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191. 

No magnētisko uzkrājumu centriem izplūstošo strāvu izkārtojums izraisa 

atmosfēriskās parādības. Strāvu savstarpējās iedarbības, tāpat kā elektromagnētisko 

parādību likums vispār ir viens un tas pats. Vajadzīgi tikai meklējumi un novērojumi, 

lai bagātinātu cilvēci ar lieliem atklājumiem. 

192. 

Magnētiskās strāvas iedarbojas no lielākiem attālumiem nekā elektriskās parādības. 

Tagadnes aparāti, protams, ir tikai rotaļlietiņas, bet šī zinātnes nozare ir pieejamāka 

nekā atomistiskās enerģijas noslēpums. Pat sīkā magnēta iedarbības spēks ir ļoti liels, 

bet cilvēki nezin pat viņa virzienu un ņem vērā tikai fizisko pievilksmi. 

193. 

Priekšmetu drebēšana var celties arī no psihiskās enerģijas kāpinājuma. Arī Gaismas 

vibrācijas var tāpat atspoguļoties uz apkārtējo. Tā parādās tā saucamais magnētisms. 

Cilvēks ar vibrācijām tiek novests līdzīgā uztveres un saskaņas vienībā. 

194. 

Kosmiskais magnētisms piesātina ikvienu dzīvības norisi. Noteikt vibrāciju fizisko 

attiecību ir mūsu uzdevums, jo tādā veidā varēs noteikt visu izpaudumu atbilstības. Jo 

katra parādība saistās ar smalko enerģiju centriem. Katrs uzliesmojums, katra 

vibrācija atbilst zināmai izpausmei Kosmā. Izpētot šos viļņus, var atzīt, ka sakars 

starp visiem izpaudumiem ir tik spēcīgs, ka iespējams noteikt, kur ir sakars ar 

magnētismu; tā dažādas domas, standartus un tiekšanās apgrūtina dažāds sprieguma 

magnētisms. 

195. 

Magnētu pielietošanas un zemju apstaigāšanas nozīme jums, protams, ar gadiem jau 

kļuvusi skaidra. Tas nav ar māņticību saistīts līdzeklis, bet tā ir staru un magnētisma 

pielietošana, kas šaurākos apmēros jau zinātnei pazīstama. Pat skeptiķi nenoliedz 

personīgu ietekmējumu īpašo nozīmi. No šejienes tikai viens solis līdz stiprajam 

magnētam, kas savienots ar izpausto enerģiju centru. Tāpat nepavisam nav grūti 

saprast cilvēka organisma, šīs spēcīgākās ķīmiskās baterijas garām paiešanas nozīmi. 

Suņi, pat tie, izjūt cilvēka pēdu spēku. Un cik lielā mērā izvēršas šī emanācija, kad tā 

kļūst apzināta! Tāpēc sūtņu nozīme ļoti svarīga un joprojām tiek likta lietā. 

Patiesībā, ir iespējams novērot kur spērusi soli sūtņa kāja un kā magnēts ir iesaistījis 

darbības orbītā veselu apgabalu; tas ir par Dzīvības un Nāves Eņģeļiem. Tālab vērīgi 

jāieskatās notikumos un jāprot saskatīt tajos plašu sistēmu. Ja parastie astrologi 

pamana vareno, tālo notikumu savstarpējās attiecības, tad cik ārkārtīgi pamācoši būtu 

sekot ceļu piepildījumam, zinot to virzienu! 
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196. 

Ugunīgā acs virza gaismas staru, ja tās uzmanību pievērsīs ievērojams priekšmets. Ja 

šis stars nav vienmēr novērojams ārēji, tad tomēr tā magnētisms pievelk apkārtējo 

vērību. Šāda magnetizācija attiecas uz Ugunīgo Pasauli, tā nav gribai raksturīga 

iedvesma, tā ir magnētiska vadība gandrīz pēc parastā magnēta likuma. Tā dzīvē 

ieviešas vareni likumi, un svētība, ja tie virzīti uz labu. 

197. 

Jau minējām, ka dažas tautas apsveicinās, apošņājot viens otru. Sacīs – kāda suņu 

paraša! Bet pat šajā neglītā dīvainībā izpaužas atmiņa par psihisko enerģiju, kad 

cilvēki ar ožas, taustes, dzirdes un redzes palīdzību nosacīja atnācēja būtību. Tagad 

saglabājusies rokas spiediena paraša, kas nav tālu no cita savāda apsveicināšanās 

veida. Cilvēki aizmirsuši par magnētismu un garīgo infekciju. Viņi runā tik daudz par 

higiēnu, bet neapjēdz, ka arī pieskārienam ir nozīme. Sevišķi tagad, kad sasprindzēta 

ugunīgā enerģija, ir ļoti uzmanīgi jānovēro katra ierosinātā strāva. 

198. 

Ikkatrs fizisks pieskāriens satur sevī palielinātā sprieguma aktu. Ikviens dzīvnieku 

dresētājs pazīst pieskāriena spēku. Pat dārznieks izprot augu fiziskās kopšanas nozīmi, 

bet cilvēki savstarpējās attiecībās negrib atzīt uzmanīgu apiešanos. Jau redzējāt, ka 

cilvēka tuvošanās vien jau galīgi izjauc enerģijas ritmu. Ja tik viegli iespējams 

sasniegt tik zīmīgus rezultātus, tad cik ļoti gan vajadzētu izmantot tādas pārliecinošas 

zināšanas. 

199. 

Ļauj nodzerties dzīvā ūdens no tavas gultas galvgaļa – tā bija sacīts kādā senā 

rokrakstā. 

Vēlākie iztulkotāji izskaidroja izteiciena simbolisko nozīmi – dzīvais ūdens nozīmē 

gudrības okeānu, galvgalis nozīmē izzināšanas kalngalu. Lai gan uzrakstam bija 

medicīniska nozīme. 

Skolnieks lūdza Skolotāju ļaut viņam nodzerties magnetizētu ūdeni, kas stāvēja pie 

Skolotāja pagalvja. Ir atrodami daudzi izteicieni par ūdens magnetizēšanu. Senajos 

attēlos var redzēt, kā dzer no trauka vai svēta avota. 

Cilvēki jau sen zinājuši par diviem ūdens magnetizēšanas veidiem. Viens, kad 

magnetizē ar passam (vai pasiem), bet otrs dabiskais veids, kad ūdeni liek gultas 

galvgalī. Pie tam dažu savārgumu gadījumos priekšroku deva pirmajam paņēmienam, 

bet otru uzskatīja par labāku spēku vispārējai uzturēšanai. Tādu ūdeni vai nu dzēra, 

vai ar to apslacināja. 

Stāsta, ka kāda Palmīras valdniece pavēlējusi savām tuvu stāvošām personām 

pārnakšņot pie peldes vajadzībām sagatavotā baseina. Tāpat arī Bībeles leģenda par 
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ķēniņu Dāvidu parāda, cik augstu vērtēti veselīgie cilvēku izstarojumi. Sadzīvē 

izstarojumu emanācijas jāsaskaņo ļoti apdomīgi. Līdzstrādnieku izvēlē palīdzēs 

psihiskā enerģija. 

200. 

Pazīstama ir audumu magnetizēšana. Mēdza sūtīt lakatus vai goda (drēbju) drānu 

daļas. Magnetizēšana notika tais pašos divējādos veidos: vai nu ar passiem, vai šāda 

tērpa valkāšanu. Bija savs paradums dāvināt tērpu no sava pleca. Senie valdnieki 

ieskatīja, ka tādas dāvanas palielinās viņu uzticamības personu padevību. Ir pat 

teiksma, ka šo parašu kādam valdniekam iemācījis gudrs vientuļnieks. 

201. 

Magnetizēšanai ar dabisko paņēmienu ir priekšrocība, tā norisinās bez jebkāda 

sasprindzinājuma un noguruma, emanācijas uzslāņojas bagātīgi un brīvi.   

Jūs jau zināt, cik tālu izplatās izstarojumi. Vecās mājas ar seno iekārtu nepieciešami 

iedzīvoties, lai tur noslāņojušies izstarojumi nekļūtu kaitīgi. 

 


