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131. 

Pārvietošanās termiņš sakāpina visas ugunis. Domāšanas uguns tiek pievilkta 

apvērsumam. Gara uguns sasprindzina nepieņemtās enerģijas. Sirds uguns 

sasprindzina dumpīgās sfēras, kas tiecas uz apvērsumu – tāpēc, kad Kosmosa 

jaunrade sastop šķēršļus, tad izveidojas jauna gultne. Tāpēc Mūsu Brāļi kaldina ar 

Kosmiskā Magnēta palīdzību. Tikai ar Mūsu palīdzību uzvarēsit! 

132. 

Kosmiskā pārkārtošana izraisa saspringtu pieplūdumu. Kosmiskais trieciens rada 

neapturamu tieksmi. Tāpēc notikumu izraisītā plūsma atskaņojas masās. Uz Kosmiskā 

Magnēta aicinājumu atsaucas visas  skanošās sfēras. Tāpēc, kad saspringst Kosmiskā 

Magnēta aicinājums, tad masu saspringtība izraisa pārveidošanu. Tā Magnēta 

jaunrade pievelk visas tieksmes. 

133. 

Apstiprinātā šķēpa precīzākais pielietojums spēj novērst aizsprostojumus. Kad 

ugunīgā doma sasprindzina garu, tad dažādu enerģiju pievilksme ir neizbēgama. 

Tāpēc gara šķēps satriec un jaunrada, tāpēc gara šķēps sakopo un saskalda nepilnīgās 

izpausmes. Tā Kosmiskais Magnēts sasprindzina gara šķēpu. 

134. 

Radošai kombinācijai ir nepieciešams visu spēku saskaņojums. Forma spēj 

nostiprināties tikai tad, kad cilvēka apziņa spēj uztvert kosmisko vibrāciju. Visas 

paredzētās kosmiskās kombinācijas eksistē izplatījumā, un cilvēka apziņai jāizprot 

vissmalkākās enerģijas. Katra doma dzimst saskarsmē ar Izplatījuma rezervuāru. 

Tāpēc cilvēka vistuvākais uzdevums ir atmodināt apziņā kooperācijas nozīmi ar 

Kosmisko Magnētu. 

135. 

Nolemto būs iespējams nostiprināt tikai tad, kad apziņa uztvers Kosmiskā Magnēta 

strāvu. Jauno pakāpi būs iespējams nostiprināt tikai tad, kad cilvēks sāks saprast 

Magnēta ievirzi. Tā, kad Mēs pavirzām uz jauno pakāpi, Kosmiskais Magnēts 

sasprindzina tautu gaitas. Patiesi, sākas šķīstīšanas laikmets! Kosmiskais Magnēts 

jaunrada nākotni. Tāpēc nomaiņa ir neatvairāma, un tikai paplašināta apziņa, izprot 

visas radošās perturbācijas, spēj iesaistīties plūsmā. Tā visas saspringtās strāvas 

izveido jaunu pakāpi. Tā visas zemes pārņem trauksmainība. Planētu balansē 

tiekšanās jaunradīt un ārdīt. Tā Mūsu darbība tiecas iet ar Kosmisko Magnētu. 

136. 

Tautas meklē kosmisko uguņu izpausmes. Tikai kosmiskā trauksmainība dos 

vajadzīgo formulu. Tikai kosmiskā saspringtība dos vajadzīgo formulu. Tāpēc, kad 

tautu spēki meklē izpausmi, tad apziņa tiecas uz Kosmisko Magnētu. Tā evolūcija ceļ 
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savas pakāpes. Tāpēc Kosmiskais Magnēts sasprindzina augšupejas pakāpes. Tas, kas 

pretojas Kosmiskajam Magnētam, izraisa pretēju vilni. Tā, kad tieksme uz Kosmisko 

Magnētu kāpinās, tad tuvojas evolūcijas pakāpe. 

137. 

Gars, kas ietvēris visus jēdzienus, ir brīvs no aizspriedumu verdzības. Gars, kas 

ietvēris labuma jēdzienu, apkopo visas cilvēku vajadzību izpausmes. Tikai tas spēj 

sevī kāpināt radošo impulsu, kas ietvēris Kosmiskā Magnēta jēdzienu. Tāpēc Mūsu 

līdzstrādniekiem jāapzinās, cik neatliekams ir tiekšanās ceļš uz Brālību. Kad Mūsu 

apstiprinājumi saskan ar Kosmisko Magnētu, tad Brālība realizē visus likumus. Mūsu 

apstiprināto sadarbības likumu sasprindzina Kosmiskais Magnēts. 

138. 

Kad Magnēts sasprindzina tāpatīgās daļas, tad pievilksmes nozīme attiecīgi apvieno. 

Kad Mēs apkopojam apziņas lokus, tad aplis noslēdzas. Tāpēc kosmiskā norise 

apvieno visas tāpatīgās enerģijas un loku pievilksme nostiprinās. Patiesi jau sen 

norādīju uz Magnēta jaunradi. Tāpēc iegaumēsim Vareno Kosmisko Likumu. 

139. 

Apziņā, patiesi, ietverti visi likumi. Tikai ietveroša apziņa spēj izveidot formas un 

nostiprināt jaunas dzīves. Ietveroši apziņa veicina kosmisko likumu izpazīšanu. 

Ietverošā apziņa apliecina, ka katra forma dod attiecīgu atbildi. Tikai ietveroša apziņa 

jaunrada visu kosmisko centru ierosmi. Apziņa, kas piesātinās ar kosmisko uguni, 

izraisa atbilstošas izpausmes. Mums pieejama saskarsme ar Kosmisko Magnētu, un 

tikai tad var sacīt, ka gars dzīvo izplatījuma mērogā. Visas enerģiju ierosmes ietekmē 

atbilstošas enerģijas. Tā gars, kas ietvēris Kosmiskā Magnēta spēku, sekmē evolūciju. 

140. 

Kosmisko uguņu būtību vada Magnēts. Kosmiskās ugunis tiecas turp, kurp virzās 

Kosmiskais Magnēts. Izplatījums kāpina ugunis Magnēta virzienā, tāpēc pievilksmes 

nozīme jāmeklē uguņu tieksmē. Tā katra izplatījuma doma pievelk uguņu jaunradi. 

Var apgalvot, ka cilvēcei jāapgūst tieksme uz kosmiskajām ugunīm, tad tuvosies 

kosmisko enerģiju laikmets. No šādas apzināšanās ir atkarīga evolūcijas tuvošanās. 


