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76. 

Kad cilvēks ietvers apziņā, ka katrs orgāns un katrs centrs ir jaunradei spēks, tad varēs 

atklāt katra centra nozīmi. Redzu, kā deg plaušu centrs, šis centrs ir viens no 

visjūtīgākajiem. Uguns apvienojas ar vissmalkākajām enerģijām un sāk izveidot 

jaunas parādības. Šī uguns iedegšanās spēja nodrošina tīrās uguns uzņemšanu no 

izplatījuma. Klusās ugunis apvieno plaušu uguni ar izplatījuma uguni. 

77. 

Plaušu centra iedegšanās deva Jogiem visu augstāko izpausmju iespējamības. Šis 

centrs palīdz pārvarēt gaisu un ūdeni, Jogi lidoja un staigāja pa ūdeni, īpatnējais svars 

kļuva relatīvs. Plaušu centrs ir visu tā dēvēto brīnumu pamats. Šim centram 

kontrolējot mitējās visas svētmocekļa sāpes un bija aktīvs tikai ekstāzes “kauss”. Šo 

centru transmutējošo uguni var nosaukt par transmutējošo uguni. 

Tīrais jogisms zina, ka plaušu centrs spēj pēc vēlēšanās visu transmutēt. Tagadnes 

Jogi, protams, šī centra iedegšanai lieto pranajamu. 

Augstākajam Jogam nav vajadzīga pranajama, viņa rīcībā ir tiešais vads ar izplatījuma 

uguni Visiem fenomeniem, staigāšanai pa ūdeni un lidojumiem, pranajama ir 

nepieciešama. Bet ir arī augstākas misijas. 

78. 

Spriedums par patvarīgi atvērtajiem centriem ir pareizs. Mēs tik ļoti sargājam nolemto 

dārgumu. Kad gara Magnēts uzņem “kausā” visas ugunis, tad Mēs apstiprinām 

Arhatu. Jo “kausa” dārgums sastāv no tīras uguns pavedienu auduma. Arhata 

“Lotosa” uguns Nesējā iemīt gara izpratne, gara zināšana un gara izpausme. Pasauļu 

vērošana ir tuva garam, kas piepildījis Amritas kausu! 

79. 

Centri, kas rosās pakausī pastiprina gaišdzirdību, tie atrodas tur, kur krustojas divas 

galvenās trauksmīgo dzīvības kanālu pietekas. Centri apstiprināti kā to enerģiju nesēji, 

kas vajadzīgas, satiksmei ar tālajām pasaulēm. Šis centrs sasprindzina auss centru, 

tāpēc tas tik svarīgs. 

Moderators netraucē centru darbu. Moderators pasargā fizisko ķermeni no 

priekšlaicīga ugunsgrēka. Centru radošais spēcinājums turpinās kā transmutācija. 

Tāpēc centru jaunrade saspringta un līdz termiņam būs izpildīta. 

80. 

Kā kosmiskajos centros, tā arī Agni Joga centros mājo savs nolemtais spēks. Mūsu 

stariem iedarbojoties uz centriem, nodibinās abpusējs vads. Sūtītājs saņem atbildes 

vibrāciju un apvienojas ugunīgā jaunradē. Sūtītāja Avots un Agni Joga pieņēmējs 

centrs savstarpēji sasprindzinās, tāpēc uguns spēks spēj nostiprināties tikai strāvām 

saskanot. Centri pieņem un izsūta. 
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81. 

Kad plaušu centrs tik spēcīgi iedegas, tad jāievēro visas piesardzības iespējamības. Šis 

centrs saistīts ar “kausu” un pakauša centru, tāpēc tik saspringti visu nervu savijumi. 

Arī balseni skar centru tīkls, tāpēc šis centrs izsargājams no ugunsgrēka. 

Jāievēro piesardzība. 

82. 

Radošais princips nostiprina katru jaunu centru un  nosaka tā mijattiecības ar pasaules 

notikumiem. Tieksmīgā centra potenciāls pastiprina apvienošanos ar Magnetu un 

apvienība veicinošā apziņa apstiprina jauno trauksmīgo enerģiju. Šo enerģiju 

kombinējums, protams, atbilst Magnēta pievilksmei. Tādējādi katrs centrs spēj virzīt 

savu enerģiju. Tādējādi katru enerģiju nostiprina tās centrs. Un kad izplatījums tiecas 

izveidot jaunu centru, tad mijattiecības pievelk jaunas enerģijas. Tāpēc Agni Joga 

centri spēj saskanēt ar visām kosmiskajām izpausmēm. Tad centri tik ugunīgi atbild. 

Apzinīga jaunrade kāpina centru spriegumu. 

Protams, “kausā” krustojas daudzas strāvas, tāpēc centru ugunis tik spēcīgas; notiek 

spēcīga asimilācija. 

83. 

Kad centrs tik līksmaini iedegas, tad piedalās visi nozarojumi. Aplī savienoto sveču 

liesmu redzējums ir visu centru darba simbols. Tāpēc plaušu centri apstiprināti kā 

stīgas, kas atspoguļo ugunīgās dzirkstis visos centros. Plaušas, protams, strādā 

ieelpojot, transmutējot un izelpojot. Šīs funkcijas, protams, piesātina plaušu centrus ar 

tā dēvēto prānu. Trejādā jaunrade ir tik spēcīga, ka skar visas funkcijas. 

84. 

Katra kosmiskā manifestācija, protams, izraisa Agni Jogā saspringtu spirāli, tāpēc arī 

tāda centra saspringtība. Ar centriem jāapietas ļoti saudzīgi. 

85. 

Šīs kaujas un uzvaras tik spilgti parāda transmutāciju. Čaulas spēj transmutēties tikai 

tad, kad gars sasprindzinājies ugunīgā trauksmē. Čaulas spēj transmutēties tikai tad, 

kad gars tiecas uz tīro uguni. Kad Agni Joga gars atjauno savus ietērpus, tad norisinās 

ugunīgā transmutācija; visdiženākais process, un savā saspringtībā tas pārņem visas 

kosmiskās sfēras. Tāpēc, kad iedegas plaušu centrs, katra iedegšanās secīgi ierosina 

jaunu strāvu. Tāpēc apstiprinātais uguns uztvērējs tā samērojas ar izplatījuma uguni. 

Tāpēc tik ļoti jāsargā centri. Pirms piepildījuma centri skan it sevišķi smalki. Tāpēc 

atrausme no zemes tik ļoti izjūtama. Jo visu smalko enerģiju tvertne ir sirds. Sirdī 

skan vissmalkākās strāvas. 

 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

10.daļa: Pasaules Māte. Sievietīgā Sākotne. Centri. 

2.nodaļa: Centri. 

 

3 lapa no 5 lapām 
 

86. 

Diženais šķīstīšanās likums pastāv transmutācijas nostiprinājumā. Kad Agni Joga gars 

tuvojas izplatījuma ugunij, tad radošie centri sasprindzējas. Tāpēc, kad “kausa” 

saspringtība ir spēcīga, tad jaunrade ir ugunīga. Tāpēc “kausa” centrs jaunrada. 

87. 

Kurš tad spēj atsaukties uz kosmiskās jaunrades skaistumu? Kurš tad spēj izjust 

augstāko un atbalsot visas Kosmosa skaidrās manifestācijas? Sacīsim – tas, kurā mīt 

visas augstākās ugunis. Apliecinu, ka tikai smalkāko enerģiju vibrācijas spēj atklāt 

augstākās sfēras. Tāpēc zemes sfērā “kausa” nesējs ir Kosmisko Tiesību apstiprināts. 

Gars, kas pazīst tīro radošo uguni, var kļūt par saspringtu vadītāju, tāpēc “Sidraba 

Lotoss” “Kausa” Nesējs modina ar savām vibrācijām citu uzkrājumus. Baltā stara 

jaunradi nomaina “Sidraba Lotosa” izstarojumi. Tā, patiesi, gara Magnēts ved izziņas 

alkstošos. 

88. 

Transmutācijas pamats atkarīgs no pašdarbības. Gars, kas izjūt visus kosmiskos 

spriegumus, cenšas uztvert strāvas. Transmutācija ir atkarīga no gara tiekšanās 

saskaņoties. Tikai kosmiskā saspringtība spēj pievilkt garu transmutācijai. Pieskaņojas 

tikai tas gars, kas izpratis pievilksmes spēku. Tāpēc, kad saspringtais gara Magnēts 

parāda pašdarbību, tad “kausa” centrs izpilda kosmisko nolēmumu. Tā jūtīgais gars 

atbalso kosmisko strāvu skanēšanu. Tāpēc, ka pašdarbība sasprindzina transmutāciju, 

tad “kausa” centrs skan. Gara jaunrade ir atkarīga no uguns jaunrades. 

89. 

“Kausa” centrs apkopo visus radošos pavedienus, tāpēc “kausā” atbalsojas visas 

kosmiskās vibrācijas. Lai pieņemtu atbildes vibrācijas, garam jāattīsta daudzas 

nepieciešamas tieksmes. Pašdarbības jaunrade ir dižena, kad “kausa” centrs spēj 

atbalsot visas Kosmisko uguņu atbildes vibrācijas. Tāpēc centru vajag aizsargāt ar 

moderatoru. Tāpēc tā jāsaudzē veselība. 

Magnētiskās strāvas ļoti saspringtas. Šāda saspringtība norāda uz planētas centru 

nomaiņu. Norisinās pasaules pārkārtošana, tāpēc vajag nojaust Mūsu stundas tuvumu. 

90. 

Ja iespējams apliecināt to kosmisko uguņu daļu, ko cilvēce jau pieņēmusi, tad kāpēc 

gan neatzīt uguņu attīstību? Ja gars dažādu fizisku parādību ietekmēts pakļauts 

visādām pārmaiņām, tad kāpēc gan neatzīt gara ietekmē notiekošās pārmaiņas? 

Apliecinu, ka gars transmutē visas kādības un harmonizē visus spriegumus. Jo centru 

transmutāciju sasprindzina gara uguns, un centru jaunrade cenšas asimilēt augstākās 

ugunis. Sirds kā trauks uzņem visas smalkāko enerģiju strāvas. Tā harmoniskās 

strāvas ietvertas “kausa” ietvarā. Tāpēc “kausa” centra uztvertās strāvas atbilst 
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augstākajam enerģijām. Un psihiskās enerģijas sūtījumus pavada skanēšana. Tā 

augstākais spriegums atbilst augstākajām ugunīm. Tā nepagurstot gars jaunrada. 

91. 

Visi pasākumi apliecina ietveres likumu. Kad tieksmes sasprindzina Kosmisko 

jaunradi, tad ietveres likums apstiprina visas formulas. Kosmiskās jaunrades dārgumu 

krātuvē ir visas enerģijas. Garīgajā jaunradē “kausu” pilda tās pašas enerģijas, tāpēc 

arī gara dārgumu krātuvei jāsatur visas enerģijas. Tāpēc ietveres likums ir aktuāls 

radošs impulss. No “kausa” izriet visi radošie likumi. “Kausā” uzkrājas visas 

Kosmiskās parādības, tāpēc “kausa” bagātināšanu realizēs visus kosmiskos plānus. Tā 

“kausā” apkopoti pamati, un katra enerģija spēj būt radītājs. Tā jaunradi izveido 

ietveres likums. 

92. 

“Kausu”, kas ietver kosmiskās norises, piesātina kosmiskās enerģijas. Izplatījuma 

uguns, kas tiecas uz formu. Kosma uguns pievilksmes ietekmē rosina piesātināto 

“kausu”. Tāpēc katra redzamā forma ir “kausa” jaunrades izveidota, un “Sudraba 

Lotoss” apliecina ietveri. Visām kosmiskām izpausmēm ir sava atbalss. Tāpēc, kad 

“kauss” ietver visas ugunis, tad gars iepazīst Esamību, un “Sudraba lotoss” iepazīst 

kosmisko jaunradi. Tā Bezrobežībā skan ietverošais “kauss”! 

93. 

“Kausa” uzkrājumi atbilst kosmiskajai vibrācijai. Ja cilvēce pazītu izplatījuma uguns 

spriegumu, tad patiesi, būtu iespējams cilvēcei dot Agni Jogas zinātni. Tagad, kad 

izpratnei pieejamas sīkas dzirkstis, iespējams atklāt kosmiskās uguns tuvošanos. Jo 

“kausa” Magnēts ir tik spēcīgs, ka ierosinātās vibrācijas jaunrada. 

94. 

Gara būtība izpaužas tieksmē. Sasprindzinoties “kauss” nostiprina gara spriegumu. 

Visi pavedieni, kas izriet no “kausa”, ierosina darbību, kurai sakars ar izplatījuma 

uguni. Var sacīt, ka “kausa” jaunrade savieno izplatījuma uguni ar “kausa” 

uzkrājumiem. Tikai apziņas aplis ierosina tiekšanos jaunradīt. Tā Mūsu likums runā 

par “kausa” nostiprināšanu. Katra vibrācija neredzami pievelk izplatījuma ugunij un 

gara jūtīgums saspridzina “kausa” dzirkstis. 

95. 

Agni Joga centri pastiprina to uguņu uztveri, kas nesīs cilvēcei zināšanu. Tāpēc centri 

jaunrada ritmā ar evolūcijas gaitu. Tāpēc trauksmīgā Agni Joga centri nes svētību. 

Kad “kauss” uguns pārpilns, tad aura pievelk Magnētu. Vajag atzīt centru spēku. Tā 

centri garīgi jaunrada, tā ugunīgā jaunrade nomaina cilvēces domāšanu. 
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96. 

Radošais impulss virza garu uz Kosmisko Magnētu. Radošais impulss iedzīvina visas 

tieksmes. Radošais impulss pieaicina no izplatījuma kosmiskos starus. Protams tikai 

ugunīgs gars spēj sakāpināt visus jaunradei vajadzīgos spēkus. Agni Joga radošie 

centri sakopo brīvo enerģiju starus, tāpēc centru uguns izveido tiekšanās norises. Tā 

tiekšanās pievelk kosmiskos starus, tā Mēs kā spēcīgu dārgumu glabātam apstiprinām 

Agni Joga “kausu”. 

97. 

Katra apziņa, kas neatzīst kosmiskās ugunis, piesātina izplatījumu ar tumsu. Bet 

saspringtais Agni Jogs ievēro līdzsvaru. Tāpēc “kausa” jaunrade kāpina visas 

enerģijas. Visi Kosmiskā Magnēta pavedieni satek “kausā”, tāpēc Agni Joga centri tik 

saspringti. 

 


