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128. 

Visa esošā evolūcija nav atdalāma no atsevišķa gara evolūcijas, kā mūžīgās kustības 

vienotā spirāle. Garīgā apziņa, kas tiecas uz Mūsu augstienēm, uzkrāj dārgumus un 

atdod šīs veltes izplatījumam. Garīgā apziņa bagātina mūsu planētu. Materialitāte 

neveicina evolūciju. Tiecoties krāt, materiālā apziņa perina stāvošam ūdenim 

atbilstīgus moskītus. Bet domas nekustīguma cēlonis ir briesmīgs. Nav bezgalīga 

miera, tāpēc neuzkavējieties vienā punktā; kustība vai nu aizraus jūs vai jūs sekmēsit 

kosmisko apvērsumu. Visa pamats ir spirāle, un jāizprot mūžīgā izplatījuma uguns 

būtība. 

Daudzi bīstas izprast Mūžību, bet cik skaists ir apzināts Mūžības majestātiskuma 

jēdziens! Tikai ar uguni saskāries gars pazīst visu mirdzuma skaistumu. Gars, kas 

zaudējis spīdekļu spēku, zaudē arī kosmiskās uguns būtību un pārtrauc Fohata strāvu. 

Mūžības apzīmējums dzīvo tikai apziņā. Jo gaišāka apziņa, jo gaišāki deg apziņas 

stars, jo smalkāks Mūsu Aicinājums evolūcijas skaistumu atskārtušajam. 

Patiesi, par pasaules domu sacīto vajag pielietot dzīvē! 

129. 

Enerģijas nomaiņa norisinās vienai vielai pilnīgi retinoties. Jaunus ķermeņus 

izveidojot, enerģiju pielāgošanos nosaka pievilksme. Elementu trauksmainība ir 

tiekšanās cēlonis. Trauksmīgā izplatījuma uguns izveido to ķēdi, kura paredzējusi 

savu pievilksmes spēku. Elementu radniecība kāpina formējošā elementa tiekšanos. 

Šis princips ietekmē visas norises. Cilvēce tiek pievilkta apstiprinātās uguns ķēdei. 

Kad cilvēce atzīs savu glābiņu trauksmīgās uguns iedarbībā, tad radniecība ar 

smalkajām enerģijām nesīs cilvēcei jaunu pakāpi. 

130. 

Augstākās pasaules atzīst Bezrobežību kā dzīvību, un tad domāšana ieplūst kosmiskā 

pamata zvana centrā. Ja cilvēki zinātu, ka salīdzinot ar Mācību, viņi dzīvo tikai īsu 

laika sprīdi un ja šo stadiju viņi neieskatītu kā kosmiskā nolēmuma ierobežotu, tad 

mūsu priekšā atklātos kosmiskās evolūcijas Skaistums. 

Ierobežojot savas dzīves, cilvēki ierobežo savu darbību. Jo cilvēku centri snauž, un 

tikai apziņai mostoties tā apgūst izpratni, ka visām sajūtām iespējams dzīvot 

psihodzīvi ritmā ar Kosmosu. Cilvēks dzīvo mazu savas dzīves daļu un mazu savu 

centru daļu. Ierobežojot savu dzīvi, cilvēks ierobežo Kosmosu. 

Bet kādejādi viņam progresēt? Norobežojoties vienas dzīves šaurajā mājoklī cilvēks 

sevi ļoti saista, un viņam grūti saskarties ar augstākajām pasaulēm. Cilvēces Brāļi 

strādā gadu tūkstošiem! 
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131. 

Procesu paātrinājums novedīs pie kosmisko simbolu progresa atskārsmes. Cilvēcei 

paslīd garām viss manifestētā kosmiskā procesa apjoms. Uz kā gan celt dzīvi, ja 

ugunīgo simbolu princips dzīvē tik nepieciešams! 

Kad Mēs runājam par uguns principu, tad ņemam vērā Kosmosa vitalitātes spēku. 

Dzīvības simbols bāzējas ugunīgā elementa atzinumā un kosmiskajā pielietojumā 

process ir bezrobežīgs. Izveidojot principu, kas nosaka progresu, mums jāsaprot, ka 

šīs smalkās enerģijas aug, kad tās izplatījuma un Bezrobežības apjoma apzinātas. 

132. 

Cilvēka attīstības pirmajā pakāpē nostiprinās stihiju jēdziens kā radošs spēks. Nevien 

bargās debess pielūgšana, bet ieliktais instinkts pierāda savu spēku. Varam atzīt šo 

spēku, bet zināšanas vadībā mums iespējams izmantot visus principus. Tāpēc, ka 

elementi raksturo cilvēka būtību, mēs varam likt lietā smalko enerģiju izpazīšanu. Jo 

to elementu izpazīšana, kuri operē kopā ar spīdekļiem, var nosacīt Kosmiskā Magnēta 

plūsmu. Jo elementu un smalko enerģiju zinātne ir evolūcijas būtība. 

Kad mēs uguni varam iznīcināt, tai bezrobežīgā apmērā mēs šo parādību varam 

pielietot jaunradē. Uguns avots mutuļo līdzīgi bezrobežīgai straumei. 

133. 

Analoģija starp jaunradi un radītāju izpaužas tik gaiši, ka nav iespējams nenovilkt 

savienojošo līniju. Kad cilvēks pielietoja sava primitīvā gara spēku, tad visas viņa 

jaunrades izpausmes atbilda viņa būtībai. Protams, arī tagad viņa būtība ir 

izteiksmīga. Bet uz garīgās pakāpes cilvēka progress vēstī, ka pacelsme augstākās 

sfērās nostiprinājusies un trauksme ir tik ugunīga, ka redzamību izvērš neredzamībā. 

Tāpēc analoģija vienmēr nozīmēs evolūcijas gaitu, un Visums atbilst Kosmiskajam 

Magnētam. 

134. 

Cilvēcei nenojaušamo kosmisko uguņu parādība ir Kosmiskā Magnēta galvenā 

darbība. Zinātnes dzīvības magnēta apliecinājums ir vajadzīgs cilvēces turpmākajam 

progresam. Magnēta sakars ar dzīvi nodibinās saskaņotību ar visu kosmisko ciklu. 

Mēs paceļam cilvēci no zemākās sfēras stāvokļa bezrobežīgās domas sfērā. 

Ierobežotība iesaista garu tajā savrūpīguma ķēdē, kas iznīcina labākās kosmiskās 

norises. Visas kosmiskās norises ietverta bezrobežīgajā domā, un Fohats rada no 

Matērijas Lucidas. Pamācoši zināt, ka gars spēj apgūt visugunīgāko procesu, un 

uguņu transmutācija liek traukties tālākajā procesā. Tā tiekšanās izpausmju ķēde 

apliecina kopējās jaunrades pasauli. 
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135. 

Evolūcija virza cilvēci nostiprināt uguni. Pa visām evolūcijas pakāpēm cilvēci virza 

uz priekšu dažādi impulsi. Intensitātes spēks pievērš monādu graudus un visas 

enerģijas uguns jaunradei. Kad negrozāmais likums izveido viesuļveidīgu riņķi, tad 

enerģiju tiekšanās pakļaujas šim likumam. Radošās enerģijas viesuļveidīgie riņķi 

vienmēr veicina enerģiju nostiprināšanos. Kad cilvēce pieņems visas radošo uguņu 

izpausmes, tad kosmiskā jaunrade patiesi sāks pievilkt gara spēku. 

Kad cilvēka gars iepazīs kosmiskās enerģijas daļu kā aktīvu spēku, tas kļūs par 

Kosmosa līdzstrādnieku. 

Ceļu nebeidzamība ir tik brīnišķa! 

136. 

Gaidot panākumus, cilvēcei vispirms jāpieņem nākotne. Bet pagātnē panākumi nav 

iespējami, tāpēc jaunu ceļu meklēšana ir pirmā nepieciešamība. Panākumu pamats ir 

meklējumu kustīgums. 

137. 

Kad transmutācija pievelk enerģijas ugunīgajai jaunradei, tad trauksmīgais impulss 

veic kosmisku darbību. Katra jaunradei pieaicināta enerģija ir kosmosa līdzstrādnieks. 

Arī darbībai aicinātais gars tiek apstiprināts kā kosmiskais līdzstrādnieks. 

Kāda tad darbība ir kosmiskās sadarbības pamats? Katra uz priekšu virzoša darbība 

nozīmē soli evolūcijā, sava “es aizmiršana nostiprina iesaistīšanos evolūcijā. Sirds 

noslēgtais aplis rada smagu konstruējumu. Pilnībā atvērtais “Sidraba Lotoss” pierāda 

visu kosmisko uguņu ietveri. Tā atklātā sirds tiek apstiprināta kosmosā. 

138. 

Jā, jā, jā, patiesi jaunā pasaule! Gara prieks dod visas iespējamības, kad tiek 

apstiprināta varenā nākotne, tad Mūsu jaunrade aptver visas parādības. Kad 

sakopojam jaunu rasi, tad sakāpinām visus sasniegumus. Tā šis brīnišķīgais gads 

ievadījis varenās nākotnes apstiprinājumu. Ielikti gaiši pamati. 

139. 

Pasaules pārkārtošana sasprindzina tumšos spēkus. Katrs evolūcijas vilnis 

sasprindzina nostāvējušos nodomu. Ja pasaule iedalās Gaišos un tumšos spēkos, tad 

kā gan nedzimt apstiprinātām iespējamībām? Kosmosa jaunrade saspringta kaujā. 

Visās sfērās notiek kauja. Tāpēc Mums vistuvākās parādības izpaužas vispirms kā 

pretestību sakāpinoši spēki. Tāpēc sacīšu – piepildīsies nolemtais, piepildīsies 

apsolītais. Tāpēc jāsargā prieks par nākotni. Tā nostiprināsim uzvaru. 
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140. 

Vakardienas sasniegumi atnes rītdienu. Tur, kur augsne darba emanāciju piesātināta, 

tur var gaidīt ražu. Tāpēc Mūsu darbu augsne piesēta pasākumu dīgļiem. Tāpēc, kad 

augsne jaunrades piesātināta, sēklai jāizpilda savs uzdevums. Tāpēc galvoju par 

nākotni. Tāpēc gars tik ugunīgi jaunrada. 

141. 

Cilvēces uztvere tik ļoti tiecas savienoties ar kosmiskajām enerģijām, ka grūti atdalīt 

šo izpaltījuma parādību. Bez izpaustajām manisfestācijām cilvēcei vajadzēja radīt 

laika mērogu, jo bez pakāpju izveidošanas cilvēce nespēj nostiprināties savā attīstībā. 

Tā katrs jaunrades mērogs izveido evolūcijas pakāpi. 

142. 

Darbības atšķiras pēc sava sprieguma. Gars, kas tiecas uz kosmisku darbību, vienmēr 

pierāda kosmisko mērogu pieņemšanu. Tā gara darbības veidi, kas tiecas egoistiski 

sasprindzināties, vienmēr apliecina evolūcijas aizturēšanas mērogu. Tādējādi visus 

darbības veidus sasprindzina cilvēku domu sviras. Tāpēc planēta tā cīnās 

nostiprinātajā spriegumā. Tāpēc darbības veidi rada karmiskās sekas. Tāpēc cilvēku 

mērogu lauks tā pieblīvējis sfēru. 

143. 

Cilvēku panākumi apliecina visu pakāpju potenciālu un novirza visas tieksmes uz 

sprieguma centru. Visus cilvēka pasākumus sasprindzina dažādas būtības. Evolūcijā ir 

tik skaidri noteiktās kaujas par izplatījuma dārgumiem. Tā enerģiju pakāpju attīstība ir 

cilvēces spēkos. Un arī evolūcijas aizkavēšanas pakāpe ir cilvēka rokās. Patiesi, divas 

pakāpes sasprindzina darbību pasauli. Patiesi, uguns Nesēji un Evolūcijas pretinieki 

apstiprina evolūcijas kauju. Tā cilvēces progresu veicina evolutīvā kauja. 

144. 

Kosmiskajā izpratnē pastāv viss gara spēks. Visām pielietojamām formulām jāatbilst 

augstākajai izpratnei. Tikai kosmiskajā izpratnē ietverta gara jaunrade. Tikai samērība 

starp darbību un skaistumu dod dzīves formulu. Tāpēc labāku evolūcijas pakāpju 

izveidošanu spēj nostiprināt skaistuma samērība. Garam jātiecas apgūt šis dižais 

princips. 

145. 

Kosmosa harmonisko plānu piesātina dažādas strāvas. Šīs strāvas meklē saskarsmi ar 

garu. Cilvēce uztvērusi tikai mazāko šādu strāvu daļu, arī dzīves norišu galvenā gultne 

ir strāvas, ko apstiprinājusi smalkā uztvere. Tikai tur, kur ir atbilstība, iespējams 

sasprindzināt sviras. Tikai tur, kur izplatījumu uguns var atbalsot smalkās harmonijas, 

iespējams nostiprināt atbilstību. Tāpēc evolūcijas pakāpi īsteno dzīvē smalkā uztvere. 
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146. 

Agni Joga centri uztver izplatījuma uguni. Dižena laboratorija, kad notiek smalko 

strāvu uztvere. Kas gan spēj pārraidīt cilvēcei smalkās strāvas? Tikai Agni Joga 

augstā doma. Ja evolūcijas gaitā instinkts attīstījies par sajūtu, tad izsmalcinājums 

novedīs līdz jūtziņai. Katra izsmalcinātā izjūta izraisa saskarsmi ar izplatījuma uguni. 

Tāpēc tikai augstākais Agni Jogs piešķir cilvēcei augstāko uztveres spēju. Visa 

evolūcija balstās uz izsmalcinājumu. 

147. 

Kad veidojas dižena konstrukcija, tad katrai lappusei sava nozīme. Jo katrs kosmiskās 

evolūcijas apstiprinājums atbilstoši piesātinās. Ir pareizi sacīt, ka cilvēce savas 

kosmiskās pakāpes izveido ar savām tieksmēm un uztverēm. Cilvēce dotos spēkus vai 

nu pieņem vai atdod. Patiešām, Kalpošana Kosmiskajam Labumam pacels cilvēci. 

Kad cilvēku trauksmainā tiekšanās ir bezrobežīga un bezgalīga, tad iespējams 

atbilstības nostiprinājums. Cik brīnišķīgi ir apzināties sakaru ar Kosmosu! Cik 

brīnišķīga ir kosmiskās evolūcijas izveidošana!  

148. 

Cilvēces priekšstats par Pasaules Būtni tik ļoti atšķiras no Pasaules Būtības, ka 

nepieciešams pārbaudīt visus apzīmējumus. Kad Esamības nozīme visuresamības un 

visucaurnirstības izpratnes piesātināta, tad Kosmoss pieņem Ugunīgu Atveidu. Bet 

kad cilvēces izpratni katra enerģija savrupināta, tad dzīve protams, norisinās 

atbilstoši. Tāpēc visa cilvēka eksistence ir atkarīga no atbilstības principa. Evolūcijas 

pakāpes kādību nosaka apziņas pakāpe, jo esamības pamati ir pats gars un traukšanās. 

149. 

Pasaulē katras darbības būtībai ir sava nozīme. Katras lietas būtībai ir sava nozīme. 

Dzīve tiek celta uz katras izpausmes būtības, tāpēc, kad Kalpošana aicina uz 

evolūcijas jaunradi, tad eksistē tikai Būtiskā princips. Cilvēki vāji prot orientēties 

Būtiskajā un cilvēka nokrāsa maz atbilst Būtiskajam. Vai gan katru cilvēka domu 

apliecina mērķtiecība? Jo kosmiskā jaunrade veidojas Būtiskā orbitās. Tā mūžīgi 

dzīvojošo piesātina Būtiskā smalkās ugunis. 

150. 

Jaunrade gaida, jaunrade aicina. Cilvēcei jānostiprinās cildenā aicinājuma izpratnē. 

Uguns atbildīgais uztvērējs ir cilvēces virzītājs uz evolūciju. Tā izsmalcinātais 

domātājs ir evolūcijas virzošais spēks. Tā tiek veidota kosmiskā traukšanās. Tā doma 

virza cilvēci. 

151. 

Cilvēce pievērš lielu vērību redzamības parādībām, turpretī visas pārējās enerģijas 

nav galvenās virzītājas. Cik neuztverami ir aprobežotai acij galvenie virzītāji! Jo tikai 
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tad, kad būs iespējams Kosmosa svētīgo jaunradi pielietot radīšanā, izziņas tieksme 

atvērs Vārtus, kas devuši sadarbības iespēju ar Kosmosu. Tāpēc garam jāizjūt katrs 

neredzamais spēks. Tā, patiesi izveidojas evolūcijas pakāpes. 

152. 

Piesātinājuma funkcijas likumu apstiprina pievilksme un enerģiju tāpatība. Kad 

virzošais radošais impulss izplatījuma apjomā sakopo nolemtās enerģijas, tad 

atbilstības funkcijas likums sakopo dotās ugunis. Cilvēcei jāsaprot, ka katrs dzīvē 

iesaistītais spēks jaunrada redzamajā sfērā, bet to kāpina neredzamās sviras. Tāpēc 

izplatījumā jāmeklē piesātinātā uguns un jāpieņem likums, kas darbojas kā tiekšanās 

apvienotājs ar jaunrades uguni. Tāpēc Mēs sasprindzinām izplatījuma izpausmes 

atbilstoši kosmiskajām parādībām. Tā visiem izplatījuma uguņu likumiem un cilvēku 

darbībām piemīt tāpatīgas tieksmes. Tā zemākais pievelk zemāko un augstākais 

pievelk augstāko. Bet likums prasa traukšanos, un evolūciju veido augstākās 

pievilksmes. 

153. 

Cik daiļa ir tā gara orbīta, kas zina savu virzienu. Jo katra gara misija ir tik 

mērķtiecīga, bet katram garam jāpazīst evolūcijas apstiprinātais likums. 

154. 

Kad uguņu pievilksme kāpinās, tad visas kosmiskās enerģijas saskaņojas. Tāpēc katru 

principu iedarbina tieksmīgs magnēts. Tikai kosmiskā uguns iepludināta visā esošajā. 

Tāpēc katrs kosmiskais vilnis sasprindzina cilvēka apziņu. Šai likumā ietverts viss 

jaunrades prieks. Visas zemes un kosmiskās ugunis var atbilst vienam likumam. 

Nemēdz būt, ka kosmiskais vilnis nepieskartos cilvēka garam. Bet tikai uz evolūciju 

tiecošais gars var izprast Kosma Vienību. Tāpēc šie izzinātāji gari ir kosmiskās 

jaunrades galvenie rosinātāji. Izziņas atslēga rada labāku pakāpi. Tāpēc Mūsu uguņu 

nesēji nostiprina labāku laikmetu. Tā neredzamais ceļ redzamo augstākajās sfērās. Tā 

Mēs piesātinām dzīvi ar jauniem meklējumiem. Tā Mēs izveidojam evolūciju. 

155. 

Priecājos par iespējām pravietot, jo tikai ar to ir nodrošināta labāka evolūcija nākotnē. 

Pagātnes izzināšana vien bez paredzēšanas momenta nevirza uz priekšu. 

 


