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107. 

Kosmiskā Magnēta pievilksme nostiprina dzīvības pamatu. Princips, kas jaunrada 

kopīgi ar evolūciju, ir tik negrozāms, ka tikai uguns spēks spēj to ievirzīt darbības 

gultnē. Tomēr pārējie spēki var noderēt tikai kā berzes spēks nolemtā ceļa 

pastiprināšanai. 

108. 

Protams, pasākumam, kas veicina Vispārības Labumu, vajag dzīvot. Protams, 

pasākumu, kura pamatā ir gara atjaunošanās un apziņas līmeņa pacelšanas princips, 

jāvirza uz priekšu tiem, kas tiecas evolūcijā. Tiem pasākumiem, kas daiļuma principa 

rosināti, vajag dzīvot. Tiem pasākumiem, kuri Mūsu iesakņoti un nostiprināti, vajag 

plaukt. Nav bijusi vel tik brīnumaina pasaka, kā uzceltā pakāpe! Tāpēc sacīsim: 

“Nesam Akmeni Dārgo cildenās Nākotnes celšanai!” 

109. 

Kad Kosmisko Magnētu vada Spīdekļu stari, tad process, kas tiecas evolūcijā, atbilst 

uzdevuma spriegumam. Kosmiskā Magnēta jaunrade atbilst spīdekļu gaitai. Tie 

uzdevumi, kas pievērsti trauksmīgai Matērijai Lucidai, protams, saņem smalkākās 

enerģijas. 

Kā gan Kosmoss sadala savus starus? Radošais stars būs arī reflektējošais. Apkopotais 

stars būs arī izkliedētājs. Celtnieciskais stars būs arī graujošais. Labākās formulas 

izveidošanai jāuzkrāj labākās kombinācijas. 

Šādi kombinācijai Kosmiskais Magnēts sakrāj tādus savienojumus, kas atbilst šai 

formulai. Tāpēc cilvēcei jāiegaumē, ka viens un tas pats stars transmutē, apskaidro un 

atspulgo. Domai, kas tiecas evolūcijā, piemīt tādas pat kādības. Domas stars tik 

spēcīgs. Jaunrade ir bezrobežīga. 

110. 

Spīdekļi, protams, nosaka vajadzīgo strāvu plūsmu un tādējādi apstiprinās visi 

pravietojumi. Tā, saskaņā ar Kosmiskā Magnēta nolēmumiem, Spīdekļi visu ievirza. 

Tālab Mūsu Nolikumos paredzētais jāpieskaita Kosmiskā Magnēta nolēmumiem. 

Spīdekļu rekordos, protams, varētu atrast arī Mūsu sūtīto izredzēto uzskaiti. Viss, ko 

mēs apstiprinājuši ir aprēķināts. 

Ja izziņa pielaistu cilvēkus augstākajās sfērās, tad atklātos likuma piepildījums. Bet 

šos svētnoslēptos lēmumus sargā Valdoņi. Kad cilvēka gars pacelsies, tad arī zināšana 

paplašināsies. Tāpēc augstākais pieejams tikai augstākajam. 

111. 

Ugunīgo sasniegumu uzskaitē atzīmējama pašaizliedzība. Kad Mēs liecinām, ka Agni 

Joga evolūciju virzošās uguns raksta spēks līdzinās izplatījuma ugunij, tad Mēs 

apstiprinām viņa izpausmi kā kosmisko sadarbību. Kosmiskā Magnēta rakstu telpiski 
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pauž Spīdekļu stari. Kad Spīdekļi izkārto staru saspringtību, tad Kosmiskais Magnēts 

uzņem visu pievilksmi. Kad zināmā zeme iznīcina tos rakstus, kas likti evolūcijas 

pamatā, tad rakstu iznīcinātājus sūta pārstrādāšanā. Kad cilvēces gars tiecas uz 

Kosmisko Magnētu, tad var apliecināt, ka sadarbība nodibināta. 

Apliecinu, ka Tara un Arhāts pauž sadarbību un ieauž labākos rakstus! Tā Mēs 

atbildam Kosmiskā Magnēta aicinājumam. 

112. 

Kosmiskā Magnēta pievilksme nosaka viesuļu riņķu kustību. Trauksmīgā Kosmiskā 

Magnēta pievilkšanos spēks nostiprina visas kosmiskās enerģijas. Kad viesuļu riņķus 

piesātina radošais impulss, tad enerģiju tiekšanās izpausties atbilst pievilkšanās spēka 

kāpinājumam. Tā gara grauds atbilst spēkam, kas viņu piesātina. Radniecību starp 

ievirzi un piesātinājumu nostiprina Magnēts. Tāpatīgu traukšanos raksturo pievilksme.  

Grauda enerģiju savstarpējā tiekšanās izveido to būtību, kas nostiprina jaunrades 

spraigumu un izpausmi. Gara grauds un izplatījuma uguns apliecina savstarpējo 

pievilksmi. Tā Kosmiskais Magnēts nemitīgi piesātina Bezrobežību! 

113. 

Izplatījuma uguns pievelk brīvās enerģijas. Tieksme pievilkt ir īpašība, kas raksturīga 

visām Kosmosa būtībām. Kosmiskā Magnēta jaunradi sasprindzina visu enerģiju 

tiekšanās un tā vajadzīga Visuma izveidošanai. Šo Kosmosa daļu var apzīmēt par 

radošo Magnētu un tāpēc visas kosmiskās enerģijas tiek pievilktas savam graudam, un 

Bezrobežība ietver visas dzīvības manifestācijas. 

114. 

Spīdekļi piesātina izplatījumu ar savām enerģijām un piesātina kosmisko graudu 

dzīvību. Jo trauksmīgās enerģijas spēj piesātināt visas dzīvības manifestācijas. Jo 

katra dzīvības izpausme taču veicina Kosmiskā Magnēta jaunradi. Doma, kas ietverta 

radošajā tieksmē, iedveš spraigumu tai enerģijai, kas tiecas izpausties dzīvē. Domai ir 

sava radošā enerģija un Magnēta kodols tik pat spēcīgs rosina dzīvības parādības. 

Tāpēc visas radošās enerģijas ir atkarīgas no grauda impulsa. Jaunrades procesā 

ietvertas visas dzīvības manifestācijas, un grauda trauksmīgums izraisa enerģiju 

pievilksmi. 

Kosmiskajā apziņā atbilstība saskaņo visas enerģijas un visu kombināciju pamats ir 

grauda impulss. Tā Bezrobežības jaunrade ir atkarīga no dzīvības impulsa! 

115. 

Enerģiju dzimšana izplatījumā tiek apstiprināta kā dzīvības impulsa parādība. Kā gara 

enerģija, tā arī Kosmiskā Magnēta enerģija izveido kosmiskās formas. Gara enerģija 

izveido esošās formas. Tādējādi formu pasaule kombinē visas kosmosa enerģiju 

izpausmes. Ja pievērstos Kosmosa formām, tad būtu skaidri redzams, kā visas formas 
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ir apvienotas kosmiskajā jaunradē. Gara enerģijas dod Kosmosam visas labākās 

izpausmes. Kad gars izsmalcinās, tad formas izveidojas saskaņā ar gara spriegumu. 

Tāpēc, kad centru transmutācija tik spēcīga, tad centru emanācijas jaunrada. 

Savstarpējās attiecības starp centriem un enerģiju jaunrades izpausmēm ir tieši 

proporcionālas. Agni Joga gara jaunradi Mēs nosaucam par augstāko kosmisko 

jaunradi. Izplatījuma uguns apvienojas ar Agni Joga centriem, jā, jā, jā! 

116. 

Kosmiskais Magnēts nostiprina spēku, kas apvieno garīgi trauksmīgos. Kosmiskajam 

likumam piemīt jaunrade, kas izveido augšupejošu loku, pa kuru tiecas gars. 

Pievilksmes likums darbojas visā kosmiskajā apjomā, tāpēc tikai augšup ejot 

iespējams darboties gara uguns augstākajā spriegumā. Likums ir tik lielisks! 

117. 

Pievilksme evolūcijai sakopo enerģijas, kas tiecas uz Kosmisko Magnētu. Kosmiskā 

Magnēta jaunrade ir Augstākā Saprāta Griba. Gribas apvienotās trauksmīgās enerģijas 

ierosina saspringtās uguns formu jaunradi. Kad trauksmīgā uguns stihija savā tieksmē 

izpausties dzīvībā sastop strāvas, kas atbilst kosmiskajam spriegumam, tad stihija 

apkopo tieksmīgās ugunis. Bet kad enerģija traucas nostiprināt pretējās tieksmes, tad 

notiek izplatījuma eksplozija. Neaptveramības un cilvēka impulsa izpausmes ir 

vienādas – tādējādi ceļi sastopas. 


