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89. 

Katru tiekšanos darbībā raksturo tās saspringtība. Ja saspringtība norāda tieksmē 

ieliktās gribas pakāpi. Otra tiekšanās īpašība ir tās ievirze; lai ievirzītu enerģiju, vajag 

tiekties unisonā ar Kosmisko Magnētu. Evolūcija iet uz priekšu tikai pateicoties 

magnētiskai iedarbībai. Evolūcijas norises komplicētība atbilst Kosmiskā Magnēta 

dinamikas komplicētībai. Evolūcijas komplicētību ietekmē arī cilvēka tiekšanās. Jo 

spēcīgāki, jo tieksmīgāki. Cilvēks neapzinās, ka viņā iemīt tik iznīcinošs spēks. 

Pārvietošanās jaunrades līdzekļi un novirzes, kas neatbilst evolūcijai, balansējas. 

Tāpēc Kosmiskais Magnēts sakopotās daļas, kas tiecas bezrobežīgi evolucionēt. 

Pārvietošanās jaunrades līdzekļi un novirzes, kas neatbilst evolūcijai balansējas. 

Tāpēc Kosmiskais Magnēts sakopo tās daļas, kas tiecas bezrobežīgi evolucionēt. 

Cilvēks tiecas pēc savrupējas eksistences apstākļiem. Cilvēks ieskata par 

nesasniedzamu to, pēc kā viņš tiecas telpiskas eksistences dēļ. Šie dievi lielumi 

mūžīgi savstarpēji cīnās. Tāpēc tieksimies bezrobežīgi kāpināt spriegumu, tādējādi 

virzot uz priekšu evolūciju. 

90. 

Viena principa atsevišķu daļu pievilksme darbojas magnētam palīdzot. Tāpēc tik 

atšķirīgas dažādajos slāņos ir visu apstiprināto principu izpausmes. Saprāta kodols 

nomainās visā izplatījuma ugunī. Būdams vienas sākotnes, Kosmiskais Magnēts nes 

sevī uguns jaunrades principu, un Saprāts izveido katrai sfērai noderīgu būtību. Tāpēc 

vienbūtība valda visā Kosmosā un tā var dot cilvēkam eksistences izpratnes atslēgu. 

Vienbūtība dos arī augstāko principu izpratni. Kad cilvēce izsmalcinās visu principu 

jēdzienu, būs iespējams bezgalīgi apliecināt vienbūtību. Tā izveidojas visi būtiskuma 

slāņi. Nevis Kosmiskajā Magnētā iesaistītā principa sagrozījums, bet veltījums 

vissmalkākajās formās. Tāpēc sākotnes jānostiprina kā vadošie principi. Atzīsim 

Esamības principus, kā Augstākā Saprāta apliecinājumu, un Kosmiskais Magnēts 

izraisīsies kā Pasaules Mātes Spēka varenība. Šis princips var atklāt mūsu Brāļu 

eksistences patieso izpratni, patieso tālo pasauļu izpratni un to principu patieso 

izpratni, kas nolemj cilvēkam būt radītājam! 

91. 

Tas pats analoģijas likums pielietojams visam esošajam. Dzīve sazarojas atbilstīgi 

sirds rādiusiem, jo šie rādiusi tā atbilst Kosmiskajam Magnētam. Gari, kas iet 

kopceļu, tā saharmonizēti, ka atbilst tai analoģijai, kura rada visaugstākās un tīrākās 

saskaņas. Uz planētas gara jaunrade izpaudīsies kā jauns, harmonijas radīts stīgu 

akords. Šī saskaņa tāpēc tik brīnišķīga, ka atbilst augstāko sfēru saskaņai. 

Kad iespējams izraisīt gara jaunradi, kas tiecas uz Pasaules Mātes mirdzumu, tad, 

patiesi, atspoguļojas augstāko spriegumu pasaule. Un analoģija ierosina mūžīgo 

tiekšanos Kosmiskā Magnēta norādītajās sfērās. 
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92. 

Cilvēka dzīves neatkarība nav iespējama. Kosmiskā Magnēta būtība tik ļoti 

savstarpēji saista kosmiskās parādības, ka nav iespējams iedomāties neatkarīgu 

eksistenci. Vienīgi Kosmiskais Magnēts spēj atsevišķu dzīvi iesaistīt izpausmju ķēdē.  

Visu elementu kombinācijas ir tik komplicētas, ka cilvēks nespēj saskatīt dzīvības 

visas izpausmes. Visums ugunī un izplatījuma uguns bango. Viegli izsekot kā vienam 

aplim seko otrs. Kā viens augonis ierosina otru. Kā viena dzīve izlemj otru. Bet 

cilvēkam nav viegli atgūt patiesību attiecībā uz viņa atkarību. Bet dzīvju ķēdi taču nav 

iespējams pārraut, ne sevi izdalīt ārā, nedz arī apturēt plūsmu. Visums ir kā viena 

vienīga straume! 

Brīvība, kas tik ļoti vilina cilvēku, ir ilūzija. Bezrobežībā ir izvēles brīvība un tajā 

apstāklī viss skaistums. Izvēles brīvība apstiprina cilvēku. Un cilvēks pats sev nosaka 

seku pasauli. Tā veidojas atkarības dzīve. Eksistences ir nebeidzamas un tās saistās ar 

būvēšanas parādībām. 

93. 

Notikumu tīklu ietekmē Kosmiskais Magnēts. Patiešām, tīkls, jo radošais spēks 

atbalsojas visos notikumu gaitas vilcienos. Tāpēc tīkls, iesaistot savā plūsmā 

elementus, kas nav saharmonizēti ar Kosmisko Magnētu, ienes kosmiskajā tīklā 

nepilnības darbības. Šie svešie spēki bieži traucē tiekšanās gaitas izpausmi. 

Notikumu tīkls var sadalīt savu ķēdi dažāda savienojuma elementus. Viens svešs 

apstāklis spēj tik ļoti sajaukt strāvas, ka paklausot Kosmiskā Magnēta likumam 

iesaistīsies spēki, kas tieksies izveidot jaunas gultnes. Tas pats notiek arī ar cilvēku 

darbībām. Starp cilvēka nozīmēto notikumu tīklu un Kosmiskā Magnēta nozīmēto 

nogūlis drūms mākonis. To nozīmēto tīklu iznīcina cilvēka apziņa. Kad apziņa tiecas 

uz Kosmisko Magnētu, tad, patiesi, nodibinās saite ar Bezrobežību. 

94. 

Kosmiskā Magnēta apziņa veido apslēptās formas. Tik daudz sacīts par Kosmiskā 

Magnēta likuma negrozāmību, ka vienkāršais secinājums ir skaidrs. Likuma 

negrozāmība paredzēta visā Kosmosā. Likuma vienkāršības jēdzienam jāieviešas 

cilvēka apziņā un skaidrības ugunīgā formula izveidosies, ietverot izplatījuma uguni. 

Tikai Saprāta būtība spēj ietvert likuma vienkāršību. Likums ietver visu Esamības 

principa ugunīgo trauksmainību. Kad izpratnes grūtības novirza garu sfērās, kas 

pretēju likumu uzkrājumu saspringtas, tad gars kosmiski jaunrada grūtu procesu. Šajā 

kastā slēpjas pretestības neizbēgamība. Kosmiskā Magnēta likuma negrozāmība 

pastāv visām enerģijām apvienojoties. Un visas izpausmes attīstās enerģiju 

pievilksmē. Protams, pieraduši minēt arī atgrūsmes principu, bet Mēs sacīsim, 

pievilksme ir aktīvais spēks! 
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95. 

Kosmiskā Magnēta Spēks sasprindzina elementu psiha dzīvi. Kosmiskais Magnēts 

sakopo daudzveidīgo uguņu kombinācijas, kuras apvienojoties dod izplatījuma 

ietērpto formulu. Radošās Materia Lucida likuma negrozāmība izveido katra Visuma 

formu. Viņas likums apstiprina psihodzīvi kā formas graudu, tāpēc, viss neparedzētais 

pakļauts mijiedarbības spēkam. Šāda tiekšanās gulst cilvēkā, un gara graudā vienmēr 

atbalsosies Kosmiskais Magnēts. Visas citas gara tieksmes vai nu saskaņosies ar 

grauda uzdevumu vai arī tam pretosies. Šim gara grauda likumam cilvēkam vienmēr 

jāpieskaņo sava tiekšanās. 

Ja cilvēki iedziļinātos psihodzīves likumā, kura pamatā ir grauda uguns, tad varētu 

liecināt, ka katrā cilvēkā mājo pērle. Un cilvēki tiektos nevis pēc ārējā būtiskuma, bet 

tiektos apgūt psihodzīves dārgumu. 

96. 

Tā dēvēto Kosmiskā Magnēta pievilksmei atbilstīgo elementu savienojumos ir svarīgi 

radīt precīzas tāpatības jeb harmonizācijas kombināciju nosacījumus. Šim principam 

ir galvenā nozīme jaunas rases apkopošanā. Kad rases pamats ielikts, tad apkopošanā 

nostiprinās labākie principi. Kosmiskais Magnēts rosina graudu un ap viņu attīstās 

spēcīga monāda. Katram graudam savs cikls, kas attīstās viena principa rosināts. Kad 

sākuma elements ir ugunīgs, tad arī jaunās rases princips pamatosies ugunī. 

Arhaiskajai zinātnei – astroloģijai pazīstama katras rases un tautas izvietošana. Kad 

dzimst jauna rase, tad pamatsākotne nosaka visas evolūcijas izpausmes. Līdzīgi tam, 

kas iespējams nosacīt tautu aprēķinus pēc astroloģijas, iespējams arī nosacīt 

dzimstošās rases raksturu. Visas nianses ir tik smalkas, ka tikai augstākā izziņa spēj 

apvienot šīs Materia Lucida tīklus. 

 

 


