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24. 

Zemes dārza panīkums ir bīstams. Neviens nedomā par planētas veselības nozīmi. 

Doma par to, kaut tikai doma, jau izraisīs izplatījuma impulsu. Jāiemīl Sākotņu 

Sākotne un viss domas varenības radītais. 

25. 

Kā Debesīs, tā arī virs zemes, Esamības pamats, patiešām, caurstrāvo visu esošo. 

Tieši šim pamatam jāpalīdz cilvēcei izprast Bezrobežības Hierarhiju. Kam gan 

radīsies šaubas, ka ikviena zemes priekšmetā izpaužas kāda griba? Bez gribas nav 

iespējams radīt nevienu zemes priekšmetu, ne tajā ierosināt kustību, - tā tas ir uz 

Zemes un arī Augstākajā Pasaulē. Labi saprotams, ka tiklab planētai kā zemes blīvai, 

tāpat arī veselām debesu ķermeņu sistēmām nepieciešams gribas impulss. Paplašinātai 

apziņai šāda griba, protams, būs sevišķi saprotama, bet pat cilvēka viduvējā griba var 

noderēt par parauga mikrokosmu. Nav jāiedziļinās sevišķās kalkulācijās, bet ja 

pieņemtu cilvēka gribu par augstākā sprieguma vienību, tad varētu aprēķināt 

planetārās gribas impulsa spēku. Vajadzētu iegremdēties neskaitāmās nullēs, lai 

iedomātos veselas sistēmas gribas impulsam. Tāds uzdevums būs tuvošanās 

Neizsakāmā Majestātiskumam. Tāpēc tik derīgi ir gribas spēka novērojumi, kad doma 

iekustina šo kosmisko enerģiju. Agni Mājoklis eksistē kā Kosmiskā Spēka kalve. 

Aprēķinot Majestātiskumu, nevajag nokārt galvu neskaitāmo skaitļu priekšā. Skaitļi 

apliecina tikai mūsu apziņu, bet ugunīgā sirds arī bez skaitļiem spēj tiekties pieņemt 

to varenību, kur vārds nav nekas. 

26. 

Gribu var sasprindzēt vismehāniskākajiem līdzekļiem. To apstiprina daudzi piemēri 

un priekšraksti, bet Mēs ieteicam gribas nostiprinājumu smelties saskarē ar Hierarhiju. 

Var pat sacīt, ka tas ir vienīgais ceļš uz gara pacelsmi. Pat mehānikas ceļš noved pie tā 

paša, tikai nevajadzīgi izšķiežot laiku un pūliņus. Sirds saskare ar Hierarhiju pasargā 

no tantrām un maģijas. Sīkie blakus šķēršļi, protams, var traucēt saskari, bet 

neaizmirsīsim kādām briesmām pakļauti mags un tantriķis. Bet katrā gadījumā, nav 

gudrs tas cilvēks, kas sapņo par savu savrūpu gribu; griba aug un vibrē saskaņā ar 

Augstākajām Tvertnēm. Bet tas, kas rūpējas par savu gribu bez saskares ar 

Augstākajām Pasaulēm, nav uz pareiza ceļa.  

27. 

Smalkā skaņa līdzīga Smalkās Pasaules valodai. Tā saprotama bez zemes rupjām 

vibrācijām, tāpat arī spēku mūzika pievienojas mūsu smalkajām vibrācijām, un tad 

rodas daiļuma izjūta. 

28. 

Pasaule pievērsusies piepildījuma meklējumiem. Meklējumu ceļi ir daudzveidīgi. 

Vistuvāk piepildījumam ir daiļuma ceļš. Reliģija devusi tiekšanos uz Nirvanu, bet tā 

izkropļota ačgārniem priekšstatiem. Daudzi meklējumi tika izkropļoti sakarā ar 
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Karmas un Reinkarnācijas jēdzienu. Kas meklējis piepildījumu daiļumā, tas atradis 

varenus Esamības likumus. Ja ņemtu visas dzīves izkropļotās parādības un salīdzinātu 

tās ar daiļumu, tad mēs atrastu piepildījumu likumu. Ja ņemsim visu principu 

nelīdzsvarotības stāvokļus, kādi ieviesti dzīvē un salīdzināsim tos ar daiļumu, mēs 

nonāksim pie Esamības likuma. Ja mēs ieskatīsimies planētas dzīvē ar visiem tās 

aizspriedumiem, mēs neizbēgami nonāksim pie cildenā piepildījuma caur daiļumu. 

Vajag pieradināties pie cildenā piepildījuma apzināšanās. Šāda domāšana spēj novest 

pie Ugunīgās Pasaules. 

29. 

Tikai paplašinātā apziņa var saprast neredzamā Kosmiskā Stara jaunrades varenību. Šī 

Stara spēks ir Ugunīgās Pasaules likums. Staru vibrācijas jau izpaužas. Tā, piemēram, 

gribas saspringtība, gara tiekšanās prieks un visas citas gara un sirds parādības rada 

savus starus. Pie tam jāiegaumē, ka izstarojumu būtība neatvieto Kosmisko Staru, jo 

šis Stars satur visu norišu potenciālu. Apzinīgi raidītie stari pierāda Kosmisko 

varenību. Cik daudzas dižas konstrukcijas varētu apstiprināt gara augsta saspringtība 

un sirds skaidrība! Cik vareni spēj būt apvienotie stari! Bet ja gars netiecas uz 

Kosmisko Sākotņu varenību, tad gars nespēj uzņemt Kosmiskā Stara Spēku. Cildenā 

nākotne pratīs uztvert Kosmisko Staru. 

30. 

Vēstīju par apvienošanos ar vareno Kosmisko Staru. Zemes pēdējā pakāpē, pirms lielā 

piepildījuma nodibinās centru ugunīgās transmutācijas saskaņošanās ar Kosmisko 

Staru. Katram redzamajam uzdevumam atbilst kosmiskais spriegums. Tā centri 

piesātinās ar uguni varenā Kosmiskā Stara uztverei, kas pielāgo visus ķermeņus 

pēdējai atrausmei no Zemes. Tā Smalkais, fiziskais un astrālais ķermenis apgūst vienu 

un to pašu daiļuma veidu. Tas ir Kosmiskā starā visvarenākais process un ugunīgās 

tiesības pievelk šo sakrālo Kosmisko Staru. Varenākais kosmiskais Noslēpums un 

Visvarenākā parādība Kosmā. 

31. 

Dažādo parādību izkārtošana atkarīga no Līdzsvara, uz kā balstās dzīve. Piemēram, 

gars, kas alkst pēc kaut kādiem ārējiem ieguvumiem, var tos pievilkt ar savu gribu un 

atkarībā no savām tieksmēm, un Līdzsvara likums vai nu apmierinās vai arī atņems 

garam kādu citu īpašību. Līdzsvara likums novērsīs katru neatbilstīgu parādību. 

Pasaule slimo ar šādām nelīdzsvarotībām. Cilvēka gars tā novirzījies no vēlēšanās 

veicināt Līdzsvaru, ka katra cilvēka izpausme izraisa iznīcināšanās spēku. Ceļā uz 

Ugunīgo Pasauli jāatceras likumi, kas piesātina Kosmisko Līdzsvaru. 

32. 

Griba, kas virza uz apvienību ar Augstāko Gribu, iegūst magnēta spēku. Starp 

jaunrades apliecinājumiem jāatzīmē katra gribas izpausme. Šis varenais magnēts spēj 

norādīt un nostiprināt dzīvi. Tas spēj pievilkt visas vajadzīgās enerģijas. Patiešām, 
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gribai tiecoties, dievišķā dzirkstele var iedegties liesmā. Augstākās Gribas saplūsme 

ar cilvēcisko dod stihisku savienojumu. Šīs enerģijas piesātina jaunradi. Sadarbība ar 

kosmiskajām enerģijām izpaužas atbilstošā izplatījuma saplūsmē. Tā piesātinātās 

gribas tiekšanās rada jaunas kosmiskas kombinācijas. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli 

nostiprināsimies gribas saplūsmē ar augstāko manifestēto enerģiju. 


