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432. 

Agni Jogas izkopšana taps par domāšanas vairogu. Visam caurnirstošā uguns, ja to 

apjēdz, sniedz savu vistīrāko spēku un piepilda atjaunotnes avotu. 

433. 

Vēstneša pravietojuma triumfs. Triumfs uguņu un psihiskās enerģijas izziņots. 

Katram laikmetam ir savi vadītāji. Tas, kas pasludinājis Bezrobežības triumfu ir 

Patiesības nesējs. Izsmiekls sakrājas kā akmeņi ceļā un vajāšana izvēršas 

necaurejamos biezokņos. Šos biezokņus neiznīcināsim, bet apzinīgs gars pārklās 

spārniem visas tumsonības parādības. Bezrobežība kādam šķitīs neiespējamības 

manifestācija. Doma par nāvi kādam liksies skaista. Darbs kādam šķitīs briesmīgs. 

Darbs kādam liksies kā biedēklis. Nebeidzama kosmiskā darba ritms kādam liksies kā 

vecs sablīvējums. Bet gudrības roka norāda turp, kurp nav beigu. Turp, kur viss ir 

nesadedzināms un kur viss ir iznīcīgs un neiznīcīgs. Turp, kur viss šķietami 

bezformīgs, kur dzīvo visas cildenās un daiļās formas. 

Jā, Mēs aicinām jūs apliecināt Bezrobežību. Strāvu neizpratne un nevēlēšanās tās atzīt 

tik ļoti sarežģī evolūciju! 

434. 

Vai gan iespējama bezmērķīga eksistence kad pat dabai ir savs uzdevums? Vai gan 

cilvēka uzdevums ir izgaišana, kad pat zemākajiem elementiem sava secība? 

Iespējams izbeigt cilvēka roku radītā priekšmeta eksistenci, bet Kosma Saprāta 

jaunrade ir bezrobežīga savā mērķtiecībā. Pakāpes kādas cilvēks spēj ieņemt 

Bezrobežībā, kosmisko atveidu pildītas. Cilvēks aicināts, kā Visuma atspulgs. Cilvēks 

aicināts kā kosmisko virsotņu apliecinātājs un kosmisko uguņu paudējs. Augstākajām 

pasaulēm dota iespēja progresēt, bet cilvēki ieskata esamību kā bezmerķīgu 

staigāšanu. Redzamo īstenību iespējams atspoguļot realizējot ilūziju, bet kosmiskā 

vērība iečukst cilvēka sirdij – “esat radīti un radīšana jūsu daļa!” 

Darbības secība, jaunrades kosmisko uguņu secība – Bezrobežības nozīmīgs simbols. 

435. 

Saskarsmei ar tālajām pasaulēm jāpieņem uguns pakāpe. Šķīstīšanas uguns izskaidro 

visas senatnes mistērijas. Kad Kristus runāja par garu, kas alka atdzimt, Viņš domāja 

ugunīgo šķīstīšanu. Kad Valdonis Buda deva Dzīvības Riteņa nosprausto likumu, tad 

tika apstiprināta ugunīgā šķīstīšana. Tāpēc ugunīgā šķīstīšana veicina veco uzkrājumu 

sadegšanu. Jaunā augšupeja saistīta ar uguns šķīstīšanu. Tāpēc gara šķīstīšana ir 

transmutācijas pamatā. Augstākais Agni Jogs nav ne instruments, ne pasīvs uztvērējs, 

bet līdzstrādnieks un radītājs. Tāpēc, kad Kosmoss sakāpina ugunis, tad ugunīgā 

šķīstīšana neatvairāma. Tāpēc nodibināsim saskaņojumu ar ugunīgo šķīstīšanu. 
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436. 

To lūgšanu, ko izteica Kristus pamezdams zemi, ļaudis nesadzirdēja. To lūgšanu, ko 

izteica Buda, ļaudis nesadzirdēja. Tā lūgšana, ko izsacīs Maitreija, kā zibens klauvē 

pie cilvēka gara. Tā kārtu kārtām slāņojas zeme un tiek radīta gara apziņa. 

Kad tuvojas noliktie laiki, tad var iesākt jauncelsmi. Sākotņu jaunrade taču ietur 

ritmu, nepalēlinot, bet paātrinot. Līdztekus planētas dzīvei celtniecības darbs arī noris 

augstāku sfēru labā. Garam, kas beidz savu planētas dzīvi, celtniecības vēziens ir tik 

sarežģīts, ka patiesi var runāt par divkāršu darbu un par garu kā dzīves vadītāju. Uz 

pēdējās pakāpes gars nevar apstiprināties esošās formās, jo tiekšanās pēc jaunām 

formām stiprā mērā piepilda apziņu un garu Esošās formas tik maz atbilst nākotnes 

daiļumam. 

Liecinu, ka topošā Arhāta dzīvē noslēpumu ir daudz. 

437. 

Var izprast šo Mūsu veidojumu lappuses kā pastiprinātu Magnetu. Cilvēcei, atzīstot 

Magnetu un tā pastiprinātās darbības, jāpielaiž arī Magneta pastiprinošais spēks kā 

Valdoņa Rokas izpausme. Par jauncelsmes darbu var teikt, ka ikviens gars rada 

savdabīgi. Gararadīšanas norise, kad atmiņa neiegaumē savas darbības, ir tik spēcīga, 

ka tā var izraisīt visgrūtākā uzdevuma apstiprinājumu. 

438. 

Vēl  viens svarīgs mēģinājums. Pieradinieties skatīties neredzot un klausīties 

nedzirdot.  Tas ir, protiet tādā mērā vērst skatu garīgās jomās, ka pat neredzot to, kas 

jūsu priekšā, kaut gan jūsu acis atvērtas. Vai arī, kaut skaidri sadzirdams troksnis, 

caur atvērtajām ausīm to nedzirdat. Ar šiem fiziskajiem izmēģinājumiem var tālu 

pavirzīties uz priekšu psihiskajā redzē un dzirdē. Tam nolūkam derīgi sev priekšā 

iztēlē nemitīgi turēt Skolotāja Tēlu, kā visdārgāko, kas saista jūs ar Augstāko. 

Tagad, iedomājieties mirkli, ka jums izdevies ar ķīmisku reakciju palīdzību radīt 

veselu mikrokosmu; šim radījumam jūs jau būsit radītājs. Kāpēc tad cilvēkiem tik 

grūti iedomāties bezgalīgu Radītāju ķēdi – no zemākajam līdz Visaugstākajam 

Neaizsniedzamībā?  

Tāpēc, runājot par Bezrobežību, mēs neiedomāsimies to kā kaut ko tukšu un 

bezmērīgu, bet kā kaut ko pilnu savā nemitīgajā augšupejā. Un vai gan arī jūsu apziņā 

neizpaužas visa Bezrobežība, jo kur gan ir jūsu apziņas mērs un robeža? Tā no 

vismazākā līdz visdižākajam dodieties pa pakāpēm, kur katrs posms redzams un 

sajūtams. Šeit arī jums noderēs norādītais mēģinājums redzēt caur fiziskajām 

necaurredzamām formām, kas atrodas jūsu priekšā; no acīmredzamā lai pārietu uz 

īstenību, kas padarīs bagātāku jūsu ceļu. 
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439. 

Jūs sastapsit cilvēkus, kas steidzas ar saviem panākumiem, tiem var likties, ka Mēs 

gausi. Bet izvediet tos zem nakts debesīm un parādiet neskaitāmo pasauļu 

mirdzēšanu. Sakiet – uz šo jaunradi jūs ved Valdonis. Vai gan šai lielajā ceļā 

iespējams būt gausam? Vajag saglabāt un vairot apziņas graudus, jo visa pasaule 

balstās uz apziņas varenību. Nav spēka pretoties apziņai, kas šķīstīta no patības. Var 

gatavoties pāriet visus tiltus ar ugunīgo apziņu, kas trīs ar kosma pulsu; kas savā gara 

graudā atbalso visiem zemes satricinājumiem un pazīst tautu patiesību. Var likt lietā 

visus svētos sirds spēkus, lai, satriecot nāvi, kļūtu par liesmaino Logosu 

līdzvadītājiem. Bet iekams šāda iedrosme neietversies sirdī, līdz tam laikam apziņa 

nevar bezgalīgi augt šai virzienā. Mēs saucam to Via Reale. Tāpēc Fiat Rex ir tur, kur 

gars uzdrīkstas, godinot Hierarhiju! 

440. 

Pat visparastākais cilvēks transā top veikls, drošs, nenogurdināms, un sāk zināt daudz 

ko, tikai vēl viņam nepieejamu, un neredzamās pasaules parādība kļūst viņam 

sajūtama, jo tikai uz laiku viņš atšķīries no zemākās fiziskās pasaules. Bet 

atgriezdamies tanī, cilvēks zaudē augstāko būtību. Vajag rast tiltu, lai nezaudētu 

apziņu un bagātinātos ar augstāko pasauli. Un Agni Joga dota, lai cilvēkus pievienotu 

augstākajai pasaulei. 

Teiks – kādēļ gan ir Joga sāpes? Protams, tas ir šīs pasaules grūtums. Nav 

nepieciešamas sāpes tur, kur kosmiskais ritms nav traucēts. Tāpēc ir derīgi, lai ap 

Jogu būtu jo saskaņota vide, lai dotu zināmu konstrukciju kosmiskajiem viņu 

aizsniedzošajiem viļņiem. Tāpēc, kad runāju par saskaņotību, nedomāju tikai jūtību, 

bet norādu, kā izveidojama derīga celtne. Hierarhija balstās uz precīziem likumiem. 

Mēs, kas esam tos sapratuši, uzņemamies atbildību apsargāt šīs Gaismas kāpnes. 

Jāatkārto nenogurstot, lai Hierarhijas veidojums līdz zīmējumam iespiestos 

smadzenēs. 

 

 


