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318. 

Gara izpratne izpaužas īstā Agni Joga apziņā. Apziņa, kas uztver izplatījuma strāvas 

un saklausa psihiskās enerģijas formulu, spēj iekļauties kundalini virpulī. 

Kad cilvēce iemācīsies izprast un salīdzināt pasaules notikumus ar Kosma 

komplicētību, tad garīgā redzīguma kustība virzīties uz priekšu. Notikumu ķēdes 

noskaidrošana un tās pilnīga izpratne, kas kā mūžu mantojums pāriet no viena perioda 

uz otru, var tuvināt apziņu Kosmiskās Bezrobežības izpratnei. 

Gars, palūkojies atpakaļ, kurp tevi novedusi tava pagātnes zināšana? Kur tu redzi 

robežas? Kur norimšanu? Kur pastāvību? Un kur tu saredzi padevību? Sacīts – 

neredzu šādus vēstījumus, redzu nebeidzamu sfēru, kas izveidojusi mūsu būtību! 

Gars, kas tu traucies uz Kosmosa Radītāju, pievērsies Pasaules Mātei. Dari zināmu ko 

redzi. Parādīts Izplatījums, kā visradošākā parādība. Plašums un kosmisko spēku 

neatņemamība apkopo mūsu būtnes kodolu. 

Evolūcijas sviras – vissmalkākās enerģijas var pāriet cilvēku rīcībā. 

Kad pieņemsit nolemto, tad tiešās sekas jūs vadīs. Kad izpratīsit, kā lidot gara kodolā, 

tad nodibināsit satiksmi ar augstākajām pasaulēm. 

Mācieties izprast, cik cildens ir lidojums gara kodolā! 

319. 

Visi uguņu izsmalcinātie centri ir jaunrades avoti. Zemes cilvēki domā, ka orgāni 

noder tikai fiziskā ķermeņa uzturēšanai, bet katrs Arhāta organs līdzinās radošai 

ugunij. Nekas tik skaidri neraksturo ugunīgā organisma dzīvi, kā Matērijas Lucidas 

stari. Ugunīgo centru funkcijas ir kosmiskās uguns radošā izpausme. Esamības 

apstiprinātais skaistums ir Mūžīgums un vitalitāte. 

320. 

Cik gaiša ir Agni Joga augšupeja kad “kausā” dzīvo doma par Mums. Garīgo parādību 

transmutācija iespējama “kausa” nesējam. Radošos pavedienus virzīsim uz visa 

augstākā transmutāciju. Kosmoss ir tik bagāts. Kosmoss ir tik plašs. Kosmosam 

vajadzīga gara jaunrade; un psihiskā jaunrade kosmosā izpaužas apziņā. 

Apzinīgi uzkrājumi “kausā”, kopīgi ar Arhāta apziņu, iedvesīs dzīvību psihoformām. 

Jā, jā, jā! Nebeidzama ir Arhata jaunrades spirāle. 

321. 

Agni Joga centri spēj skanēt unisonā ar Kosmisko Magnetu. Kad zinātne sāks saistīt 

centrus ar Kosmiskā Magneta strāvām, tad cilvēcei atklāsies jauna lappuse. Jo 

Kosmosā visas parādības savstarpēji saistītas. 
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Zemes sfērā uguņu transmutācijā ir ļoti grūta, jo cilvēka noliegsme izveidojusi īpatnu 

sfēru, kas ietver visu zemi. Adatām līdzīgas šīs noliegsmes, un astrālajā sfērā 

norisinās daudzas cīņas. Tāpēc tik izcils ir ugunīgā Agni Joga varoņdarbs. Kad katrs 

centrs saņem spēku cilvēces augšupejas sekmēšanai, tad uguņu nesēju var nosaukt par 

kalpotāju evolūcijai. Tas, kas ziedojas izplatījuma uguns apvienošanai ar planētu, 

apstiprināts kā planētas apvienības posms ar tālajām pasaulēm. 

322. 

Kad Es saku – beigas ir sākums, tad ņemu vērā esamības kosmisko simbolu. Kad 

norādu, ka sāpes gulst prieka pamatā, tad gribu atklāt Arhāta dzīves lappusi. To 

Arhāta dzīves lappusi nepazīst neviens. Arhatu nosauc par gudro, Arhātu nosauc par 

mocekli, Arhātu nosauc par žēlīgo un līdzcietīgo, Mums piedēvēti daudzi epiteti. Bet 

cilvēki nespēj iedomāties, ka Arhātā iemīt ugunīga tiekšanās nodibināt jaunu augstāku 

pakāpi. Jo viņa vairogs nav pretrunīgs Kosmiskajam Magnētam! Jo augstāk, jo 

varenāk! 

323. 

Sacīs, protams, ka cilvēce smagi cīnās gadu tūkstošiem, Mēs to zinām, bet 

iznīcināšana pārņem savā varā visu traukšanos. Bezrobežīgā kustībā ietverti patiesie 

dzīvības ritmi. 

324. 

Magnētiskā elementa strāvas ļoti saspringtas. Kad aizejošās izplatījuma strāvas 

kondensējas un jaunā enerģija tuvojas, tad it īpaši izjūtama nomaiņa. Šķautnes asi 

izceļas un jauno enerģiju straumes kāpina izplatījuma spriegumu. Jauno enerģiju 

tuvošanās atbalsojas sirds un visu ugunīgo centru izjūtās. 

Agni Jogā atbalsojas visas strāvas. Ārējā pārvietošanās iedarbojas uz Agni Joga 

centriem, jo būtība viena un tā pati. Un pārvietojoties strāvas satricina jūtīgos 

elementus, tāpēc senatnē priesterienes tika nošķirtas un izolācijas segā ietītas. Uguns 

ir enerģiju transmutācija. Zeme tiek piesātināta jaunām strāvām. Vai gan iespējams 

aprakstīt šo pārveidoto enerģiju? Kad tuvojas Esamības vainagojums, tad Agni Jogs 

tik ļoti izjūt radošo iedarbību. 

325. 

Agni Jogam piemīt Bezrobežīgā redze. Tāpēc sirds tā izjūt Kosmisko Magnētu, jo 

visattālākā atbalss atskan viņa centros. Kosmiskais Magnēts un izplatījuma uguns 

kāpina centru spriegumu. Kad centri vibrē, Agni Jogs, protams, izjūt satricinājumu un 

centri pieskaņojas izplatījuma strāvām. Liels ir spēku patēriņš sūtījumos un sestās 

rases garu magnetizēšana. Protams, apstiprinātie radošie spēki jāpietaupa. 

Tā Sacīšu – Agni Joga centri, patiesi, ir ugunīgā straume! 
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326. 

Kosmosa centri līdzīgi cilvēka centriem. Cilvēks nes sevī visas Kosmosa izpausmes. 

Šīs Kosmosa funkciju norises cilvēkā ir nozīmīgas. Kad viņš atspulgo sevī visas 

kosmiskās funkcijas, viņš sevī izmēro tās iespējamības kādas izpaužas Kosmosā. Agni 

Jogs – “Tuksneša Lauva” nes savā sirdī visas cilvēku vaimanas. Viņš atblāzmo visas 

Kosmosa eksplozijas un izjūt visas apziņas nomaiņas. Viņš ietver visas kosmisko 

norišu strāvas. Viņš izpazinis sintēzi, kas apziņas atjaunošanai rosina apkopot 

attiecīgus garus. Kad gara sintēze izveido kosmiskās ugunis un sirds psihodzīvi, tad 

cilvēkam var sacīt, ka kosmisko uguņu centri tā atbilst Kosmosa centriem, ka paralēle 

spēj izveidot labāku dzīvi un radošais princips nostabilizējas kā bezrobežīgā uguns kā 

bezrobežīgā acs, kā bezrobežīgā dzirde, kā visu ietverošā sirds. 

Tiecieties nostiprināt bezrobežīgu uguni. 

327. 

Likuma negrozāmība vada Kosmisko Magnētu visās sfērās; un noslēguma 

apstiprinājuma pamatā gulst tas pats negrozāmais likums. Tas pats likums arī attiecas 

uz atomu apkopojumu pievilksmi. Norise, kas tiecas virzīt evolūciju augšupejā kāpina 

visu enerģiju spriegumu. Šī saspringtība izraisa kosmisko strāvu slāņu spilgtumu. Tas 

pats notiek arī ar Agni Joga darbību, iegremdējoties vajadzīgās sfērās, viņš sakāpina 

savu enerģiju spriegumu un gars tiek pakļauts visām apmeklējamo sfēru nepilnībām. 

Kad Mans Brālis iegremdējās zemes sfērās, viņš smagi samaksāja. Mēs, Arhāti, 

liecinām, ka gara izpausmes cēlumu apziņa ne vienmēr pierāda sev nekaitējot. 

 


