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326.
Senajās maģijas grāmatās var atrast izteicienu “Illuminacio Regale”, kas nozīmē
Karaliskā Apskaidrība. Šis princips tik svarīgs, ka Hermess nobeidz savu traktātu
vārdiem: - “svētīti tie, kas izvēlējušies Apskaidrības ceļu.” Valdnieku iesvaidīšanas
simbolam ir tas pats pamats. It visi Slepenā Spēka pazinēji ir vienprātīgi apstiprinājuši
augstāko harmoniju Apskaidrības spēka izpausmēs. Tāpēc svaidītais valdnieks
simboliski, neaizejot no zemes izpauž debess gribu. Pāri konvencionālajām formulām,
kas iestingušas aizspriedumu čaulā, ir zinības, kas it kā izlietas izplatījumā. Uzstādi
zibeņnovedēju un savāc debess bultas. Dažam tās ir bīstamas, bet citam – labākais
bruņojums. Un visa nākotne dibināta uz apskaidrības apgūšanu, vissarežģītākais
telefons tad būs cilvēku rokās.
327.
Kosmoss stāsta – visos atomos pulsē dzīvība un iedarbina evolūcijas procesus. Bet
Kosmoss stāsta par visām un ne vien par organiskām izpausmēm, bet pasludina psiho
dzīvību. Gara psihodinamika ir Esamības pamats. Psihoacs ir redzes pamats. Kosma
psihogarīgā doma ir jaunrades ķīla visā Kosma bezrobežīgajā dzīvībā. Saskatiet visos
izplatījuma organismos ne vien impulsu, bet atomu tieksmi uz psihodzīvību. Tad
iepazīsit nevien pasauli, bet saskatīsit arī visas Kosma bezrobežīgās pasaules.
Izpratīsim visu apkārtējo pasauļu un augstākā saprāta nozīmi.
Visas šūniņas nav vienkārša attīstība, bet kosmosam piemītošā psihodinamika. Arī
cilvēks un viņa turpinājums ir kosmosā ieplūdinātā psihodinamika. Kad
psihodinamikas izpratēji apzināsies, ka cilvēku dzimtas turpināšanai un sestās rases
dzimšanai jāevolucionē psihodinamiski, vai cilvēce apgūs kosmisko enerģiju.
Dzīvības apstiprinātie principi un kustība nes šo formulu sev līdzi – nomaiņas un
secības jēdzienu, kas noved pie Bezrobežības.
328.
Iedomāsimies, ka pastāv analoģija attiecībā uz kosmosa diferencāciju un viena atoma
sākotņu apvienošanos ar enerģijas daļiņu, kas ienes dzīvē visaugstāko harmoniju;
vienalga, vai tā izpaudīsies vielu piesātinājumos, vai atoma magnēts – elektrībā, vai
cilvēka gara nebeidzamos meklējumos, bet visās kosmiskajās manifestācijās mēs
saredzam psihodzīvību. Psihodzīvība iekustina atomu un atomiskā enerģija ir atoma
psihodzīvības svira. Cilvēku dzīvības princips izriet no atoma psihodzīvības. Grūti
pārvarēt apziņas aprobežotību, bet iemācīsimies nojaust psihogarīgi un tad planēta
kļūs par izplatījuma uguns simbolu.
Psihodinamika nostiprina kosmisko uguņu dzīvi. Psihodinamika ietekmē visa Esošā
attīstību un koordinē visas kombinācijas. Psihodinamika apvieno atdalītos atomus un
ir tas spēks, kas garantē kosmosa visaugstākās manifestācijas stihiju formās un
cilvēka stihiskajā garā. Kad Mēs runājam par stihijām, tad ne jau tādā nozīmē, kā to
izprot cilvēks.
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Psihodinamika un psihodzīvība ir patiesi kosma enerģijas ierosinātāji. Un
bezrobežīgas ir šo kosmiskā saprāta liecinājumu izpausmes!
329.
Kosmoss sastāv no Matērijas Matrix vairākiem psihotelpiskiem pamatiem.
Makrokosmam un mikrokosmam ir savi pamati, pareizāk, savs viens kosmiskā atoma
pamats. Atvienojošā un apvienojošā enerģija ir viena un tā pati, bet psihodinamika
sasaista tās materiāli. Bezrobežības mūžīgais likums – diferencācija, savstarpējā
pārbaude un mūžīgā nošķirto atomu apkopošana, kuras sekas ir sākotņu izpausme.
Kosmosam uzdots būt par varenu celtnieku un kosmiskās enerģijas sirdi.
Harmonizējošais, radošais izplatījuma spēks, atrodot atbilstīgas daļiņas, pakļaujas
kosmiskās evolūcijas spēcīgai psihodinamikai. Celtnieks Kosmoss un viņa atspulgs
mikrokosms dzīvo tā paša likuma ietekmē. Un dzīvo kosmosā bezgalīgā harmonijā!
Tas, kas meklē šo Patiesību, atradīs bezrobežīgās Esamības skaistumu!
330.
Tikai psihodinamika spēj nostiprināt radošās dzīves pamatus. Psihodinamika var
nostiprināties uz izplatījuma enerģiju pamatiem. Gars, vai nu izpaužas kosmiskā,
apzinīgā redzamībā, vai arī nostiprina apziņu pieskaņojoties izplatījuma klišejām.
Vienbūtīgs ir princips, kas apvienojoties izraisa kosmiskos spēkus. Tikai apvienība
izveido izplatījuma formas. Vēršanās plašumā nespēj attīstīt būtības, kas neiederas
tajā pašā likumā. Cilvēka slimības cēlonis ir tas, ka viņa tiekšanās ir nekonsekventas.
Kosmoss prasa noslāņojumus, kuri spējīgi attīstīties pakāpi pēc pakāpes. Kad cilvēce
sapratīs, ka traukšanās dod pakāpju apzināšanos, tad varēs galvot par ceļu uz
Bezrobežību.
Gadu tūkstošiem jāaizpilda plaisas, kuras bija saplosījušas zemi un, jaunu
noslāņojumu vietā vajadzēja aizpildīt blīvi. Valdoņi jau daudz aizpildījuši, bet cilvēki
daudz sagrāvuši. Šis jaunrades un izmaiņu princips virza uz priekšu cilvēku evolūciju.
Bezrobežība ierosina apziņas progresu un cilvēce progresēs!
331.
Kad cilvēka apziņai atklājas tālās pasaules, tad rodas jauni izmērījuma jēdzieni. Kad
pat uz planētas saskatāmas labāku enerģiju veidotas formas, kāpēc tad neapzināties
formu izsmalcināšanos? Pilnveidošanās turpinās virzoties Bezrobežībā.
Pilnveidošanās ritms tik ļoti tiecas uz Kosmiskā Magnēta ritmu! Jo nevis ārējā
tiekšanās, bet attīstība psihodzīves ietekmē.
Mēs zinām gadījumus, kad jaunrade redzami neizpaudās, bet gars lidoja radīdams.
Gars, tiecoties uz psihodzīves jaunradi, spēj likt pamatu veselas pasaules evolūcijai.
Protams, tādējādi sfērās iekļūst augstāku izmērījumu gars. Bet ar Kosmisko Magnētu
nesaharmonizējies gars, spējīgs radīt tikai pretēju parādību. Augstāko sfēru strāvas
atbilst tam, kas nostiprinājis garā izplatījuma ugunis.
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332.
Aktīvais spēks pakļauj spēkus jeb attīsta darbības rosmi tajos elementos, kuriem
jāizraisa jaunas enerģijas. Pakļautības un attīstības kombinācijas tik ļoti komplicētas!
Radošais Magnets sakopo to stihiju spēku, kas satur vairāk tāpatīgas enerģijas.
Cilvēce svārstās mūžīgā grimšanas un apkopošanās ritmā. Kad cilvēce ieturēs ritmu,
kas iet ar mūžību, tad viņa atvieglos izplatījuma uguns strāvu. Pārāk svešs un neatzīts
ir Kosmiskais Magnēts! Kad apziņa iedziļināsies spēkā, kuru tā var pielietot radoši,
tad būs iespējama Kosmiskā Magnēta vispasaules jaunrade sadarbībā ar viņa
līdzstrādnieku cilvēku. Tā attīstās jaunas formas.
333.
Visaugstāko procesu neredzamība var apstiprināt tālo pasauļu jēdzienu. Kad
kosmiskās enerģijas saspringtas darbībai, tad sadarbības spirāle saspringst ritmā ar
Kosmisko Magnētu. Parasti spirāles spriegumu var nosacīt pēc jaunrades rezultāta, bet
pati procesa ķēde nav cilvēkam izmērojama. Protams, psihodinamikas izmērojums
atbilstīgs tikai izplatījuma uguns izmēriem.
Katrs psihoprocess spēj izpausties saspringtā un neredzamā jaunradē. Enerģijas spēj
nojaust tikai tas, kas apveltīts ar gara psihodinamiku. Gara jaunrades psihodinamika
apgūstama tam, kas savas fiziskās enerģijas transmutējis kosmiskajās ugunīs. Kad
gars spējīgs veikt šo uguns ceļu, tad šie neredzamie procesi viņam pieejami un viņa
atklāts Patiesības ceļš.
334.
Jums taisnība, brīnišķīga Patiesība ir skaistumā. Kosmoss šajā formulā apliecina
evolūciju. Ja, patiesi, Pasaules Māte apveltīta ar Skaistuma magnētu. Un, tur, kur
izplatījuma uguns sakopojusi savu formu apstiprinājuma uguni, tur izpaužas gara
uguns. Kad ugunīgam garam atklājas procesa neredzamība, tad var sacīt – jaunrades
transmutācija apstiprinājusies. Tāpēc var sacīt, ka gara psihodinamika transmutējas kā
vispiesātinātākā uguns. Kad centri spēj atbalsot Kosmiskā magnēta gribu, tad gara
psihodinamika savieno augstākās sfēras ar planētu.
335.
Uzskatu atšķirība attiecībā uz Visumu, atklāj pieeju dažādām sfērām. Ar kādām acīm
skatās cilvēce? Mietpilsoņa acis nesniedzas augstāk par fizisko sfēru. Protams,
materiālo izpausmju meklējumi var ierosināt tiekties meklēt rupjajai redzei
saredzamo, un augstākās sfēras viņa neatzīst. Pasaules acs saredz Kosmiskā Magnēta
jaunradi un cilvēks spēj ieskatīties augstākajos slāņos. Šo Kosmosa nolemto patiesību
iespējams apgūt. Kad pasaules acs vēršas izplatījumā, tad tā ievēro visus likumus. Bet
arī pasaules acij ir savi ierobežojumi un attiecīgi uzdevumi. Viņas iespēju aplis
atrodas tuvākajā sfērā. Viņas meklējumi iesniegsies tikai Zemei tuvākajās sfērās.
Izplatījuma uguns aptverama tikai Bezrobežības redzei, un garam, kas tuvojas
izplatījuma ugunij, atvērta bezrobežīgā acs. Izplatījuma uguns psihodzīve, pieņemot
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psihisko enerģiju spēj atņemt visas sfēras. Gars, kas ietvēris izplatījuma uguni, pārtiek
no Matērijas Lucidas radošā spēka.
Garīgā pasaule ir bezrobežīga; tikai gara psihodinamika paceļ cilvēku augstākajās
sfērās. Bezrobežīgā acs, patiesi, atklāj ceļu uz Kosmisko Sirdi.
336.
Kosmiskā Magnēta visvarenība atbilst izplatījuma psihodinamikai. Enerģiju
pievilksme atbilst magnēta spriegumam. Pievilksmes principa īpašība piemīt katrai
cilvēka rīcībai. Impulsa ievirze dod izlemjošo formulu, tāpēc iespējams nosacīt katru
darbību un tās pievilksmes kādību.
Patvarīga, izaicinoša rīcība, protams, pievelk svārstīgus procesus. Magnēta
trauksmīgums un pievilksme rada samēru un tāpēc tik svarīgs ir tas Kosmiskā
Magnēta process, kas piesaista stabilus spēkus. Katrs svārstīgums izraisa vibrāciju,
kas traucē Magnēta strāvu.
Īpašībai jāmagnitizē savas sekas.
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