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232. 

Jau nobriedušus notikumus bieži vajag atgādināt. Tas nav uzmundrinājums, bet 

īstenība. Cilvēki top daudz biežāk vadīti, nekā viņi domā. Bet vēl biežāk viņi 

aizspriedumu plūsmas iespaidā nemaz nedomā. Tāpēc Mēs nevaram nesūtīt 

redzējumu vai sapni tur, kur tas skar tautas labumu.  Patlaban pasaulei sevišķi 

vajadzīgi šādi norādījumi, citādi prāta aptumsums var nogriezt galveno ceļu. 

233. 

Transmutācijas likuma neizbēgamība visu kosmosa manifestāciju apliecināta. Kad 

elementu apvienojums rada savas formulas, tad transmutācijas spriegums ļoti spēcīgs. 

Dzīve, garīgā un fiziskā virzienā, tik saspringta dzīvības enerģiju izvēlē vai 

pārstrādāto ieelpošanā. Transmutācijas radītās enerģijas jaunrada elementu dzīvi. 

Transmutācijas būtība attīstās pateicoties dažādajām kosmiskajām enerģijām. 

Transmutācijas rekordi nostiprina evolūcijas spēku, kas bāzējas izplatījuma ugunī. 

Dzīvības impulsa būtība apstiprināta kā uguns transmutācija. Mēs, Cilvēces Brāļi, 

liecinām, ka Kosmiskais Magnēts apvieno visas enerģijas. Tur, kur tiek ignorētas 

Sākotnes, tur dominē sabrukums. Kur it beigas un sākums? Ar šo formulu varam 

nobeigt, atbildot – harmonijas bezrobežīgajā ķēdē. 

234. 

Kosmiskie raksti izkārtoti visā izplatījumā un kad spīdekļi noteic strāvu kādību 

izplatījumā, tad Matērijas Lucidas traukšanās galvo par evolūcijas sprieguma 

kāpinājumu. Visu principu enerģijas tiecas līdzsvarot nolemtā pasākuma skaistumu. 

Visas trauksmīgās enerģijas joņo izplatījuma uguns viesulī. 

Kad kosmiskais raksts izkārtots evolūcijas nostiprināšanai, tad uz to tiecas visas 

radošas enerģijas. Kosmosā jāliek lietā visas trauksmīgās enerģijas. Cilvēka jaunradē 

jākāpina visas enerģijas. Kad abi jēdzieni būs atzīti kā vienīgais glābiņš, tad sāksies 

augšupejas pakāpe; un vienbūtīgums Kosmosā atklās Bezrobežības sasniegumu. 

235. 

Kosmiskais uzdevums spēj realizēties tikai saspringtība. Tikai tad, spēj realizēties 

kosmiskais uzdevums, kad skan visas stīgas. Nolemtais spēj realizēties tikai tad, kad 

uzdevums pieņem saspringtu veidu. Blīve spēj noturēties, kad Kosmosa pasauli ar 

savu pievilksmi atbalsta blīves velvi. Kad pamati traucē savstarpējo pievilksmi, velve 

sāk nelīdzsvaroti svārstīties. Tā pamati var uzdevumu vai nu nostiprināt, vai sagraut. 

Pamati var vienmēr sasaistīt visdaudzveidīgākās enerģijas. Jo Kosmoss savas 

enerģijas virza pēc polaritātes. Jo pozitīvais un negatīvais izveido kombinācijas. 

236. 

Vai gan transformācija nav visvarenākais process Kosmosā, kad visas formas rodas 

no Matērijas Lucidas un nostiprinās kā augstākā jaunrade Kosmosā? Diženā 

transformācija izveido no smalkajām enerģijām visas visaugstākās kosmiskās 
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manifestācijas. Tā rodas Bezrobežības formas, un evolūcijas gaita bāzējas uz šiem 

uzdevumiem. Visu enerģiju sadarbībā norisinās komplicēta transformācija. Smalkākās 

enerģijas veicina smalkākās formas. Cilvēka gars pierāda līdzīgu tieksmi 

transformēties, bet daudzi neatbalsta to evolūcijas gaitu. Gara transmutācija spēj 

sasprindzināt visu, kas pakļauts evolūcijas progresam. Bet šis spēks ir atkarīgs no 

grauda potenciāla. Visas Kosmosa transformācijas ir izplatījuma Uguns sprieguma 

izpausme. Uguns simbola jaunrade apstiprina Nebeidzamību. 

237. 

Veidot cilvēkus garīgā spriegumā – viscildenākais uzdevums. Cilvēku materiālā 

forma neatbilst pilnīgam evolūcijas uzdevumam. Cilvēka formas izveidošana 

apstiprināta kā visaugstākais kosmiskais uzdevums. Kad visa cilvēce sapratīs, ka 

jākāpina gara jaunrade, tad planēta virzīsies uz priekšu. Tikai liekot pamatā gara 

izpausmes, iespējams visu cilvēces gultni ievirzīt uz Gaismas pusi. Garīgajā sfērā 

iespējams pielietot visas Matērijas Lucidas izsmalcinātās parādības. Fiziski matērija ir 

ierobežota, bet gara kaldinājums ir tik spēcīgs, ka iespējams transformēt pat rupjo 

čaulu. 

238. 

Uguni vajag pieaicināt kā dzīves pārveidotāju. Cilvēce tik maz domā par stihiskajiem 

pavadoņiem. Šie pavadoņi taču piesātina dzīvi! Kāpēc tad nepievērsties tiem un 

necensties izpazīt viņu patieso kādību? Uguns ir visu dzīvības izpausmju pārveidotāja. 

Katrs stars apliecina dzīvību un katrs stars posta izplatījumu, tāpēc, kad cilvēce 

iemācīsies pielietot starojošo Matēriju, tad nostiprināsies Kosmiskā Pavēle!  

239. 

Mūžīgajā dzīvības jaunradē darbojas vienības likums. Kā ugunīga pavēle trauksmes 

pilna ir Kosmiskā jaunrade. Pavēle, kas paredzējusi apvienību. Pavēle, kas nosacījusi 

uzdevumu. Pavēle, kas izlēmusi viena apmaiņu ar otru. Pavēle, kas izlēmusi 

piepildījumu. Pavēle, kas paredzējusi nemirstību. Pavēle, kas paredzējusi dzīvību 

katram atomam. Pavēle, kas izlēmusi jaunas enerģijas rašanos. Pavēle, kas paredzējusi 

Jaunu laikmetu. Tā Kosmisko Jaunradi veic dzīvības magnēts. Kāpēc gan saskaldīt 

Kosmosa radīto? Kāpēc gan atdalīt to, kas atbilst viens otram? Kāpēc gan sadalīt to, 

kas patiesi, izriet viens no otra? Piesātinoties Kosmoss taču sasprindzinās ugunīgai 

vienotībai! Tikai Kosma Saprāts var dot cilvēcei Vienības Veidu. Saprāts dod cilvēcei 

Augstāko Veidu, visugunīgākās Sirds jaunradi. Saprāts sakopo sakramentāli. Tāpēc šo 

likumu Kosmosā rada dzīvība. Kur gan ir beigas, kad visas kosmiskās manifestācijas 

attīstās divās Sākotnēs? Kad gars saskaras ar augstākajām sfērām, tad kosmiskā 

jaunrade tam atklājas bezrobežīgā Vienotības likumā! Kad gars iesaistās augstākajā 

Vienotībā, tad, patiesi, var sacīt, ka tas smeļ no kosmiskas līksmes trauka. Jā, jā, jā! 
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240. 

Apjukums, kas kāpina planētas spēkus, apstiprina kosmisko pārkārtošanos un garīgo 

procesu. Gara pievilksmi kosmiskajā pārkārtošanā ierosina apzinīga traukšanās. Tāpēc 

katram spēkam, kas sadarbojas ar Kosmisko Magnētu, jāpiesātina izplatījums ar 

kosmiskās pārkārtošanas tieksmi. Izplatījuma uguns sasprindzina visas dzīves 

parādības un visas kosmiskās manifestācijas. Tāpēc saskaršanās ar Kosmiskā Magnēta 

gultni ierosina ugunīgo garu. Darbības sfēras Bezrobežības enerģiju piesātinātas. 

241. 

Tāpēc kosmisko pārkārtojumu smagajās dienās tumšie tik saspringti. Un, kad Gaišie 

Spēki gūst pārsvaru, tad Kosmosu piesātina pretējas iedarbības. Tā Mūsu Spēki 

piesātina Izplatījumu, bet tumšie cenšas iegūt varu. 


