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Gara majestātiskums 

434.  

Gara majestātiskums ietverts ugunīgajā apziņā kā gara disciplīna, kā apstiprināta 

sintēze un kā izpratnes plašums. Tikai gara vergi baidās no visa ugunīgā, jo katra 

Uguns izpausme apdedzina gara vergus. Var izsekot, cik valdonīgi iet vienkopnieks, 

kas apziņas Uguns apskaidrots. Jāatzīmē ne vien acīmredzamas varonības sasniegumi, 

bet arī gara valdonības dižais ceļš ikdienas dzīvē. Nav iespējams kļūdīties valdonīgā 

Uguns Nesēja potenciālā. Mēs pazīstam šos diženos svētvaroņus, kas ar savu uguni 

piesātina izplatījumu un apkārtni un iedvesmo uz varoņdarbu; tā dzīvē jāieskatās 

valdonīgā gara cildenajās darbībās. Ir dziļi jāizprot varonība, jo ne vienmēr saredzam 

gara ugunīgo varonību, un mietpilsoņa acij varenības pamati ne vienmēr saredzami. 

Cik brīnišķīgs ir valdonīgā gara ceļš!  

435.  

Absolūtais Saprāts un Pilnīgā Sirds ir viens un tas pats Avots. Kad Mēs Sakām, ka 

dzīvības emanācija izriet no tās pašas Būtības, tad cilvēce var pieņemt šo Patiesību. 

Kosmiska Magnēta jaunrade koncentrēta dzīvības emanāciju apgūšanā no 

trauksmīgām enerģijām. Pilnīgās Sirds spēks piesātina visas kosmiskās norises. No 

šīm emanācijām, izveidojas visas dzīvības parādības. Tikai kūtrās enerģijas noder kā 

neparedzētas strāvas.  

 

Savienojumu komplicētība neatbilst komiskajam uzdevumam. Kosmiskais Magnēts 

apvieno harmoniskas strāvas un sasprindzina visas neparedzētās enerģijas, lai liktu 

tām tiekties darbībā. Kosmiskās jaunrades ierosme vada arī tā dēvētos gadījuma 

apvienojumus.  

 

Stihija, kas tiecas uz pievilksmes jaunradi, raksturīga nosacītajam impulsam. Pilnīgā  

 

Sirds uzņem visas traukšanās enerģijas un daudzpusīgi tās apgaro. Patvaļība neņem 

vērā radošo kombināciju formulas.  

 

Tā Bezrobežība apstiprina visus Pilnīgās Sirds avotus!  

436.  

Pilnīgā Sirds tā spēj nostiprināt dabas spēkus, ka ikviena forma var apgūt dzīvību.  

 

Pilnīgā Sirds ietver sevī visas topošās dzīvības jaunrades spēku parādības.  

 

Absolūtais Saprāts, no kura cilvēce smeļ savu rosinošo esenci, rūpējas par radošo 

izpausmju nostiprināšanu. Pilnīgā Sirds regulē kosmisko enerģiju jaunradi. Jo 

Kosmosā norišu ilgstību nosauc par nebeidzamu. Kāpēc lai neattiecinātu šo jēdzienu 

uz enerģiju, kas liek garam traukties augstākajās sfērās? Kad pat augi tiecas 

izsmalcināties, kāpēc tad šo likumu neattiecināt arī uz cilvēci? Pilnīgā Sirds rosina 

visas enerģijas veikt šo augšupeju. Kosmiskā Uguns mūžīgi rosās Absolūtā Saprāta un 

Pilnīgās Sirds vadībā.  
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437.  

Visas Pilnīgās Sirds izpausmes atbilst visām ugunīm, kuras Gars atrod Vispārības 

Labumam. Gara ugunis ierosina augstāko sfēru ugunis tāpēc nostiprinās gara sakars ar 

sfērām.  

 

Pilnīgās Sirds magnēts izlēmis saskari ar trauksmīgo garu. Kurp gan lai trauktos 

Pilnīgā Sirds gaismu nesēja stars? Katra apzinīga atbilde ir tāpatības vibrācija, tāpēc 

centru emanācijas savukārt ievirza, izraisot apzinīgu traukšanos. Radošās uguns centri 

ceļ cilvēces pakāpes. Agni Joga ugunis tiecas tik dažādi.  

438.  

Augstāko lēmumu iepazīšanas apguve apstiprinās Cilvēces Brāļus, kā virzītājus 

evolūcijā. Kad dzimst jauna planēta, tad tiek apkopotas visas enerģijas jaunu 

kosmisko likumu nostiprināšanai. Zināšanu apguve dod cilvēcei labākos 

savienojumus. Jo katrai enerģijai vajag sasprindzēt otru, vadošo un apkopojošo 

enerģiju. Fiziskajā un garīgajā sfērā enerģijas tāpatīgi sakāpinās, tāpēc likumi 

savstarpēji apvienojas.  

 

Cilvēces Brāļi izstrādā cilvēces evolūcijas plānu saskaņā ar visām spīdekļu kustībām 

strādājot ar kosmiskajām enerģijām. Un norādot progresam visus izraudzītos ceļus, 

Mēs – Cilvēces Brāļi nodrošinām lielākos savienojumus. Kosmiskā Magnēta 

pievilksme var iedarboties uz Mūsu izpausmi un virzīt cilvēci caur Matērijas Lucidas 

mirdzumu. Tā Cilvēces Brāļi ir tie evolūcijas Vadītāji, kas cilvēci māca apzinīgi 

izturēties pret planētas karmu. Tāpēc jāsaprot, ka saistošais spēks dzīvo visās 

Kosmiskā Magneta manifestācijās. Tāpēc pieņemsim Cilvēces Brāļus kā posmu, kas 

saistīts ar pasaules izpausmēm, tā izpratīsim Valdoņu Nolikumu.  

439.  

Šajā principā izpaužas Kosmosa traukšanās. Kad Mūsu Cilvēces Brāļi piedalās 

kosmiskajā jaunradē, tad nostiprinās apvienības princips. Saspringtās uguns īpašība 

satur apvienības kādību. Raksturīgais trauksmīgais impulss tuvina atomu 

piepildījumam. Apvienībai ar Augstāko Saprātu seko kosmiskā saplūsme. Esamības 

Vainags apvieno tam piederošo. Augstākais Saprāts apvieno savas izpausmes. 

Kosmiskais Magnēts apvieno savus apkopojumus, tāpēc Esamības Skaistums svin 

uzvaru!  

440.  

Gara jūtīgums sasprindzina to meklēt saskarsmi ar kosmiskajām izpausmēm. Būtni, 

kas piesātināta saskares meklējumiem ar augstākām sfērām, trauc kosmiskā pavēle. 

Katru enerģiju sasprindzina uguns sviras. Cilvēcei šīs sviras slēpjas gara jaunradē. 

Kad gars savā trauksmē nojauš Kosmosa Pavēli, tad viņš izpilda Kosmiskā Saprāta 

likumu. Cik spilgti izpaužas Agni Joga saskarsme ar augstākajām sfērām! Gars – 

Uguns nesējs pazīst saskarsmes spēku, tāpēc, kad tuvojas pasaules enerģija, ugunīgais 

gars zina termiņu. Kosmiskā Saprāta Pavēle piesātina garu ar jūtīgumu un atbalso  
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viņā katru kosmisko kustību. Un jūtīgais gars kopīgi ar augstākajām sfērām izveido 

ugunīgu strāvu. Tāpēc, lai ugunīgā straume nomaina smago nekustīgumu.  

441.  

Augstākajās sfērās jātraucas kopīgi ar visiem augstākajiem apstiprinājumiem. 

Augstākā sprieguma jaunrade var nostiprināt kosmisko spēku. Pieskarsme izplatījuma 

vadam iespējama garam, kas nostiprinājies kosmiskā tuvībā. Tāpēc tikai kosmiskā 

apziņa spēj virzīt cilvēka garu. 


