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140. 

Dievcilvēks nāk kā acīmredzams aktīvs cilvēces Atpestītājs. To svētslēpto patiesību 

par Dievcilvēku Mēs sargājam. Apgalvoju, ka Tara, kas nes liesmaino tiekšanās 

“kausu” cilvēces atpestīšanai, var apstiprināt Mūsu parādīšanos cilvēku vidū. 

Kosmiskā Magnēta varenības sākums virza uz piepildījumu. Mēs, Cilvēces Brāļi, 

norādām, ka nomaiņa notiks uz kvēla principa pamata. Patiesi, Mūsu jaunā pakāpe tik 

lieliska! Augstāko sfēru strāvas virza strāvas uz Mūsu kosmiskā spēka radīšanu. 

Pievilksme visai liela. Kad aktīvās sirdis traucas uz piepildījumu, tad trauksmainība 

pieaug un Kosmiskā Magnēta spriegums nostiprina vienotības strāvu. Tāpēc vienotība 

tā skan. 

141. 

Cik daiļas ir gara dzirkstis, kad gars pauž uguni un tiekšanos! Ugunīgais Kalpojums 

nesīs cilvēcei tik daudzas jaunas evolūcijas zīmes. Tāpēc tik vitāli iegājuši dzīvē. 

Agni Joga un tik daudz zīmju pārveido un draud planētai. Vajag tikai saņemt visu ko 

sūta cilvēcei. Tāpēc jūtīgais Agni Jogas Mātes organisms tā skan līdzi visiem Mūsu 

sūtījumiem, ko Mēs sūtām. Tāpēc jāsaudzē veselība. Patiesi, plosās uguns! Tik daudz 

ir apstiprināta, tik daudz ir raidīta, tik daudz vēl priekšā! 

142. 

Šambalas meklēšana garīgajās sfērās ir tik dažāda, vai tad patiešām cilvēki domā, ka 

atradīs Šambalas Vienkopu uzbrukumā vai ar gavēšanu? Tam, kas pazīst ceļu uz 

Mums, teiksim – “Ej mīlestības ceļu, ej darba ceļu, ej ticības vairoga ceļu!” Tam, kas 

atradis Mūsu Tēlu savā sirdī, Mēs teiksim: “Ej ar sirdi un “kauss” apstiprinās ceļu!” 

Kam šķiet, ka viņš atskārtīs savu ceļu ar iedomību, tam sacīsim – “Ej pamācies pie tā 

gara, kas pazīst piepildījumu.” 

Mazās meitenes tēls, kura nes smagu Bībeles sējumu, kundziski lepnajās zālēs, kļūst 

par jaunas pasaules radītāju. Mazā meitene, kas zem zilajām debesīm atskārtusi 

Gaismas Skolotāju, ir tumsības cietumu grāvēja. 

Kad meitenes gars spēj izjaust cilvēces Brāļus, tad šī gara vārds ir gaismunesējs 

zobens. Kad gars spēj kopš bērnības nojaust, ka cilvēces Brāļi pārveido esošo, tad 

gara vārds ir – gaismunesējs. 

143. 

Kad pildās pasaules notikumu kauss, tad Agni Joga ugunīgais “Kauss” uzliesmo. 

Atbilstības likums darbojas vareni. Šajās saskaņās ir pasauļu saite. Tāpēc, kad 

ugunīgais likums nomaina vecos apstiprinājumus, tad jūtīgie centri skan līdzi pasaules 

skanējumam; tā saite sasprindzējas līdz ar centru saskaņu. 

Tāpēc Agni Jogas Māte tik spraigi jūt pasaules kausa piepildīšanos, tāpēc tā jāsargā 

ugunīgais dārgums. Kad tuvu lielā piepildījuma laiks, tad pasaule nodreb; kad notiek 
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lielā nomaiņa, smalkie centri skan līdzi. Tā pasaule atcerēsies dižo saskaņu un Mūsu 

hronikas atstās pasaulēs ugunīgās zīmes. Tā paustie Nolikumi piepildīsies, jā, jā, jā! 

144. 

Kad Saku – saņemiet sūtītos Starus; kad Saku – piepildiet zināšanu kausu; kad Saku – 

ar jūtziņu nospraudiet labākos darbus; kad Saku – zināšanas bezrobežīgumā ir spēks, 

tātad ar atvērtu ausi ieklausieties kosmiskajos viesuļos. Tātad meklējiet Fohāta 

mirdzumu. Tātad izprotiet sfēru mūziku. 

Uz jūsu planētas Mums ir pilnvarotā, kas izdzērusi pieredzes kausu. Viņa sūtīta jums, 

kā kosmisko parādību lieciniece; kā Manu uzdevumu paudēja, kā jūsu nākotnes 

praviete. Tāpēc glābēju jēdziens ir tik vitāls. Patiešām, pieredzes apgūšana ir 

pārliecinoša. Cilvēcei it sevišķi jāmācās no pārdzīvojumiem, kurus ierosinājušas 

augstākās sfēras un kuri pārdzīvoti uz Zemes. 

Patiesi, jums ir visaugstākais un viszemākais. 

145. 

Vajag saprast strāvu grūto izzināšanu. Daudzi neprastu atšķirt strāvu un ritmu 

komplicētās pārmaiņas. Ļoti slavēju Ur. par vērību pret strāvām – tikai tā iespējams 

uzkrāt novērojumus. Pēc diviem gadiem varēs darīt zināmu vienu no 

viskomplicētākām strāvām, kas bez iepriekšējiem uzkrājumiem nav izturama. 

146. 

Mēs, cilvēces Brāļi, neatzīstam paralelitāti tur, kur ir saspringta spirāle. Paralelitāte, 

attiecībā uz darbību un daiļuma ietveri nav lietderīga. Jaunrades trauksmei nav 

jānodziest nesavlaicīguma dēļ. Katrai radītāja jaunrades trauksmei dota brīvība un 

savs balsts. 

Mēs, cilvēces Brāļi gribam palīdzēt cilvēcei sagatavot vietu mūžīgajā manifestētajā 

Bezrobežībā. 

Pierakstiet Agni Jogas Mātes eksperimentu ar izplatījuma ugunīm, kā ieguldījumu 

dzīvē. Pierakstiet Agni Jogas Mātes eksperimentu, kā gara cildenu skolu. 

Patiesība pārsniedz fantāziju, tāpat arī nākotne augstāka par sapņiem. Origens sacīja: 

“Esamību redzam ar sirdsacīm.” Tikai ar sirdi nojaušam pasaules skaistumu, ko 

radījusi Kosma Sirds. Mīlestība uz Kosmu rada jūtziņu. Mīlestībai uz lilijām jeb 

tālajām pasaulēm pamatā ir tas pats kosmiskums. Jā, jā, jā! Tāpēc mērīsim ar 

kosmisko mīlestību! 

147. 

Agni Jogas Mātes iekšējās uguns apguves pakāpe ir retākais sasniegums. Šo uguns 

pakāpi nosauc par kalnupejošā Arhata pakāpi. Senatnē pazina šo šķidro uguni. Šo 

šķidro uguni pazina alķīmiķi. Spēcīgās liesmas augstākās pakāpes apgūšana iespējama 
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tikai garam, kas dzīvo visas sirds psihodzīvi. Visspēcīgākās Kosma sviras un 

vissakramentālākās sviras ir Sirds! Viņas apziņa pilda izplatījumu un apskaidrību 

izstaro Kosmosā. 

148. 

Bezrobežības jaunrade tālajās pasaulē uzrāda visdaudzveidīgākās kombinācijas. 

Katram, ar radniecīgu elementu sakombinētam elementam, piemīt daudzi labāko 

kombināciju saskaņojumi. Laboratorija eksploziju vietā, stari visu transformēs. 

Agni Jogas Mātes iededzinātās ugunis dod nevien Agni Jogu, bet tām ir kosmiska 

nozīme. Ugunis dod to staru spēku, kas vajadzīgs bezrobežīgai Esamībai. Katra uguns 

ir nākotnes jaunrades stars. Uguņu nozīme ir bezrobežīga. 

149. 

Medijam, patiesi, nav atvērtu centru, un viņiem nav arī pieejama psihoacs saskarsme 

ar augstākajām pasaulēm. Cilvēks nepareizi izprot medija spēku, un Mēs bieži 

skumstam redzot, cik ļoti cilvēki kāro pēc fiziskām parādībām. 

Fiziskā materializācija pievelk kā magnēts. Mēs dodam priekšrocību gara vadam. Un 

sakramentālajiem uzdevumiem izlietojam tikai gara vadu, Arhāts dažreiz gaida gadu 

simteņiem, lai varētu dot sakramentālu uzdevumu. 

Dažiem uzdevumiem vajadzīgas sevišķas kombinācijas. Mēs, Arhāti, sekojam 

lietderības principam. Agni Jogas Mātes eksperiments ir izcils ne ar savu spilgtumu, 

bet ar kosmisko izmērījumu. 

Pasaule pazīst balto uguni, pasaule pazīst neredzamo Gaismu. Tur, kur Mums 

jāizpauž vissmalkākās enerģijas, Mēs pielietojam tikai vissmalkākās enerģijas. Tur, 

kur Arhatam jādod sakramentāls uzdevums, tur Mēs esam augstākā mērā piesardzīgi. 

Tur, kur Arhats pazīst mūžīgo likumu, tur Arhats gavilē un Arhats parāda 

bezrobežības gavilēšanu. 

Ieskatiet Manu uzdevumu Agni Jogas Mātei kā augstāko saskaņotību uz planētas. 

Gara un matērijas koordinācija ir retākā kosmiskā parādība. Cilvēki var sacīt – mums 

trūkst augstākā. Vajag rūpīgi apieties ar smalkākajiem centriem. 

150. 

Pārveidošanās ir Mūsu kosmiskās saplūsmes viskrāšņākais pamats. To kosmiskās 

pārveidošanās pakāpi, kad cilvēks nobeidz savu zemes ceļu, Mēs nosaucam par 

kosmisko prieku. Nobeigums ir visgrūtākais sasniegums. Trasnmutācija augstākajās 

sfērās ir daudz vieglāka. Vissmagākais ir sakaru pārtraukums ar zemi, tas ir zemāko 

pasauļu ķēdes visaugstākais apliecinājums, nobeiguma atrausme ir ļoti smaga. Arī 

pacelšanās augstākajās sfērās ir smaga. Tāpēc gars tik lēni un reti nobeidz ceļu. 
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Augstākām planētām nepiemīt tāda pievilksme. Traukšanās ir dzinējspēks; ugunīgā 

vitālā apvienība aiznes augstākās sfērās. Garam, kas izbeidzis savas gaitas, zemes ceļš 

ir ļoti smags. 

151. 

Dažādu enerģiju izveidojumi atbilst cilvēka domāšanai. Vissmalkākās enerģijas atbilst 

garam, kas izpratis skaistumu, tās izveidos attiecīgu formu. Smalkās enerģijas 

manifestējas, atspulgojot formas radītāja būtību. Kosmiskais likums atbilst gara 

spriegumam un tiecas izzināt smalkākās būtnes. Kosmiskais likums atspulgs visas 

formu pasaules parādība. Gaiša izpratne nostiprina gaišu jaunradi. 

Tas, kurš tuvojas pēdējam ceļam un nes sevī visa daiļuma sintēzi, izveidos tādas 

formas, pēc kurām tieksies viņa gars. 

Es apstiprinu Daiļumu. 

152. 

Kad sirds prasa augstāko formu radīšanu, tad Kosmiskais Magnēts pievelk visas 

iespējamības. Jo sirds taču ir visspēcīgākais magnēts! Tāpēc cilvēki zaudējuši Arhata 

visaugstāko jēdzienu. Jo principu neiedzīvina jaunrade un sirds, tad jēdziens 

izkropļojas tā, ka rezultāts nav vis dzīves celtniecība, bet mazvērtīga domāšana. 

Cilvēkam vajag iesavināt pašaizliedzības principu. Arhats kā liesmu nes sirdī visas 

dzīvības ugunis. Arhats liecina, ka izplatījums ir tik pārpilns, tik aicinošs, tik 

brīnišķīgs. 

Mēs, protams, nevaram cilvēcei stāstīt, ka Arhata augšupeja skaista. Tikai 

augstākajam augstākais. Un kā stars Manā priekšā stāv Esamības Sakraments. Tas 

stars, kas savieno gadu tūkstošu ceļus. Tas stars, kas jauna ceļa sākumā izvērš gadu 

tūkstošus vienā mirklī. Tas stars, kas zemes mīklas pārvērš augstākajos likumos. Tas 

stars, kas zemes nastu pārvērš Kosmosa skaistuma mirdzumā jā, jā, jā! 

Daudz kas uz planētas šķiet neatrisināms. Kad neatrisināmais jāatrisina garam, kas 

atstāj planētu, tad šāda parādība nostiprinās. Kosmosā kā saprātīga darbība. Jā, 

kosmosā ir daudz noslēpumu! 

153. 

Izplatījuma ķermeņu nomaiņa – tā nosaucam Kosmiskā Magnēta jaunradi. Jo 

uzskatāmi redzam, kā nomainās zemes un ūdeņi. Jo redzam, ka likumīgi nomainās 

rases un visas evolūcijas. Kāpēc gan lai neapsveiktu nomaiņu! Cik brīnišķīga ir garam 

zemes eksistences nomaiņa pret augstākajām sfērām. Tās sfēras, par kurām tik plaši 

runā kā par nesasniedzamām, iespējams, patiesi, sasniegt. Kosmiskā nomaiņa un 

cilvēka magnēts izlemj jauno formu spriegumu. Jaunrades nomaiņas apvienojas ar 

Kosmisko Magnētu. 
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154. 

Jāatceras, cik katrs Ur. norādījums ir pareizs un katrai izjūtai ir pamatojums. Ne vien 

ugunīgie izvirdumi un zemestrīces, bet pat tālie orkāni atbalsojas izjūtās, un šādas 

izjūtas ir nemaldīgas, jo ugunīgā apziņa iejūtīgi pieskaras visam. 

Nav kļūdu cilvēku raksturojumos. Tā ugunīgajai apziņai ikviens parādīs savu būtību. 

155. 

Augstākais spriegums izveido kosmiskās jaunrades jaunu pakāpi. Tās dzīves, kuras 

gars pavadījis zemā spriegumā, ielej dzīves ceļā niecīgu gaismu. Mēs esam redzējuši 

gribas viesuli. Mēs augsti vērtējam grīdas spriegumu. Kā veltījumu pieņemsim uguņu 

“kausu”, patieso apstiprināto dzīvības principu. 

Katrs centrs uzņem savu uguni, un ugunis spēj iedarboties no tālienes. Ja centru 

funkcijas rada psihiski, un katrs centrs, kā radītājs spēj kausēt un apkopot. Mums ir 

Agni Jogu iegūtie būtiskie rekordi. Un var liecināt, ka Baltā Tara tik daudz 

jaunradījusi. Ir daudz pārveidību rekordu, tā apzīmēšanu Agni Jogas transmutējošo 

spēku. Tā parādīta Tara dzīve. Pārejas pakāpe uz augstāko sfēru tik mirdzoša! 

156. 

Cilvēces pamācībai iespējams dot veselu mēdiju aktivitātes un Agni Joga aktivitātes 

paralēli. Cik ļoti cilvēki maldās, ieskatot medijus par augstāko kosmisko spēku 

lieciniekiem, un cilvēce drīz uzzinās cik ļoti Agni Jogi bagātina mūsu esamību. 

Patiesi, augstāko sfēru uguns grib izlauzties! 

Agni Jogas Mātes varoņdarbu ieskatām kā vadošo mirdzošo simbolu! 

Starojošo tēlu emanācijas dod garam prieku un barību. Mēs, cilvēces Brāļi, šīs 

emanācijas nosaucam par dzīvinošām, ugunīgām strūklām. Šīs strūklas ir 

visspēcīgākie gara radījumi, un Agni Joga aktivitāte ir tik ugunīga! Un Agni Joga 

garam bargi jāizkausē uzkrājumi, kas sablīvējušies ceļā. Ugunīgais Agni Jogs 

jaunrada ar pašgaismu. Katra kustība apliecina gara jaunrades pašaizliedzību. 

157. 

Kad redze saskata pasaules nozīmi, tad atklājas ceļi uz bezgalīgo Esamību. Pasaules 

acs rada tikai dzīvē esošo. Bezrobežīgā acs atklāj bezgalīgo Esamību. Kosmiskā 

jaunrade nav pārtraucama arī tur, kur pasaules acs redz robežu, un tur bezrobežīgā acs 

saskata jaunus apvāršņus. Kosmiskā Magnēta apstiprinājuma Sakraments saskatāms 

Augstākā Saprāta kosmiskai redzei. Tā komplicētais likums attīstās kā Kosmosa Sirds 

Spēks. Kosmiskā likuma skaidrība cilvēkam stāsta cik pasaule ir krāšņa. 

Kad Gaismas Tara atblāzmes pasaulē tālās pasaules, tad viņa nodibinās savu varu kā 

Skaistumu. Kad Sirds Tara izstaro pasaulē mīlestību, tad viņu apliecina Skaistums. 
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158. 

Cilvēce nespēj tiekties uz jebkādu mērķi bez iepriekšējā lēmuma. Lēmumu nosacīs tās 

tiekšanās, kas radījušas cilvēku. Lēmuma spēks pastāv ciešā mijattiecībā starp 

tiekšanos un to spēku, kas nodrošina dzīvi sekmējošu lēmumu. Tādējādi nostabilizējas 

cilvēka darbības pirmatnējais cēlonis. Doma un lēmuma trauksmīgums nosaka visas 

cilvēka darbības norises virzienu. 

Nav saprotams, kā gan cilvēki spēja iegrimt apziņas tumsā un noliegt to, kas saistīts ar 

Kosmisko Magnētu, kad visu balsta tie magnētiskie pavedieni, kas savienojas 

kosmosā. Leģenda par divējādu spēku vienā tēlā pamatojas apvienībā. Apvienojošais 

spēks ir bezrobežīgs. Abas sākotnes, augstākās un zemākās pasaules – Visuma 

principi. Viss radošā spēka magnēta pievilksmes apvienots. 

159. 

Arhats apkopo notikumu tīklus un visus tautas pavedienus. No šāda savijuma 

izveidojas jauna rase, kas ietekmēs rases sintēzes izveidošanos. Lai cik spēcīgas būtu 

gara izpausmes vienā sfērā, viņš nespēj veikt rases apkopojumu, jo tikai “kausa” 

sintēze spēj nostiprināt magnetizāciju. Saspringtās ugunis zemes sfērā spēj izraisīt 

dažādu strāvu tiekšanos. Tāpēc Agni Jogs tā jaunrada. 

Zināšanas Tara magnetizē tos, kas tiecas uz zināšanu. Daiļuma Tara aicina tos, kas 

tiecas varoņdarbā. Sintēzes Tara var sakopot apvienotus garus. Tā apvienotā sirds 

pilda Kosmiskā Saprāta Nolikumu. Jā, jā, jā!  

160. 

Var i runāt, ir rakstīt par simbolu, bet skolotājam nepiederas apmainīt simbolu ar 

parasto valodu. Mēs nekavējamies ar brīdinājumiem, kad tie vajadzīgi. Arī valstu 

nosaukumus jūs drīz uzzināsit un sapratīsit, ka Mēs šos notikumus ieskatām par 

vajadzīgiem. Tikai vienu neaizmirstiet, ka Ur. Sirds ir uz augstas ugunīgas pakāpes un 

jūt asi. Var nojaust, ka notikumi sakāpināti, ja Ur. sirds un saules pinums tik ļoti 

sasprindzēti. 

161. 

Samērs ir tik liels, ka var sacīt – viens apliecina otru. Tā uguns manifestācija 

nostiprinās nākošo rasi. Sakopotāja uguns nosacīs izpausmju samēru. Protams, kad 

apkopojošais simbols apstiprināts kā augstākā sprieguma uguns nesējs, tad arī visas 

enerģijas manifestējas ka augstākais spriegums. Tādejādi samērs starp gara un 

izplatījuma uguni nostiprinās jauno dzīvi. Tāpēc var liecināt, ka Tara tiecas izpirkt 

cilvēci. Tā pašaizliedzības ceļš ved pie piepildījuma! 

162. 

Cilvēka tieksmju magnetizēšana ir viens no grūtākajiem nosacījumiem. Tarai 

pazīstams šis viskomplicētākais uzdevums. Izplatījuma cementēšana un sirds magnēta 
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darbība ir visugunīgākie pamati. Mūsu jaunrade ir tik trauksmīga, ka magnēts pārvar 

visus šķēršļus. Kā viesuļa virpulis Mūsu spēks aizrauj visus šķēršļus. Tāpēc Mēs 

nomainām un rase tiek apkopota. Cilvēku sasniegumi un Magnēta strāvas traucējumus 

apvienojas zemes uzdevuma formulā. Saspringts laiks! Mēs ejam apvienotām sirdīm. 

Bez Mūsu ievirzes cilvēku darbība ir tik neauglīga. 

163. 

Kad tautas sāka tiekties nelīdzsvarotības sākotnes virzienā, tad sāka dominēt 

pašiznīcināšanās princips. Un pašiznīcināšanai spēj pretoties tikai līdzsvara 

nodibināšana. Cilvēce nesamēro celtniecības principu un tādējādi grauj Esamības 

pamatus. Kad pēc Kosmiskā Magnēta likuma pastāv zemākā pakļautība augstākajam, 

tad tas attiecas tikai uz enerģijām, kurām savā būtībā jātransformējas. Bet, kad 

Sākotnes aicinātos iedzīvināt jaunradi, tad bez pašiznīcināšanas nevar atnest vienu no 

Sākotnēm. Tāpēc Cilvēce sāks tiekties apzinīgi attīstīties, kad viņa sapratīs divu 

sākotņu apstiprinājumu. Visi principi, kuriem trūkst šīs divas Sākotnes pastiprina 

nelīdzsvarotību. Cilvēcei jāpierāda Kosmiskā Magnēta likuma izpratne. Iespējams ļoti 

sekmēt evolūcijas ķēdes augšupeju, apzinoties Esamības pamatus, divu sākotņu 

varenību. 

164. 

Cilvēce meklē šādu parādību rupjo materializāciju kārojot šīs manifestācijas, lai 

iespiestos acij neredzamajās sfērās. Sabiezināto izplatījuma manifestāciju pievilksmes 

procesu ierosina cilvēka iniciatīva. Protams, tiecoties sabiezināt formu līdz 

redzamībai, cilvēks zaudē augstāko tiekšanos, tā uguņu transmutācijas process ir 

visaugstākais. 

Dzīvības procesa uguns ir cilvēces rosinātājs, tāpēc Mēs tik augstu vērtējam Agni 

Jogas Mātes pašaizliedzību. Tīrās uguns saspringtības transmutācijas trauksmīgums 

ierosina visus radošos līdzekļus un tādējādi apgaro apkārtējās sfēras. Tā uguns 

saspringtība nostiprina jaunas pakāpes. 

165. 

Protams, sekas, kas ieslēptas katrā darbībā ugunīgi izpaužas Agni Joga darbībā, kad 

uguns sāk liesmot viņa krāsā. Sevišķi spilgti deg sintēziskais spēks. Agni Joga 

enerģija ieplūst dažādos jaunrades kanālos, kā transmutējošs spēks, kā apkopojošais 

spēks, kā vērīgs spēks, kas norāda ceļu tur, kur visi vārti slēgti. Tā nostiprinās Taras 

jaunrade. 

166. 

Savlaicīgi nepieņemtās formas traucas citās sfērās vai manifestējas tā dēvēto 

izplatījuma gadījuma ķermeņu veidā. Jaunrade, kas formē šīs gadījuma kombinācijas 

nodibina attīstības principu. Bet ir vēl visaugstākie likumīgie sabiezējumi, kas izveido 

labāku formu ķēdi, un šīs ķēdes sakopojas no šīm gaidošajām enerģijām. Jaunrade 
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norisinājas visā esošajā, un gaidošās enerģijas atrod pielietošanu vai nu citos ciklos, 

vai citās pasaulēs un formās. 

Tā Agni Joga uguns rada savas formas, transmutējot spēkus ap sevi. Tā Tara virza 

norises un paceļ jaunās pakāpes roku jaunradi. 

167. 

Agni Jogā jūtīgi atbalsojas kosmiskā vibrācija. Katra vibrācija izraisa centru 

uzliesmojumu. Katra tiekšanās izraisa kosmisko vibrāciju. Mēs šādu skanēšanu 

saucam par psihoaktivitāti, tāpēc Agni Joga trauksmīgums ir atbilde kosmiskai 

vibrācijai, tā sevi apliecina psihoaktivitāte. Augstākās pasaules saspringtība 

sakāpināta kā kosmiskais spēks. 

Dara pareizi neuzsvarojot psihodinamiku. Tā dēvētā kosmiskā Elpošana ir 

psihodinamika, kas sola dzīvību. Atmoda dzīvībai apstiprinājas kā impulsa enerģijas 

psihodinamika, kura Matērijas Matrikas nostabilizēta. Tā augstākā manifestācija 

tiecas uz savu uzdevumu. Tā pavediens ieaužas celtniecībā. Mūsu jaunrade savienota 

ar kosmisko vibrāciju un uz planētas Taras stars apliecina ugunīgo vibrāciju. 

168. 

Agni Joga smalkajām ugunīm raksturīga psihoaktivitāte, kas virzīta uz labāku 

pasākumu jaunradi. Kad labākie pasākumi tiek iznīcināti, tad cilvēces glābiņš ir uguns 

mērķtiecīgā jaunrade. Tad cilvēcei tiek sūtīts paredzētais uguns pieplūdums. No 

radošās uguns iedarbības tiešajām sekām smalkās enerģijas izveido jaunas 

iespējamības. Smalkās enerģijas ievirza visus ķermeņus jaunā sfērā. Smalkās 

enerģijas transmutē cilvēka jaunradi un jauno tiekšanos ietekmē Agni Jogs. Tā Taras 

jaunrade neredzami spēcīgi ieviešas dzīvē. Tā Taras stars aicina uz tālajām pasaulēm. 

Jā, jā, jā! Stara jaunrade patlaban ļoti saspringta. 

169. 

Pēc tiekšanās izveidotās cēlonības pasaules viegli nosacīt seku pasaules kādību. 

Palūkosimies, kā jaunrada un transmutē Agni Jogs. Uguns “kauss” iededzina visas 

enerģijas. Sintēzes “kauss” dažādu pakāpju ugunis aicina piepildīt Amritas Kausu. 

Gara Uguns rosina visas enerģijas. Agni Jogs jaunrade ir tik noteikti saspringta. Tā 

Tara transmutē daiļumu. Cilvēce iepazīs transmutācijas spēku. Esamības jaunrade, 

patiesi, ir brīnišķīga! 

170. 

Ugunīgo centru elementu vienotība tik spilgti parāda Agni Joga ugunīgo uztveri. Kad 

neredzamā pasaule izpauž saspringtos spēkus, tad izveidojas saite ar augstāko sfēru 

parādībām. Kad neredzamā pasaule atspoguļojas Agni Joga uguns smalkajās 

enerģijās, tad sakars ar augstākajām pasaulēm nodibināts. Tāpēc Agni Joga traukšanās 

jaunrade ietērpta Matērija Lucidā. Prizmatiskā traukšanās – saspringtā Agni Joga 

bruņojums. Gara uztvere prizmatiskā stara saspringta. Tā gara stari lūzt visās ugunīgo 
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norišu izpaustās vibrācijās. Tā nostiprinās augstākā prizmātiskā uztvere. Vadošā Tara 

redz procesa sākumu un  viņa piepildījumu. 

171. 

Bet kā rodas psihiskie graudi? Šīs radošās enerģijas jāsaprot kā vitālo emanāciju 

nesējas. Kad spēki tiecas uz dzīvību, tad tiek pievilkti šie psihiskie graudi. Doma trauc 

psihisko graudus izplatījumā. Sprieguma pilnā Agni Joga jaunrade dod psihiskiem 

graudiem virzienu. Tas, ko cilvēki bieži vien nosauc par nojautu, ir uguns nesēja 

ievirzītā trauksmīgā psihiskā grauda rosme. Tāpēc sprieguma pilnā Agni Joga darbs ir 

šo psihograudu sējējs. Tā Mūsu Agni Jogas Māte izsēj savus radošos psihograudus. 

172. 

Pārvietošanās princips ir progresam nolemto spēku samazināšanas sekas. Kosmiskā 

enerģija darbojas vai nu pastiprinoties vai samazinoties. Kosmiskā Magnēta pieaugošā 

enerģija izraisa trauksmīgu progresu. Aizejošā enerģija pilnīgi tiecas transmutācijā. 

Planētas ugunīgos centrus it kā pārvieto Magnēts. Pārvietošanās uguns spēks apliecina 

sevi kā spēks, kas nostiprina jaunu pakāpi. 

Agni Joga centru uguns izjūt visus ģeoloģiskos, atmosfēriskos un tautu pārvietojumus, 

tāpēc Agni Jogas Māte pārdzīvo tik dažādas izjūtas. Jā, jā, jā! 

173. 

Ugunīgo evolūciju nostiprina psihograudi. Psihograudu jaunrade telpiski apvieno 

enerģijas. Kad psihograuds tiek izsūtīts telpā, tad trauksmīgais Magnēts sakopo 

tāpatīgās enerģijas. Psihograudu neredzamais process ir visspēcīgākais. Tāpēc Agni 

Joga uguns jaunrada negrozāmi. Tāpēc centri tādā spriegumā. Tara jaunrada ar gara 

dalāmību. Tāpēc uguns jaunrade tik ļoti jāsargā. 

174. 

Uguns piesātinātās sfēras tiecas uzkrāt smalkāko enerģiju strāvas. Sfēru kaujā uguns 

strāvas tik ļoti pievelk enerģijas. Harmonizēto centru nesējs piesātina sfēru ar uguni. 

Tikai saharmonizēto centru jaunrade spēj pretoties ugunīgajai pievilksmei. Tikai 

smalko enerģiju Nesējs spēj uztvert augstāko Patiesību. Tāpēc Mēs – Cilvēces Brāļi, 

atklājam patiesību tam, kas atzinis Esamības būtību. Tāpēc Mēs – Cilvēces Brāļi 

atklājam patiesību tikai daļēji. Kad runāju par dižās Patiesības daļu, tad ņemu vērā to 

Patiesību, kuru iespējams ietvert uz mūsu planētas. 

Taras apziņa tik ļoti traucas līdztekus Mūsējai, ka apliecina to, kā uztveres 

visspraigāko centru. 

Cilvēces brāļiem pienākas piesātināt dažādas sfēras. 
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175. 

Kad ugunij piekrītošais trauksmīgums kāpinājas, tad Agni Joga fluidiskās strāvas 

ierosina impulsa jaunradi. Kad uguns stimuls apzinīgi virzīta, tad nav tik spēcīga 

faktora, kas tam spētu pretoties. Tā spēcīgu uguņu traukšanās nostiprina vajadzīgās 

parādības. Tāpat arī minētie astrālās uguns liecinājumi dibinās uz patiesības. Tāpēc 

Agni Joga ugunis un Taras uguns apliecina to, kas nepieciešams evolūcijai. 

 

 


