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337. 

Psihogarīgās sviras cilvēci atklāj tās patiesības, kādām apveltīta dzīve. Šādu enerģiju 

strāvas iepludinātas cilvēkā, bet matērijas raupjums traucē uztvert šīs strāvas. 

Norādītās psihogarīgās sviras atļauj izsekot, kā cilvēce pieņem izplatījuma uguns 

strāvas. Tā noslāpētās nolemtās izpausmes var nostiprināties, kā tiekšanās uz ugunīgo 

ietveri. 

Psihogarīgās sviras veicina katru dzīvības izpausmi. Ja cilvēce apzinīgi izsekotu 

Kosmiskā Magnēta kustības likumus, tad viņa, protams, atzītu psihogarīgumu. Vai 

gan iespējams noliegt to spēku, kas ierosina visus dzīvības impulsus? Psihogarīgais 

trauksmīgums ietver visas Visuma manifestācijas. 

Likums, patiesi, ir nemainīgs. 

338. 

Psihogarīgums ir visu Kosmiskā Magnēta izpausmju kādība. Psihogarīguma 

izpausmju bezrobežīgums rada kosmiskās pasaules. Plaši neizprotot evolūciju 

Kosmiskā Magnēta jaunradi nav iespējams nostiprināt apziņā. Apziņa tik bieži 

apliecina Kosmiskā Magnēta sviru, ka grūti nepielietot šo sviru. Cēlonīgais princips 

dod dzīvības impulsu un psihogarīguma enerģijas attīstību. Dzīvības impulsa pamats 

nostiprina garīgumu un pievilksme izveido attiecības ar cēlonīgo principu. Tā 

psihogarīguma pamatošana nostiprina dzīvības impulsu. 

Kad sākotnes nostiprināsies cilvēces apziņā kā Kosmiskā Magnēta spēku 

līdzsvarojums, tad dzīve nostabilizēsies kā varena likuma sekas. 

339. 

Psihogarīguma izpausme attīstās, pateicoties kosmiskajai magnetizācijai. Kad gars 

spējīgs uztvert augstāko spēku ugunis, tad viņš parāda kosmisko uguņu magnetizāciju. 

Psihogarīgums rosina visas enerģijas un modina visas mijattiecības. Gars un 

izpaužamās ugunis savstarpēji samērojas. Katra norise, kā cēloņa sekas atspulgo visa 

psihogarīguma būtību, tāpēc Agni Jogs apstiprināts kā tieša saite ar tālajām pasaulēm. 

Ugunīgās sintēzes iedarbība negrozāma, tāpēc Mēs sakām, ka Augstāko pasauļu 

strāvas iespējams pārraidīt tikai ar augstāko uguņu strāvu palīdzību. 

Mēdz saņemt pārraidījumus arī caur tā dēvēto aizgājušo garu čaulām, bet vienmēr 

jāņem vērā, ka zemākās manifestācijas pievelk zemāko. Tāpēc Mēs uzsvarojam cik 

uguns ir augsta un ka transmutācija notiek visaugstākā pakāpē. Tāpēc “Svētnoslēptās 

Uguns Kausa” nesēja sekmēs mūsu planētas ugunīgo šķīstīšanu. Tā psihogarīguma 

jaunrade ieliek pamatu jaunai pakāpei. Kad kosmiskais magnētiskais spēks nostiprinās 

ugunis, tad varēs sacīt, ka tuvojas Jaunais Laiks. Es apliecinu. 
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340. 

Zemes sfērā psihogarīgums var pierādīt uguni kā augstāko sfēru izpausmi. Agni Jogs 

ir saite starp planētu augstākajām pasaulēm. Nolemto enerģiju atnešana uz zemes tiek 

uzticēta tikai garam, kas prot pielietot augstākās ugunis. Tik bezrobežīgas ir sfēras un 

strāvas, kas atnes uguni! 

Agni Jogs, patiesi, dzīvo divās pasaulēs, Agni Jogs, patiesi, gremdējas neredzamajās 

sfērās. Tikai precīzi pētījumi spēj dot Smalkos liecinājumus. Tāpēc tīrās uguns 

aicinošais magnēts aiznes Agni Jogu augstākajās sfērās. Tāpēc tīras uguns princips 

nodibina mijattiecības starp redzamajām un neredzamajām pasaulēm. 

341. 

Pasaules enerģija attiecas uz visu esošo, tāpēc iedalījums vieliskajā un nevieliskajā. 

Tā, iespējams apliecināt enerģijas pastāvošo spēku visā Kosmosā. Viela, kā vienīgais 

spēks, nav pieņemama, jo izpausmēs vajadzīga aktīva enerģija. 

Tāpat arī vajadzīgas dzīvību veicinošas enerģijas, tās Mēs nosaucam par būtības 

rosinātājiem. Sevišķi jānovēro, kā darbojas psihogarīguma enerģija. Šī trauksmīguma 

princips ir galvenais spēks. 

Cilvēcei uz planētas dotas enerģijas, kas spējīgas izveidot izplatījuma ķermeņu dzīvi, 

bet saskaņā ar tiekšanos. Tā nolemtajiem ķermeņiem jātiecas izplatījumā. Pieaugošā 

spēka formula ir kā Kosmiskā Magnēta tiekšanās pamats. Tā izplatījums pildās 

bezformīgiem procesiem un besrobežīgām tieksmēm. 

342. 

Radniecība ar smalkajām enerģijām ir spraiga tad, kad tā saskaņojusies ar smalko 

enerģiju nesēju. Process ir spraigs tad, kad viss apvienots ar uguni. Tāpēc uguns 

jaunrade tik trauksmīga. Jaunradi ierosina tiekšanās uz radniecību. Kopējā tiekšanās 

piešķir formām psihogarīgumu. 

Tikai sintēze, kas atbilst visai ugunīgai apziņai un satur visas gara un sirds ugunis, 

spēj nostiprināt psihogarīgumu un psihodzīvi. 

 


