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337. 

Magnēta iedarbību no attāluma nosaka uztveres spējas, tāpēc tik svarīgs ir gara 

jūtīgums. Spēcīgs Magnēts, protams, spēj pārvarēt inertumu, bet spēku patēriņš ir ļoti 

liels. Tāpēc Uztveres jūtīgums veicina evolūciju, bet inerts gars to kavē. Pie uztveres 

jūtīguma magnēta spēks spēj iedarboties milzīgos attālumos. 

338. 

Varenais Magnēts iedarbojas uz planētu, tāpēc strāvas tagad tik saspringtas. Šī 

parādība izraisa spēcīgu attīstību, bet daudzi sadegs. Stiprais Magnēts nostiprinās 

nākotni. 

Ja Mēs aicinām attīstīt uztveres jūtīgumu, tad nepieciešamība ir liela. Cilvēcei 

jāsaprot, ka nevaram iekustināt akmeņus. Cilvēku apziņai jāpierāda jūtīgums. 

339. 

Katras būtnes pamatā slēpjas ugunīgā jaunrade. Pat primitīvās apziņas izprata uguni. 

Uguns potenciāls izveidojies kā progresa mērogs. Katra rase ir saņēmusi radošo uguni 

un jaunrades potenciāls ir atkarīgs no atmodinātās apziņas. Tā katra rase ir 

apliecinājusi savas attīstības pakāpi. Uguns ir dzīvības impulss, jaunrades impulss, 

traukšanās impulss. Katrs apzinīgs trauksmīgums dod garam sava potenciāla 

iepazīšanu. Katra izplatījuma doma dod garam apziņu. Kad Kosmoss sūta cilvēcei 

savas veltes, nostiprinās saite starp Magnētu un garu. Uztveres jūtīgums nesīs visiem 

iespēju iesaistīties kosmiskajā jaunradē. 

340. 

Izplatījumu pilda kosmiskais jūtīgums. Formulu iespējams apstiprināt tikai tad, kad 

pievilksme iedarbojas uz uztveres smalkumu. Tāpēc, kad kosmiskā kombinācija tiecas 

apvienoties, jūtīguma spēks jaunrada. Tik bezrobežīgi Kosmoss vada jūtīgos 

organismus. 

341. 

Jaunrade atstāj jaunas pēdas apziņā. Katrai enerģijai piemīt radošs spēks. 

Vissmalkākai apziņai piemīt vislabākā uztvere. Radošo spēku nostiprina smalkās 

uztveres centri. Katra smalkā enerģija atspoguļojas gara jaunradē. Tā jaunrada 

Valdoņi, tāpat jaunrada Agni Jogs. 

342. 

Sirds lūgšana ir mīlestības un atdevības izpaudums. Pildīsim savu pieredzes trauku, jo 

pie tās nevairāmi nonāksim. Nezaudēsim dārgo laiku ar novilcināšanu un postīšanu. 

Katrs postījums izraisa stihiju neapvaldāmību, citiem vārdiem – ir pretrunā ar izpausto 

Kosmu. Apziņas augšana patiesi ir Mūsu svētki! 
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343. 

Patiesi, ja jūs pazīstat nemitīgu Valdoņa tuvumu, jums jau ir īsākais ceļš uz Mums. 

Skaisti kulti ir izbalējuši ikdienā, bet cik daiļa ir apziņa, ka dota ikdienas atdevība un 

liesmojošā mīlestība uz Hierarhiju. Ja Sacīšu – mīlu Tevi, Kungs, un atdodos Tev, 

Valdoni, un godinu Tevi, Skolotāj!” – kādā varenā korī šie cildinājuma vārdi aizšalks 

tālajās pasaulēs! Tā ar katru atdevību var atvērt jaunus aizbīdņus, un cik brīnišķīgi 

sajust lielo jēdzienu neizsmeļamību. Novēlējums var būt īss: “Kvēlojiet sirdīs un 

radiet mīlestībā!” 

344. 

Mācieties neskaitīt dienas, nemanīt gadus, jo nav izšķirības, kad esat lielajā 

Kalpojuma plašumā. Vai iemācīties just sevi ārpus seklās parastības un garā 

pievienoties paustajai dailes pasaulei. Dosimies kopīgi turp, kur nav ne robežu, nedz 

beigu; kur katru svētīgu atmirdzējumu var pārvērst svētīgumā, pasaulēm, starojošām 

varavīksnes spožumā. 

Ar atdevību var sasniegt visus vārtus. Neaizmirsīsim to ne mirkli. Pildīsimies ar 

atdevības smaidu un svētīsim ikdienu. Katram Mūsu elpas vilcienam ir brīnišķīga 

substance topošo pasauļu labā. Padomājiet par dārgu mieru, kas doti Mums ir kas 

pieder tam, kad devis mums asaru un sviedru lāsi Mūsu atbrīvošanai. Ikdienas 

pateiksimies arī Visaugstākajam. 

345. 

Katrs pamatu satricinājums bojā visu vērpumu. Tiekšanās apdvesta atdevība vajadzīga 

kā eļļa svirām. Mums vienalga, kāpēc kaut ko nedara aiz atdevības, bet Mēs bieži 

redzam, ka jau gatava ķīmiskā reakcija izšķīst. Tā vajag uzasināt zobena smaili, jo 

veiksme nav tālāk par šķēpa garumu. Saudzējiet Hierarhijas jēdzienu. 

346. 

Piegriezīsimies atdevības jēdzienam. Šis jēdziens tāpat pakļauts daudziem 

sagrozījumiem. Atdevība nav  līdzīga vējdzirnavām nedz arī algotam dziedonim. Viņa 

drīzāk līdzinās nesatricināmam virsotņu tornim, ko ar baiļu trīsām apiet ienaidnieki un 

kura telpās vienmēr gatavas naktsmājas draugam.  

Atdevība ir pretēja šaubām, kas nav nekas cits, kā tumsonība. Tātad atdevība balstās 

uz apgaismības. Tā izziņas likumībā pamatota atziņa ir radiniece atdevībai. Tā nav ne 

lētticība, ne vieglprātība, bet stingrība un nelokāmība. Protams, atdevības torni ceļ ne 

ar mazu darbu, ne ar mazu apņēmību un atdevību lauzt var tikai zvēresta laušana kā 

arī nodevība. Bet visai vērtīgi ir atdevības torņi! Šādi Ašrami kā magnēti pievelk 

spēcīgas sirdis, tie ir garīguma izplatītāji. Šo torņu tuvumā pat materiālā daba 

pārveidojas! 
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347. 

Sekojot sirds likumam, vērīgi jāšķiro katrā parādībā derīgie un kaitīgie elementi. 

Parādības reti kad visas ir sliktas vai labas, bet sirds izprot, kur gaismas dzirkstis, un 

kur tumsas putekļi. Jaunu nevar radīt konvencionāli, iepriekš izlemti un zemes 

nodomi, bet jāatceras, ka svētdeva plūst plaši; tās dzirkstis kosmiskie viesuļi aiznes 

līdz dažādiem pavardiem. Paši redzat, cik negaidot iesakņojas augu sēklas, tikpat 

daudzveidīgas ir cilvēciskās īpatnības. Tāpēc arī runāju par ietveri. 

348. 

Antenas ir piemērotas dažādiem viļņiem, bet viņu būtība no tā nemainās. Tāpat arī 

sirdis spēj iztvert dažādas strāvas, bet viņu būtība būs tā pati. Sevišķi to var novērot 

priekšsajūtās. 

 

 


