sevī gatavu 

organismu. Tā daudzkrāsainais domu apvalks piesātina izplatījumu. 

381. 

Kā dažādām jūrām ir dažāds viļņojums, tā arī izplatījuma gravitāciju vajag nostiprināt 

ar dažādiem paņēmieniem. Ne vien ar saturu, bet arī ar pielietošanas veidu daudz kas 

tiek pastiprināts. 

382. 

Norādu, ka ir derīgi īstā laikā sūtīt svētīgas bultas. Gars tad izjūt atvieglojumu. Svešu 

domu drumstalas kā pelēks spiets klaiņo un pamazām pieblīvē izplatījumu, izsaucot 

gaisa saindējumu; tad gara bulta līdzinās zibenim. Tā sasniedz ne vien noteikto 

personu, bet šķīsta arī izplatījumu. Šī izplatījuma šķīstīšana nav mazāk svarīga. Tīrākā 

bulta, kā spēcīgāks magnets pievelk sev pelēkās drumstalas un nes tās atpakaļ. 

Tādējādi pelēkās domas ar savu smagumu atgriežas pirmavotā, bet nekaitē citiem. Šīs 

pelēkās domas kā sodrēji nogulstas aurā, un sējējs arī pļaus. Ir gudri sūtīt vārdu – 

neaizkar! Patiesi, šī formula satur vismazāko atsitienu. Tā, tiešām, bija senatnes 

aizsargformula. Ir praktiski sūtīt vai nu labu aicinājumu vai aizsargformulu. Ikviens 

ļaunprātīgs sūtījums ir nepraktisks. Tiesa, var pielaist gara sašutuma šķēpu, bet tikai 

retos gadījumos, jo gara sašutums vājina čaulu. 

383. 

Saules stars kaltē un iznīcina, bet gaisma atjauno. Vajadzīgs piesātinājums, nevis 

spējš trieciens. Celtniekiem jāzin, kā piesātināt atmosfēru. Panākumu garantija – 

atmosfēras piesātinājumā, kas atjauno visu esošo. 

Jāceļ tā, lai visa pagātne saskanētu ar nākotni. 
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Sairst viss maldīgais un nejaušais, bet zināšanas pavedienu nedrīkst pārtraukt. Nevis 

piekāpšanās pagātnes priekšā, bet mūžības plūdums. 

Ja cilvēki iemācītos izjust “Santanas” vilni, tie iegūtu Kosma apziņu.  

Kad ceļinieks stāv augstumos, vai tas gan nesajūt, ka viņa ķermenis paceļas kā 

planētu vienība? Patiešām, nevis atrautība no Zemes, bet apvienības ietveršana dara 

cilvēku par darbinieku. 

Sveša mācība kategoriski prasa padotību, bet Vienkopa tik ļoti piesātināta iespējām, 

ka zināšanas pakāpe būs vienīgā Hierarhija. Hierarhiju neviens neieceļ, bet kas 

klausās un izzina, tas līdz ar to atzīst šo pakāpi. Skolotājs ir dabiskais vadonis. 

Skolotājs Āzijā ir likumīgs jēdziens. Pēc Budas novēlējuma katrs nākamais Skolotājs 

sevišķi jācienī. Šajā iespēju atklājumā visa nākotnes ķīla. 

Atmosfēras piesātinājums pacels pasaules nākotnes lēmumu. 

384. 

Nav jāievēro suņu riešana. Var nēsāt spieķi un der paturēt prātā, ka smailes pavērsiens 

vien jau samulsinās visniknāko suni. Nešķiediet enerģiju priekšlaicīgam sitienam, bet 

pavērsiet smaili. 

Visgrūtāk cilvēkiem nākas saprast izplatījuma piesātināšanas jēdzienu. Viņi atzīst 

ūdens piesātināšanu, pat zemes piesātināšanu, viņi runā par sakņu metalizāciju, bet 

izplatījums viņiem nav dzīva matērija. Tāpēc izplatījums cilvēkiem naidīgs. Tāpēc 

cilvēkiem nav pieejams kustības prieks un drausma ir uguns stihija. 

385. 

Ugunīgo pavedienu pievilksme var piesātināt visas sfēras. Atbilstība starp sfērām 

izraisa Kosmosā uguns pausto traukšanos. Tikai kosmisko pavedienu pievilksme var 

nostiprināt izplatījuma uguņu īpašības. Katra sfēra nostiprinās savām īpašībām. Tā 

garīgo augšupeju piesātina apzinīga traukšanās. Katras ugunīgās traukšanās pamatā ir 

pievilksmes īpašības. Tāpēc, kad apstiprinās kosmiskais pārkārtojums, tad garīgās 

sviras sāk darboties. Kā gan garu spēj pievilkt izplatījuma uguns grauds? Tikai ar 

atbilstības impulsu. Tāpēc kosmisko uguņu attīstību rosina traukšanās. Tā ugunīgā 

straujā dziņa sekmē gara uzvaru. 

386. 

Uguns simbols bija atrodams visās mācībās un Kosmosā uguns apstiprināta kā 

dzīvība. Uguns būtība ir tik mirdzoša, ka nav iespējams to ne aprakstīt, ne pasacīt. 

Kosmiskā Elpa ir Izplatījuma uguns. 

Izplatījuma uguns satur trauksmīgās enerģijas. Kosmiskā uguns ir neizsmeļama savos 

piesātinājumos un savās izpausmēs. Tā Kosmiskā uguns tiecas kopīgi ar Kosmisko 

Magnētu. 
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387. 

Tā kosmisko enerģiju nosauksim par Esamības Elpu. Spēks, kas virza dzīvību, slēpjas 

katrā atomā kā katrā elementā piemītošs noteikts impulss, kas savukārt izveido 

virzienu. Virzošā spēka pievilksme magnetizē savas apkārtnes sfēru. Iedarbības sekas 

būs citu graudu izveidošanās sfērā. Izplatījums pilns šādu sfēru, un cilvēcei ir sava 

apstiprināta sfēru kombinācija. Gars pats noteic savu sfēru un, iesaistoties sfērā, tas 

darbojas kā magnētisks spēks. Kosmiskās sfēras un cilvēku sfēras pakļautas Kosmosa 

Elpas likumam. 

388. 

Kosmiskā Elpa liek cilvēces jaunradei iet uz priekšu evolūcijas virzienā. Šis likums 

uztur ritma nepārtrauktību. Jaunrade norisinās noteiktā ritmā, bet noraidošais princips 

nespēj apvienot sūtītos starus. Ugunīgais gars zina, kā vibrē stars. Ugunīgais gars 

uztver Kosmosa Elpu un kosmisko domu. Ugunīgie gari stāv sardzē! 

389. 

Zemes grīļošanās izjūta un mākoņu kustības izjūta jāatzīmē. Uztveres smalkums dots 

“kausa” smalkajam nesējam. Smalko uguņu uztvere spēj atklāt parādības, kas 

pieejamas augstākajām sfērām. 

390. 

Izplatījuma uguns iededzina trauksmīgo enerģiju izpausmes. Izplatījuma lapas 

raksturīgas visam Kosmosam. Arī cilvēka apziņu iededzina izplatījuma uguns lāpas. 

Šāda lāpa ir katrs gars, kas savā potenciālā nes uguni. Visugunīgākā lāpa virza cilvēci 

atzīt gara uguns apliecinājumus. Šo lāpu jaunrade sasprindzina domāšanu izplatījuma 

mērogā. Visumu piesātinošā izplatījuma uguns jaunrada enerģijas kā evolūciju. 

Garīgās apziņas lāpa ievirza cilvēci sava sprieguma spirālē, pa šo spirāli tekošā dzīve 

iet uz priekšu. Lāpa, kas izveido domāšanas spirāli, aicina pie izplatījuma uguns. 

Sacīsim trauksmīgajiem – esiet lāpas! 

391. 

Kad kosmiskā jaunrade sakāpinās, tad visas enerģijas iekļaujas saspringtā radīšanā, 

tāpēc katram virzošam spēkam jāsasprindzinās jaunu veidojumu meklējumos. 

Jaunradi, kas guvusi jaunas kombinācijas, iedarbina gaismas sviras. Izplatījuma uguns 

sasprindzina visas sfēras. Cilvēces gars tik cieši saistīts ar Kosmosu, ka tās pašas 

sviras sprindzina jūtas, bezrobežīgi jaunradot, iespējams piesātināt izplatījumu ar 

smalkām tieksmēm. 

392. 

Kad gars tiecas tikai uz redzamo pasauli, tad kosmiskās ugunis nav uztveramas. Kad 

gars tiecas uz smalkākajām sfērām, tad tā priekšā atklājas viss Kosmiskais Plašums. 

Tāpēc neuztveramās kosmiskās ugunis tiek pievilktas radošajam garam, kas uztver 
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visas smalkās enerģijas. Tā savstarpējā pievilksmē izveidojas dižās jaunrades 

princips. Izplatījuma ugunis tiek ievilktas kosmisko norišu orbitā, tāpēc tikai 

neredzamo spēku pazinējs gars var pievilkt kosmiskās ugunis. Tā izveidojas atbilstība. 

Tā attīstās kosmiskā jaunrade un augstākā koordinācija starp garu un Kosmosu. 

393. 

Tāpēc visas kosmiskās manifestācijas savstarpējas pievilksmes piesātinātas. Jo tikai 

saspringtais magnēts var nostiprināt izplatījuma uguni. Tāpēc šīs strāvas var 

nostiprināt tikai kosmiskā pievilksme. Jūtīgs organisms var skanēt līdzi kosmisko 

uguņu saspringtībai. Tāpēc katra trauksmīga vibrācija izveido gultni izplatījuma 

ugunij. Ja nostiprinās sakars starp enerģijām, tad nostiprinās sakars arī starp pārzemes 

un zemes strāvām. Tā ugunīgā Agni Joga uztverē atspoguļojas visdižākā koordinācija, 

tāpēc Mēs tā nostiprinām kosmisko koordināciju. Tā viss ieviešas dzīvē. 

394. 

Tāpēc tikai kosmisko uguņu cēloņi var nodibināt līdzsvaru, tāpēc Magnēta 

apstiprināto strāvu izpazīšana noved pie īstas jaunrades. Lielākā cilvēces saspringtības 

daļa tiecas uz pretējo. Tāpēc katru ugunīgā gara trauksmaino vilni kāpina atbilstība. 

Tāpēc centru saspringtība atbilst izplatījuma strāvu stāvoklim. 

Mēs, cilvēces Brāļi, liecinām, ka kosmiskās ugunis pakļautas ugunīgā Agni Joga 

uztverei. Tā visas strāvas plūst caur centriem. Tāpēc Mūsu jaunrade tik spēcīga. Mēs, 

patiesi, ievērojam līdzsvaru. 

395. 

Kad Mūsu padoms jau daudzkārt dots, bet cilvēku dzīve neizmainās. Bet jāpiesātina 

izplatījums, jo klausītāju ir daudz. Vai nav vienalga, kādā ķermenī viņš atrodas? Jūs 

visi jūtat smago sasprindzējumu. Katrs savdabīgi jauš norādīto gadu. Tāpēc Saku – 

piesargiet veselību, piesargiet možumu, jo bez Mums nav kustības. Uzklausiet ar trim 

ausīm. 

396. 

Jūs rakstāt debesīs dūmakainus vārdus un varbūt nezināt, ka haldeji rakstīja 

izplatījumā uz zikuratiem, kad pienāca termiņi. Tā nodibinājās sadarbība ar 

spīdekļiem, ķīmiskie stari steidzās nostiprināt zemes lēmumus. Arī zinātnieki savukārt 

iegravēja izplatījumā savus apstiprinājumus. 

397. 

Nevejag brīnīties, ja Mēs izrunājam nosaukumus, pildīdami ar ziņojumiem Mēs 

nostiprinām izplatījumā Mūsu lēmumus. Tas, kas izpratis saiti ar Hierarhiju, tam 

jāizprot arī, ka Pasaules atrisinājums ir atkarīgs no izplatījuma piepildīšanas. Ne jau 

zemes pasauli atrisina, bet visu triādi. Tā sabrūk pat vissaskaņotākie zemes lēmumi, jo 

tie nebija divu Augstāko Pasauļu pieņemti. Dažreiz kas jāpaziņo arī tumšajiem 
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spēkiem, jo viņu kaukšana tikai pastiprina paziņojuma skaļumu. Pa visām pasaulēm 

skan šāds aicinājums un ierosina jaunas enerģijas. Protams, tiem, uz kuriem attiecas 

šāda manisfestācija, jābūt uzmanīgiem, jo viesulis vērsts uz viņiem. 

398. 

Kur domu sūtījumu galvenais derīgums? Bez noderīguma labiem darbiem, kuru dēļ 

doma tiek sūtīta, galvenais derīgums ir paša izplatījuma nostiprināšana ar labo. Tāds 

izplatījuma piesātinājums ir planētas veselības spēcīga aizsardzība. Tāpēc jāpieradinās 

vairākas reizes dienā kā izplatījuma bultas sūtīt labas domas. Domas var skart tiklab 

atsevišķas personas, kā var būt arī bezpersoniskas. Labais ir cildena vērtība, kas nezūd 

izplatījumā. 

399. 

Tikpat arī ikviens ceļinieks var pildīt izplatījumu ar derīgiem sakariem. Senatnē pat 

vienkopnieki pēc zināmiem termiņiem izklīda uz laiku. Šādam izstieptam fluidālam 

tīklam ir milzīga glābjoša nozīme. Lielos attālumos jāsūta ne vien domas, bet arī 

psihiskā enerģija. Senatnē šādu fluidālu tīklu sauca par Pasaules Mātes audumu. 

Tāpēc, kad Vienkopas Galva pasludināja iziešanas termiņa sākumu, līdzstrādnieki 

priecājās, jo tas nozīmēja, ka psihiskās enerģijas tīkls jau stiprs. 

400. 

Ceļā uz Ugunīgo Pasauli iegaumēsim ugunīgās šķīstīšanas likumu. 

401. 

Visas tautas kāpina savus spēkus. Viss sasprindzējas transmutācijai. Laiks ir Varens 

un bargs, tā top diženā nākotne. Apliecinu vareno izplatījuma piesātinājumu. 

402. 

Kosmisko ciklu veidojumi nostiprinās gadu tūkstošos; tajos Augstākā Griba 

apvienojas Izredzētajā Garā, kas ar savu ugunīgo spriegumu izveido nolemto 

Laikmetu. Katrs ugunīgais gars ar savu garu un gribu rada arī zināmu ciklu ap savu 

traukšanos. Šie Ciklu izveidojumi spēcīgi apvienojas cementējamā izplatījumā. Katra 

ugunīgā traukšanās var dot Cikla izveidošanā jauna posma garantiju. Ja apziņa 

apstiprinātu Ciklu izveidošanos, tad, protams, kosmiskā celtniecība ietērptu Pasauli 

daiļumā. 

Tā ceļā uz Ugunīgo Pasauli apzinīgi veidosim posmus Pasaules Ciklos. 

403. 

Cilvēce, būdama kosmisko likumu tiešā izkropļotāja, rada tās sekas, kas atspoguļojas 

visos notikumos. Jau pirms gadu simteņiem cilvēces pilnveidošanās apstājusies, un 

gars, kas piesātina ļaužu vairumu, tieši cenšas novest strupceļā. Virpulis, kurā cilvēce 
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izsējusi savas iekārības, radījis to nošķirtību, kuras sekas ir kosmisko likumu 

pārkāpšana. 

Tādi sabiezināti pārzemes slāņi izveido sabiezinātu un saspringtu sfēru. Pārzemes 

slāņi tik ļoti piesātināti iekārībām, ka stariem, kas šos slāņus šķeļ, vajag trīskāršot 

savu spēku. Nostiprinot jaunas iespējamības, staru jaunrade sevišķi saspringta. Ceļā 

uz Ugunīgo Pasauli nostiprināsim apziņā izplatījuma šķīstīšanas  nepieciešamību. 

404. 

Svētsaruna, kā aromāts, izplatās tālu. Ja tā ir daiļa, tad arī plašās izplatīšanās kādība ir 

svētīga. Lai izplatījums piesātinās labākajām domām, daudzas no tām pievienosies 

harmoniskiem izstarojumiem. Lai arī visi nespēj uztvert domu pilnīgu izpausmi, bet 

svētīgā viela, ko tās radījušas, būs dziednieciska. Var veltīt atzinību nezināmajiem 

sūtītājiem, kas piesātinājuši izplatījumu ar derīgu vielu. Domas, kuras izpaužas augstā 

Svētsarunā, līdzinās avotam tuksnesī. Pēc šādu avotu virziena atrod Brālību. 

 

 

 

 

 


