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343. 

Ugunīgā gara psihodinamika, protams, kāpina visus spēkus ap sevi. Tikai gara 

pievilksme spēj ierosināt apzinīgu tiekšanos. Tikai sirds pievilksme spēj izraisīt 

harmoniju. Tikai “kausa” pievilksme spēj ierosināt apzinīgu jaunradi. Tikai sintēzes 

pievilksme spēj ierosināt apzinīgu celtniecību. Tikai Agni Joga radošie centri 

iedarbina Kosmiskā Magneta jaunradi. Agni Jogs, protams, ir visu to strāvu 

līdzstrādnieks, kuras kāpina visus spēkus. Augstākais Agni Jogs, protams, jaunrada, 

nepagurstot garā. Nogurums un bieži skumjas izskaidrojamas ar gara dalamību. Agni 

Joga centru spilgtums bieži psihorada. Par gara dalamību iespējams uzrakstīt 

brīnišķīgu grāmatu. Agni Joga gars pazīst daudzus kosmiskos noslēpumus. 

Evolūcija taču tik lēna! Darbības jēdzienu vajag pilnīgi pārveidot. Miljoniem cilvēku 

iesnaudušies savā darbībā. 

344. 

Dzīvības vienības varenais likums apvieno visu Esošo. Dzīvības vienība izpaužas 

Kosmosā kā ugunīgais impulss. Psihodinamika nostiprinās kā kosmiskās Elpas 

apvienojošais spēks. Šī spēka jaunrade izraisa formu, spriegumu. Psihodinamikas 

strāvas, izplatījuma uguns virza visu esošo, Kosmiskā elpa ierosina spēkus formu 

radošajam procesam. Esamību viņas neaprobežotībā var nosaukt par Bezrobežību. 

Visu enerģiju kopuma strāvas dod Kosmiskā Magnēta formulu. Vienbūtīgā dzīvība 

savā manifestētajā spēkā rada savstarpēji saistītu izpausmju ķēdi. Bezrobežīgais, 

apvienojošais process apstiprināts kā radošā saspringtība. Dzīvības apliecinošais 

elements ir magnēta princips. Visā saskatīsim viņa bezrobežīgā spēka izpausmi! 

345. 

Kosmiskā Magnēta strāvas spraigo Visumā notiekošās norisēs. Radošo spēku 

kombinācijas apliecina sevi visās sfērās. Kosmiskā Magnēta jaunrade apstiprina to 

elementu dažādību, kādi vajadzīgi psihograudu kombinācijai. Psihograudi sakopo ap 

sevi tos elementus, kas vajadzīgi paredzēto norišu noformēšanai. Tā psihograudi spēj 

izveidot to sfēru, kas ietverta kodolā. Smalkāko enerģiju strāvas sakrājas ap kodolu, 

kas satur visus bezrobežīgos pasākumus. 

346. 

Dzīvības sākumā Kosmiskā uguns piesātina apstiprinātās izpausmes uz planētas. 

Katrs impulss, kas mīt uguns piesātinātās enerģijās, saņem savu psihodinamiku. 

Dzīvības sākotnējā uguns jaunrada, nostiprinot grauda potenciālu. 

347. 

Katrā kosmiskajā norisē ir uguns impulss. Jaunrade iedalās fiziskajā un psihodzīvē. 

Psihiskajai jaunradei norisinoties, nostiprinās tīrās uguns stars. Psihodzīve ir tik 

spēcīga, ka apsorbējas tikai niecīga fiziskās jaunrades daļa. Mēs ieskatām, ka 

apgarotība rada. 
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348. 

Jāzin, ka darbs tūkstoš jūdžu tālumā jau atbrīvo smalko ķermeni no fizisko fluidu 

smaguma. Protams, smalkajam ķermenim šīs tūkstoš jūdzes ir nieks, bet fiziskā 

iedarbība mērojama zemes mēriem. 

Protams, ne vienmēr smadzenes var paturēt prātā norādījumus, bet pat tur, kur apziņa 

blāva, paliek neparasta nemiera sajūta, kas liek sevišķi padomāt par noteiktām 

briesmām. Tālab jāpārdomā viss, kam sakars ar Mācību. 

349. 

Ar visbriesmīgākiem likumiem iespējams izdarīt visgarīgāko problēmu aplēsi un 

mūsu centra – sirds neievērošanu var nosaukt, patiešām, par necilvēcību. Nav 

pieņemts pievērst uzmanību sirds izjūtām, bet tajā atbalsojas itin viss. 

350. 

Pirmais pienākums ir izsekot savas izjūtas. Tāda uzmanība nav uzskatāma par 

pārspīlētību, gluži otrādi, tā tikai pierāda cienību pret augstāko pirmtēlu. Laiks atmest 

nejaušību teorijas. Jūs esat pareizi novērojuši, ka pat visvienkāršākais eksperiments 

nav atkārtojams. Bet norises individualitāte nav atkarīga no nejaušības, bet ir likumu 

novērošanas secības rezultāts. Tā iespējams pieradināties cienīt īstenību. Jūs pareizi 

esat atzīmējuši, ka tikai jaunā apziņa nostiprinās nākotni. Koncentrēsimies nākotnes 

vārdā! 

351. 

No kurienes rodas negaidītas prieka vai skumju lēkmes? Tās uzskata kā bezcēlonīgas, 

lai gan cēloņi ir visur. Ieteicu jums pierakstīt šādus viļņus, citādi tie aizmirstas. Katrs 

cilvēks ar ikvienu kustību izdara ievērojamu izmēģinājumu, bet nevērīgi noraida 

šādas izziņas dzirkstis. Nav bez cēloņa prieks un skumjas, bet kad zemes ziņas atnesīs 

šādu noskaņojumu apstiprinājumu, tad piezīmes to atgādinās. Ugunīgo pastu 

apstiprinās zemes vēstis. Protams, daudzi ne vien zemes, bet arī Smalkās Pasaules 

cēloņi neīstenosies, bet tomēr iespējams saskatīt nozīmīgas notikumu un izjūtu 

atbilstības. Tā noslāņojas pieredzes fakti, kuri izveidos pārliecinošu veselo. Patiesi, 

visdiženākā pieredze rodas dzīves laboratorijās! 

352. 

Garīgā apskaidrība iegūstama tikai tad, kad atvērta sirds. Garīgā tālredzība spēj atklāt 

gara un matērijas noslēpumus. Apskaidrība spēj uzklausīt Kosmiskos Spēkus, kas 

apstiprina dzīvību. Tieši apskaidrība spēj atklāt to, kas apslēpts acij. Nav jābrīnās, ka 

zināšanu atslēga atrodas Svaidīto rokās, jo garīgo apskaidrību piesātina Ugunīgie 

Spēki. Un enerģijas, kas cilvēku saprātam netveramas, atklāj gara apskaidrību, jo tikai 

augstākā apvienotā apziņa spēj ierosināt garīgo apskaidrību. Un to zināja senatnes 

Gudrie, jo smalkā uztvere senatnē tika ieskatīta par Augstāko Spēku Zīmi. Garīgi 

apskaidrotajam dota divu Pasauļu apvienības izjūta. 
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353. 

Neizbēgams ir sirds nemiers, kad zināt, ka kaimiņa mājās neklājas labi. Bet atvērtie 

centri var uzrādīt daudzus tuvus un tālus satricinājumus, no tiem dreb sirds. 

354. 

Lai sasniegtu jūtīgumu, ir stipri jāizkopj domāšana. 

355. 

Psihometrija tiek uzskatīta par izņēmuma cilvēku tiesu, bet vispār šī īpašība ir 

piešķirta absolūti visiem. Jebkurš cilvēks ar katru pieskaršanos priekšmetiem sajūt 

dažādus iespaidus. Starpība tikai tā, ka dažs pievērš tam uzmanību, bet cits paiet 

garām vienaldzīgi. Jāapzinās sevī ikkatra sajūta. 

Kāda bagāta dzīve pavērsīsies tiem, kuri vibrē uz visām sajūtām. Nav grūti 

pārliecināties par sajūtu daudzveidību. Katra grāmata, katra vēstule nes sev līdz 

veselu auru. No pieskaršanās radīsies kaut kas nepasakāms, bet sirdij pilnīgi skaidrs. 

Nav pamata domāt, ka vienīgi dažiem laimīgajiem piemīt šīs spējas, kuras citi būtu 

apieti. 

Domas par iespējamību jau ir atvērts ceļš. 

356. 

Cilvēks, kurš aizturējis sevī kaut vienu vissmalkāko izjūtu, jau kļūst uz visiem laikiem 

par neparastu būtni. 

357. 

Parastās cilvēku izjūtas bieži dēvē par pārdabiskām. Priekšnojauta ir ļoti dabiska, bet 

aiz māņticības to ieskata neparastu uzkrājumu šķirā. Jūtas nemana, bet tās izjust ir jau 

zināms sasniegums. Cilvēki sevišķi apmulst, kad vienlaicīgi uzplūst dažādu izjūtu 

viļņi. Pat pieredzējuši novērotāji nespēj orientēties pretējās izjūtās. Viena var rasties 

no tuvā kaimiņa, bet otra atlido pāri tāliem kalniem. Dažreiz tuvs apstāklis var 

pārtraukt visai svarīgas tālās strāvas. Neskumsim par sīko, kad var atsteigties diži 

aicinājumi. Vajag pielāgot savas jūtas dižākajam, zinot, ka šāds dižums var rasties. 

Sevišķi kad izplatījums sprieguma pilns, jāvirza vērība uz dižajiem uzdevumiem. 

358. 

Priekšnojautu dažreiz dēvē par kuģa priekšgala figūru. Tā lido pa priekšu un neļauj 

sevi panākt. Jaunā apziņa saprot, ka kuģim ir priekšgals un stūres gals, bet māņticība 

kuģa priekšgalam pievieno visfantastiskākos tēlus. Tāpat arī cilvēka domāšana 

visvienkāršākās izjūtas izgrezno nebijušiem veidoliem. 


