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228. 

Tas, kurš sevi ieskata par nosodītu mūžīgi strādāt, garīgi nogriež sev ceļu uz 

Bezrobežību. Tikai tas, kurš apzinās izvēlētā ceļa skaistumu, spēj apgūt izplatījuma 

uguni. Formula, kas aicina iet ar Kosmosu kāpinātā ritmā, dod labāko dzīves izpratni. 

Kosmoss un mūsu griba simbolizē Esamības apliecinājumu. Gribas brīvība ir tikai 

cilvēka gara izpausmes cildenā iespējamība. Kad izplatījuma uguns virza apziņu uz 

Bezrobežību, tad kāpinās enerģijas trauksmīgas straumes spriegums. Kad izbeigsies 

savrupīgums, tad saplūsme pievērsīsies Bezrobežībai. Visā izplatījumā pulsē viens 

pulss un visam Esošajam ir kopīgs Kosmosa Likums. Jaunrade iecerēta visām 

apstiprinātām dzīvēm un visam izplatījumam. 

Tālās pasaules ir mūsu nolemtais ceļš. Pasaules sola mums varenās Pasaules Mātes 

sapņu plašumu. Un cilvēka garam, kas meklē plašumu, pieejamas tālās pasaules. 

Sacīsim – nepieciešamais var kļūt pieejams un zaudējums var kļūt par ieguvumu, 

tāpēc vērsīsim gribu uz Bezrobežību visā tās skaistumā. 

229. 

Formu pasaule ir neierobežota un attīstīta uztvere un iztēle spēj izraisīt pastāvošajā 

Esamībā daudzveidīgas izpausmes. Ja izpratīsim augšupejas loku visos izplatījuma 

virzienos, tad apgūsim tālo pasauļu izpratni. Kāpēc gan nebagātināt dzīvi ietverot 

apziņā, ka garam, bez mūsu zemes patvēruma, ir dārgumi uz kuriem var tiekties! Tie, 

kas noliedz dzīvi Tālajās Pasaulēs, laupa sev svētīgus labumus. Kāpēc gan neatzīt, ka 

pasaules iekļaujas ķēdē, kas sākot no iedzimšanas, iesaista nebeidzamā evolūcijā? 

Jaunrade, kas tiecas pa augšupejas loku, rada līdzīgi kosmiskai ugunij. 

Kāpēc gan ierobežot Kosmu tikai ar vienu zemi un domāt, ka Kosmoss devis 

cilvēkam tikai vienu patvērumu? Iesim pa augšupejas loku, sadarbojoties ar tālajām 

pasaulēm. Gars zina, ka jāpadziļina nākošās stadijas jaunrade un sekas. 

Palūkosimies no tālajām pasaulēm uz mūsu Zemi – šaurums, uz garozas vaimanā 

cilvēka gars! Ielūkosimies tālajās pasaulēs no mūsu planētas – Bezrobežības plašums, 

līksmo gars! 

Pieņemiet padziļinātos, sagatavotos, svētītos ceļus! 

230. 

Kosmiskā uguns un tās enerģijas, kas ieplūdinātas visā esošajā radniecībā apvieno 

visu. Ne elementos un viņu kombinācijās pastāv radniecība. Tuva, protams, ir 

nolemto dzīvju radniecība un katra elementa funkcijas, un katras kombinācijas vitālās 

funkcijas ir visa Esošā un Bezrobežības cēloņi. Katrā elementā kosmiskās enerģijas 

tiekšanās paredzēta līdzdalībai mūžīgajā radošajā procesā. Elementa radniecība var 

dot priekšstatu par bezrobežīgajām iespējamībām. 
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Radniecības funkciju pazīšana un Visuma elementu funkciju pazīšana, attiecībā uz 

cilvēka organismu, izveido no mūsu būtnēm kosmiskos līdzstrādniekus. Kosmiskās 

radniecības esamība ir visskaistākā dzīves lappuse. Cilvēku pielietojumā elementu 

īpašību pētīšana dos harmonizācijas zinātni. 

Ja elementiem pievērstu uzmanību kā dzīvības daudzējādām parādībām, tad pirms 

garīguma, būtu iespējams atrast tīra dzīvības principa definējumu. Tiekšanās iepazīt 

elementu radniecību ienesīs prieku Esamībā! Tiecieties! 

231. 

Elementu transmutācija spēj izvērsties neiedomājamos apmēros. Kad mūsu saprāts 

atzīs Bezrobežību, tad varēs pārskatīt visus trauksmīgos procesus. Doma par 

Bezrobežības esamību iespaidos jaunu formu attīstību. Jauni ceļi norādīti tam, kas 

tiecas uz jaunām sfērām. Kad gars meklē tikai vecus ceļus, tad iestājas sastingums. 

Kosmosa atkārtojamība izpaužas kā sabrukums. Cilvēka saprāta atkārtojamība 

izpaužas negribēšanā iet jaunus ceļus. Izplatījuma uguņu spēka kāpināšana dod 

cilvēkam radošu izeju. Domas saskaņotība ar izplatījuma uguņu pieaugumu dod 

diženu kosmisku formulu. Šī formula atklās augstāko sfēru, apstiprinās pasauli. Kad 

cilvēce iemācīsies izprast Bezrobežību, tad dzirde attīstīsies augstāko pasauļu 

virzienā; tad patiesi, tuvosies tālo pasauļu laiks. 


