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82. 

Enerģiju apmaiņā slēpjas Kosmiskā Magnēta visapbrīnojamākais spēks. Apmaiņu 

izraisa kosmosa traukšanās uz pilnveidošanos. Gara apmaiņa ar garu ir kā 

vissmalkāko enerģiju savijums. Smalko enerģiju savijums apstiprināts kā līnija, kas 

ved Kosmisko Magnētu.  Katram lielumam uzlikta Absolūtā Saprāta Stiprinošā Roka. 

Un Roka sakrāj to stihisko spēku, kas vajadzīgs kosmosam. Tāpēc uguns tā saplūst ar 

izplatījuma strāvām. Tāpēc gars, kas saplūdis ar Kosmisko Saprātu, spēj paust to 

stihiju, kura, apvienojot kosmosa grauda saturu, var kļūt par kosmosa radošo spēku. 

Viss, kas apvienojas apzinīgi, spēj vadīt kosmosa spēkus. Tas pats likums vada 

jaunrades nostiprināšanos tālajās pasaulēs. 

83. 

Nesatricināms ir Kosma paustais likums. Jaunradē nostiprinājas visu enerģiju 

apmaiņa. Dabu un cilvēka garu var ierakstīt vienā un tanī paša lappusē, kas pierāda 

tiekšanos jaunradīt. Jaunrades spēks bez apziņas nespēj attīstīties izplatījuma 

apmēros. Un šī apziņa atzīst pretestības pārvēršanu kā progresējošu spēku. 

Kosmiskais Magnēts spēj pievilkt radošās uguns apziņai tāpatīgo. Jo Kosma  Saprāts 

rada kā uzticīgs radītājs. Un cilvēkam tāpat jākalpo Kosmosam. Cilvēks zina, kādu 

trauksmību dzīvība nes savā plūsmā, savā Bezrobežīgā Saprātā. 

Celtniecība, kas netraucē Kosmisko Magnētu, var sākt izveidot jaunas formas. 

Gadījums nav tas pamats, kas Magnēta iedarbināts, tikai Saprāta vēriens risina 

celtniecības vitalitāti. Strāvas, kas sakopo smalkās enerģijas, iznēsā pa visu 

izplatījumu iededzinošās ugunis. 

84. 

Cilvēces progresu nevar vadīt gadījums. Cilvēce neapzinās to likumu, kas veido 

kosmisko dzīvi. Senatnes Mācība, kas pīšļus atzina par zemes piederumu, aizrādīja uz 

cilvēka radniecību ar stihijām. Cildenā Mācība zināja, ka elementu sadalīšanās noved 

pie galīgas savienošanās. 

Kosmiskais Magnēts ceļ gadu tūkstošiem un jo tīrāka matērija, jo jaunais sasniegums 

augstāks. Agni Joga garā rada augšupejošu garīgo pakāpi, kas Kosmosa Saprāta 

nolemta. Kad gars spēj sadarboties ar augstākajām enerģijām, Mēs sakām – Kosmiskā 

Magneta dzīvība atzīta. Kad uguns radošā enerģija paliek nepieņemta, Mēs sakām – 

dzīvība noraidīta. Dzīvība, patiešām noraidīta, un Mēs, Arhāti, tik augstu vērtējam šīs 

iekšējās uguns izpausmi, kas spēj ietvert visu. Mūsu uguns spēj iededzināt ikvienu 

jaunrades liesmu. Kosmosā ir daudz varenu likumu, komplicēta, bet cildena kļūda. 

Komplicētība un progress iet kopā. Tikai mūžīgā spriegumā iespējams sasniegt 

nolemto pakāpi, un sāpes nesīs prieku. 

85. 

Cilvēce dažādās attīstības pakāpēs pazina Kosmiskā Magnēta spēku. Mijattiecības 

starp visiem kosmiskiem spēkiem un cilvēku tika atzītas vissenākos laikos. Cilvēks – 
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kosmiskās enerģijas daļa, stihiju daļa, saprāta daļa, augstākās matērijas apziņas daļa. 

Tāpēc, kad spēks tiek piešķirts aktīvam veidolam, kas izriet no kosmiskā grauda, tad 

kosmoss gaida transmutāciju, kurai jāveicina gara pārveidošanās. Es, protams, atzīstu 

izplatījuma uguni, kā visaugstāko pārveidojošo stihiju. 

Cilvēcei jāsaprot, ka eksistenču nomaiņas nav tikai čaulu nomaiņas. Jo pārveidošanās 

vēl nedod pilnīgi gatavu veidolu. Un kad Kosmiskais Magnēts aicina uz nomaiņu, tas 

nozīmē, ka pārveidošanās rada jaunu pakāpi. Kad gan cilvēce iemācīsies saprast, ka 

patiesība pievieno Magnētam, kad ved pie brīnišķīgā principa apstiprinājuma? Pastāv 

Zemes sākotņu eksistences likums. 

Atrodot apstiprinājuma un spirāles pārveidošanās graudu, kulminācijas ceļš top par 

psihodzīvības jaunrades liecinājumu. Šo punktu meklējiet bezrobežīgā trauksmībā. 

86. 

Kosmiskā Magnēta darbība pielietojama noteiktā veidojumā. Ne vien jaunrade ar 

vienkārša pievilksmes principa palīdzību, bet jaunrades pamatā jābūt tāpatības 

principam, kuru atbilstīgi viņa izsmalcinājumam pārvalda pats Augstākais Saprāts. Ko 

Magnēta principa spēku harmonizācija izpaužas visās norisēs un visprogresīvākajās 

formās. Gars tikai neskaidri spēj saprast kosmiskās saplūsmes skaistumu. Vareno 

Sakramentu spēj ietvert gara dziļa izpratne. Patiesība apstiprināta kopš tā laika, kad 

apziņa, brīvi paplašinot savus uzdevumus, spēja saskarties ar Augstāko Sākotni. 

Brīnišķīgi ir pavedieni, kas izriet no viena gara grauda! Pavedieni, kuri noauž 

dārgumu, kas plaukstot Valdoņu Pavēlei noved pie Viņiem. 

Tā tiek kaldināts dzīvības apstiprinājums. 

87. 

Dzīvības principa būtība ir tik komplicēta, ka cilvēcei jāpadomā par Kosmiskā 

Magnēta likumu. Komplicētība ir tik augsta, ka būtības priekšstats pieskaras pašam 

Esamības nozīmes apstiprinājumam. 

88. 

Pasaules pārkārtošana neatkarājas no cilvēces jaunrades, bet tomēr nevar sacīt, ka 

cilvēce izslēgta no izplatījuma pieaugošā spēka. Sakars starp cilvēku un kosmosu ir 

nepārtraukts, tāpēc esošais izpaudīsies tajās formās, kādas nolēmis Kosmiskais 

Magnēts. Bet esošais izpaužas arī cilvēkā un vai nu virza viņu pretīm Magnētam, vai 

ir bremzēšanas simbols. 

Tas, kas kā radošs stimuls ielikts pamatā, atradīs sev pielietojumu, bet darbība saistīta 

ar cilvēka karmu. Ja Augstākais Saprāts darbībai nolēmis stihisku nomaiņu, tad 

jāsaka, ka nomaiņa ir nepieciešama. Bet šajā nomaiņā ir viela, kurai attiecīgajā 

celtniecībā savs uzdevums. Kad izplatījuma uguns ieplūst zemes slāņos, tad jāsaprot, 

ka notiek īsta sadarbība. Jo Kosmoss ir vienbūtīgs un cilvēks ir viņa traukšanās labākā 

daļa. Tāpēc nevis nodalīšanās, bet apvienošanās. Tāpēc nolemtais realizēsies vai nu 
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radošā Magnēta izmērījumā, vai arī cilvēka saņemtā daļa izveidos strāvu; tā 

savstarpēji traucas varenie spēki. 

Mēs esam bijuši liecinieki, ka vienas strāvas pārsvars izjauc līdzsvaru, tāpēc nevis 

valdonīga pakļaušana, bet spēku saplūsme! 


