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97. 

Pirmais ir Kosmiskā Magnēta enerģijas radošais impulss. Impulss attīstās izplatījumā 

un likuma pārkāpšana izraisa sabrukumu. Pirmavots, kas ierosina Esamības impulsu, 

rada visas kosmiskās uguns norises. Tāpēc visu kosmisko parādību pamats ir uguns 

izpausmes. Viens piliens nespēj iznīcināt visu norisi, tāpēc tikai apzinīga Kosmiskā 

Magnēta ietvere spēj ierosināt garu meklēt saskari ar smalko enerģiju strāvām. 

Kosmiskā celtniecība ļoti tiecas saskarties ar smalkajām enerģijām un visiem 

neredzamās uguns procesiem. 

98. 

Izplatījuma uguni sasprindzē Kosmiskais Magnēts. Struktūra ierosina dažādas 

kosmiskās parādības. Pievilksme ierosina kosmiskos savienojumus. Tādējādi 

enerģijas kontrolē Kosmiskais Magnēts. Visu enerģiju bezrobežīgā savienība dod 

neizsakāmu formulu un pasaules enerģija spraigi rosina visu evolūciju. Cilvēce tiecas 

apgūt uguns spēkus, bet augstāko izpausmi iespējams dot tikai tad, kad kā garantija 

nostiprināsies psihogarīgums. Bijuši mēģinājumi apgūt Kosmiskā Magnēta vibrācijas, 

bet atklātas tikai nesaskaņas strāvas. Saskaņotību iespējams atklāt tikai tam, kas pats 

piesaistījies Kosmiskajam Magnētam. Kad gara jaunrades sintēze ieviesīsies dzīvē, 

tad varēs cilvēci piesātināt ar visām augstākajām enerģijām. Vissmalkākos pavedienus 

tagad nav iespējams pieņemt, tāpēc vai nu krasa augšupeja, vai krasa lejupkrišana. 

Cilvēce uztver Kosmiskā Magnēta trauksmīgās tiekšanās radītas starus, bet augšupeju 

dos tikai apzinīga uztvere. 

99. 

Kosmiskā Magnēta negrozāmība izpaužas tajās jaunrades ķēdēs, kas saista pagātni ar 

nākotni. Jaunrade nodibina līdzsvaru starp dzīves izpausmēm. Dzīvju kosmiskā ķēde 

regulē tās cilvēka izpausmes, kas telpiski tiecas vai nu uz evolūciju, vai regresu. Tā 

tiekšanās pakāpi norāda cilvēka sasniegumu apmērs. Tā kosmiskajā progresā dominē 

radoša magnētiska strāva, kas magnēta izpausmes spēku saspringta. Tā pastāv 

Kosmiskā Magnēta saspringtā spirāle, kura ietver visas dzīvības izpausmes. Visu 

manifestāciju apvienības likuma negrozāmība ir kosmosa jaunrades magnēts. 

Cilvēku darbības ierosinātās strāvas ir neiznīcināmas, tā top radošo sākotņu 

pievilksmes principi. Šis likums apstiprina visas cilvēku darbības. 

Šis likums gulst manifistēto kosmisko spēku pamatā. Kad magnetizācija pastiprina 

tiekšanos evolūcijā, tad var sacīt, ka jaunrades pievilksmi sekmē magnetizācija, kas 

atbilst jau ieliktajam spēkam. Tā pirms mūžiem ieliktā magnetizācija rada nākošo 

enerģiju. Tā dzīvju magnetizācija neatvairāmi noved pie termiņiem. 

Cēloņu pasaule dod radošo impulsu, tāpēc var sacīt, ka dzīvju savienojums 

neatvairāmi noved pie piepildījuma. Magnēts tiek ielikts gadu tūkstošiem. Tā 

negrozāmais likums apvieno. Starp pasaulēm pastāv starojošā sfēra, šajā sfērā mēs 

tiecamies magnēta vesti. 
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101. 

Izplatījuma uguns transmutācija nostiprina visas kosmiskās formas. Komplicētība 

apstiprinās kā saspringta spirāle. Spirāles strāvas sasprindzina Kosmiskais Magnēts. 

Tā transmutācijas īpašība atkarīga no transmutējošās enerģijas pievilksmes. 

Izplatījuma ugunis vai gara ugunis nostiprina šo bezrobežīgo ķēdi. Tā īpašību attīstība 

atkarīga no ierosinātā impulsa. Un radošais spēks atbilst vissīkākajai tieksmei. Tā 

radošā spēka pievilksme iedveš formai dzīvību. Radošās enerģijas likums ir 

negrozāms un Esamības simbolu var apzīmēt kā pievilksmi. Tāpēc Kosmiskais 

Magnēts operē ar vissaspringtāko pievilksmi. 

102. 

Kad Kosmiskais Magnēts darbojas visā spēku saspringtībā, tad visas pretestības 

saplok viņu spēku priekšā. Ja cilvēce dziļāk padomātu par evolūciju sekmējošiem 

spēkiem, viņa, patiesi, atzītu Kosmiskā Magnēta spēka strāvas ievirzi. Kosmisko 

Magnētu vada negrozāms likums un saplok viss, kas spilgti virzīts pretēji. Magnēta 

formula jaunrada trauksmīgā procesā. Magnēta jaunrade atbilst Esības spēkam un 

negrozāms ir evolūciju veicinošais likums. 

103. 

Strāvu pārvietošanās norisinās samērīgi ar izplatījuma uguns enerģijas gaitu. 

Trauksmīgā Kosmiskā Magnēta strāvas kāpina norisi, kurai jāieņem augšupvadošā 

spēka vieta. Līdzīgi skaidiņām izkļūst šīs magnēta spēka nesaistītās enerģijas. Tikai 

enerģijas, kas tiecas uz evolūcijas graudu, spējīgas jaunradīt un sakopot jaunas 

kosmiskās enerģijas. 

Brīvās strāvas nespēj kāpināt spriegumu, tāpēc strāvu mijattiecības ar magnēta 

pievilksmi dod jauna trauksmīga spēka formulu. Ir nepieciešami paredzēt visas 

pievilksmes, lai raksturotu pārvietošanos. 

104. 

Atbildes vibrācija kāpina Kosmiskā Magnēta spriegumu. Izplatījuma uguns šo 

vibrāciju piesātina. Kosmiskais Magnēts sakopo izpausto uguņu brīvās daļas, kurās 

skan tāpatīgās strāvas. 

Matērija Lucida ir tā rosme, kura rada smalkās enerģijas. Gars un Matērija Lucida 

jaunrada tāpatīgi. Cildenais radītājs gars ierosina visas tiekšanās. 

Ja cilvēce saprastu, ka gars stiprina tiekšanās principu, tad viņa tiektos uz gara 

izprašanu. Cilvēces Brāļi apliecina gara izpratni kā noteiktu spēku. Gara zināšanai nav 

šķēršļu. Visu caurstrāvojošais gars paceļ neizpratnes aizsegu. Gara noliedzēji tik ļoti 

veicina kosmisko sairumu. Tie, kas atzīst garu, kas tiecas uz Kosmisko Magnētu, var 

nostiprināt kosmisko līdzsvaru. 
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105. 

Kosmiskais Magnēts pamatojas visu enerģiju daļiņu pievilksmē; tāpēc nav iespējams 

izdalīt vienu enerģiju no atbilstīgā kopuma. Svaru kausa pacelšanās un nolaišanās 

atkarīga no enerģiju nesamērības jeb disharmonijas. Svešu spēku vai norišu 

iejaukšanās dod Kosmiskā Magnēta strāvu ievirzi. Strāvas pašķir kosmiskās jaunrades 

lappusi. Saņēmējs šodien atdos rīt. Svaru kauss noslieksies uz pretējo pusi. 

Izplatījuma arhīvi ir šādu rekordu pilni. Šie rekordi ir pilni cilvēku sagrozījumiem. 

Tikai kalpošana evolūcijai spēj nostiprināt jaunradi, kas atbilstīga Kosmiskajam 

Magnētam, tā Mēs jaunradām tāpatīgi ar Kosmosu. 

106. 

Kad mēs pieaicinām sadarbībai, tad Kosmiskais Magnēts nostiprina darbu norisi. Kad 

Mēs meklējam Spīdekļu kustības izlasi, tad Kosmiskais Magnēts norāda virzienu. 

Pazīstot visas planētas tieksmju svārstības, Mēs piešķiram jaudu jaunajām tieksmēm. 

Tā nostiprinās jaunā nolemtā pakāpe. Mēs devām labāko likteni labākai zemei. Tāpēc 

var sacīt cilvēcei – pievērsieties tikai apstiprinātajiem Nolikumiem, tikai šo nolikumu 

vadībā iesit uz priekšu. 

 


