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156. 

Pieņemsim, ka Bezrobežības ceļš ir tas krasts, uz kuru tiecas augstākās izplatījuma 

enerģijas. Saplūsme ar Esošā Sākotni, var apliecināt, ka Kosmoss rada Esamības 

apziņu. 

Pārzemes sfērās apkopotas matērijas, kas nepieciešamas dzīvības elpai. Atskārsme, ka 

izplatījumā ir milzīgs daudzums daļiņu, kas tiecas atmosties, piespiedīs iedvest 

dzīvību katrā daļiņā. Kurp arī pavērstos domāšana, tur visur atradīs Bezrobežības 

Patiesības nesatricināmo mērogu. 

Kāpēc gan iznīcināt kustības spēku un neatzīt šo visas kosmiskās uguns gudro un 

mūžīgo cēloni! Kosmiskās uguns acīmredzamība pilda visus cilvēka mājokļa kaktus, 

bet kā nepiederīga manifestācija. Cilvēks nošķīries no radošā impulsa labākās daļas. 

Matērijas Lucidas atklājums zemes sfērā iespējams tikai garīgai apziņai. Rupjas rokas 

nedrīkst pieskarties Pasaules Mātes aizsegam. Rupjā apziņa neprot formulēt 

kosmiskās enerģijas manifestāciju. Tikai vēlēšanos apskaidroties tuvinās augstākajai 

matērijai. 

Sacīsim – atpakaļ neskatoties no zemākās sfēras ejiet uz tālajām pasaulēm. 

Nenovirzoties traucieties pacelties Bezrobežībā. Un piemetināsim – traucieties 

bezrobežīgi. 

157. 

Visā valda Kosmiskās nepārtrauktības darbība. Var runāt par procesu nomaiņām, bet 

nepārtrauktības princips veicina evolūciju. Kosmisko procesu nepārtrauktība līdzinās 

liesmai, kura atspoguļojas visās manifestētajās dzīvības norisēs. Vitālais spriegums 

nes sev līdzi nepārtrauktības pavedienu. Sprieguma un atvienošanās princips ir viena 

no kosmiskā pamata kombinācijām. 

Kurp novirzīsies nepārtrauktā ķēde? Garam atvērts nepārtraukts ceļš un tas ir Pasaules 

Mātes simbols tam, kas izvēlējies Gaismas simbolu. Bet tas, kas klīst un meklē tumsu 

nevar saskārties ar izplatījuma uguni. 

Iepazīstiet Pasaules Mātes simbolu! 

158. 

Kosmoss uzsvaro cilvēka apziņā to formulu, kas traucas izplatījumā. Viss Kosmoss 

sastāv no sūtāmiem spēkiem un no pievilksmes spēkiem. Ja būtu iespējams nosacīt 

kustības un pievilksmes proporcionalitāti, tad līdzsvars var izveidot visaugstākās 

formas. Ja cilvēki saudzētu visus staru sūtījumus, viņi nobītos, redzot, cik daudz viņi 

nav pieņēmuši. Trauksmīgu garu šie sūtījumi pievelk. Un cik daudzveidīgi ir šādu 

klīstošu un nepieņemtu enerģiju sūtījumi! 

Tā dēvēto jauno enerģiju rašanās nav nekas cits, kā izsūtītā un gravitējošā spēka 

būtības sakombinējumi un apkopojumi. Sūtījumu un pieņemšanas pamatā ir viens un 
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tas pats apvienošanās princips. Un bezrobežīga ir tā pakāpe, kas no neapzinīgās 

uztveres ved pie apzinīgās tieksmes pieņemt kosmosā elpojošās Sākotnes. 

159. 

Senatnē pazina vienu bezrobežīgu elementu. Grieķijas un Ēģiptes mācībās šī Patiesība 

bija pamata akmens. Šādas apziņas iepotēšanu veicina apliecinātās uguns principa 

izpratne. Kad dabas elementi pāriet no viena stāvokļa otrā, tad var galvot, ka dzīvības 

avots atrodas visaugstākajā sfērā. Atdalījušās enerģijas pievelk citas kombinācijas. Ja 

izseko dažādās kombinācijas Kosmosā, tad var pārliecināties, cik mērķtiecīgs likums 

tās izveidojis. Kad mērķtiecības likums sakopo apkārtējo enerģiju planetārās 

kombinācijas, tad, izprotot šo vareno savstarpēji iedarbīgo likumu, iespējams apgūt 

Bezrobežības plašu izpratni. 

160. 

Var sacīt, ka Kosmoss atrodas mūžīgā ugunīgā transmutācijā. Likums un kustība 

nodibinās savstarpējā pievilksmē. Katra enerģija, kuru pievelk trauksmīgais grauds, 

nes sekas. Šīs sekas ietin visu planētu. Elektrības likuma atklājumos, protams, saistīts 

ar izplatījuma uguni. Protams, visas kosmisko rekordu klīstošās parādības skar 

cilvēku saprašanu. Zināšana ir tik relatīva, ka cilvēcei kosmiskā izpratne jāmeklē ar 

pasaules aci. Ugunīgās transmutācijas jaunrade bāzējas uguns tiekšanās augstākajā 

saspringtībā. Šos kosmiskos graudus tik ļoti pievelk formas magnēti. Izplatījums skan 

no šiem graudiem. 

161. 

Kosmosā eksistē likums, kas paredz visas labākās kombinācijas. Vai gan pievilksmes 

likums neiekustina tieksmīgās daļiņas? Vai gan Augstākais Saprāts neierosina 

pievilksmes likumu? Kad cilvēki runā par harmonizāciju, viņi tik maz iedziļinās paša 

likuma būtībā. Kosmiskā jaunrade ietver dižās Matērijas Matriks būtību. Pievilksme ir 

īpašība, kas apstiprināta Kosmosa attīstībai. Tā šis likums iedarbojas ir garā, ir 

matērijā visās sfērās. Jaunrades pamats labāko iespējamību nostiprināts, un gara 

jaunradi vada tas pats varenais likums. Tāpēc, kad Kosmosa jaunradi kāpina dažādi 

faktori, tad jāsaprot, ka galveno impulsu dod Augstākais Saprāts. Tā tiek celta 

Bezrobežība! Tā izveidojas pasauļu ķēde, tā top Kosmoss! 

162. 

Pasaules pārkārtošana sasprindzina visus trauksmīgos viesuļus. Katru pārkārtojumu 

izraisa kosmisko ritmu triecieni. Dzīvības Riteņa ritms ir tik spēcīgs, ka pretdarbība 

nevar nostiprināties. Kosmiskais viesulis sasprindzina visas pretdarbības radītos 

spēkus. Tā kosmisko viesuļu ritms noslauka sablīvējumus. 
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163. 

Sakopojot kosmiskās enerģijas, Magnēts sasprindzina uguns jaunradi. Katra enerģija 

pievelk savas strāvas. Tā neatbilstība starp garu un matēriju sasprindzina tieksmi 

pārveidoties. Šajā pārveidošanā izpaužas visa kosmiskā īstenība. Tāpēc, kad gars 

patieso meklējumu saspringts, tas pievelk jaunas iespējamības. Tik bezrobežīga ir 

Kosmosa jaunrade. 

164. 

Katra izveidojusies pakāpe prasa jaunu nostiprinājumu. Katrā nostabilizētā 

apzīmējumā jāmeklē jauna apziņa, jo stabilajam dzīves sasniegumam jāpiesātinās ar 

jaunām kosmiskām kombinācijām. Nostiprinātais potenciāls spēj izraisīt dzīvību 

jaunu savienojumu impulsā, bet piesātinājumam gara graudam jāatrod jauna rosme, 

tāpēc Mēs sakām, ka formas struktūra sasniedz vitālo impulsu, tad tikai apziņas un 

pievilksmes spēku attīstība atklāj dzīvības būtību. Tikai mūžīgā kustība dos visām 

formām dzīvību. 

165. 

Kosmisko spēku kombinācija ir tik saspringta, ka cilvēces apziņa tiecas uz piesātināto 

uguni. Formu jaunradē katrs spēks iegūst tīrās uguns spēku, un katru atjaunoto pakāpi 

piesātina jauna izpratne. Tā uguns garīgi rada un sasprindzina visas formulas. Tā 

bezrobežīgi progresē apziņa. 

166. 

Ja jebkuras būtnes process netransmutējas vai neturpinās, kā gan tad iespējams 

izskaidrot Visuma dzīvi? Jo visā Kosmosā ilgstības likums vienīgs, un visi principi 

pakļauti tam pašam likumam. Tāpēc katrai vitālai enerģijai jādzīvo ilgstoši. Šāda 

ilgstība eksistē visās pārmaiņās un ikviens gars, kas apguvis apzinīgu tiekšanos uz 

ilgstības likumu, iepazīs ilgumu un bezrobežīgumu. 

167. 

Kad cilvēce bija zaudējusi visus uztveres jūtīgos pavedienus, tad vajadzēja pielietot 

ugunīgo iedarbību: šķīstīšanas ugunīgo šķēpu, jaunrades ugunīgo šķēpu, traukšanās 

ugunīgo šķēpu, jaunas enerģijas ugunīgo šķēpu. Visi ugunīgie spriegumi dos cilvēcei 

ugunīgi piesātinātu jaunradi. Tā, sadarbojieties, ugunīgais šķēps atnes cilvēcei šīs 

kosmiskās iespējamības. Un kad kosmiskā jaunrade ugunīgi nostiprināsies, tad 

tuvosies visas enerģijas. Izšķirošs un cilvēces apziņu pacilājošs moments. Tik 

bezrobežīgi piesātināta cilvēces doma. 

168. 

Tikai vitālā apmaiņa var izraisīt radošo vilni. Tikai Kosmosa Majestātiskums 

apstiprina vitālo apmaiņu. Visā ielikts kosmiskais grauds un visā nostiprināta 

kosmiskā uguns. Kā gan cilvēcei iespējams nostiprināt savu eksistenci bez vitālās 
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apmaiņas radīta principa? Eksistences likums iesaista garu kosmiskā grauda orbītā un, 

kad gars tiecas nodibināt sakaru ar augstākajām sfērām, tad var apstiprināt sadarbību. 

Tikai kad apmaiņa apzinīgas traukšanās piesātināta, iespējams apstiprināt kosmisko 

sadarbību, tāpēc katra gara uzņemta augstākā enerģija var cilvēcei iedvest apzinīgu 

tiekšanos. Tā apmaiņa dod bezrobežīgu sadarbību. 

169. 

Gara jaunrade ir tik spēcīga, ka saules zalktis, uzņemot apstiprinātās kosmiskās 

ugunis, rada harmoniju, tāpēc Agni Joga centri tik ugunīgi vibrē. Viskosmiskākie 

spēki tik saspringti, un uztveres spēks pieaug. 

170. 

Tā piesaistītās enerģijas tiek pievilktas jūtīguma centram. Gara tiekšanās pievelk 

smalkās enerģijas un iedveš tām dzīvību. Tā Agni Joga centri ir dzīvības iedvesmotāji. 

Tā Mēs ceļam labāku pakāpi. 


