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328. 

Sacīts, patiesi, ka kalnup ejošais Adepts vada visu ugunīgās evolūcijas plūsmu. Kad 

sākas Meitreijas Laikmeta cikla nostiprināšanās, tad var ierasties tikai Adepts, kas nāk 

pie Mums. 

Cilvēku apziņā jānostiprinās tā instrumenta precīzai kādībai, kas dots dažādiem 

mērķiem un kā Evolūcijas apstiprināts Virzītājs. Kad Mēs runājam par uguņu 

transmutāciju, tad tas jāpieņem kā Kosmiskā Magnēta vissaspringtākās uguns 

apliecinājums. Kad cilvēce sapratīs visu Agni Jogu gara radošo spēku, tad varēs sacīt, 

ka, atbalsojot kosmiskos notikumus, visi centri vibrē. To instrumentu, kas tiek 

pielietots vienkāršos uzņēmumos, nevar pielīdzināt procesam, kas atbalso katru 

Kosmosa elpas vilcienu. Tāpēc, lai tie, kas tiecas uz Agni Jogu attīsta atklāto centru 

visdziļāko izpratni. Daudzi augsti gari sadega, nespējot zemes ietērpā ietilpināt visas 

ugunis. Arhata ceļš nav viegls! 

Agni Joga radīšanas spēks ir visbrīnišķīgākais un vissmalkjūtīgākais. 

329. 

Pasaules viela, kas pilda visu Kosmosa izplatījumu, atbilst Kosmiskā Magnēta 

pievilksmei. Kosmiskai ugunij atbilstošā apziņa, protams, spēj izprast Esamības 

likumus. Tāpēc radošā spēka formulu var dot par formulu tam, kas labprātīgi un ar 

pilnu “Kausu” pievienojies Saprātam. Tāpēc šī spēka formula nespēj nostiprināties uz 

šīs planētas. 

Valdoņu un Adeptu magnetizētie spēku sūtījumi tik ļoti augstāki par cilvēku uztveri, 

ka tiekšanās var ņemt pārsvaru un sūtījumu spēki izšķīst dzirkstīs, kuras apgūst 

cilvēce. 

Pasaules viela, kas pilda visu izplatījumu, bez Kosmsikā Magnēta pievilksmes nav 

garam apgūstama. Ieelpojot un izelpojot kopā ar Kosmosu, transmutējot un jaunradot 

kopā ar Kosmosu, iespējams apgūt patieso trauksmīgās uguns formulu. Bezrobežīgas 

ir iespējas un bezrobežīgi ir ceļi! 

330. 

Augstākās harmonijas tonalitāte ir izplatījuma strāvas uztveršana. Kosmiskais vads 

nostiprinās tikai tad, kad tiekšanos apstiprina uguns. Kosmiskās enerģijas vads iet 

līdztekus liecinājumam. Strāvas izveido paredzēto ķēdi un paredzētā ķēde iesaistīta 

nodomātajā norisē. Izplatījuma procesu uztic tikai augstākajai ugunīgajai tieksmei. 

Tikai Augstākajam Agni Jogam Pieietams izplatījuma vads, tāpēc tik kļūdaini mēdiju 

norādījumi. Tāpēc tik brīnišķīgi ir Agni Joga sasniegumi. 

Atzīstot kosmisko vibrāciju kā radošā magnēta likumu, iespējams nostiprināt apziņu. 

Tā Mēs jaunradām saskaņā ar kosmisko vibrāciju. 
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231. 

Trauksmīgā Agni Joga gribas strāvas jaunrada atbilstīgi evolūcijas gaitai. Kad uguņu 

spēki uzņemti, tad var sacīt, ka izplatījuma uguns realizē sūtītās ugunis. 

Iespējams izsekot, kā jaunrada Agni Joga gribas strāvas. Tiekšanās noved strāvas 

izplatījuma uguns transmutācijā. Uguns izplatījums ir tik trauksmains, ka 

transmutācija ir neatvairāma. Tā Mēs virzām spēkus uz apziņu. Tā Tara jaunrada. 

Tuvojas labāks liktenis. Es galvoju. 

232. 

Tāpatība pievada izplatījuma uguni trauksmīgā Agni Joga centriem. Kosmiskais 

Magnēts atbild tikai trauksmīgai pievilksmei. Kad centri psihorada, tad var liecināt, ka 

tāpatība pierādījusies. Agni Joga psihojaunrade saistīta ar Magnēta izpausmi, un 

cilvēkam jāatzīst ugunīgo sūtījumu jēdziens. Psihiskie graudi piesātina izplatījumu un 

nostiprina jaunradi. 

Mūsu pavedieni sasprindzina psihisko graudu sūtījumus. Gara dalāmība tik 

saspringta, ka centrus vajag aizsargāt un piesegt no uzliesmojumiem. Gara dalāmība 

tik ļoti saspringta, tāpēc jāsargā sirds. Daudz spēka jāpielieto gara jaunradē. 

333. 

Izplatījuma uguns nesēju uzdevums ir tik svarīgs. Runājot par kosmiskajām 

pārvietošanām var sacīt, ka garīgo centru pārvietošanās tik svarīga, ka raksturo veselu 

tautas dzīves gaitu. 

Kad notiek apziņas nomaiņa, tad jaunā gaita apstiprinās kā karmas nolēmums. Tāpat 

kā gara grauds slēpj sevī visas iespējamības, arī topošā ugunīgā jaunrade augs 

vienlaikus ar šī procesa norisi. Kad Agni Joga uguns jaunrade sasprindzina 

izplatījuma uguns strāvas, tad nodibinās izplatījuma un apziņas saskaņa. Tā centri 

vitāli jaunrada, tā Agni Joga uguns iededzina psihograudus, tā centri ievirza 

varoņdarbā. 

334. 

Agni Joga garazināšana nostabilizē psihograudu virzienu. Garazināšana nostiprina 

jaunradi. Katrai Agni Joga izstarotai vibrācijai piemīt īpatna kādība. Stars, kas attiecas 

uz apkārtējo vidi, līdzīgi ķīmiskam procesam, nostiprina dažādu spriegumu. Šīs 

vibrācijas uzlabojas uz vides strāvu spriegumu. Ugunīgo centru īpašību tik ļoti 

ierosina pretimnākošās enerģijas. Agni Joga centru jaunrade nodibina nepārtrauktu 

transmutāciju. Pateicoties gara dalāmībai jaunrade izpaužas dažādās sfērās, tāpēc 

spēcīgs gars strādā nenogurstoši. Atcerēsimies gara radošo trauksmīgo impulsu! 

335. 

Pulsācija trauksmina centru ugunis. Agni Joga uguns spriegums norisinās līdztekus 

Kosmiskā Magnēta spriegumam, strāvas pulsē tāpatīgi. Dažādās sfērās strāvas traucas 
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atbilstīgi pulsācijām. Nevar sacīt, ka dažādas sfēras izolētas, bet var liecināt, ka 

dažādas sfēras izpaužas pēc tāpatības. Veco spēku strāvas, protams, tiek pārstrādātas 

un dzimst jauns kosmisks spēks. Tādējādi pulsācijas īpašības saglabājas visās sfērās, 

tādējādi Agni Joga uguns nostiprina Kosmiskā Magnēta jaunos spēkus. Agni Joga 

ugunis, patiesi, rāda ceļu uz tālajām pasaulēm. 

336. 

Uguns jaunradē izpaužas visas tiekšanās izveidot pilnīgāku formu. Agni Joga 

Jaunradē izpaužas tiekšanās nostiprināt augstāko izpratni. Tā cilvēces Brāļi un 

apstiprinātās evolūcijas Brāļi iet zem Matērijas Lucidas karoga. Šīs ugunis tāpatīgas 

smalkāko enerģiju strāvām. Dominējot tieksmei uz izsmalcinājumu, kāpinās Matērijas 

Lucidas staru mirdzums. 

337. 

Ir strāvas, kas pilda izplatījumu ar nesaharmonizētām emanācijām. Šīs strāvas 

piepilda zemākos slāņus, un izplatījums bieži ir neharmonisko emanāciju kaujas 

lauks. Agni Joga jūtīgajā organismā, kas tiecas pēc tīras uguns, atbalsojas spriegums. 

Apstiprinājuma “Kausā” kā traukā, kas satur visus smalko enerģiju pavedienus, 

atbalsojas visi lādiņi, un sirds strauji trīs. Tāpēc augstais Agni Jogs zemākajās sfērās 

apstiprināts kā tīrās uguns pašaizliedzīgs nesējs. Tā sfēru neatbilstība rada šādus 

spriegumus. 

338. 

Monādes augstāko ietērpu gatavo tīrā uguns. Ja monāda spēj ietērpties ugunī, tas 

nozīmē, ka viņai pieejamas augstākās sfēras. 

Agni Jogs un Arhāts ietērpj savas monādas Materijā Lucidā. Kad ugunīgie centri 

transmutē dzīvību, tad Mēs sakām, ka gars tiecas augšup. Tāpēc ugunīgas augšupejas 

likums ir negrozāms. Kad kosmiskā grauda tiekšanās mitējas pulsēt, tad dzīvības 

enerģija izbeidzas. Psihiskā enerģija cieši saistīta ar kosmisko graudu. Kad grauda 

pulsācijas aprimst, tad psihiskās enerģijas pieplūsme izbeidzas. Kad grauda uguns ir 

aktīva, tad psihiskā enerģija attīsta spēcīgu pulsāciju. Ugunīgie centri pulsē ritmā ar 

Kosmosu, tāpēc Agni Joga centri jaunrada, atbalsojot visas norises. Agni Joga uguns 

jaunrada spēcīgi, un jaunrades uguns rekordi nav uzsmeļami. 

339. 

Tāpēc trauksmīgo garu pastāvošais virziens uz Kosmiskā Magnēta nolemto, būs dižās 

evolūcijas posms. Spēcīgais gara grauds rada jaunu gaitu un ugunīgu posmu. Tā sola 

mūsu sprieguma pilnais Agni Jogs. Tā skan ugunīgais, trauksmīgais Agni Jogs. Tā 

jaunrada liesmojošais Agni Jogs. Tā Agni Jogs ceļ evolūcijas pakāpes. 
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340. 

Cik bargs ir jaunais laiks, cik lielisks ir jaunais laiks! Ugunīgās lāpas veicina 

izplatījuma šķīstīšanu. Agni Joga trauksmīgās lāpas piesātina izplatījumu, un izjūtams 

Kosmiskā Magnēta pārvietošanas nostiprinājums. Sakopojot rases un liekot pamatu 

jaunajai Ērai, vienmēr līdz ar eksplozijām notiek paredzēto šķīstījumu norises. 

Būtības izpratni cilvēcei dos tikai izplatījuma uguns atskārsme. Tā tiek celta kosmiskā 

dzīve. Kad tautas garu piesātina uguns, tad šķīstīšana neizbēgama. Agni Jogs jaunrada 

kā liesmojoša lāpa un virza apziņu. Bez šīm ugunīm nav iespējams iekustināt apziņu, 

tā apliecinu – jā, jā, jā! 

Tuvojas galīgo norēķinu laiks. Norisinās pārvietošanās, planētā notiek konvulsijas. 

Agni Joga jūtīgais organisms to jūt. Agni Joga jūtīgais organisms pazīst šo brīnišķīgo 

pakāpi. Kad bargais laiks Magnēta ievadīts, tad var sacīt, ka tīrā uguns transmutē 

formas. Tā liecinu! 

Ilgstošo ilgstību nosauc par manifestētās Esības ceļu. Tāpēc, kad traukšanās 

sasprindzina garu, apziņa ugunīgi ietver visas kosmiskās ugunis. Tā katrs saspringts 

vilnis atbalsojas Agni Joga centros. Tāpēc kosmisko enerģiju rotaļa tik spēcīgi 

atbalsojas centros, tāpēc tik rūpīgi jāsargā sirds Precīzs rādītājs.  Tāpēc jānovēro 

izjūtas. Vajag visu novērot, visam ir nozīme, visam – atbilstība. 

 


