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152. 

Kosmisko šķēpu sasprindzina pārkārtošanās apzināšanās. Tikai pievilksme tiecas uz 

Magnētu. Tās tieksmes, kas nesaskan ar Kosmiskā Magnēta plūsmu, sasprindzina 

visas apziņas ar šķēpa simbolu. Gara attīstība piešķir šķēpam apziņas spēku. Un 

kosmiskais trauksmīgums rada neatvairāmības impulsu. Tā gara mērogs dod apziņai 

jaunrades impulsu. 

153. 

Kad kosmiskās ugunis saskaras ar centriem, tad notiek vislielākā saspringtība. Tie, 

kas pievienojas centru jaunradei, gūst sakaru ar Kosmisko Magnētu. Nākotni 

iespējams ugunīgi nosacīt tikai tad, kad centri kosmiski atbild visām pievilksmēm. Tā 

Mēs sasprindzinām kosmiskos veidojumus. 

154. 

Katrai jaunai evolūcijas pakāpei vajadzīgs pārkārtojums. Kad trauksmīgās stihijas 

sasprindzina Kosmisko Magnētu, tad jaunās pakāpes izlemj uguns. Tā aizejošie spēki 

sakāpina jaunas enerģijas. 

155. 

Pasaule, kas skar katru garu, ir traukšanās izpausme. Garam, kas izjūt savas 

saspringtās strāvas, jāiekļaujas Kosmiskā Magnēta strāvā, bet vai cilvēce tā apliecina 

savu sfēru jaunradi? Jo katrs gars, kas meklē sakaru ar Kosmisko Magnētu, atradīs 

savus gara bērnus. 

156. 

Pievienošanās Kosmiskajam Magnētam spēj garam atklāt visus ceļus uz Vispārības 

Labumu. Kurp gan gars var tiekties, neparedzot savu virzienu? Ar ko gars var 

piesātināt savu prātu? Kā gan gars spēj apvienoties ar augstākajām pasaulēm? Visi 

kosmiskie spēki var piesātināt garu ar ceļa izpratni. Tikai kosmiskie spēki norādīs 

cilvēkam apzinīgu tiekšanos. Kad gars ir atskārtis Kosmiskā Magnēta gaitu, tad viņš 

var izvēlēties traukšanās ceļu. Tāpēc uztveres jūtīgums negrozāmi ved garu pie 

Kosmiskā Magnēta. 

157. 

Visas jaunās iespējamības Mēs balstām uz uztveres jūtīgumu. Radošie spēki 

visspēcīgāki, kad tos sakāpina jūtīga uztvere. Tikai kad uztveres jūtīguma stīgas skan, 

iespējams ieklausīties Kosmiskajā Magnētā, tikai tad gars var apkopot visus jaunrades 

pavedienus. Savienošanās ar Kosmisko Magnētu iedvesmoja visus Valdoņus  diženam 

pašaizliedzīgam varoņdarbam. Tāpēc Mēs tik augstu vērtējam sirdi, kas izjūt 

Kosmiskā Magnēta strāvu. 
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158. 

Tam, kurš vēlas iesaistīties radošā Magnēta apziņā, jāizprot Tiekšanās spēks. Tikai 

kad nostiprināta spēcīga uztvere, spriegums iet vienā solī ar saspringto Magnētu. 

Centri, patiesi, atbild Kosmiskajam Magnētam. Un uguns nesējs piešķir vēlmēm 

saspringto rosmi. 

159. 

Mūsu jaunrade pārsniedz cilvēka apziņu. Augstākie spēki sasprindzina visas radošās 

iespējamības, tāpēc Mēs sadarbojamies ar Augstākajiem Spēkiem. Tā Kosmiskais 

Magnēts apliecina Mūsu Spēku. Tāpēc katrs saspringtais vilnis izraisa trauksmīgu 

darbību. Tā Mēs uzvaram, tā katram no sirds izplūstošam vilnim uzvarēt. 

160. 

Mūžīgā apmaiņa kosmiski apvieno un tuvina savstarpēji tuvās daļiņas piepildījumam. 

Kosmosa radošais varenais spēks pievelk dzīvības trauksmīgās daļiņas, kuras tiecas 

apliecināt piepildījumu. Tāpēc tikai tad, kad gars pazīst doto likumu, Kosmoss spēj 

spēcīgi pievilkt. Tāpēc, kad doma par piepildījumu aicina, daļiņas kā ugunīgas dziņas 

steidzas apvienoties. 

161. 

Tāpēc katram garam jācenšas izprast augstākās pievilksmes. Valdoņu Plāni dod 

cilvēcei augstāko pievilksmju zināšanu. Kas gan cilvēci piesātina augstākajām 

zināšanām? Tikai uguņu Nesēji. Augstāka pievilksme piešķirta tam, kas smalkjūtīgi 

atsaucas uz visām kosmiskajām ugunīm. Tāpēc sirds magnēts tik spēcīgs, kā 

kosmiskā uguns. Gara varenais spēks rada esošo. Kosmoss rada dzīvības pievilksmi. 

162. 

Kad veidojas valsts vēsture, tad vajag jaunradīt cik iespējams noteiktāk. Vēsturiskā 

struktūra piesātinās līdzīgi dažādajām pakāpēm. Katra vēsturiskā pakāpe atbilst 

Kosmiskā Magnēta pārkārtojumam, tāpēc Mūsu pakāpes tik daiļas. 

163. 

Kosmiskā Magnēta pievilksme izraisa izplatījumā magnētiskās vētras. Arī zemes sfēra 

izraisa garu atbrīvojošās enerģijas. Un visas zemes enerģijas atdod izplatījumam 

savus spēkus. Tāpēc katra vēl neizpaustā enerģija dod savus piesātinājumus. Tāpēc 

gars tik saspringts Kosmiskā Magnēta plūsmas meklēšanā un norišu orbīta abpusēji 

tik noteikta. 

164. 

Gara virzošās enerģijas kāpina dzīvības norises. Tikai nostiprinājies gara magnēts var 

iedzīvināt jaunrades uguni, bet cilvēce kāpina savas enerģijas tādu pakāpju 

izveidošanai, kas ne vienmēr saskan ar Kosmiskā Magnēta plūsmu. Tāpēc līdzsvara 
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vai nelīdzsvarotības nostiprināšana ir atkarīga no cilvēka gara. Tā katru kosmisko 

pakāpi sasprindzina gars un to rada uguns sviras. Tā dzīvības norises ienāk Kosmosa 

orbītā. 

165. 

Kad Kosmiskais Magnēts sakāpina visus spēkus, tad Izplatījums sāk skanēt. Tāpēc 

katru spēku kāpina saspringtās atbalss plūsma. Tāpēc kosmiskajos pasākumos ir tik 

svarīgi pazīt Magnēta Liecinājumu un garīgās traukšanās enerģijas kādību. Visi 

garīgie veidojumi rada. Izplatījuma skaņu, šai skaņai līdzi skan jūtīgie organismi. Tā 

gara radošā skaņa darbojas izplatījumā! 

166. 

Kosmosa orbīta pievelk visas radošās enerģijas. Katras enerģijas kādībai piemīt sava 

ievirze un šīs enerģijas piešķir dzīvei spriegumu. Neatbilstības izraisa eksplozijas, kas 

pilda Izplatījumu. Tāpēc katra apzinīga enerģija rada atbilstību. Tāpēc, kad 

Kosmiskais Magnēts liek darboties, tad Izplatījumā izplatās pievilksme un piesātina 

visu trauksmīgo enerģiju impulsus. Tā dzīvība virza savas pamatpievilksmes. 

167. 

Kosmiskā Magnēta jaunrade apkopo visas labākās enerģijas. Enerģijas kādība pievelk 

savam graudam atbilstošās enerģijas. Tāpēc Izplatījuma piesātinājums ir atkarīgs no 

traukšanās kādības. Jo katra impulsa īpašība tik ļoti apliecina darbību, ka pamatkādība 

būs viņas impulss. Tā cilvēces doma ir atkarīga no impulsa trauksmīguma.  Vienīgais 

Kosmiskā Magnēta jaunrades atskārsmes ceļš ir atzinums, ka tā pamatā ir vissmalkākā 

uguns. Tā tiek apstiprināta Bezrobežība! 

168. 

Tāpēc Mūsu darbu pamatā ir smalkā uguns. Tāpēc Mūsu radošā traukšanās iet vienā 

solī ar Kosmisko Magnētu. Visi Mūsu Pasākumi iet vienā solī ar Kosmisko Magnētu. 


