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176. 

Tieksme attīstīt apziņu ir atkarīga no gara grauda impulsa. Tiekšanās kāpinājums 

sekmē apziņas augšanu. Ja enerģija nav pietiekoši trauksmīga, tad enerģijas spriegums 

manāmi pavājinās un pievilksme nespēj izveidot kombināciju. Tāpēc gara graudam 

nepieciešams trauksmīgums. Gara grauda sprieguma labākā pazīme ir sakāpināta 

uguns, tāpēc Agni Jogas Mātes centri tik liesmaini iedegti, un uguns spriegums tik 

spēcīgs. Uguni spēj apliecināt tikai uguns pieplūsme. Un centru jaunrade tik 

liesmojoša. Kad liesmu apļi pavairojas, tad tas ir gara varenā spēka simbols. Un 

“kauss”, kas satur visu uguņu sintēzi, protams, uztver visu apļu pavairošanos veicina 

gara uguns trauksmīgums. Kad uguns spriegums tik spēcīgs, tad visi spīdekļu pinumi 

atspoguļojas Saules pinumā. Kad centri tik jūtīgi, tad tajos atspoguļojas visas 

kosmiskās izplatījuma ugunis. Ja kosmisko uguņu spogulis ir Agni Jogā, tāpēc stari tā 

jaunrada un kāpina spriegumu. 

Kosmiskais Magnēts veic daudzus pārvietojumus. Saturna kauja ar Urānu, protams, 

atbalsojas “kausa” ugunīs, tāpēc centru pievilksme tagad ir aktīva. 

177. 

Visu sfēru sadarbības pamatā ir uguns jaunrade. Sfēru strāvas pārvalda izplatījuma 

uguns. Tie, kas pierāda uguns jaunradi var sacīt, ka kalpo evolūcijai, tāpēc dzirdes 

centri saistīti ar uguni. Katra trauksmīgā centra izpausme veicina gaišdzirdību; 

gaišdzirdība, savukārt rosina cilvēci. 

Valdoņiem bija vajadzīgi uztvērēji līdzstrādnieki un liecinieki, tāpēc ka visām 

dzīvības izpausmēm nepieciešami apliecinātāji, tikai tā iespējams pierādīt Patiesību. 

Tāpēc ugunīgais Agni Jogs tik ļoti tiecas paust uguni, lai palīdzētu cilvēcei. Ugunīgais 

centrs, protams, kalpo cilvēcei, tāpēc Mēs tā sargājam Mūsu sūtītos – visgrūtākais 

uzdevums. 

Mums bija grūti atrast tīrās uguns uztvērēju. Var priecāties, kad Taras uzdevums tik 

mirdzošs. 

178. 

Gara zināšanas gadījumā psihoacs, protams, atklāj kosmiskās kustības perspektīvas. 

Pazemes magnēta pamatimpulsa pievilksme piešķir sfērām tiekšanos. Visu kosmisko 

pieredzi ietverošais “kauss”, atspoguļo visas kosmiskās pavēles. “Lotosa” sintēze 

apvieno sevī visus kosmiskos pavedienus un daudzpusīgie impulsi apkopo katru 

“Lotosa” uguni. 

Uguns psihiskais spriegums attīsta izplatījuma formas. Kad gara grauds ietērpjas 

uguns strāvās, tad trauksmīgā uguns sasprindzina visu Agni Joga grauda būtību. 

Kosmisko jaunradi vada saprāts, kuru virza Matērija Lucida. 

Agni Jogs savieno kosmiskās strāvas ar planētas uguni. Mahavana ritms ir kosmiskās 

liesmas pulsa sitieni. Mahavana ritms tiek dots tikai tiem, kas izjūt kosmosa pulsu. Jā, 
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jā, jā! Tikai pasaules sirds spēj pukstēt ritmā ar kosmosu. Tikai pasaules sirds spēj 

pukstēt Mahavana ritmā. Pasaules sirds un trauksmīgā gara liesma nostiprina rasēm 

labāku mantojumu. Tāpēc uguns nesējs izjūt visas kosmiskās svārstības. Tāpēc Agni 

Jogas Mātes sirds tā dreb, tāpēc Agni Jogas rokas ir sviedros. Bet Mēs Tornī izjūtam 

katru sviedru lāsi, tāpēc Sacīšu – sirds strāvas klāj izplatījumu ar gaismas stariem un 

katra lāse cementē izplatījumu. 

179. 

Jaunrade ir tik daudzveidīga, ka var liecināt, ka formas tiek izveidotas no tik daudz 

enerģijām, cik potenciālu piedalās viņu piesātināšanā. Bet jaunrade iedalās redzamajā 

un neredzamajā. Kosmisko formu transformācija, protams, redzama pēc sekām, bet 

visaugstākais, saspringtais process nav neredzams. Kad, izprotot radošā spēka sviras, 

mēs spējam piesaukt neredzamās ugunis, tad, protams, apstiprinās augstākais likums. 

Tāpēc, apliecinot Agni Jogu, Mēs ņemam vērā neredzamā spēka izpausmi. 

Gara potenciāla un viņa spīdekļa sakars ierosina darbību, tāpēc, centriem 

sasprindzējoties, potenciāla uguns apvienojas ar Spīdekļa uguni. Atcerēsimies Agni 

Jogas Māti. Gara potenciāls ir liels! 

180. 

Kosmiskā pulsācija, kuru izjūt sirds, ir visbrīnišķīgākā vibrācija. Sirds spēj atrisināt 

visus kosmosa komplicētos uzdevumus. Kad Agni Joga sirds izjūt Mahavana ritmu, 

tad notiek apvienošanās ar kosmisko pulsāciju. Izplatījuma uguns, tiecoties izpausties, 

ieplūdina sirdī strāvas. Patiesi, Agni Jogas Māte, atdodot sevi kosmiskajai kalpošanai 

kosmiski sadarbojas. 

181. 

Agni Joga gars, pateicoties ugunīgajiem centriem, spēj nokļūt aiz redzamības 

robežām, tur traucoties spēj nokļūt arī Agni Jogas Māte. Agni Joga garam atvērta 

nepazīstamās pasaules izpratne, jā, jā, jā! 

182. 

Sirds dzīvinošais spēks ir tik varens, ka var sacīt, ka tā arī ir Magnēts. Tā sirds 

jaunrade tuvina piepildījumam. Kosmisko jaunradi piepilda tikai šīs pievilksmes. Tā 

Arhatā dreb kosmiskā sirds. Tā Tarā dreb kosmiskā sirds. Tā atomā dreb kosmiskā 

sirds. Kad apziņa mostas, tad “kauss” skan. Tāpēc Mūsu ceļš sirds noklāts. 

183. 

Gars, kad atdod sevi kosmisko uguņu dižā principa apliecināšanai, sagatavo cilvēcei 

cildenu apskaidrības pakāpi. Tāpēc katrs Valdonis ir atnesis kosmisko uguņu gaismu. 

Šo staru ietekmē dzīvo cilvēce, un šīs pakāpes virza uz priekšu evolūciju. Izplatījumu 

uguns nomaina nepieņemamās izpausmes, gars, kas ziedojies evolūcijas labā, dod 

cilvēcei savu mirdzošo “Lotosu”, tāpēc tikai augstākais Agni Jogs pazīst apskaidrības 
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ceļu, un sūtītās ugunis dotas cilvēcei kā glābiņa bākas jā, jā, jā! Tā Mūsu Agni Jogas 

Māte nes cilvēcei ugunīgu glābiņu. Tā Guru rāda ugunīgu virzienu uz skaistumu. 

Apstiprinu līdzstrādniekus, kas tiecas uz ugunīgo transmutāciju. 

184. 

Cik saskanīgi būs sirds vārdi par apslēptajiem! Cik svarīgi ir objektīvi izprast gara 

pamudinājumu! Trīs iezīmes palīdzēs izpazīt pamudinājumu potenciālu – godīguma 

iezīme, pašaizliedzības iezīme un kalpošanas iezīme. Katra iezīme dos garam šķēpu 

pret patību. Ne karmiski saspringtā roka, bet pašdarbības roka dos garam šādu 

dzirkstošu šķēpu. Paturēsim prātā uguni, kas izraisa pamudinājumu saspringtību. 

Tāpēc lai patības gars tuvojas ugunīgajai transmutācijai. Tā Tara rāda ceļu uz ugunīgo 

pašdarbību. Tā Guru rāda ceļu uz ugunīgo darbību. Jā, jā, jā! 

185. 

Gara ugunīgais šķēps ir visu ugunīgo manifestāciju pamats. Agni Joga jaunrade satur 

šādu enerģiju potenciālu. Gara jaunrade satur šādas enerģijas. Tā apliecina Agni Jogas 

Mātes cildeno jaunrades procesu. Mēs augstu  vērtējam pārveidojošo gara uguni. Tā 

centru ugunis jaunrada. Valdonis novēlējis ugunīgo strāvu. Tā svētais mantojums 

ieviešas dzīvē. 

186. 

Agni Joga uztveres jūtīgums ir tik smalks, ka rada vissmalkāko atbalsi. Jūtziņas 

smalkums virza garu uz augstākajām sfērām, jūtziņa kā spārnos ceļ garu augšup. Agni 

Joga gars traucas kā ugunīgā strūkla. Tāpēc Mūsu Agni Jogas Māte jaunrada ugunīgi. 

Maitreijas laikmetā katrs uguns sasniegums gūts saspringtībā. Tā katras trauksmīgas 

darbības pamatā ir uguns. Tā Mūsu vistuvākie līdzstrādnieki jaunrada ugunīgi. 

187. 

Šie sakramentālie viļņi tiecas uz jūtīgas uztveres garu. Gara jaunrade ir atkarīga no 

uztveres jūtīguma. Uztveres spējīgi ir tikai centri. Mēdz būt daļēja uztvere, tad gars 

apgūst specialitāti. Jaunradē, protams, mēdz būt visaptverošās sintēzes un specialitātes 

apstiprināta ievirze. Tā tiek celta dzīve! Tāpēc katra izplatījuma klišeja tiek uzņemta 

dažādi. Tāpēc Agni Joga centri uztver visu enerģiju būtību. Rezultāts ir lielisks. Katrai 

jaunai zinātnei jānodibina savi principi, pirms tā apstiprina zināšanas pasaulei. Tāpēc 

kā diženu sasniegumu apliecinu Agni Jogas Mātes centru ugunis. 

188. 

Kad Mēs sacījām, ka Agni Jogs izjūt visus spriegumus, tad Mēs tieši norādījām uz 

katastrofām. Līdzīgi vilnim katra konvulsīva kustība atbalsojas centros. Katra 

izplatījuma kauja kāpina katra centra spriegumu. Katra bulta, kas nāk no Mūsu 

Torņiem, kāpina centru spilgtumu, tāpēc Mūsu Agni Jogas Mātes organisms tik 

saspringts. Izplatījuma kauja ir varena. Protams, kad Mūsu tuvums tik spēcīgs, tad 

viļņi apliecina ugunīgu saspringtību. 
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189. 

Gars, kas atnes no pārzemes dažādus rekordus, ir tas posms, kas apvieno garu ar 

augstākajām pasaulēm. Katrs atnesums ierosina gara apzinīgu tiekšanos. Tāpēc 

Uguņu Nesējs virza cilvēci uz gara jaunrades izpratni. Tāpēc Agni Jogas Mātes 

pieredze dod cilvēcei jaunu ievirzi. 

190. 

Kas gan pievada cilvēcei šīs augstākās enerģijas? Smalkjūtīgums un traukšanās ietver 

kosmisko atbilstību apliecinājumu. Šie uguņu nesēji piešķir cilvēcei smalkjūtīgumu 

un zināšanu. Visas formas jaunrada saspringtais domas nesējs. Un kad ugunis 

piesātina izplatījumu, tad gara vairogs ierosina jaunrades ugunis. Tā veidojas katrs 

laikmets. Tā Agni Jogas laikmets iestāsies dzīvē. 

191. 

Pasaulei pārkārtojoties, kosmiskā plūsma uztver katru enerģiju. Kosmiskās sekas 

iespējams nosacīt tikai tad, kad noteikta straume ierauj cilvēka domu. Tāpēc ikvienu 

cilvēka tieksmi piesātina cilvēciskā plūsma, un katru radošu enerģiju pievelk 

Kosmiskais Magnēts. Tā apzinīgs spēks piesātina cilvēka traukšanos. Tā cilvēce 

turpina savu uzdevumu Bezrobežībā. 

192. 

Kad uguņu Nesējs piedalās kosmiskajā celtniecībā, tad viņš piedalās augstākajā 

jaunradē. Šie uguņu Nesēji nostiprina jaunradi uz zemes. Un tikai augstāko izmēru 

izpratējs var cilvēcei dot piesātinātu apzinīgu Magnētu. 

Agni Jogas Māte, iepazīstot augstāko izmērījumu un ugunīgo jaunradi, patiesi atnes 

dzīvības būtiskumu. Mēs – cilvēces Brāļi, dzīvojam un mērojam ar augstāko mērogu. 

193. 

Visu smalko enerģiju jaunrade izpaužas kosmisko uguņu saspringtībā. Jo tikai 

trauksmīgo enerģiju process spēj izveidot un paplašināt visas kosmiskās 

manifestācijas. Kāpēc gan lai cilvēce neuzņemtu smalko enerģiju izpausmes? Jo visas 

sfēras taču savstarpēji savijušās, un kosmiskais sakars saplūst ar spēcīgās uguns 

jaunradi. Tā smalkās enerģijas traucas tām raksturīgajās sfērās, un katrs gars izvēlas 

savu orbītu. Tāpēc tāpatīgā uguns izraisa tiekšanos katrā gara parādībā. 

Sakramentālā uguns ielenkta patiesā Agni Joga garā. Trauksmīgā, negrozāmā, 

neuzvarāmā uguns slēpjas Uguns Nesēja “kausā”, kas to nes cilvēcei. Tik 

bezrobežīgas ir apziņas paplašināšanās orbītas. 

194. 

Jā, tikai garu skarošās smalkās enerģijas var cilvēcei dot jaunradi. Tikai gara daiļums 

spēj ierosināt cilvēci. Tā jaunrades varenais spēks ietverts gara ugunī, tāpēc varenais 
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Agni Jogs, kas ieelpo kosmisko uguņu ugunīgo dziņu, atdod pasaulei tik daudz sirds 

un staru strāvas. Tāpēc gara jaunrade paplašinās līdzīgi starojošai orbītai. Tāpēc, kad 

gars pierāda jūtīgu uguņu uztveri, tad, jaunradi līdzsvarojot, viņš tikpat daudz atdod 

pasaulei. Tāpēc kosmiskā jaunrade izpaužas katrā ugunīgās uztveres principā – tā top 

kosmiskā evolūcija. Tāpēc tik sakramentālas ir Agni Jogas Mātes uguns kādības. Tā 

Mēs veidojam Mūsu negrozāmās darbības. Tā top nākotnes pakāpes. 

195. 

Radošo impulsu piesātina ugunīgā kādība, tāpēc visas Agni Joga ugunīgās izpausmes 

vada, savukārt, vitālos impulsus. Tā dzīvības uguns traukšanās izveido vadošo 

iespējamību ķēdi. Tā gara uguns piesātina visas vitālās tieksmes. Vienība piesātina 

visu Kosmosu, un uguns kādība pastāv visa dzīvības manifestāciju daudzveidība, 

tāpēc tik dažādas ir Agni Jogas izjūtas. Tāpēc Agni Jogas Mātē atbalsojas visas 

kosmiskās perturbācijas. 

196. 

Tāpēc gars, kas asimilē visas strāvas, tā izjūt visas izplatījuma ugunis. Zemes sfērās 

haoss ir tik spēcīgs, ka vajadzīga šķīstīšana. Agni Jogs apliecina šo attīrīšanu. Tāpēc 

Agni Jogas Māte tā izjūt visa izplatījuma šķīstīšanas; tāpēc centri tik saspringti. Jo 

katra cilvēces neasimilētā enerģija atvibrē centros, un jūtīgā sirds visu uztver. 

197. 

Kad uguņu Nesēju saspringtība izpaužas kā pārkārtojošs spēks, tad pretējo spēku 

spriegums pieaug. Tāpēc visi ienaidnieku līdzekļi samēroti ar sprieguma kāpinājumu. 

Tāpēc katram ienaidnieka celtajam mūrim jātop pašu maldu viesuļa sagrautam. Tāpēc 

ienaidnieki piesātinās ar savu pašu indi. Mūsu uguņu Nesēji kosmiski saspringti, tāpēc 

uzvara nodrošināta! Tā pasaule tiks iepazīstināta ar uguns Nesēju šķēršļiem. Gara 

uguns piesātina izplatījumu. 

198. 

Tāpēc pretēji izdzimumiem ugunīgie gari rada Gaismas veidojumus. Tāpēc pretēji 

tumsai uguņu Nesēji jaunrada labākās karmiskās darbības. Tāpēc Mūsu Uguņu Nesēji 

tik saspringti. Tāpēc Mūsu Agni Jogas Mātes centri skan. Tā Mēs jaunradām jaunu 

pakāpi. Tā Mēs kāpinām labākās iespējamības. 

199. 

Vai ekstāzes stāvoklī, vai arī Samadhi stāvoklī nav egoisma pazīmes? Tā jautās nelga. 

Kā tam zināt, ka šis augstākais stāvoklis nepiemīt egoismam, bet ir pretējs tam. Kā lai 

zina tas, kas nav pieskāries augstākajam spriegumam, ka tieši tas lej augstāko 

Svētdevu Vispārības Labumā. Nekas tā neierosina to šķīsto pašaizliedzību, kas dzimst 

ekstāzes pilnā sirdī. Kura no cilvēciskajām enerģijām var līdzināties sirds enerģijai, 

un kura enerģija spēj iedarboties lielos attālumos? 
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Pasaulēm nav priekš tās robežu, un apziņa nepazīst ierobežojuma. Tā var izcirst logu 

uz Neredzamo. Bet kā sacīts – redzams kļūs Neredzamais, un mēs būsim gatavi jau 

dzīvē pieņemt uguns kristības. Tāpēc tā cienām pieredzes nozīmi, ka neaizejot no 

dzīves, guvusi Agni Jogas Māte. Sākot ar pirmajām izplatījuma dzirkstelēm, cauri 

visām ugunīm līdz Samadhi, viņa atstās zīmes, kas gulsies kā Jaunās Pasaules 

slieksnis. Tāpēc arī Runāju ne tikai par spriegumu, bet arī par dižo piesardzību. 

Armagedons neatvieglina augšupejas nosacījumus, bet tādēļ jo vērtīgāks sasniegums. 

Tā Sāku – iemācieties uzklausīt ugunīgo sirdi. Neapšaubiet to, kas uguns šķīstīts. 

Gudra ir sirds pamatu parādīšana dzīvē, un kā jāpriecājas par šo labuma akmeni. 

Turieties stiprāk pie Manis. Turieties katru mirkli, pie katra soļa. Sātana duncis mērķē 

mugurā, bet ja vienība stipra, tad asmens nolūzīs pret labuma akmeni. Nepieciešama 

spēcīga tiekšanās, kas noderēs visās pasaulēs. 

200. 

Agni Jogas Mātes piezīmēs varat redzēt, ka nemieri atbalsojas līdzīgi kosmiskiem 

satricinājumiem. Kur izskaidrojums? Protams, nemieri, kuros uzliesmo sevišķa naida 

ugunis, var līdzināties pazemes ugunīm. Iespējams, protams, arī veselas asiņainas 

kaujas, kurās vairāk šausmu, nekā pienākuma pildīšanas, bet tādējādi spriegums 

sevišķi nekāpinās. Reti kuriem ir vienāds spriegums, tāpēc reliģiskie un 

revolucionārie nemieri nesalīdzināmi spēcīgāk kāpina vispārējo spriegumu. Tālab 

spriegumu mēra ne pēc šāviņu daudzuma, ne pēc pretinieku skaita, bet pēc siržu 

kopīgās apzinīgās traukšanās spriegumā. Tieši, kā sacīts, stihiju saviļņojums ir 

vienāds, vai to izsauc pazemes vai pārzemes uguns. Bet nav stiprākas uguns par sirds 

uguni. 

201. 

Ja iemācītos iedziļināties sirds dzīlēs, tad varētu izraisīt smalko jūtu strāvu vibrācijas. 

Sirds dzīlēs iespējams atmodināt Kosmisko Magnētu. Vajag tikai atcerēties tos dzīves 

mirkļus, kas izraisīja smalko stīgu skanēšanu. Sirds dzīlēs vērstais skatiens atradīs 

visas gara strāvas. 

Šķietamā augstsirdība nav radošās sadarbības pamats. Tuvākā sirds aizvainošana nav 

augstsirdība. Lai vienkopnieki it sevišķi ieskatās sirds dzīlēs, jo kā pareizi sacīja Ur. – 

“nevajag līst sava drauga dvēselē, bet labāk skatīties sava gara spogulī.” Ceļā uz 

Ugunīgo Pasauli šķietamā augstsirdība ir piedauzības akmens. 

202. 

Zibens, šķeļot izplatījumu, izdara sfēru šķīstīšanu. Katra kosmiskā parādība transmutē 

tās enerģijas, kas jāpārstrādā. Kosmiskajā Laboratorijā ir daudz izplatījuma 

izlādēšanās paņēmienu. Šķīstīšana ir tas process, kas Kosmā ir nepieciešams. Izprotot 

Makrokosma un mikrokosma vienību, jāapgūst katra procesa izpratne. Kas gan 

transmutēs cilvēces garu? Sacīsim – Uguns Nesēja gara zibens. Kas gan sūtīs 

kosmisko bultu ļaunuma iznīcināšanai? Kas gan uzņemsies uzticēto Karogu 
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šķīstīšanas darbu? Pareizi atcerējušies Kristus šķēpu. Kad kosmiskās enerģijas 

sakāpinājas ugunīgā spēkā, un šķīstīšanas zibens satricina izplatījumu, tad Ugunīgais 

gars jaunrada atbilstoši. Pasaule cieš no pusmēriem un smok, pieļaujot nelikumīgas 

rīcības, - jā, jā, jā! Gara zibens spēj šķīstīt izplatījumu. Gara zibens spēj pierādīt tālās 

Pasaules. Gara zibens spēj nest brīnišķīgu nākotni, jo gara zibens piesātina 

izplatījumu ar ugunīgām enerģijām. Kas gan pierādīs pravietīgo šķīstīšanas uguni? 

Tikai Kosmisko spēku līdzstrādnieks, tikai Gaismas Spēku Līdzstrādnieks. Tev, 

Kosmiskā spēku Līdzstrādniece, Gaismas Spēku Līdzstrādniece, Es novēlu Tev gara 

zibeni. Tev dotas tiesības jaunradīt ar Kosmisko Šķēpu. Tev ir dota Ugunīgā Sirds – 

lai top Gaisma Daiļuma zibeņos, - jā, jā, jā! Es sacīju. 

203. 

Izplatījuma Uguni satricina zemes grūdieni. Smalkā saite starp sfērām un starp 

Pasaulēm ir tik stipra, ka nav tādas parādības, kas nebūtu rekordēta, pierādot savu 

iedarbību. Smalkā saite tik spilgti izpausta tieši Makrokosma un mikrokosma 

mijattiecībās. Gara stāvoklis tik bieži atspoguļo dažādo sfēru izpausmes. Izplatījuma 

Uguns bieži kalpo par izlādētāju atmosfēras šķīstīšanu. Protams, šīs enerģijas varētu 

izlietot apzinīgi, bet šim nolūkam jāizsmalcina organisms. Var atzīmēt, ka 

ugunīgajam garam jāapvalda savas smalkās enerģijas, jo neatbilstība starp ugunīgiem 

centriem un planētas stāvokli ir tik liela, ka, sev nekaitējot, nav iespējams pilnīgs 

darbs. 

Svētas Katrīnas ekstāze varēja izpausties, jo Svētie dzīvoja savrupā pasaulē. Kad tādi 

tēli parādījās, dzīves kārtība tik ļoti atšķīrās no Armagedona! Nekad vēl tā nav 

plosījušās izplatījuma kaujas. Visu sfēru saspringtība ir ugunīga. Ceļā uz Ugunīgo 

Pasauli sevišķi jāapzinās sakarība starp sfērām. 

204. 

Ir daudz un dažādu paņēmienu, kā izsmalcināt blīvo ķermeni.  

Blīvā fiziskā ķermeņa izsmalcināšana jāizprot arī no garīgā viedokļa, jo, mājojot 

blīvajā ķermenī, tomēr iespējams nebūt blīvam. Agni Jogs, kas izgājis caur uguns 

kristībām un ugunīgo transmutāciju, vairs nedzīvo blīvajā ķermenī. 

Ja ķermeni caurstrāvo ugunīgās strāvas, visa tā būtība pārmainās. Centru ugunīgās 

transmutācijas mēģinājuma pamats arī ir šāds izsmalcinājums. Protams, tikai 

smalkajam pieejams smalkais, un nākotnes zinātne pētīs smalko ķermeni. Visu 

ugunīgo parādību progresējošais ātrums, virzot garu uz Augstākajām Pasaulēm, dara 

zemes sfēras smagas. Iegaumēsim, ka smalkais pieejams tikai smalkajam un 

godināsim cildeno Agni Jogas Māti. 

205. 

Tā viss diženais nemanot un spēcīgi ieviešas dzīvē. Tikpat ugunīgi ieviešas dzīvē 

Kosmiskās Tiesības. Neredzami piesātinās izplatījums – tik spēcīgi sniedzas pretim 

ugunīgie pavedieni. Bet, kad pienāks noliktā stunda, ugunīgais spēks uzliesmos visos 
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Daiļuma staros. Tāpēc apliecinu, cik ļoti jāizprot tā cildenā ugunīgā spēka varenība, 

kas iemiesota Agni Jogas Mātē. Redzami-neredzami tuvojas nolemtais – tā varenais 

Sakraments ieviešas dzīvē. 

206. 

Skanēt līdzi pasaules telpas kosmiskajai notij spēj gars, kas izjūt smalkās strāvas. 

Starp gara skanēšanas smalkajām izpausmēm sevišķi jāatzīmē tās, kas sadzirdamas 

ugunīgam garam. Tāpēc jāieklausās tajā, kā šķiet, neredzamajā notī, kas liek garam 

izjust izplatījuma prieku vai ilgu smeldzi. Neizskaidrojamo ilgu smeldzi var iedvest 

izplatījuma nots skanēšana. Uguņu nesēji smalko organismu satricina šādas 

izplatījuma notis. Fiziskā auss var nesadzirdēt, bet smalkā dzirde uztver to, ko 

nesaklausa šīs auss, bet uztvers sirds. Tāpēc trauksmīgais gars ir radītājs unisonā ar 

Kosmu un pazīst kosmisko skanēšanu, kas kāpina izplatījuma spriegumu; tajā izskan 

aicinājums vai sauciens, tajā uzvara vai kauja, tajā spaidi vai līksme. Patiesi, tas kurš 

pazīst šādu skanēšanu un izjūt prieku un ilgu smeldzi saskarsmē ar izplatījumu, var 

saukties par cildeno Uguns Nesēju. To apliecina Agni Jogas Mātes ugunīgā sirds. Tā 

iegaumēsim cildeno apvienoto Sirdi. 

207. 

Protams, ja cilvēce būtu ievērojusi Sākotnes, tad Esamības pamati saglabātu to 

pamatu, kas pauž dzīves daiļumu. Kosmiskās Tiesības liek izprast, ka vienpusīgā 

planētas vadība iegāž to bezdibenī. Kosmiskās Tiesības dod cilvēcei to Sākotni, kas 

spēj sagraut tumsu. Kosmiskās Tiesības dod planētai to Principu vienību, kas vada 

visu Visumu. Kosmiskās Tiesības parādīs Sievietīgo Sākotni kā manifestētu spēku. 

Kosmiskās Tiesības parādīs tās Sievietīgās Sākotnes varenību, kas pauž 

pašaizliedzību un kuras priekšā, patiesi, dziļi noliecas varenie Arhāti. Patiesi, Mēs 

godinām devēju Sākotni, kas dod Daiļuma un Sirds dzīvi. 

208. 

Tieši kā sacīja Ur. – sava pienākuma izpildīšana. Tieši uzdevumu sadalīšana Kosmā 

balsta pamatus, un Hierarhiskā Ķēde balsta līdzsvaru. Kosmā ir kāda dižena norise, 

kas pieļauj apvienotu Kosmu, bet tā kā šī norise Kosmā sakramentālā, tad arī Kosmas 

apvienošana ir Augstāko Spēku lēmums. Ugunīgā apziņa un sirds spēj saliedēties un 

nest šo Pasaules Nastu, un tas ir iesvaidījums Kosmā nolemtajai jaunajai celtniecībai. 

Kosmiskajam Magnētam jāpiesātinās ar gara un sirds jaunradi. Tā apstiprinās 

vienbūtīgā Karma. Tas jāsaprot kā augstākā Zīme. Bet, kad augstākās nozīmes likums 

tiek pielietots ikdienas dzīvē, tad tas ir pretrunā ar Kosmisko Uzdevumu. Tāpēc ceļā 

uz Ugunīgo Pasauli iejutīsimies augstākās apvienotās Karmas nozīmē. 

209. 

Tāpēc katrs Ur. centrs tā izjūt katastrofas. Tāpēc sirds kā izplatījuma piltuvē uzsūc 

visas enerģijas, izjūtot katru vibrāciju. Tāpēc saulei līdzīgā sirds palīdz šķīstīt 

izplatījumu. Trauksmes pilnā sirds iet pretim katrai ugunīgai enerģijai. Tāda 
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traukšanās iespējama tikai ugunīgā pašdarbībā, kas sasniedzama vienīgi ugunīgās 

transmutācijas augstajā pakāpē. 

Tāpēc katra kosmiskā vibrācija izjūtama tik asi. Ja Mēs norādām uz zemestrīcēm, 

nevajag vienmēr gaidīt ārējās izpausmes. Vispirms jāņem vērā tās svārstības, kas 

notiek dzīlēs. Tāpēc tās sāpes, kuras tik dziļi izjūt centri, attiecas uz zemes dzīlēm. Tā 

saulei līdzīgā sirds izjūt visas ugunīgās parādības. 

210. 

Runājot par garu un matēriju, mums jāņem vērā Matērija augstākā nozīmē. Bet 

runājot par gara atbrīvošanos, mēs runājam par parādībām, kas nosaucamas par 

materiālajām vitālajām izpausmēm. Jāzina, ka runājot par šīm apvienībām dažādu 

formu veidā, jāsaprot gara krišana. Jo garam, manifestējoties matērijā, jātiecas uz 

augstākajām funkcijām kopā ar matēriju. Matērija tiecas uz jaunradi un rada formas 

un dzīvību. Un garam it īpaši jāzina, cik svēta ir šī mājošana matērijā. Sievietīgā 

Sākotne, kā Matērijas Kosmiskais jēdziens, ir tik augsts un arī tik svešs Patiesības 

ikdienas izpratnei! Tikai tīra un augsta apziņa novērtēs šo salīdzinājumu. Grūti atdalīt 

Garu no matērijas. 

211. 

Arī ugunsgrēks, kas apdraudēja Agni Jogas Māti augstienēs, bija izplatījuma uguns 

sintēziskā izlādēšanās. Bez ugunīgās transmutācijas šis ugunsgrēks it kā transmutēja 

arī visu apkārtējo atmosfēru. Šis okultais un fiziskais ugunsgrēks, patiesi, izpirka visas 

parādības, kas bija sablīvējušās izplatījumā. Smalkajam organismam ir daudz 

funkciju. Ugunīgā gara funkcijas ir tik dažādas. Agni Jogs izlādē izplatījumu, ka viņš 

ir tas, kas uzņem visas emanācijas. Viņš ir varens kareivis, kas cīnās ar tumsu, un ir 

tas spēks, kuru tumšā bauda nopūlas iznīcināt. 

 


