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169. 

Kad tiekšanās uz personīgo pārspēj tautas tiekšanos, tad nekas nespēj iekustināt 

apziņu. Tāpēc personīgās tieksmes sasprindzina sviras, kas apliecina kosmiskajam 

spriegumam pretēju spriegumu, kad ienaidnieks piesātina izplatījumu ar savām 

iekārēm, tad Kosmiskais Magnēts sasprindzina savas sviras. Tā top Bezrobežība! 

170. 

Kosmiskā Magnēta orbītā atrodas visa kosmiskā evolūcija. Kosmiskā Magnēta 

jaunrade ir atkarīga no šiem uguns piesātinātiem spriegumiem. Katra darbība satur 

ugunīgo piesātinājumu, un uguņu un tiekšanās atbilstībā ielikts viss radošais process. 

Tāpēc garam jācenšas izpazīt savas ugunis, un ja viņš radīs atbilstību starp kosmisko 

plūsmu un savu traukšanos, viņš var kļūt par Kosmiskā Magnēta līdzstrādnieku. 

Tāpēc garam vērīgi jāseko magnētiskajām strāvām un jāievirza savas ugunis. Tik 

apzinīgi garam jācenšas izveidot savu ugunīgo orbītu. 

171. 

Vispārīgā Labuma sasniegumi apstiprinās Kosmiskā Magnēta plūsmas meklējumos. 

Tikai tad, kad gars spēj saskarties ar Kosmisko Vadu, viņš var tiekties izprast 

Augstāko Likumu. Kosmiskā Magnēta plūsma nes izplatījuma uguni, kas liek skanēt 

Kosmiskajam Magnētam. Tāpēc katra iespējamība, kas iet ar Kosmisko Magnētu, 

iegūst Vispārības Labumu. Jo attīstība tiek dota kā tiekšanās meklējumu iespējamība. 

Tāpēc Vispārības Labuma atslēga slēpjas gara meklējumos. Tā katra spēcīga 

saspringtība dod Vispārības Labuma atslēgu. 

172. 

Upura likums prasa no cilvēces labāko elementu velti. Kad cilvēka gars sapratīs, ka 

tiekšanās uz augstāko sasniegumu ir visnepieciešamākā darbība, tad viņš piesaistīsies 

Kosmiskajam Magnētam, un upura jēdziens apstiprinās Kalpošanu Augstākajam 

Saprātam. Kosmiskā jaunrade evolūcijā pielieto visspēcīgākās sviras, un gars izjūt 

labāko enerģiju pielietojumu. Kad dzīves apziņas nostiprinājums atmodina jūtīgo 

izpratni, tad upura likums jāizprot kā augstākais sasniegums. 

173. 

Apvienotās sirds jaunrade pievelk visus spēkus. Apvienotā gara jaunrade pievelk 

visas labākās enerģijas. 

Pat visi izgudrojumi apvienības spēka piesātināti. Kāpēc gan varenā plāna jaunradi 

neatzīst kā piesātinājumu ar apvienības impulsu! Tā visas spēcīgās enerģijas 

izveidojas saskaņā ar Kosmiskā Magnēta pievilksmi. Trauksmīgais gars atrod ceļu uz 

saskaņu. Tā darbojas izplatījuma piesātinājums. 
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174. 

Kad cilvēki iemācīsies cienīt Kosmiskos Likumus, tad, protams, Kosmiskais Magnēts 

norādīs ceļu uz piepildījumu. Šī likuma iejūtīga izpratne spēj darīt cildenāku visu 

cilvēci. Varenais likums spēj atmodināt visas cēlākās tieksmes. Tīrā, cēlā mīlestība 

piešķir garam cildenumu, kas spēj pārveidot cilvēku. Var viegli iedomāties, kā 

izpaudīsies visas cildenās jūtas, ko izraisījusi apvienotā sirds. 

175. 

Apziņa, kas tiecas nostiprināt gara atmodu, spēj uzvarēt katru gribu, kas ved cīņā pret 

garu. Bet tumsas spēki un tumsonīgie noliedzēji nepiesliesies šādam apstiprinājumam. 

Jātiecas iesaistīties tajās plūsmās, kas iet ar Kosmisko Magnētu, jo tik daudz 

postīšanas ap avotiem, kas ierauj garu savos virpuļos. Virpuļa spirāle rauj uz dzelmi, 

bet garīgās augšupejas spirāle virza augšup. Tāpēc jāparāda apzinīga pieeja 

notiekošajam, jo garīgajai atmodai ir daudz nozīmju. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli 

trauksimies pa sirds un gara spirāli. 

176. 

Nobeiguma aplis ir Augstākā Pavēle. Piepildījuma aplis dod savu Pavēli arī 

Ugunīgajām Tiesībām. Piepildījuma aplis ir Kosmiskā Magnēta augstākā jaunrade. 

Tāpēc visas Pavēles un notikumi sakoncentrējušies tagadējā laikā. Tā pēc gaišās 

Pavēles visus savus spēkus sakāpina arī šīs Pasaules kungs. Tādēļ Kosmiskās Tiesības 

ieviešas dzīvē. Piepildījuma apļa apzināšanās atklāj daudz pasākumu, kas piesātina 

Pasauli ar Gaismu un tumsu. 

177. 

Ja garā gaiši deg Esamības Pamatu izpratne, tad arī dzīves bezdibenis neliekas 

neiespējams. Ja sirdī deg varoņdarba apziņa, tad arī nākamība liekas tuva. Apvārsnis, 

kas ietver Pasauli visā tās izveidojumā, sapratīs visu pārejošo un šķietamo Maiju. 

Izplatījums piesātināts ar Uguns jaunradi un nākotnes izveidojumiem. Pārejamības 

zināšana dos atrausmes izjūtu no Zemes un aiztrauks garu tajās sfērās, kur cilvēks, 

patiesi, mājo savā ugunīgajā būtībā. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli trauksimies apgūt 

izplatījuma enerģijas, kas palīdz garam pāriet neizpratnes bezdibeni. 

178. 

Redzes loks, kas ietver tikai aprobežotus jēdzienus, vienmēr nošķir cilvēku no Kosma 

Augstākajiem Principiem. Kosma Vienība var virzīt garu uz uguns vērošanu. Apziņa, 

kas pievērsta Vienības Principam, spēj izprast ķēdi, kas apvieno visus augstākos 

jēdzienus. Var apgalvot, ka sabrukums ir to izpausmju cēlonis, kas skalda visus 

ugunīgo principus, bet, pastāvot kosmisko parādību daudzveidībai, visas celtniecības 

pamatā ir ugunīgā Vienība. Tā, lai ieviestu daiļumu un Augstākos Principus, vajag 

ugunīgi izprast Vienības varenību. 
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179. 

Kosmiskais Magnēts ir Kosmiskā Sirds jeb Gaismas Hierarhijas Kosmiskā Saprāta 

Apziņa. Kosmiskais Magnēts ir saite ar Augstākajām Pasaulēm pēc Esības pavēles. 

Mūsu sirds saite ar cilvēces Lielo Skolotāju Apziņu un Sirdi ievada mūs varenajā 

Kosmiskā Magnēta strāvā. 

180. 

Nekad un nekur, protams, netiek prasīts, lai visi dzīvotu ciešās kopmītnēs. To vajag 

saprast plašāk. Visas darba kopas taču nedzīvo kopā. Tās apvienojas kopējam darbam, 

bet personīgā dzīve un mājas dzīve norit atsevišķi. Kopējā darba jēdziens neprasa arī 

obligātu fizisku apvienošanos. Otrādi – lielāka burzma nav vajadzīga. Katram 

laikmetam savas prasības un nosacījumi, un pilnīgi atgriezties pie vecām formām nav 

iespējams. Tā arī Valdonis Budha savās vienkopās noliedza fizisko burzmu, un 

skatījās, lai katram vienkopniekam būtu sava atsevišķa istabiņa. Viņa vienkopās 

nebija pat kopēju maltīšu. Visi bikšu ēda vienatnē. Sanāca kopā vienīgi darbam un 

garīgām pārrunām. Kopdzīve iespējama vienīgi tad, ja dalībnieku auras pilnīgi 

saharmonizētas, bet tas reti sasniedzams. Tāpēc, ja jūs vēlaties izvest kopdzīves 

mēģinājumu, dariet to pēc iespējas vienkāršāk, nesaistot sevi ar noteikumiem un, 

galvenais, ievediet viskāpinātāko darbu un bruņojieties ar bezrobežīgu pacietību un 

iecietību. Kooperācijas principu var likt lietā daudzējādi, neprasot kopdzīvi. 

Kopdzīves mēģinājumu varētu izdarīt uz īsu laiku vasarā. 

 


