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141. 

Kad zemju pārkārtošana nostiprinās, tad visas enerģijas sasprindzinās. Līdzīgi 

pavedieniem sakopoti visi saspringtie spēki un tiek kaldinātas ierosmes, tāpēc katra 

izplatījuma doma satrauc pretinieku. Jo katram pavedienam ir sava nozīmētā robeža 

un katram spēkam sava orbīta. Tā kosmiskā doma, kas austa no Kosmiskā Magnēta 

vibrācijām, sasprindzina darbības neuzvaramību. Evolūcijai pretējo enerģiju sairšana 

postošas pretestības piesātināta. Tā pāri sabrukumam norisinās bezrobežīga jaunrade. 

142. 

Gara izveidošanu sasprindzina Kosmiskā Magnēta spēki. Gara jaunrade satur visas 

piesātinātās ugunis. Nomaiņu sasprindzina gara spēks. Tikai Gars, kas Kosmiskā 

Magnēta saspringts, spēj apgūt uz zemes augstākās iespējamības. Saspringtība 

iespējama tikai tad, kad piemīt pieņemtības spējas, tikai tad iespējams piedalīties 

kosmisko spēku pārkārtošanā. Tāpēc Mūsu pilnveidotājiem piemīt pieņemtības spēja. 

143. 

Saspringtā Magnēta vibrācijas sasniedz trauksmīgās enerģijas. Traukšanās pievelk 

visas vitālās enerģijas, tāpēc, kad Mēs izraugāmies varoņdarbam, Mēs izvēlamies 

visus trauksmīgos garus. Gara jaunrade ir tik saspringta! Kad Kosmiskās ugunis tiek 

pievilktas Kosmiskā Magnēta vibrācijām, tad traukšanās uguns sasprindzina gara 

jaunradi. Tāpēc, kad Kosmiskais Magnēts nolemj augšupejas pakāpi, tad Tas 

sasprindzina visas sviras. Tā Agni Joga gars nes sevī uguņu traukšanos, un evolūcijas 

gaitu vada gara uguns. 

144. 

Kad doma pievelk no izplatījuma trauksmīgo uguni, tad Kosmiskais Magnēts 

sasprindzina garu. Visi Valdoņi gājuši vadoties no saspringtā Magnēta. Tikai 

saspringtais Vispārības Labuma Nesējs virza ugunis uz varoņdarbu. Tāpēc tik 

saspringts ir trauksmīgais Agni Jogs. Kosmā gara uguns parādība ir negrozāma, tāpēc, 

kad Mūsu Vēstneši iet saspringti, tad pakāpes izveidojas kā evolūcijas jaunās pakāpes. 

Tāpēc jāpiesargā centri. Tā izveidojas dižas pakāpes.  

145. 

Vienlaikus ar kosmisko jaunradi norisinās pārkārtošanas darbs. Tikai saspringta 

apziņa spēj izpazīt šos pārkārtojumus. Jāieklausās kosmisko norišu attīstībā, lai 

saprastu visu kosmisko saspringtību. Tikai tur, kur saspringta kosmiskā jaunrade, 

iespējams nojaust diženo pārkārtošanu. Grūtais laiks dod nākotnes izpratni. Šajā 

Kosmiskajā pārkārtošanā slēpjas atslēga. Kosmiskais Magnēts kāpina Kosmisko 

jaunradi. 
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146. 

Kad Mēs runājam par kosmiskajām enerģijām, Mēs domu traucam augstākajās sfērās. 

Jaunrade ir atkarīga no mūžīgās aktivitātes. Kosmiskā jaunrade neizpaužas tikai vienā 

vien saskaņojumā, bet gan dzīvības impulsa tieksmē. Kosmiskā Magnēta Galvenā 

darbība izpaužas dzīvības impulsā. Tāpēc, kad apziņa iedarbojas uz uguns traukšanos, 

var liecināt, ka dzīvības impulsu palielinājušas vibrācijas. Ne piesātinājumā ir 

jaunrade, bet saspringtībā. 

147. 

Kosmosa jaunradi kāpina Kosmiskā Magnēta pievilksme. Jaunrade sakopo 

saspringtus elementus, kuri tiecas pretī apstiprinātajai pievilksmei. Katra izplatījuma 

uguns pamatdoma dod Magnēta apstiprināto formu. Bet ne piesātinājumā pastāv 

jaunrade, galvenais ir vitālais impulss, kas rada kosmiskās formulas. Tāpēc, kad 

Kosmiskais Magnēts kāpina savus spēkus, tad nostiprinās radošā ķēde. Tā uguns 

impulss sasprindzina Bezrobežību. 

148. 

Harmonija rada saspringtu plūsmu. Saspringta plūsma atnes tāpatīgu sakopojumu. 

Harmoniskā sakopojumā saspringtu Magnētu piesātina enerģiju pievilksme, tāpēc 

katra harmoniska forma ietver pievilksmes brīnišķīgo liesmu. Kad Kosmiskais 

Magnēts sakāpina savus spēkus, tad izplatījuma uguns vibrācijas atbild. Kosmiskā 

Magnēta aicinājuma atbildes princips rada Kosmisko traukšanos. Aicinājums un 

atbilde sasprindzina visas kosmiskās norises. 

149. 

Enerģiju kombinācijas sasprindzinās savstarpējā pievilksmē. Kosmisko kombināciju 

rada tikai pievilksme grauda pamatam. Uguns vibrācijas kāpina dažādās enerģijas. Un 

pievilksmes piesātinātais gars atbild saskaņojumam. Tā Kosmiskais Magnēts sakopo 

kombinācijas. Uguns enerģijas piesātina katru kosmisko celtniecību. Visās 

kosmiskajās formās, patiesi, mīt uguns būtība. Tik bezrobežīga ir Kosma celtniecība. 

150. 

Uzvaru nostiprina tikai Mūsu Torņu pievilksme. Apstiprinājumu nes tikai Kosmiskā 

Magnēta Pavēle, tāpēc aizejošie spēki tik ļoti baidās no Mums. Kauja, patiesi, ir liela 

un visas kosmiskās enerģijas tik ļoti saspringtas. Tāpēc Mēs jaunradām ugunīgi. 

151. 

Kosmisko uguņu saspringtība pievelk zemei trauksmīgās daļas. Izplatījuma rekordus 

kāpina ugunīgās vibrācijas. No šīm ugunīgajām vibrācijām ir atkarīga kosma 

jaunrade. Tā gars jaunrada ar ugunīgajām vibrācijām. Tāpēc, kad doma saskaras ar 

kosmiskajām ugunīm, tad rekordi jaunrada, un gars, uguns pievilcējs, nostiprina 

sakaru ar Kosmisko Magnētu. 


