
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

15.daļa: Uguns laikmets. 

2.nodaļa: Kosmiskais Magnēts. 

 

1 lapa no 3 lapām 
 

64. 

Kosmiskais Magnēts atspoguļojas visā esošajā. Pievilksme apkopo tās Kosmosa 

jaunrades daļas, kuras, savukārt, atspoguļo kosmisko magnētismu. Viesulis kaldina 

tuvību tur, kur nostiprināta psihodinamika. Bet tur, kur pievilksme vāja, tur spēkā ir 

nošķiršanās. Kā eksplozijā šīs atrausmes aizsviež viena elementa raksturīgās daļas. 

Kosmiskais magnētisms apkopo tautas, apkopo rases, apkopo pasaules daļas, apkopo 

evolūcijas daļas, apkopo apziņas lokus, apkopo visu pievilksmju parādības. 

Visu dzīvības izteiksmju pamatā atrodams kosmiskais magnētisms, un pat uz 

kosmiskā likuma stāv Kosmiskais Magnēts. Un arī tās pašas esamības alkas stimulē 

Kosmosa Psihomagnēts. 

65. 

Kosmiskā Magnēta  mūžīgi valdzinošais spēks! Atskārstot šīs Patiesības spēku, gars 

ātri atbrīvojas no smagās domas par savu vientulību izplatījumā. Protot skanēt 

harmonijā ar Magnētu, cilvēce iesaistīsies šajā bezrobežīgajā pievilksmē. 

Šo līdzekli vajag apzināties kā apvienotā spēka labāko izpausmi, spēka, kas pieaug 

visā augšupejas skaistuma mirdzumā. Šis visstiprākais magnēts var nostiprināt uz 

pieaugušajām Mūžības virsotnēm. 

66. 

Kopš senseniem laikiem bijis zināms, ka dzīvības Pirmavots ir kosmiskais 

magnētisms. Kad cilvēce griezās pie Saules avota un spīdekļiem, arī pie stihijām, tad 

šajos kultos izpaudās kosmiskais magnētisms. Senatnē cilvēks meklēja to īpašību, 

kura viņu tuvināja kosmiskai jaunradei. Izprotot kosmisko manifestāciju izpausmi, 

gars zināja kurp vērst savu traukšanos. 

Visa astroloģija dibinās uz kosmiskā magnētisma likumu pamata. Dzīvību un tās 

beigas aprēķina tas pats kosmiskais magnētisms. Kādā mērā apvienojumu 

kombinācijas atbalsta magnētisma pievilksme, tādā mērā dzīve iet uz priekšu. Bet 

kosmiskais magnētisms var atbilst arī garam raksturīgajiem psihodinamikas 

nosacījumiem. Gars, kas iekļāvies  Kosmiskā Magnēta ritmā, protams, spēj pilnīgā 

harmonijā pieskaņoties evolūcijas pievilksmei. Cilvēka nāvi var ieskatīt kā Kosmiskā 

Magnēta spilgtas pievilksmes parādību. Būtu pareizi dzīvību un nāvi nosaukt vienā 

vārdā, tā pati pievilksme bezrobežīgai nomaiņai, mainās tikai kombinācijas un viņu 

uzdevumi. Cik daudz varētu iegūt, apzinoties šī cildenā saplūsmes likuma esamību 

visā kosmosā. Patiesi, sākums un beigas, sastopas izplatījumā! 

67. 

Man ir prieks, kad redzu vibrāciju, kas atbilst Mūsu svētnoslēptajām vibrācijām. Kad 

kosmiskais magnētisms ir ar Mums, tad izjūtam saskaņu. Asimilācijas likums 

pamatojas kosmiskā magnētisma īpašībā. Parādību komplicitāte vairojas, kad gars 

parāda pretestību vai pakļautību, kas snaudošo principu ietekmēta. Kad gars tiecas uz 
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Kosmisko Magnētu, tad apvienojumi izveido visaugstāko dzīves formu. Saplūsme 

dzīvo visā Kosmosā un atspoguļojas visā izplatījumā, tā ir Kosmiskā Saprāta augstākā 

izpausme. Cilvēka spēks ir Kosmiskajā Magnētā, un neizpratnē zaudējis šo spēcīgo 

principu, cilvēks rada to vareno bezdibeni, kuru viņš nespēj pāriet, nenolaižoties līdz 

dibenam un neceļoties augšup. Tāpēc tik daudz plaisu un tik daudz tādu, kuriem trūkst 

augstākās izpratnes. Tāpēc sfēras gavilē, kad var svinēt kosmiskās saplūsmes cildenos 

svētkus. Sfēras, patiesi, notrīs augstākajās gavilēs. 

Sfēras skan un saskaņa izpūst izplatījumā! 

68. 

Pievilksmes princips balstās Kosmiskajā Magnētā . Sastāvdaļu kohēzija (savstarpējs 

pievilksmes spēks) un sadalīšanās pakļauta tam pašam pievilksmes likumam un 

Kosmiskā Magnēta principam. Kad sāk dominēt sadalīšanās īpašība, tad Magnēta 

spēks jau veido jaunu kombināciju. Visi pareģojumi par valstu sairšanu vai 

apvienošanos balstās Kosmiskā Magnēta Spēka samazinājumā vai pastiprinājumā. 

Spīdekļi, kas joņo izplatījuma tālēs, pievelk vai atgrūž tiem radniecīgos elementus. 

Katrā Kosmiskā Magnēta kombinācijā gulst bezrobežīgs spēks. 

69. 

Elementu pretošanās Kosmiskajam Magnētam nostiprinājas augstākajā sfērā, bet 

izziņas pakāpe pievelk Magnētam. Pretošanās Kosmiskajam likumam veicina tikai 

eksplozijas vai atrausmes. Progresēt iespējams tikai saskaņā ar likumu. Ir, protams, 

daudz tādu pretošanās gadījumu, kuriem piemīt progresa kādība. Visi tie pretošanās 

gadījumi, kas ved pie traukšanās galveno vadošo līniju, pievelk garu visaugstākajam. 

Protams, kas ved pretējā virzienā, iznīcina jaunradi. Esamības mērķis ir veicināt 

pretošanos, kas mērķtiecīgi iet ar kosmisko jaunradi. 

Rasu nomaiņas un dzīvju nomaiņas varētu norisināties citā veidā. Cilvēkam 

piedzimstot un rasēm izveidojoties tiek dots mērķtiecīgs virziens. 

70. 

Mēs esam novērojuši, ka katram procesam nobeidzoties, spriegums kāpinās. Tādējādi, 

kad gars nojauš savu jauno uzdevumu, viņš vai nu cieši pieslejas vecajam, vai arī 

plašajām jaunajām pasaulēm. Tāpat arī valstis, pārejot citās rokās, pretojas Kosmiskā 

Magnēta nolēmumam. 

Kopējo parādību virknē pilnīgi cits izmērs ir visām sfēru pretestībām, visām spīdekļu 

pretestībām, visām norišu pretestībām. 

Kosmiskā Magnēta principa būtība ir tik daudzveidīga, ka katrs princips iesaistās 

katrā viņa izveidotajā ķēdē. Visu principu pamats ir pievilksme un tos iedarbina 

Kosmiskā Magnēta spēks. Visā Kosmā norisinās pretošanās principiem, kuri 

neveicina evolūciju. Kosmiskais magnētisms cīnās ar pretējās novirzes spēku. Un ja 
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mēs izsekotu rasu attīstības vēsturisko gaitu, tad pārliecinātos, ka rases, kas bija 

novirzījušās no evolūcijas ceļa, tika nolemtas iznīcībai. Sacīs, protams, ka rases 

dzimst un mirst, bet rasu nomaiņas pakāpes tik dažādas, ka var sacīt – izzudušas 

izšķērdētājas rases. Runājot par rasēm, jāņem vērā arī viņu attiecīgās apakšrases. 

Kosmiskā Magnēta attieksme pret lēmuma pieņemšanu vai pretošanos nosaka rases 

gaitu. 

71. 

Gars, kas Kosmiskā Magnēta nosacīts, iesaistās cildenajā darbībā, kura izveido 

manifestēto, nolemto Visumu. Unisons dod augstāko harmoniju. Gars, kas tiecas 

iznīcināt saiti ar Kosmisko Magnētu, radot savu pasaulīti, novēršas no ceļa, kas ved 

bezrobežībā. 

Visas cilvēka gara izpausmes atbalsojas kosmiskajā magnētismā. Visas Visuma 

izpausmes atkarīgas cita no citas. Visi spīdekļi atkarīgi no abpusējas pievilksmes 

īpašības. Saprotiet, viss balstās uz Kosmosa Magnētu! 

Doma ierosina atbildīgu darbību. Labs pasākums ierosina atbilstīgu lēmumu. Un 

garam, kas iesaistījies kosmiskā magnētisma straumē, nolemta gaidītā uzvara! 

72. 

Kosmiskā Magnēta sastāva pašnoteikšanos nosauc par apstiprinošo Kosma Gribu. 

Pašnoteikšanās kādība gulst ikvienā darbības iedīglī. Jaunrada, kas traucas līdz ar 

Kosmiskā Magnēta plūsmu, nostiprina savu gribu evolūcijas virzienā. Tāpēc tāda 

atšķirība starp tieksmēm, kas vērstas evolūcijas plūsmas virzienā un tām, kas pretojas 

magnētam. Pašnoteikšanās noved pie visai nepieņemamām pakāpēm un uzliek 

Kosmiskajam Magnētam ļoti daudzas pasaules uzdevumu kombinācijas. Izvairoties 

no nevajadzīgās pretošanās, Kosmiskais Magnēts var apkopot visas vajadzīgās 

kombinācijas, bet magnētisma izšķiešana ir ļoti liela! 

Augstākais Saprāts ļoti sakāpinājis planētas spēkus, bet pašnoteikšanās sastāvs 

vienmēr neharmonizējas ar augstāko sfēru norādījumiem. Sfēru rekordos, protams, 

atrodami daudzi tādi, kas apliecina Kosmisko Saprātu, un parādīti tik milzīgi 

transmutācijas sasniegumi, ka kosmoss planētas kodolā var atrast labākās enerģijas. 

Tās ved uz priekšu.  


