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1. 

Gars, kas iesācis savu ceļu, piesātinās ar izplatījuma uguni. Tāpēc gars, nostiprinot 

jaunu ceļu un kuru nav apsmagojusi zemes dzīve, var izpaust jaunu kādību. Tāpēc 

mūsu likums apstiprina jaunas kādības, un cilvēka karma var ne vien apstiprināt 

nomaiņu, bet arī darīt bagātāku jauno karmu. Tā nostiprināsim karmisko nomaiņu 

izpratni un gara bezrobežīgajā gaitā pieņemsim nomaiņas likumu. 

2. 

Kosmiskās nomaiņas vienmēr pavada jaunu spriegumu kāpinājumi. Katra nomaiņa 

izraisa saspringtu spirāli, tāpēc katra nomaiņa nostiprina daudzpusīgu norisi. Valstis, 

kas pakļausies kosmisko spēku un nomaiņu likumam, sasprindzina savas tieksmes. Tā 

nomaiņas likums sasprindzina dažādas daļas. Nekas kosmosā nepaliek neskarts, un 

viss savstarpēji sasprindzinās. Arī gara jaunradi kāpina dažādas tieksmes. Apziņas 

nomaiņa pieved evolūcijas ceļam. Dzīves uzlabošanās uz planētas ir tik ļoti atkarīga 

no apziņas nomaiņas, ka galvenais progress izpaužas domāšanā. Tāpēc cilvēcei 

jārūpējas par domas progresu. Kad būs apzināta vadošā stūre, tad būs iespējams 

piedalīties kosmiskās matērijas jaunradē. 

3. 

Apziņas, kas ietver kosmiskos centrus, apliecina pilnu “kausu”. Apziņas, kas ietver 

uguns principu, nesīs cilvēcei jaunas iespējamības. Nepārtraucot ķēdi, gars tiecas uz 

Kosmisko Magnētu. Ugunīgo garu, patiesi, raksturo pievilksme pamata graudam. 

Kosmiskas bezrobežības apziņa izraisa ugunīgu staru. 

4. 

Tikai tā apziņa, kas tiecas uz Kosmisko Magnētu, spēj izprast notiekošā apvērsuma 

spēku. Tikai svarīgais laiks spēj kāpināt spēkus, tāpēc visā Kosmā valda saspringtība, 

un nākotnes vairogs tiek kaldināts visaugstākā spriegumā. Tāpēc pārkārtošanas 

moments pievelk jaunas iespējamības. 

5. 

Kosmisko pārkārtojumu saskaņojumu nosauc par kosmisko jaunradi. Kad Kosmoss 

nomaina spēkus, tad sfēru balanss traucēts. Kad spēku līdzsvarojums likvidēts, tad 

izplatījuma spēkus pievelk jauna saspringtība. Tā, kad Kosmoss nomaina, tad visas 

sfēras sakustas. Visi spēki, protams, izplatās pēc pievilksmes, un kosmisko 

viengabalainību sasprindzina Kosmiskais Magnēts. Tā top Bezrobežība. 

6. 

Kosmoss sasprindzina visus centrus un transmutē visas ugunis. Tikai apziņas 

pievilksme spēj ierosināt pašdarbību. Tikai pašdarbība iet ar Kosmisko Magnētu. Un 

gara jaunrade, kas piešķir nozīmēto pakāpi, ierosina traukšanos. Kad kosmiskie spēki 

pārkārto, tad Agni Joga centri magnetizē izplatījuma domu. Kad Kosmosa spēki 
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gatavojas pārkārtot, tad kosmiskā saspringtība iespaido Agni Joga jūtīgo organismu. 

Kad gara strāvas jaunrada, tad jūtīgs organisms atsaucas. Gara jaunrade tik dižena. 

7. 

Kad pārkārtošana iedarbina visus spēkus, tad Kosmoss neatvairāmi pievelk nākotnei 

vajadzīgos spēkus. Tikai tādējādi top katra jauna pakāpe. Jo kad traukšanās piesātina 

apstiprināto nolemto, tad notiek pārkārtošana. Visi spēki pieaug Kosmiskā Magnēta 

pievilksmē. Apstiprinājums, kas tiecas uz Mums, pievelk jaunas iespējamības. Tā 

Kosmosa spēki iet vienkopus ar Mūsu Uguni. 

8. 

Kad stari sakāpina enerģijas un pulsu, tad traukšanos nav iespējams apturēt. Kad garā 

ielikts Magnēts, tad tas pievienojas Kosmiskajam Magnētam. Tāpēc, kad veidojas 

jauna pakāpe, kosmiskā ievirze pārvieto visus pieblīvējumus. Pārkārtošanas likums 

tiecas uz vienu fokusu. Tāpēc visus izplatījuma pārkārtojumus virza celtniecības 

likums. Pārkārtošanas likums sasprindzina visas sfēras. 

9. 

Gara šķēps virza visas saspringtās apziņas. Katra apziņa, kas tiecas uz pārkārtošanu, 

jaunrada ar Kosmisko Magnētu. Tāpēc Mēs jaunradām ar gara šķēpu, tāpēc Mūsu 

līdzstrādnieki jaunrada ar gara šķēpu. Agni Joga jaunrade ugunīgi sasprindzina 

apziņas. 

10. 

Traukšanās likums aptver visus apstiprinājumus. Tiekšanās uz labumu ievada visos 

augstākajos ceļos, bet ļaunprātība, kas nesaskan ar Kosmisko Magnētu, pielieto 

zemākos līdzekļus. Tāpēc Kosmosā zemākās sfēras sasprindzina tumšos spēkus. 

Izšķirošajā pārkārtošanas momentā tautu jaunrade izpaužas ļoti spilgti, un Kosmoss 

sakāpina gaismas spēkus uzvarai. Tik bezrobežīgi darbībā uzvar Gaismas strāvas. 

11. 

Kad pasaule grīļojas, kāpēc tad neatskārst kosmisko pārkārtošanu? Kad pasaule 

eksistē evolūcijai, tad kā gan netiekties uz patiesīgu jaunradi? Varenajā celtniecībā 

viss nolemts pārkārtošanai, un cilvēcei galvenokārt jārūpējas par ieguldījuma kādību. 

Tāpēc, kad Mēs kāpinām visus radošos impulsus, kā gan tad nesaprast Kosmosa 

celtniecību? Tāpēc Esamības skaistums pastāv visu izsmalcināto enerģiju realizēšanā. 

Šajā principā slēpta visa bezrobežīgā jaunrade. 

12. 

Kad pasaule grīļojas, tad smalkās enerģijas pieplūst planētai. Tāpēc cilvēcei vajag 

apzināties, ka ārdīšanas un pārkārtošanas stundā pie apvāršņa atspīd jauna Rītausma. 

Kosmosa jaunrade norisinās nepārtraukti, un vienu sviru nomaiņa pret citām notiek 

nemitīgi. Tāpēc, kad pasaules evolūcijas vecie jēdzienu dziest, tad iedegas uguņu 
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blāzma. Ugunīgs laiks un Agni Jogs nomaina visas aizejošās enerģijas. Tā Mēs 

iededzinām jaunu Ausmu, un Kosmisko pārkārtojumu viļņi ir tik spēcīgi. Visi centri 

vibrē saskaņā ar kosmiskajiem pārkārtojumiem. Dižena Ausma, un cilvēce tajā atradīs 

evolūcijas ceļu. Tā Mūsu uguņu gaisma iedvesīs cilvēcei jaunu traukšanos jā jā, jā! 

Galvoju! 

13. 

Kad enerģija nomainās, tad darbojas visi saspringtie spēki. Valsts pārkārtojumos 

sakustas visas sviras. Jaunradi, kas ved pie Kosmiskā Magnēta, kāpina Gaismas 

sviras, bet kad tumšo spēku strāvas tiecas ārdīt, tad visi kosmiskie spēki sakustas. 

Redzamā saspringtība iekustina tikai redzamo darbību. Tāpēc neredzamā saspringtība 

darbojas neredzami. Tā katrai ievirzei ir savas darbības sfēras, un tautu apsvērumi 

sasprindzinās divās gultnēs. 

14. 

Enerģija, kas izkliedē kosmisko spēku saspringtību, ir vissmalkākais spēks, kas veido 

jaunas iespējamības. Enerģiju jaunrade pastāv veco uzkrājumu pārvietošanā. Tikai 

kad ārdīšanas spēku atvieto citi spēcīgi impulsi, iespējams apstiprināt kosmisko 

pārkārtojumu. Pārkārtojuma garu var nosaukt par trauksmīga Magnēta jaunradi. Tikai 

tā var izveidot kosmiskās pakāpes. Nākamības evolūcijas kustība notiek pārkārtošanas 

ceļā. Tā tiek celta dzīve, tiecoties uz trauksmīgo kosmisko magnētisko spēku. Tik 

bezrobežīga kosmiskā jaunrade! 

15. 

Jo vairāk uzbrukumu, jo vairāk iespējamību. Tā kosmiskajā jaunradē nodibinās jaunu 

iespējamību attīstības balanss. Enerģijas, kas attīsta spēcīgu strāvu, sasprindzē visus 

impulsus. Jaunus spēkus sakāpināt var tikai kosmiskais pārkārtojošais spēks. Tāpēc 

pārkārtošanas spēks tik saspringts, ka nejaušie tieksmīgie spēki piesātina traukšanos. 

Tā kosmiskās jaunrades harmoniju piesātina kosmiskais pārkārtojums. 

16. 

Kosmosa Diženums jaunrada ar visspēcīgākajām svirām. Dzīvības norises tik ļoti 

smalko enerģiju rosinātas, ka tikai izplatījuma ugunis var piesātināt procesu. Tā 

grauda traukšanās un izplatījuma uguns saspringtība jaunrada mūžīgā apmaiņā. 

Tāpēc, kad kosmiskais spēks jaunrada, tad apmaiņa norisinās visu iekšējo impulsu 

ietekmē, kosmiskā grauda virzienā. Katru cilvēcisko darbību piesātina tās pašas 

pievilksmes, tāpēc garam tik uzmanīgi jātiecas pēc principiem, kuri tiecošo pievedīs 

augstāko enerģiju izziņai. 


