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181. 

Bieži jums sakām par jaunajiem un jauneklīgajiem. Uz visiem laikiem noteiksim, ka 

šie jēdzieni neapzīmē vecumu. Apziņas jaunums un traukšanās jauneklīgums; nav 

nozīmes bārdas garumam; nav vērtīgs arī mazgadības apliecinājums. Traukšanās 

liesma nav atkarīga no ķermeņa. Pirmatnējā substances magnēts izteicas ārpus 

kārtējām izpausmēm. Protams, magnēta jēdziens pārsniedz fizisko sfēru. Pielietojiet 

magnētu psihiskā sfērā un rezultātā saņemsit vērtīgāko novērojumu. Ideju asociācijai 

ir zināms pamatojums magnētiskā vilnī. Izsekojot magnētisko viļņu virzienu, 

iespējams noteikt ideju kustību tajā pašā virzienā. Ideju kādība var būt dažāda, bet 

viņu izplatīšanās tehnika būs līdzīga. Magnēta un domāšanas sakarības 

vispārpazīstamais eksperiments gaiši liecina par fiziskās neredzamās enerģijas ietekmi 

uz psihisko procesu. Magnētu kādība dažāda, tos iespējams noskaņot līdzīgi 

instrumentam. Magnētisko viļņu garums ir neiedomājams. To iedarbība uz cilvēkiem 

nav atkarīga no vecuma, bet gan no psihiskās traukšanās. Tādiem pētījumiem 

magnētiskie viļņi noder kā neparasts vadītājs. Tā Mēs sākām ar tālajiem horizontiem 

un beidzam ar to pašu tālo cilvēces uzdevumu. 

Ievērojiet – izklāstīšanas sistēma pastāv nevis vienmulībā, bet vienas un tās pašas 

traukšanās daudzveidīgu stāvokļu spirālēs. 

Domājiet par magnētiskiem viļņiem un psihisko traukšanos. 

182. 

Jūs iededzināt gaismekli, un tūdaļ no tumsas uz to traucas liels daudzums kukaiņu. Jūs 

apstiprināt psihisko enerģiju un nekavējoties pievienojat tai dažādus apstākļus, mazus 

un lielus, gan tālus, gan tuvus. Psihiskā enerģija ir īsts magnēts. Daudzi izbrīnīsies 

uzzinot, ka metāla magnēts un psihiskā enerģija ir vienas enerģijas virzīti. Šo apziņas 

pamatenerģiju izplata uguns stihija it visā. Dažreiz tā nav uztverama, bet bieži vai nu 

kosmiski virzīta, vai attīstītas apziņas apkopota, un tad pat pavirša novērošana var 

konstatēt jaušamas sekas. Tā var savienot vispretējākos novadus uz vienu sākotni. Kā 

gan nesaprast, ka pasaules enerģiju plašajā skaitā, dažas no tām iedarbojas uz 

neparedzētiem centriem, tādējādi savienojot dažādas dabas valstis? Tā akmens tuvojas 

cilvēka apziņai. 

Protams, pašreizējā zinātne izvairās izskaidrot magnēta būtību. Apziņas viļņi kā 

okeāna straume, iezīmē izplatījumā veidojumu tēlus. Maz tiek novērotas magnētiskās 

strāvas visdažādākajās substancēs, bet cilvēces masu doma jau pazīstama. 

Kā lipīgi dīgļi no neredzama cēloņa izplatās vienādas domas, kaut tās sakopo, 

sasprindzē un pastiprina. Tie, kas lika magnētu uz galvvidus, lai padziļinātu apziņu, 

pazinuši dižās Mācības paliekas. Savācot magnētiskus viļņus no dažādiem novadiem, 

viņi pastiprināja savas psihiskās enerģijas krājumu. Var tiešām apvienot vairākas 

strāvas un gūt apziņas atjaunošanos. Tādēļ jāiemācās vispirms pielaist, tas ir pirmais 

noteikums apziņas attīstībai. 
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183. 

Vai gan cilvēce padomā par savu sakaru ar pasaules dzīvi? Pasaules notikumu plūsma 

ir negrozāma un nepārtraukta. Sakars starp cilvēku un pasaules procesiem izpaužas 

magnētiskās norises mijattiecībās. Tāpēc cilvēks nevar sevi izdalīt no visa kosmiskā 

procesa kā patstāvīgu lielumu. 

Kad pasaules dzīve tiecas iesaistīties kosmiskajā pievilksmē, tad visi magnētam 

pievilktie elementi, darbojas kā dzīvi rosinoši spēki. Tāpēc savstarpējā pievilksme dod 

kosmiskās pievilksmes formulu. Magnēta darbība nemitīgi pievelk, tā pasaules dzīve 

virza cilvēci uz Bezrobežību. 

184. 

Molekulu kustība ierosina tāpatīgo enerģiju strāvu vibrāciju. Kosmiskie graudi 

piesātinās ar kustīgo molekulu vibrāciju enerģijām. Runājot par kosmiskajiem 

graudiem, jaunradi var nosaukt par apziņas Magnēta stāvokli. Kad enerģijas tiek 

pievilktas tāpatīgam centram, iespējams atrast šādas pievilksmes cēloni. Vienalga, vai 

enerģija nosaukta par impulsu vai viesuļveidīgu kustību, tās pamatā būs apziņa. 

Protams, kad būs iespējams raksturot enerģiju, kas strauji tiecas apvienoties, tad 

Magnēta tieksmes nostiprināsies. 

Magnēta tiekšanās pievelk visas dzīvības manifestācijas. 

185. 

Enerģiju kombinēšanās ir kosmiskais jaunrades darbs. Kad divas enerģijas pievelk 

viena otru, tad izveidojas tieksmīgā Magnēta kombinācija. Ja radošo principu 

iespējams saskaņot ar Kosmiskā Magnēta principu, tad iespējams arī saskaņot 

tiekšanos ar pievilksmi; tāpēc trauksmīgo enerģiju nostiprinājumu izplatījumā nosauc 

par Kosmiskā Magnēta ievirzi. Tā kombinējas visas kosmiskās izpausmes, un Kosma 

jaunrade kāpina enerģiju strāvu spriegumu. Sasniegtais spriegums apvienojas ar 

izplatījuma uguns spriegumu. 

Stari, kas izveidojušies izplatījumā, rada savas paralēles, un visu spīdekļu aktivitāte 

sasprindzina sfēras ar visām enerģijām. Stari kā impulss ir visu izplatījuma 

manifestāciju pamatā. Kosmiskā Magnēta spēka impulss ierosina visu enerģiju 

dzimšanu. 

Tā visas bezrobežīgās iespējamības piesātina izplatījumu! 

186. 

Magnēta kombinācijās ieplūdinātas visspēcīgākās norises. Protams, kad Saprāts 

apvieno dažādas enerģijas, tad spēki apkopojas un rada spēcīgu enerģiju. Kosmisko 

staru izpausme ir enerģiju traukšanās, kuras atsaucas uz Magnēta pievilksmi. Visums 

ir pilns šādām izpausmēm. Radošais princips apkopo steidzīgās enerģijas un ievirza 
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gultnē visas izpaustās enerģijas, tāpēc katra enerģija saspringst radošā spriegumā. 

Jaunrades principa Magnēts ir bezrobežīgs! 

187. 

Kad apakš zemes uguņu pievilksme fokusam nostiprina zemes garozas līdzsvaru, tad 

nav jāaizmirst psihomagnētiskie spēki, kuri nodibina pārzemes sfēru līdzsvaru. 

Kādi avoti darbojas kā psihomagnētiskie spēki? Ir trīs šādu spēku avoti: Izplatījuma 

uguns, Spīdekļu stari un garīgais magnēts. Tāpēc var sacīt, ka garīgā magnēta strāva 

izpaužas kā Adepta un Agni Joga jaunrade. 

Izplatījuma uguns nostiprina katru enerģiju. Spīdekļi apstiprina uguns kosmisko 

avotu. Lūdzu ticiet Agni Joga radošajiem spēkiem. Ja redzētu gara un sirds darbību, 

tad patiesi, atskārstu magnēta jaunradi. Kad apziņa ietver mentālo procesu, tad zūd 

robeža starp fizisko un astrālo. Kosmiskā jaunrade ir patiešām tik neredzēti skaista! 

188. 

Magnētiskās bultas novirze pievelk sastapto vibrāciju. Cilvēka magnēta augšupeja ir 

atkarīga no magnētiskas noslieces un izplatījuma uguns atbilstoša spēka. Kad 

notikumi paātrinās, tad kosmiskās pievilksmes saatiecības nozīme paplašinās. Cilvēka 

apziņa iespiežas ugunīgajos fluīdos, un tāpēc paātrinājums iespējams. 

Kad cilvēka rupjās formas nespēja iekļūt skaidrajās sfērās, tad pagarinās visi 

evolūcijas riņķi. Bet tagad, kad apziņa izsmalcinājusies, kaut arī materiāli, cilvēcei 

tomēr izprotama sfēru sadarbība. 

Kad attīstīsies jūtziņa un gara zināšana, tad cilvēce izpratīs apziņas nozīmi un 

pazemes un pārzemes sfēru atbilstību. Gara saprašana, patiesi, vadīs uz nākošo 

pakāpi.  

189. 

Izplatījuma magnetizācija notiek pateicoties visu uguņu pievilksmei. Spīdekļu stari 

pievelk visspēcīgāk. Bez šiem spēkiem magnetizāciju sekmē abpusējā pievilksme. 

Tāpēc magnetizācijas īpašība attīstās savstarpējā jaunradē. Tā Kosmosā visas 

enerģijas jaunrada, savstarpēji magnetizējoties. Trauksmīgā un uztverošā enerģija ir 

atkarīga no pievilksmes potenciāla, un kad radniecība stipra, arī kombinācija būs 

skaidra. Tādējādi gars – uztvērējs piešķir enerģijas tieksmei kādību. Tāpēc tikai 

magnetizācijas kādība dod sekas. Tāpēc bezrobežīgs ceļš magnitizējas spēka 

apskaidrots. 

190. 

Katru garu sasprindzina ticības spēcīgais impulss. Tikai šis impulss dos cilvēkam 

iespēju iekļūt augstākajās sfērās, un pirms to sniedz, garam jāpildās ar traukšanos. 

Tāpēc, kad cilvēks sakāpinājis sevi saspringtā impulsa virzienā, tad tīrās ticības 

likums noved pie Patiesības. Tāpēc kosmiskajā jaunradē ticības likums vada visus 
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pasākumus; zinātnieka ticība, Vispārības Labuma Kalpotāja ticība, Valdoņu skolnieka 

ticība, Valdoņu ticība ir visu piesātinoša un izplatījuma tīrās uguns piesātināta. Tā 

dzimst kosmiskā trauksmība. 


