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219. 

Mierinājums ir Bezrobežībā un Augstāko Spēku pastāvīgās klātbūtnes apzināšanā. 

220. 

Kosmogonijai jāmodina diženas domas. Ja neapzinīgās tautas Dievs sēd niecīgas 

lodītes malā, tad augot gars raugās Bezrobežībā, rotādamies ar neaprobežotas atziņas 

prieku. 

Nepazemojiet Bezrobežību! 

221. 

Bezrobežības izpratne neatrauj cilvēku no zemes. Jaunu iespējamību atklāšana 

neatrauj cilvēku no zemes. Sacītais par Jogu Samiamu nav izdomājums, bet kosmisko 

spēku apstiprinājuma nostādījums. 

222. 

Garā pieņemiet Bezrobežības jēdzienu. Apziņā nostipriniet Bezrobežību. Visu domu 

pielietojiet plašā apmērā. Visur parādīta šī izplatījuma Uguns svira. Valdoņu roka 

darbojas visā bezrobežīgajā apziņā, tāpat arī jūs kāpiniet tiekšanos. Kur gan nedzīvo 

izplatījuma Uguns? Vai gan jūtziņa neapliecina radītāja jēdzienu mūžīgi kūsājošā 

mīlestības avotā? Mums norādīts simbols – mīlestības avots. Vai gan mūžībā un 

Kosmosa darbībā neizpaužas bezrobežīgs darbs? Vai gan mūsu tieksmē palīdzēt 

cilvēcei nav ielikts palīdzības mūžīgi dzīvais kodols? 

Mūžīgi uz priekšu virzītāji, mūžīgi trauksmīgi, mūžīgi augšuptieksmīgi, mūžīgā 

sardzē stāvētāji, Patiesības apliecinātāji, Pasaules Mātes daiļā pavediena sargātāji, 

bezrobežīgā skaistuma bruņās, nezināšanas tumsas izkliedētāji, cilvēces mājoklim 

zvaigžņu mirdzumu solītāji – tā ejiet, sacīdami – “Pasaule, gribu saņemt visas tavas 

veltes, sasniegumu kausu gribu piepildīt. Valdoni, gribu Tavu Pavēļu Gudrības kausu 

izdzēst. 

Atļaujiet Mums paust vareno spēku sniegt palīdzīgo Roku. Pievilksmes likums ir visu 

atzīts. Kāpēc nepielietot dzīvē šo vienkāršo nosacījumu. Prieka magnētiskā strāva spēj 

pievilkt no izplatījuma prieku. Bet tumsības doma rada smagu mākoņu slāņus. Mēs 

galvojam par domas pievilksmes pareizību. 

Cilvēces novirzīšanās no garīguma neveicina evolūciju. 

223. 

Cilvēki bieži neizprot – kas gan atrodas aiz apziņas? Protams, cilvēku izpratnē 

apziņas jēdziens visai šaurs. Tas tāpēc, ka atzīta tikai redzamā pasaule. Zināšanā arī 

ierobežojums – iegūs redzamību, ja paplašināsim robežas. Bet ielūkosimies aiz 

cilvēka apziņas un zināšanas robežām, tad atradīsim kosmiskās izpratnes sīku 

graudiņu. Cik lielisks ir plašais apvārsnis! Cik varena izplatījumu caurstrāvojošā 
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doma! Kā saskarsme ar Bezrobežību atklāj jaunus ceļus! Meklējiet šos dārgumus, 

tajos jūsu augšupejas ķīla. Kam gan derīga zināšana, kas noved pie slēgtiem Vārtiem, 

uz kuriem zīmē – vairāk nezinām? Zināšanas ierobežošana – kaps! Tāpēc 

iedziļinieties Bezrobežībā! Apziņas ierobežojums – gara nāve. 

Nav jāizpēta tautu tikumu, bet apziņas būtība. Kad iemācīsimies izjust vadu no 

Bezrobežības, tad cilvēki lūgšanas vietā pavēlēs elementiem. Tad nevis “Dievs” 

strādās mūsu labā, bet mēs palīdzēsim sev ar darbu un psihisko enerģiju. 

Kāpēc pasaulē pastāv paraša vajadzības gadījumos pielūgt kosmiskos spēkus? Kāpēc 

tad mostas tiekšanās uz Bezrobežību? Kāpēc tad tiek atzīti tā dēvētie pārdabiskie 

spēki? Ieteicu izrunāt Pasaules Mātes vārdu nevis kā simbolu, bet kā varena spēka 

devēju. Ieteicu griezties pie Bezrobežības Avota, nevis kā pie simbola, bet kā pie 

Mūžības, kā pie skaistuma mūžīgā radītāja un blīves veidotāja. 

224. 

Pasaules Mātes Kosmiskā Elpa caurstrāvo visu. Patiesi, viss ir tās caurstrāvots. 

Dzīvība, sākot ar sīkajiem puteklīšiem līdz neaprēķināmiem lielumiem kustas un elpo 

šīs Elpas ietekmē. Kā gan lai neatzīst spēku, kas rosina Visumu! Kā gan 

neiedziļināties pārdomās par Esamības būtību! Iedziļinieties kosmiskās enerģijas 

ritmā un izprotiet evolūcijas ritmu. Evolūcijas būtība ir nemainīga un tikai 

Bezrobežības izmērojama. 

Jūs, kurus biedē beigas, paverieties Pasaules Mātes mirdzumā un nostiprinieties 

evolūcijas izpratnē. Nebeidzami ir sūtījumi no Kalniem. Nebeidzami ir tālo pasauļu 

galvojumi. Neizsmeļamas ir neredzamo un redzamo sfēru dabiskās bagātības. 

Jūs, kuru biedē beigas, paverieties uz visām četrām pusēm un sakiet – jaušam 

Bezrobežību! Augstumi un dziļumi ir jūsu avoti. Bezgalīgas ir šo avotu strāvas. Ja 

cilvēki prastu uztvert šīs Bezrobežības mūžīgi plūstošās strāvas, tad, patiesi, dzīvības 

laboratorija būtu izprasta. 

Sākas Uguns Ēra, rodiet drosmi un saprātu to saņemt. Zalkša simbols, kas iekožas 

savā astē, ir evolūcijas procesa aplis. Spirāle piemērojama augšupejas ceļam. 

Jūs, kurus biedē beigas, nostiprinieties Gaismas spirālēs un izplatījuma uguns spēkā! 

Sacīsim – brīnišķa ir Kosma Elpa! 

225. 

Skanēt ritmā ar Kosmu, nozīmē apzināties visu Bezrobežības majestātiskumu. 

Evolūcijas ceļš apstiprina trīs sākotnes. Sāciet pierādīt galvojuma izpratni. 

Nepierādiet vienaldzību pret to Avotu, kas uztur jūs un visu esošo. Iedziļinieties un 

jūs atskārtīsit, ka cilvēces svētvaroņi bagātinājuši savu psihisko enerģiju, saplūstot ar 

Bezrobežību. Bezrobežīga bija viņu ekstatiskā tiekšanās uz augstāko skaistumu! 

Bezrobežīgs viņu varoņdarbs dotā Nolikuma labā! Sacīju – saplūsme ar kosmisko 

ritmu dos esošā sintēzi redzamajā un neredzamajā. 
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Kārtējie kulti parādīja sintēzes simbolu, bet jēdzienu izkropļojot palika tikai seno 

mistēriju nežēlīgs fanātisms. 

Iepriekš nosacīt kosmisko parādību nevar, bet izraisīt kosmisko viesuli – var. Tāpat 

iespējams izraisīt no izplatījuma mūsu planētai vajadzīgos elementus. Līdzīgi tam, kā 

divi asmeņi ietriecas plecu lāpstiņās, spēj atvērties arī centri plaušu apvidū, tie 

kontrolē prānu. Šos starus Mēs sūtām tikai augstākajiem gariem. Šis eksperiments nav 

pieejams tiem, kas nav atskārtuši Kosma skaistumu un spēku visā pilnībā. Šim 

kosmiskajam eksperimentam atbilst tikai jūtziņa. Tāpēc sakiet – Apliecinu, patiesi, 

Bezrobežības skaistumu! Valdoni, gribu izjust Kosma majestātiskuma pulsa sitienus! 

226. 

No kurienes gan uzplūda vilnis, kas aptumšoja apziņu? “Religarē” – tā sacīts jau 

senatnē. Cēlonības un seku īpašība – Visuma kohēzijas likums, attiecināms uz to pašu 

saistību ar Bezrobežību. Nesaraujamām saitēm cilvēce saistīta ar kosmosu. Nav grūti 

saskatīt to nesatricināmo punktu, kur viss sastopas – zemes uzkrājumi un augstāko 

sfēru noslāņojumi. Kosma griba liek tiekties citam uz citu. Viss tiecas uz kopēju 

jaunradi. “Religarē” reliģijas veidā dots cilvēcei, lai apvienotos, lai attīstītu vienkopu, 

lai atzītu pastāvošo Sākotni, kas satur visus Esamības principus un rada mūsu laimes 

būtiskumu. 

Visuma saistība ar visām augstākajām sfērām jāietver apziņā kā nākotnes augstāko 

pamatu progresa glābiņa enkurs. Uzskatāmāko jau atraduši paši zinātnieki, bet vēl 

daudz kas nav saskatīts. Nav aizliegts cilvēcei smelt no izplatījuma, bet kaitē 

aizsprieduma princips. Zemes magnēts attiecībā uz ābolu visu atzīts, bet Bezrobežības 

varenākā Magnēta atzīšanu gremdē tumsonība. Izplatījuma ozons un tālo pasauļu stari 

ietekmēs planētas būtību uzkrāt jaunas enerģijas. 

227. 

Dzīvības ceļu kosmisko plašumu nosaka Bezrobežība. Senatnē reliģijas simbolus 

saņēma no Kosmosa krātuves. Kulti norādīja Kosma “Radītāja” uzdevumu. Labāko 

kosmisko tēlu deģenerācija simbolizē Mūsu noliegsme. Tur, kur vēl godināšanas 

elements, tur jau ieviesusies primitīvā gara apziņa. Tikai apziņa un bezrobežīgo 

kosmisko spēku saprātīga atzīšana iemācīs cilvēci tos pielietot. 

Valdoņa Gautamas Budas Mācība apliecināja, ka tumsa Gaismai nav bīstama. 

Uzvarošā Gaisma visu absorbē. Tāpat arī kosmiskā uguns caurstrāvo visu, visa tā ir 

būtiska un varena, un viņas spēks ir bezrobežīgs. 


