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17. 

Kad pārkārtošana izpaužas kā šķietamas perturbācijas, tad kosmisko uguņu 

saspringtība iedarbina visus spēkus. Cilvēce nevēlas atskārst visa Kosmosa 

apvienošanos. Kosmiskā jaunrade ugunīgi virza visas stihijas, paužot vienu likumu, 

tāpēc katrs saspringtais tautas vilnis ir tikai evolūcijas kosmiskās ķēdes posms. Tāpēc 

kad traukšanās sasprindzina tautas vilni, tad norisinās pārkārtošana. 

18. 

Kad izplatījums dārd pārkārtošanā, tad jāsargā atbilstoši centri. Kad kosmiska 

jaunrade apkopo augstākos spriegumus, tad jācīnās gaismas apstiprinājuma dēļ. 

Kosmosa skaistums un cilvēce savstarpēji sasprindzinās, un tikai tā iespējams 

nostiprināt kosmisko apvienoto vareno Spēku. Šāda traukšanās jaunrada. 

19. 

Magnētiskās vētras ir visu atmosfērisko perturbāciju pamatā, bet laiks starp šīm 

parādībām dažreiz ļoti ilgstošs un nevienmērīgs, tāpēc likumu grūti atrast. 

20. 

Kā iespējams nojaust kosmisko pārkārtošanu? Kā nojaust kosmiskā spēka varenību! 

Visiem trauksmainajiem jūtīgajiem impulsiem jāpiesaistās kosmiskajam graudam un 

jāvirza gars izprast vitālās enerģijas. Jo ne jau no ārienes ierodas traukšanās. Ne jau 

nejauši gars tiek piesaistīts jaunradei. Tāpēc ugunij raksturīgo vitālo enerģiju 

kosmiskais apstiprinājums dzīvo visā Kosmosā. Tāpēc vitālo orbītu izveidošana ir 

atkarīga no traukšanās. Bezrobežībā dzīvo šis ugunīgais impulss. 

21. 

Kosmiskā pārkārtošanās prasa atbilstības apstiprinātas kombinācijas. Kad gars atbalso 

kosmiskos pārkārtojumus, tad nodibinās sakars starp Kosmosu un cilvēku. Tāpēc, kad 

gars jaunrada kopīgi ar Kosmosu, tad nostiprinās kosmiskais sakars. Kā iespējams 

iesaistīties kosmiskajā pārkārtošanā? Tikai caur atbilstības kādību. Atbilstības kādība 

virza kosmiskos veidojumus, tāpēc cilvēce tā apliecina sava gara progresu. Tā 

nostiprinās bezrobežīgā atbilstība. 

22. 

Kosmiskā pārkārtošanās ietver visas cilvēka dziņas. Kad kosmiskā pārkārtošanās 

piesātina planētu, tad kosmiskais trauksmīgums sasprindzina garu. Tāpēc spēki 

grupējas pēc poliem un piesātina sfēras ap pārkārtojumiem. No kosmiskas 

pārkārtošanās nevar izslēgt cilvēka traukšanos. Viens un tas pats impulss virza visus 

spēkus, tāpēc visas sfēras kosmiskās pārkārtošanās pārņemtas. Tāpēc cilvēka saprāts 

nevar kurnēt uz Kosmosu. Dzīvē visu izveido ietveres un atbilstības princips, un 

atbilstības kādības ir bezrobežīgas! 
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23. 

Varenā pārkārtojuma celtniecība prasa labāko spriegumu nostiprinājumu. Varenais 

nostiprinājums piesātina visu izplatījumu un varenais nostiprinājums pastāv 

pievilksmes principā. Visi likumi ugunīgās pievilksmes nostiprināti, un visi kosmiskie 

principi uguns vienības piesātināti. Pilnīga atbilstība dod pilnīgu harmoniju, un daļiņu 

pievilksmi, kas pieder vienam graudam, spēcīgi piesātina apvienības likums. Tā 

ugunīgā Kosmiskā Griba piesātina visas dzīvības. Visus jaunrades vitālos principus 

virza apvienības likums. Tā Mēs jaunradām un veidojam Esamības pamatus. 

24. 

Tāpēc uguns izpausmes laikmetus vienmēr pavadījušas perturbācijas, jo līdz ar 

kosmiskām nomaiņām izkustējusies arī garīgā apziņa. Tāpēc Uguns laikmetā 

vissvarīgākais ir smalka uztvere. Uguns laikmetā Hierarhiju pavada straujas tautas 

gara augsmes straumes. Un tāpēc, ka tautas nepieņēma Hierarhijas likumu, tāpēc tādas 

tautu nomaiņas. Tā Uguns laikmets ir Hierarhijas laikmets! 

25. 

Kosmiskās perturbācijās uzkrājas šķīstīšanas ugunis, kas sakāpina atmosfēru un vērš 

ugunis uz Jaunās Pasaules celtniecības darbu. Tā uz vecās pasaules drupām aug jauna 

evolūcija un Uguns ēra, kas noslēdz Kali Jugu un piesātina izplatījumu ar Jaunās 

Pasaules uguni. Tā visaptverošais Valdoņu Karogs aicina uz tīru jaunradi. Tā 

Hierarhijas apstiprināšana ieviešas dzīvē. Tā Mēs apsveicam visu, kas vērsts uz 

Labumu, visu, kas piesātināts ar tīru tiekšanos doties pa virsotņu ceļu. 

26. 

Finanšu pagrims dos vērtību pārvērtēšanu. Reliģiju sagrozīšana dos jaunas garīgas 

varonības meklējumus. Tāpēc, patiesi, vecās pasaules bojāeja ir jauns apstiprinājums, 

jo ar jaunajām vērtībām Mēs dodam pasaulei gara glābšanu. 

27. 

Ja pat radio viļņu izpausme tik stipri iedarbojas uz cilvēku, tad cik gan spēcīgi var 

iedarboties psihiskās enerģijas piesātināti priekšmeti! Jo magnēts, kas tik apzinīgi 

piesātināts, pārraida savas magnētiskās strāvas; tāpat Mūsu emanācijas iekļauj katru 

sūtīto velti. Tāpēc Mūsu sūtījumu apstiprinātā izpausme aizvien var pastiprināt tā 

spēkus, kam to sūta. Izplatījums plosās. Perturbācijas sablīvējas, bet pāri visiem 

notikumiem virzīta jaunā strāva atdzimšanas pakāpei. 

28. 

Kā auka var sadzīt krastā zelta kaudzes, tā cilvēku satraukums var atnest dārgumus. 

Jāatceras, ka satraukums ir enerģiju sakāpinājums. Skolotājs ir sardzē. Skolotājs 

novēro neredzamās norises. Viņš zina, kas spēs izprast un kas pratīs saņemt veltes. 
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29. 

Protams, nevajag izsaukt īgnumu, jo ļaudis ar to pārpildīti. Vajag tikai ieslēgt sešus 

cilvēkveidīgos vienā telpā un pēc stundas durvis drebēs no imperila. Grūtāk ar 

svētdevu, bet arī šeit Agni Jogas izzināšana un zināmu stādu līdzdalība dos redzamas 

sekas. Tā saprotiet, kurp virzām dažus mēģinājumus. Protams, astrāla sabiezējums arī 

dos neatvietojamas iespējas. Grūtais laiks sasprindzē arī jaunas tuvošanās, un Jaunās 

Pasaules soļi jau dzirdami. 

30. 

Varenajā tautu nomaiņā – kur gan var izpausties glābiņš? Kas gan var virzīt uz Labu, 

ja ne ceļš uz Hierarhiju? Kad cilvēces gars slīgst zemākajos slāņos, kas gan var to 

novest pie augstākas izpratnes, ja ne sekošana Hierarhijai? Jo iestājas Uguns 

Laikmets, kas nesīs cilvēcei lielus sasniegumus un tādas pašas transmutācijas, jo 

Uguns Laikmetu var apgūt gars, kas sekos Hierarhijai. 

Tāpēc Mūsu darbiniekiem jāsaprot, ka tikai ugunīgi tiecoties iespējams sasniegt. 

Uguns Ērā jauncelsme iespējama tikai ar uguni. Katra vienaldzība, katra 

novilcināšanās, katra patības izpausme ir bojāejas parādība, bet visļaunākais par visu 

ir Hierarhijas noniecinājums. 

 

 


