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73. 

Gara pašnoteikšanās ir viņa dzīves ceļa apliecinājums, un spēkā pierādās viņa 

trauksmīgā augšupeja. Vēlēšanās iet uz spīdekļiem norādīs garam ceļu. Protams, 

vēlēšanās un rīcības kādība kombinē ceļu kādību. Ja cilvēki saprastu, cik spēcīgs ir 

pašnoteikšanās spēks, viņi trauktos uz Kosmisko Magnētu. 

Kad gars gadu tūkstošu ilgstībā meklē savu spīdekļu nolemto līniju, un viņa būtība 

tiecas apgūt harmoniju, tad Kosmiskais Magnēts atsaucas un Kosmoss apgūst 

visaugstāko saskaņu. 

Šīs saskaņas rada kosmisko akordu! Jo augstāka sfēra, jo augstāks pievilkšanas spēks, 

un tādejādi iespējams atskārst Kosmiskā Saprāta vareno spēku. Varenība pieaug 

atbilstīgi sfērām! 

74. 

Kosmiskā pievilksme tik  noteikti ievirza kustību evolūcijā. Trauksmīgais impulss 

velk sev līdzi to spirāli, kurai jāpievelk pretim nākošais spēks. Un spirāles 

trauksmīgums atkarīgs no izplatījuma uguns. Kosmiskā pievilksme, nostiprinot 

meklējošo spēku pozitīvajā magnētisma strāvā, ierosina arī negatīvo magnētismu; un 

vienbūtīgo sākumu var atrast visā kosmosā.  

Kosmiskais Magnēts personificējot vienīgo, vareno, mūžīgo Likumu, dod pasaulei 

bezrobežīgas jaunrades piemēru. Pasaule var sekot šim likumam. 

Pasaules evolūcijas kustību var ieskatīt kā Kosmiskā Magnēta apliecinājumu. 

Jaunrade var progresēt saskaņā ar Kosmisko Magnētu. 

75. 

Smalkās enerģijas apkopo savas daļiņas Kosmiskā Magnēta ietekmē. Tās pievelk citu 

citai kādību atšķirības. Pievilksmes cēloņu, protams, ir daudz, bet katrai jaunai 

kombinācijai ir savs cēlonis. Kad vienas smalkās enerģijas daļiņas saplūst ar otras 

enerģijas daļiņām, tad jāsaprot, ka Kosmiskais Magnēts apvienojis vienādas kādības 

daļiņas. Bet notiek, ka viena enerģija absorbē otru, un matērijas saņemšanā rodas 

nelīdzsvarotība. Cik daudz jaunrades spēj ierosināt mūžīgi kustīgā spirāle, apkopojot 

un absorbējot! 

Kosmosa ritenis nostiprina apkopojumu piesātinājumu un nostiprina smalkās 

enerģijas. Cilvēka eksistence garīgajā un fiziskajā ķermenī pierāda to sfēru, kuru 

nosauc par dzīvības principu spirāli. Turpretim līniju bezgalībā būs ietverta arī gara 

saprašana. 

76. 

Gara saprašana – tā sauc to principu, kas norāda cilvēkam apziņas ceļu. Kad cilvēks 

nošķiras no Kosmiskā Magnēta Spēkiem, tad viņš nostiprina tikai savu fizisko 

eksistenci. Neapvienojoties ar augstākajām enerģijām garā, cilvēks, patiesi, sagrauj 
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savas labākās iespējamības. Tikai apzinīgi atzīstot Magnēta esamību, kas apvieno 

garu ar augstākajām enerģijām, iespējams cilvēku tuvināt Kosmiskā Magnēta 

likumam. Formula, kas atzīst cilvēku par planētas centru, neatbilst īstenībai. 

Izplatījuma ķermeņu un gara uguns apvienība gulst visa esošā pamatā. 

77. 

Ļoti bieži Kosmiskā Magnēta spēks sakāpina visas strāvas, lai sakoncentrētu to 

zināmo saturu, kas cilvēkam nolemts jaunradei. Jaunrades spēks ir tik liels, ka 

apkopojot strāvas un enerģijas, iespējams iegūt enerģijas neizsmeļamības formulu. 

Protams, apzinīgi jāpieņem Kosmiskā Magnētisma būtība. 

Gara bezrobežīgu jaunradi izraisa Kosmiskā Magnēta pievilkšanas izpratne. 

78. 

Kosmiskais Magnēts apkopo tos izredzētos objektus, kuri izveido evolūcijas ķēdē 

ietilpstošo vienu vienīgu kopumu. Grūti nosacīt, kurš no Kosmiskā Magnēta 

savienojumiem tieši vai netieši ietilpst evolūcijas ķēdē. Kad Zemes sfēra uzņem 

strāvas minimālā daudzumā, tad pārpaliek enerģijas, kuras gaida pielietošanu. 

Jaunrade ir neizsmeļama, un kad spēka viena daļa pielietota, bet otra klīst kā 

meklējošs spēks, tad savlaicīgi vajag nepielietoto spēku izlādēt. 

Tālajās pasaulēs, protams, stāvoklis pilnīgi pretējs, un cilvēce, apgūstot spēku 

uztveres likumā, var traucoties tālākajā augšupejā. Dzīve taču savienības principa 

nostiprināta, gara un matērijas savienības, sākotņu savienības, visa kosma 

apstiprinātās savienības. Savienība ir Kosmiskā Magnēta pamats, un sairuma 

izpausmēs saskatiet tikai pilnveidošanās likumu. 

Izprotiet esamības pārmaiņu skaistumu. Tiecieties saplūst ar Kosmisko Magnētu. 

79. 

Ja cilvēkiem pastāstītu, ka katrā aizejošā formā ietverta sekojošā, tad Mūs ieskatītu 

paradoksāliem zinātniekiem. Bet tomēr, nepārtrauktības parādība ir tik brīnišķīga! 

Kad atoms sadalās, tad gara grauda centrs apvienojas ar Kosmisko Magnētu. Nevis 

klātesošās daļiņas, bet saprātīgi spēki. Un kad gara grauda spēks sakrāj viena atoma 

spēku, tad var notikt kosmiskā saplūsme. Spēks ir tik brīnišķīgs un brīnišķīga ir daļu 

spēka izpausme. No cilvēku viedokļa liekas, ka šis likums ļoti komplicēts, bet Arhāts 

saka – brīnišķīgs ir Kosmiskā Magnēta likums. Tikai augstākajā izmērījumā 

sasniedzam augstāko Esamību! Šī parādība ir tik lieliska, ka īslaicīgā dzīve uz 

planētas dod tikai vāju mēroga apstiprinājumu. Un kosmisko saplūsmi nosauc par visa 

Esošā sintēzi. 

80. 

Kosmiskā jaunrade sakrāj tos lielumus, kuri spēj nostiprināties kā augstākās būtības 

spēks. Augstākās būtības spēks, protams, izpaužas katrā saspringtā spirālā kustībā un 
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katrā spilgtā saharmonizētā kombinācijā. Kosmiskais Magnēts var apkopot tās 

elementu īpašības, kas pieder pie vienas stihijas. Magnēts pilnībā sadarbojas ar 

stihijām, precīzi sakopojot enerģijas. Kad novērojat dzīvības izpaudumu veidojumus, 

kas neatbilst skaistumam, tad cēloņi būs pretošanās Kosmiskajam Magnētam. 

Kosmoss paredzējis atbilstību starp formu un tiekšanos, tāpēc var sacīt, ka 

pašreizējais laiks un Magnēta traukšanās radīs jaunas formas. Cilvēki visvairāk 

neizprot savas izpausmes uzdevumus un, ieskatot sevi par neatbildīgu, izveido formas 

kas atbilst pretestības pilnai apziņai. 

81. 

Runājot par atbilstīgām formām, varam norādīt uz tām izpausmēm, kas liecina tikai 

par daļēju apzinīgu izteiksmi. Šīs formas izveidojas kā daļas un tikai personīgi 

stimulējošā apziņa izveido vēlamo formu. Bet visā kosmosā, turpretim, daļēji 

pieņemot Magnēta sūtītos spēkus, iegūstama tikai neharmoniska kombinācija. Kad 

gars gadu tūkstošiem varējis saņemt kosmiskā Magnēta spēkus, tad viņš ir augstākā 

harmonija. 

Kad gara spēks ir likumīgs, kas iet apvienībā ar daiļumu, un spēki pašķir ceļu apzinīga 

magnēta jaunradei. Gars apvienojas ar Kosmisko Magnētu, nostiprinās kā evolūcijas 

virzienam raksturīgais magnēta spēks. 

 


