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118. 

Hierarhija likumīgi nostiprinājusies Visumā. Ja Kosmiskais Magnēts Augstāko Spēku 

nostādījis pāri visam, tad šī likuma pamatā ir kosmiskais apstiprinājums. Kāpēc gan 

nepielietot Augstāko Spēku, kas vada planētu? Jo tikai Saprāts var virzīt Kosmisko 

Magnētu. Tāpēc visā iepludinātais Kosmiskais Saprāts sasprindzina visus elementus. 

Savā potenciālā dažādās enerģijas atbilst savam uzdevumam Kosmosā, nostiprinot 

savu vietu pieaugošā spēka pakāpē. Enerģijas potenciāls dod tai pirmtiesības vai 

zemāko pakāpi. Tā evolūcijā norādītas cilvēka gara pakāpes, un Kosmiskais Magnēts 

sasprindzina gara īpašību Bezrobežībā. 

119. 

Kad valsts sabrūk, tad var apstiprināties pēdējais uzplaukums. Saproducētais veicinās 

ātru sabrukumu. Tā strādā Kosmiskais Magnēts, strāvas apliecina notiekošo 

nolēmumu. Mūsu ugunsnesēji izjūt šo saspringtību. 

120. 

Radīšanas likums veido savus nolēmumus. Kad uguns īpašības saskan ar Kosmiskā 

Magnēta pievilksmi, tad izplatījums bagātinās ar jaunu formulu. Cilvēks, kas tiecas 

saskaņot savas kādības, piedalās Kosma sadarbībā. Izveidojot savu garīgo seju, katrs 

veicinās Kosmosa harmoniju. Izplatījuma strāvas nostiprinās uz apvienības pamata, 

šis likums virza visus kosmiskos spēkus. Cilvēks, kas nostiprinājis savu dzīves ceļu, 

piedalās kosmiskajā sadarbībā. Izplatījuma spēks aicina pašaizliedzīgi, un Kosmosa 

celtniecībā norādīta pašaizliedzība. Tieši pašaizliedzība ievada gara gaismu 

Bezrobežībā. 

121. 

Kosmoss tiek celts nostiprinot pievilksmi. Daudzveidīgās enerģijas tiek pievilktas 

vienmēr graudam. Tā tīrā uguns ir katras kosmiskās kombinācijas pamatā. Kosmiskā 

jaunrade slēpjas labāko kombināciju sakopošanā. Izplatījumu magnetizē enerģiju 

straujums. Bieži Kosmiskais Magnēts straujas pārvietošanas labā apvieno atšķirīgu 

enerģiju īpašības, kad Kosmiskais Magnēts saspringts, tad dažādas nepilnīgas formas 

tiek pievilktas graudam, kas tās pārstrādā. Tā Kosmoss saista savas formas, tāpēc, kad 

Mēs runājam par Kosmiskā Magnēta jaunradi, tad ar to domājam dažādu enerģiju 

čaulās mītošo tīro uguni. Tāpēc Kosmiskais Magnēts virza cilvēci, bet augšupeju 

veicina tikai apzinīga attieksme. 

122. 

Garīgie Vadītāji piesātina dzīvi ar savu būtību. Kad gara jaunrade saspringta, tad 

iespējams realizēt visus uzdevumus. Kosmiskais Magnēts izveido savu nostiprināto 

spirāli. Spirāles nostiprinājums nosaka ugunīgās pievilksmes īpašību. Kosmiskā 

saplūsme norisinās pa ugunīgo spirāli. Apvienojas, patiesi, augstākā sfēra ar planētu. 

Norisinās, patiesi, izplatījuma uguns būtības apvienošanās. Iespējams, patiesi, 

apliecināt dzīvi, kā kosmiskā stara atspoguļojumu. 
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123. 

Mēs daudz jau esam nostiprinājuši un saspringtība nesīs nolemto. Kosmiskajā 

saspringtībā iesaistītajiem jāuzvar. Tāpēc Mūsu pasaules uzvara ir nenovēršama. Un 

tāpēc, kad Brālības nolemtajam jāpiepildās, prieks gavilē, un tāpēc Es Sacīju – 

Galvoju! Un redzu uzvaru jā, jā, jā! 

Augšupejas smagās stundas transmutē neveiksmi veiksmē. Un tā iegaumēsim – 

uzvara un prieks! Kosmiskais Magnēts nolēmis jaunu pakāpi. 

124. 

Kosmiskā Magnēta atskārsme palīdzēs cilvēcei izprast planētas apvērsumus. 

Kad gars spēs atzīt Magnēta būtību, tad viņam būs pieejamas augstākās sfēras. 

Magnētiskās pievilksmes likuma pazīšana dzīves pielietojamā dos augstāko sfēru 

izpratni. 

Kad Kosmiskais Magnēts izlemj planetāru norisi, tad šis likums sasprindzina visus 

apkārtējos slāņus. Kad cilvēku darbības noslāņojumi ietin planētu tumsā, tad 

Kosmiskais Magnēts, protams, apstiprina atbilstošo parādību. Tāpēc planētu 

ieskaujošie Spīdekļi iedarbojas sadarbībā ar Kosmisko Magnētu. 

125. 

Kosmiskais Magnēts sasprindzina visas cilvēku tieksmes. Apstiprinātas patiesi, tautu 

savienības. Izplatījums skan, izplatījums aicina, izplatījums gaida. 

Katram garam, kas iepazinis Kosmisko Magnētu, jārada atbildes vibrācija. Kad 

tiekšanās radīt vibrāciju nostiprināsies, tad uzdevuma negrozāmību apgaismos 

Kosmiskās Apziņas izpratne. 

Nejaušība nav apstiprinājuma simbols, tāpēc Mums tuvie spēj nojaust Mūsu Likumu. 

Tik gaišas ir Kosmiskā Magnēta lappuses! 

126. 

Garīgās pakāpes sasniegšana var pievirzīt cilvēci Patiesības Avotam. Tikai pateicoties 

saspringtībai, un tikai, pateicoties tieksmei, iespējams evolūcijas progress. Redzamā 

pasaule dod cilvēcei neredzamības jēdzienu un gara jaunrade var virzīt uz neredzamā 

izzināšanu. Gara jaunrade spēj sasniegt visaugstākās virsotnes. Tāpēc, kad kosmiskais 

spriegums neredzami pāriet cilvēkā, Mēs to nosaucam par kooperāciju ar Kosmisko 

Magnētu. Tāpēc gara jaunrade panākama kooperācijā ar Kosmisko Magnētu. Patiesi, 

kad gars izpazīs Kosmiskā Magnēta spriegumu un virzienu, tad viņš būs spējīgs 

izveidot augšupejas pakāpes. 
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127. 

Kad Kosmiskais Magnēts pievelk saplūsmei nolemtās daļas, tad pievilksmes spēks 

novērš visus šķēršļus. Tāpēc šķēršļu pārvarēšana noved pie nolemtā. Kosmiskā 

Magnēta strāvas ir negrozāmas. Patiesi, Svētais Magnēts ir Esamības spēks! 

Katrā laukā, katrā norisē, katrā parādībā staro kosmiskā saplūsme. Katru vibrāciju 

kāpina trauksmīgais Magnēts. 

128. 

Kad radošais ritms ietriecas zemes blīvē, tad, protams, pretestība sasprindzējas. 

Ikviens spīdeklis ir tik spēcīgs, ka viņa stari sasniedz zemes blīvi. Katra kosmiskā 

manifestācija izraisa enerģiju pretestību. Pasaulei pārkārtojoties, kosmiskais 

trauksmīgums atbalsojas cilvēcē. Tāpēc tik spilgti izpaužas divas kosmiskās norises. 

Gaišās sākotnes vadība pievelk visus nepieciešamos elementus. Galvojums slēpjas 

Kosmiskajā Magnētā. Pretestību vadība izpaužas ārdīšanas tieksmē. Kosmiskā 

Magnēta galvojums kaldina nākotni. 

129. 

Kad kosmiskā jaunrade saspringta, tad nostiprinās pārkārtošanas izpratne. Tāpēc katra 

radošā piepūle sastop enerģiju. Tāpēc katra traukšanās sastop pretestību. Tā Mūsu 

Uzdevumi iet ar Kosmisko Magnētu. Tā Mūsu nolikumi ceļ nākotni. Tāpēc Sacīsim – 

Maitreija jaunrada ar Kosmisko Magnētu. Tā visas pretestības nes uzvaru. Patiesi, kad 

Mana Gara Magnēts ieliek zemē tāpatīgu Magnētu, tad var apliecināt uzvaru. Tāpēc 

iegaumēsim divkāršoto Magnētu. 

130. 

No kurienes gan tiekšanās uz Kosmisko Magnētu? Enerģiju mijattiecības taču nosaka  

pievilksmi. No kurienes daudzveidība un dažādu enerģiju pievilksme? Tikai dažādas 

īpašības spēj nodrošināt formu nostiprinājumu. Patiesā kosmiskā izpausme notiek 

tikai tad, kad daudzveidīgās īpašības tiecas jaunradīt. Pievilksmes spēks kļūst aktīvs 

tikai tad, kad nostiprinās polaritātes spēks. Tā visās sfērās jaunrada apstiprinātās 

polaritātes. Tā gars, kas darbojas pašdarbīgi, pievelk Kosmiskā Magnēta Spēku. Tā 

domas noformēšana pievelk vajadzīgo evolūciju. Tā sirds pauž radošo vibrāciju. 

Jaunrades pamats ir sirds vibrācijas atmošanās. 

 


