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202. 

Gara jaunradē, patiesi, ir uguns potenciāls. Katrā redzamības norisē slēpjas gara 

neredzamā jaunrade. Gara enerģija pārvalda izplatījuma uguni. Gara jaunradi Mēs 

apstiprinām kā psihiskos graudus. Katra gara graudā slēpjas gara jaunrades 

trauksmīgā enerģija, tāpēc visu izpausmju stimuls jāmeklē neredzamībā. Gara 

jaunrade patiesi ir evolūcijas celtniecība. 

203. 

Kosmoss saspringts savu daļu apvienošanā. Apvienošanās princips ir tik varens, ka 

var liecināt – visspēcīgākās sviras ir vienotības princips. Gara magnetizācija izlemj 

Kosmisko Gribu. Jo tikai gara jaunradē, patiesi, iespējams nosaukt par Mūžības 

jaunradi. Tā radošais gara grauds sasprindzina katru tieksmīgo šūniņu. Gars iecer 

dzīvju ķēdi, tāpēc kosmiskā vienotība ir tik spēcīga, tāpēc apstiprināto vienotību ceļ 

gara pievilksme, jā, jā, jā! Tā gara ievirzītais princips, paklausot kosmiskajam 

likumam, sakopo tos graudus, kas atbilst Magnēta pievilksmei. 

204. 

Veco robežu noārdīšana nostiprina gara atjaunošanos. Gara jaunrade sasprindzinās 

tuvojoties Kosmiskajam Magnētam, tad gars iesaistās kosmiskajā atjaunošanā. Šie 

atjaunojumi ietver sevī visu gara potenciālu un atjaunošanās pakāpe dos jaunu 

formulu. Tāpēc, kad gara uguns jaunrade sasprindzinās evolūcijas izveidošanai, tad tā 

apkopo tāpatīgās enerģijas. Tā Agni Jogs sakrāj enerģijas atjaunošanai. Tāpēc 

liesmojošie centri spēj veicināt atjaunošanos. Tā centri uzņem kosmisko uguni. 

205. 

Sadarbība ar Mums apliecina visu centru saspringtību. Kad spirāle darbojas tiecoties 

evolūcijā, tad Mūsu līdzstrādnieku garu sasprindzina tīrā uguns, tāpēc, kad 

līdzstrādnieku gars tīrās uguns piesātināts, tad nodibinās Gara jaunrades spirāle. 

Tāpēc pieņemsim spirālēs saspringtības likumu. Mēs apliecinām, ka gribas spirāle nes 

garu uz sadarbības spārniem. Tā Mēs redzam gara spirāles attīstību. Tā Mēs 

nostiprinām svēto sirds savienību un gavilējam, kad sadarbības spārni uzzied 

saspringtības priekā, jā, jā, jā! 

Tā Mūsu Vairogs skan – kosmiskā sadarbība kāpina labākās iespējamības! 

206. 

Cilvēces manta ir gara jaunrade. Uzkrājumu princips izpaužas gara jaunradē. 

Traukšanās principu iedzīvina gara jaunrade. Tāpēc gara jaunrade spēj izjust 

Kosmisko Magnētu. Gara jaunrades attīstību sekmē cilvēku uzkrājumi “kausā”. Tāpēc 

nākotnes galvojums slēpjas gara jaunradē, jā, jā, jā! Tāpēc galvojam par Mūsu 

darbību tiekšanos. Tā Mūsu liktie pamati dos pasaulei jaunus termiņus. Tāpēc 

piepildīsies nolemtais, un Esamības vainags mirdz visās kosmiskajās ugunīs. Tāpēc 

Arhata dzīve mainās līdzīgi kosmisko uguņu mirdzumam, jā, jā, jā! 
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207. 

Patiesais apgarojums pieved garu ugunīgajai šķīstīšanai. Augstākais impulss ierosina 

katru tiekšanos, kas ved pie ugunīgās šķīstīšanas. Kad dzīvības impulss virza cilvēku 

izpausties, tad centri ierosina gara jaunradi; turklāt apskaidrojas gara “ego”, sakāpinot 

uguni. Katra trauksmīgā enerģija zina savu ceļu, apzinīgi paklausot pievilksmes 

likumam. Ugunīgā transmutācija dod kosmiskās uguns nozīmes smalko izpratni un 

atklāj radošās uguns būtību. Tāpēc ugunīgās transmutācijas pazīšana ievada garu 

bezrobežīgās apskaidrības ceļā. Tā norisinās uguns cildenais darbs. 

208. 

Gara vitālajā impulsā ir gara jaunrades ķīla. Tajā ietverta visa gara uguns, kas 

sasprindzina visas dzīvības. Tāpēc Mūsu apstiprinātais likums skan – gara uguns ir 

neapstrīdama. Tā gara jaunrade satur visas pievilksmes. 

209. 

Gars, kas mājo redzamās pasaules sfērā, atsakās no augstāko sfēru parādībām. Kad 

gars dzīvo Vienībā ar visu Kosmu, tad viņš ir saistīts ar visu Kosmosu. Gara jaunrade 

netiek stimulēta no ārienes, bet no grauda tiekšanās piesaistīties izplatījuma ugunij. 

Tāpēc gara grauds pazīst visus jaunrades likumus, un gars, kas iepazinis savu būtību, 

meklē sakaru ar augstākajām sfērām. Vienības negrozāmība virza visu Kosmosu. 

Apziņa patiesi apgūst smalkākās enerģijas. Bet impulsam, kas sasniedzis traukšanos, 

jānāk no grauda. Tādējādi pašdarbībā slēpjas sasniegumu atslēga. 

210. 

Agni Joga pašdarbība paver visas iespējamības. Ienirstot augstākajās sfērās, gars 

kāpina savu traukšanos. Apmaiņas princips rosina gara jaunradi. Tā Kosmosā 

koordinējas visas enerģijas. Tā saspringtais gara Magnēts jaunrada, visu sviru jaudā. 

211. 

Protams, tikai Patiesības vārdā iespējams sakāpināt visus kareivīgos impulsus. Tikai 

Patiesības vārdā iespējams sakāpināt vispiesātinātākās ugunis. Protams, katra 

enerģija, kas Varenā Kosmiskā Plāna ierosināta, pievelk Kosmiskās ugunis. Kosmiskā 

Plāna orbīta pievelk katru apzinīgu domu. Tāpēc katra saspringtība Patiesības Vārdā 

būs uzvaras vainagota. Tā tiek celta Bezrobežība. 

212. 

Kā tad likums ir negrozāms? Kā tad likums jaunrada? Kā tad likums sakopo? Ar savu 

vareno harmoniju. Kad apziņa apstiprina Kosmiskās Tiesības, protams, Kosmiskais 

spēks pievelk graudam. Tāpēc dzīvību Kosmiskajās Tiesībās apstiprina Kosmiskais 

Saprāts. Kad visi centri saskaņoti, tad nostiprinās tā harmonija, kas ir spēcīgāka par 

visām radošajām enerģijām. Tā augstākais potenciāls piesātina kosmiskās saplūsmes 

spēku. 
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Agni Joga, protams, dota cilvēcei, bet harmonijas centri doti augstākajām saplūsmēm.  

213. 

Atzīstu Kalačakras savākšanu. Šī Ugunīgā Mācība klāta putekļiem, bet tai 

nepieciešams atjaunojums. Ne prāts, bet Gudrība deva šo Mācību. To nevar atstāt 

tumsonīgu interpretētāju rokās. Kalačakrā apvienotas daudzas zinību nozares, tikai no 

aizspriedumiem brīvs prāts spēj orientēties sājos visu pasauļu noslāņojumos. 

214. 

Kosmiskā Magnēta pievilksmei paralēli ejošā gara jaunrade ir evolūcijas risinātāja. 

Ugunīgo enerģiju nesējs rāda cilvēcei virzienu. Mēs viņus dēvējam par Gaismas 

Sargātājiem. Visos cilvēces ceļos stāv šie ugunīgie gaismas Sargātāji. Visos ceļos stāv 

norādīti Vadītāji. 

Kad varoņdarbībā sūtītais pašaizliedzīgi nes kausu, tad var norādīt – tiek celta diža 

pakāpe. Kad Kosmiskais Magnēts sasprindzina jauno pakāpi, tad sākas patiesa 

sadarbība, un Vadītājs pašaizliedzīgi nostājas pie Vārtiem. Tā trauksmīgie centri 

ierosina cilvēci tiekties uz transmutāciju. Patiesi, bez šīm smalkajām enerģijām Mūsu 

Torņi nav pieejami! Kad norādītā pakāpe dzīvos, tad evolūcijas lappuse būs daiļa. 

Tāpēc ugunis pievērš apziņu labākam liktenim. Tā tuvojas dižā pakāpe! 

215. 

Cilvēki parasti nepavisam neprot izlietot viņiem doto Mācību. Kad viņi dzird kaut ko 

it kā pazīstamu, viņi augstprātīgi iesaucas – atkal tas pats, visiem zināmais! Viņi 

necenšas sevi pārbaudīt, ciktāl viņi šo pazīstamo izpratuši un likuši lietā. Viņi nevēlas 

padomāt, ka derīgā Mācība dota ne jauninājumam, bet lai izveidotu cienījamu dzīvi. 

Ne jau nedzirdētu utopiju krājums ir Dzīves Mācība! Cilvēces esamība ļoti sena; un 

gadsimtu plūsma visdažādākās Gudrības dzirksteles izlietas uz Zemes, bet katram 

riņķim sava atslēga. 

Ja kāds var atzīt tagadējo atslēgu par pazīstamu, lai priecājas un pateicas par viņam 

tuvo norādījumu. Tas liekas vienkārši, bet patiesībā ļoti grūti. Cilvēki mīl klausīties 

jaunumus un saņemt rotaļlietiņas, bet izsmalcināt apziņu retais būs ar mieru. 

Nevar būt, ka kāda stihija jau nebūtu izvirzīta Mācībās. Arī Uguns minēta tūkstoš 

reizes, bet tagad Uguns pieminēšana nav atkārtošanās, bet jau brīdinājums par 

planētas likteņa notikumiem. Neviens neteiks, ka viņš savā sirdī jau sen gatavojies 

Uguns Kristībām kaut gan vissenākās Mācības jau brīdinājušas par nenovēršamu 

Uguns Laikmetu. 

216. 

Noderīgas ir rakstiskas pārdomas par Mācību. Var ieteikt līdzstrādniekiem 

vingrināties tādos darbos. Viņi var izvēlēties Mācības daļas, kuras tiem tuvas, un 

salīdzināt tās ar citiem Nolikumiem. Pie tam jāievēro laikmeta zīmogs uz tām pašām 
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patiesībām. Šādas evolūcijas izsekošanas uzdevums būs jau pats par sevi ļoti 

vajadzīgs darbs. Mēs esam pret nosodīšanu, bet salīdzināšana būs kā akmens 

slīpēšana. Priekšmetu mīlot, iespējams atrast daudz jaunu salīdzinājumu un labu 

pieskārienu. Tādas pārdomas ir kā puķes pļavā. 


