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401. Nucleul planetei este înconjurat de energii care înzestrează cu viaţă toate manifestările ei. Cât priveşte
încordarea sa, planeta se deosebeşte de saturaţia sa primară. Desigur, este incontestabil faptul că ambele ei
poluri nu sunt echilibrate. Căci opoziţia este consecinţa uneia şi aceleeaşi surse1. Căci fiecare încercuire a
planetei atrage după sine energia acumulată. Atât în dimensiune planetară, cât şi în cea spirituală, forţele de
atracţie sunt identice, de aceea, ca rezultat al fiecărui contact, se formează o anumită combinaţie şi axare
creatoare. Crearea condiţiilor depinde de atracţia seminţelor axate. Spiritul creează seminţe prin axare. În acest
mod, oceanul Infinitului este înglobat în fiecare sămânţă.
402. Curenţii transformă Pământul şi generează o nouă treaptă. Termenul incită toate fluxurile intermitente.
Toate energiile latente se deşteaptă, tot ceea ce urmează a fi distrus, se încordează. Şi atunci când văpaia focului
cuprinde toate sferele, cum să nu se înfioare inima? Toate energiile – şi cele care se epuizează, şi cele care se
stabilesc - îşi fortifică intensitatea. Estul se trezeşte şi porneşte împotriva Vestului, Nordul – împotriva Sudului
– cum, deci, să nu se înfioare inima? Curenţii sunt îngrozitori, şi spiritul recepţionează toate fluxurile. Verdictul
cosmic este dur, fiind însă pătruns de o nemărginită frumuseţe. Aşa cum noi, în Turn, urmărim adunarea unor
fire noi, la fel şi voi veţi surprinde toate momentele stihiei focului.
Bineînţeles, centrii unui Agni-yoghin simt fiecare vibraţie planetară. Anume de aceea este atât de
important ca în timpul perturbărilor cosmice să tindeţi spre Noi. Aşa cum Noi împărtăşim cu Planeta destinul ei,
la fel împărtăşim şi frumuseţea Infinitului.
403. Aşa cum un conductor de electricitate depinde de diferite condiţii, la fel aura umanităţii se afirmă pentru
trimiteri cosmice. Atunci când sferele umane au nevoie de anumite zguduiri, trimiterile cosmice, în mod
corespunzător, vin să le genereze. Acestor sfere li se alătură doar elementele care se pot infiltra în aurele de
acum afirmate. Atunci când sferele necesită distrugeri dure, sfera nu poate recepta şuvoaiele de trimiteri ale
Cosmosului. Din această cauză, întunericul ce înconjoară planeta niciodată nu va accepta consolidarea fără
producerea unor explozii. Aceste forţe purificatoare vor lumina umanitatea. Focurile cosmice atrag termenele
stabilite.

404. Focurile purificatoare ale Universului îşi croiesc drum prin toate regiunile planetei. Scânteile marelui foc se
răspândesc prin toate canalele de acţiune ale karmei. Aceste focuri manifestate izbucnesc asemenea vulcanilor.
Forţa karmei mişcă şi transmite puterea din mână în mână. Fluxul cosmic se canalizează spre văpăile
purificatoare, de aceea cometa înaintează vertiginos în Infinit.
Intensitatea curenţilor este foarte mare şi influenţa lor corespunde focurilor planetei. Centrii Agniyoghinului înregistrează toate fluxurile cosmice.
405. Curenţii magnetici ai aurei umane trec prin regiuni de nepătruns. Bineînţeles, ştiinţa califică aceste
emanaţii ca energie psihică. Bineînţeles, aceste manifestări ale energiei inepuizabile e necesar să fie adaptate.
Particularităţile încordării axează seminţele psihice şi formează o sferă ce corespunde axării. Capacitatea
emanaţiilor poate forma o încordare puternică. Dacă ar fi să direcţionăm şuvoaiele de emanaţii ale aurei unite,
puterea acestor energii va fi2 distructivă sau constructivă. Astfel, din emanaţiile umane va fi posibil de a extrage
cele mai eterogene energii. Dirijarea conştientă a emanaţiilor aurei umane va conduce la realizarea unei mari
creativităţi înflăcărate.
406. Luminozitatea aurei umane poate încorda o energie puternică. Fiecare fascicul propulsat al unui centru e
capabil să topească o energie încordată. De aceea, atunci când fasciculele de foc albastru, văzute de Urusvati, se
revărsau din degete, creativitatea emanaţiilor manifesta o acţiune, – aşa creează centrii. Transmiterile spirituale
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sunt încordate de aceleaşi energii. Toate procesele de creaţie sunt încordate de centri într-un asemenea mod.
Procesul de creaţie al centrilor e atât de subtil, încât este invizibil. Desigur3, centrii creează pe multiple planuri4.
Creativitatea emanaţiei propulsate se îndreaptă în sferele lumilor îndepărtate. Emanaţiile creatoare cu adevărat
magnetizează spaţiul.
407. Creativitatea cosmică utilizează toate impulsurile vitale, încordând pârghiile de cea mai mare importanţă
vitală. Dintre toate impulsurile, cel mai puternic este cel de unificare, în el este concentrată manifestarea în
întregime a vieţii, în baza lui se produce combinarea vitală. Cum, deci, să nu aplicăm în viaţă acest principiu?
Când unificarea luptă cu diferenţierea, se produce o explozie puternică; deseori, fragmentele exploziei sunt
aruncate departe şi aceste părţi îşi pierd puterea lor de atracţie. La fel şi omul, respingând forţele de care el este
legat prin karma sa, dă naştere forţei de explozie. Legea creează doar prin unificare. Stihia atracţiei trasează
calea pentru toate energiile axate. Fraţii Umanităţii trasează calea pentru tot ceea ce este confirmat de evoluţie.
Anume în acest mod forţa de atracţie se manifestă ca lege a Existenţei!
408. Această forţă cosmică de unificare confirmă puterea Raţiunii Cosmice5. Aţi menţionat corect transmiterile
spiritului Urusvatei. Creativitatea spiritului intensifică atâtea începuturi! Iată de ce, atunci când Noi vorbim
despre creativitatea spiritului, această forţă întotdeauna o numim rază a Cosmosului. În acest mod, fiecare undă
a spiritului intensifică vibraţiile în spaţiu.
409. Creaţiei cosmice se obişnuieşte să i se atribuie o anumită doză de haos. Umanitatea îşi stabileşte conceptele
sale, fără a ţine cont de calitatea activităţii cosmice. Odată ce fiecare formă necesită o asemenea încordare a
creativităţii, cum e posibil de a nu fi acceptat gândul despre extragerea de către Magnet a celor mai bune
impulsuri cosmice? Doar Cosmosul este edificat de energii dintre cele mai subtile! O asemenea vigilenţă
utilizăm şi noi, Fraţii Umanităţii, la edificarea celor mai bune temelii. Vom fi întrebaţi: “Cum, dar, admitem
prezenţa forţelor tenebre într-un loc destinat pentru purificare”? Vom răspunde: "Cosmosul nu pedepseşte,
Cosmosul nu alungă, ci înseşi progeniturile se îndepărtează prin confirmarea legii". Astfel, acele porţiuni ale
planetei, care sunt destinate pentru regenerare, eradichează propriile progenituri. Magnetul Cosmic permite
fiecărei porţiuni să se impregneze cu curenţi până la explozie. În Cosmos nu există jumătăţi de măsură, de aceea
ochii ageri pot determina energiile care se epuizează şi cele care se nasc. O nouă formă nu se constituie altfel
decât prin încordare. De aceea îi vom spune celui nedumerit: "Aspiră, încordându-ţi văzul creator, şi atunci vei
putea vedea cu uşurinţă cum construieşte Magnetul creator".
410. Atunci când o ţară se dezintegrează, această manifestare se poate afirma într-o ultimă propăşire.
Progeniturile vor contribui la accelerarea procesului de distrugere. Într-un asemenea mod acţionează Magnetul
Cosmic, şi curenţii confirmă afirmarea care se produce. Purtătorii Noştri ai focurilor simt această tensiune.
411. Substanţa focului spaţial direcţionează conştiinţa umană. Când se va recunoaşte faptul că până şi razele
Lunii contribuie la creşterea plantelor şi înfluenţează obiectele neînsufleţite, atunci, făcându-se un pas înainte,
În caiet: „Desigur, scumpa Mea”.
În una din cărţile personale, aici urmează un adaos: “Creăm împreună prin îmbinarea emanaţiilor. Vei vedea
frumuseţea îmbinării”. Înscriere în caiet din 29.01.30
5
În una din cărţile personale, aici urmează un adaos: “Bineînţeles, este necesar ca fuziunea atomului să fie
percepută în diferite combinaţii. Bineînţeles, atunci când conjugarea se producea pe parcurs de milenii, termenul
de fuzionare se accelerează. Anume de aceea Misterul Nostru proiectat este conturat de Cosmos în aşa mod.
Creativitatea Cosmosului are varietăţile sale, de aceea, draga Mea, Ora Noastră a Misterului de Foc este atât de
măreaţă. În conjugarea spiritului se conţine toată Frumuseţea Cosmică. Măreaţă Lege! Misterul uneşte
particulele neconjugate doar prin stabilirea unor termene îndelungate. În felul acesta, Misterul are loc la sosirea
termenului de saturare a planetei. Aspiraţia fiecărui spirit se stabileşte în mod benevol. (Raţiunea Supremă
adună spiritele unite?) (în paranteze – cuvintele E. Roerich) Fireşte, Raţiunea Supremă adună spiritele cele mai
strâns conjugate. Depinde de încordare, este o sarcină foarte dificilă. Dar câtă Frumuseţe în ea!” (30.01.30)
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va putea fi recunoscută şi creativitatea razelor. Bineînţeles, soarele-dătător de viaţă saturează întreg Universul;
dar cunoaşterea faptului că razele ce se revarsă imprimă energiei o putere conştientă va conduce la cele mai
ardente realizări. Cosmosul cere un caracter identic al efortului în toate lucrurile. Simţind vibraţiile curenţilor,
umanitatea va descoperi toate transmiterile creatoare ale razelor. În acest mod, Cosmosul transmite comorile
sale. Confirmarea acestor comori nu poate fi evitată. Deopotrivă cu minunatul şi puternicul impuls, trebuie
acceptată aplicarea în practică a spiritului. Creaţia cosmică se construieşte în baza spiritului. Invenţia constituie
armonizarea cu o rază cosmică. Razele elementelor eterogene aduc umanităţii cunoştinţe imense.
412. Dacă medicii ar simţi vibraţiile Cosmosului, atunci ei ar fi observat atâtea remedii tămăduitoare! Poate fi
găsită raza capabilă să trezească acumulările din „cupă” şi prin aceasta să fie distrusă tâmpenia6.
413. Legea generării creează afirmările sale. Atunci când proprietăţile focului se coordonează cu atracţia
Magnetului Cosmic, spaţiul se îmbogăţeşte cu o nouă formulă. Omul care tinde spre armonizarea calităţilor sale,
oferă Cosmosului cooperarea sa. Creându-şi imaginea spirituală, fiecare om va adăuga ceva la procesul de
armonizare din Cosmos. Curenţii spaţiali se întăresc în baza unificării. Această lege guvernează toate forţele
cosmice. Omul care îşi afirmă calea vieţii sale, manifestă cooperare cosmică. Puterea spaţiului cheamă cu
abnegaţie şi în construcţia Cosmosului este consemnat spiritul de sacrificiu. Anume ea, uitarea de sine, conduce
lumina spiritului spre Infinit.
414. În înţelegerea umană, tipurile de sacrificiu sunt atât de diverse, încât în toate trebuie să fie acceptată cea
mai înaltă măsura. Cine s-a consacrat cu abnegaţie Slujirii, se confirmă ca fiind un conlucrător luminos.
Slujitorul focului cosmic nu se gândeşte la sine. Slujitorul focului cosmic se jertfeşte pe sine însuşi. Slujitorul
evoluţiei este confirmat ca purtător al legii. Slujitorul, adept al Binelui General, este confirmat ca fiind
conlucrător al Cosmosului.
Creativitatea centrilor răspunde tuturor revelărilor abnegaţiei de tipuri superioare. Atunci când
transmutarea focului7 va intra în viaţă, se va putea spune: „Cu adevărat, Imperativul Cosmic s-a realizat!” Doar
Cosmosul saturează cu foc toate vieţile, iar pentru o nouă manifestare, în sine trebuie dezvoltate energii identice.
În această identitate sunt cuprinse toate lumile. În această identitate este înglobată misiunea Agni-yoghinului.
Iată de ce vibraţiile percepute de centrii Agni-yoghinului sunt identice cu focurile spaţiului. Aşa văd Eu
creativitatea invizibilă a centrilor8. Spirit-creativitatea poate fi determinată, urmărind înregistrările focului
creator.
415. Deci, energia cosmică o vom numi Suflu al Existenţei. Forţa, care pune în mişcare viaţa, este interiorizată
în fiecare atom ca fiind inerentă fiecărui element, în care impulsul desemnat, la rândul său, formează direcţia.
Prin atracţia sa, forţa mişcătoare magnetizează sfera care o înconjoară. Ca o continuare a acţiunii, va urma
generarea în sferă a altor seminţe. Aceste sfere umplu spaţiul şi, astfel, umanitatea are combinaţia sa,
confirmată, a sferelor. Spiritul îşi determină el însuşi sfera sa şi, ajungând în ea, acţionează ca o forţă magnetică.
Sferele cosmice şi sferele umane aparţin legii Suflului Cosmosului.
416. Suflul Cosmosului impune creativitatea umană să avanseze în direcţia evoluţiei9. Succesiunea ritmului este
transmisă prin această lege. Creativitatea se direcţionează în ritmul stabilit, însă principiul de respingere nu
În caiet, aici urmează: “Şi oare nu trebuie, deseori, trezit spiritul? (Ah, dacă numai Stăpânul ar trezi Cupa
Mea?) Scumpa Mea, Cupa ta vibrează şi răsună. Atunci când recipientul este umplut cu foc pur, e posibil de a
crea doar aplicând o măsură superioară. Un Rishi adevărat al Indiei Noastre cunoaşte puterea manifestării
creaţiei invizibile. Lenin construia ţara cu mult timp înainte ca piciorul (Lui – n.t.) să atingă pământul. Raza lui
a lărgit conştiinţa cu mult timp înainte de sosirea sa. Raza se atingea de mulţi dintre cei orientaţi spre o nouă
construire. Fără aceasta ar fi fost imposibil de acţionat”. (1.02.30)
7
În unul din caietele suplimentare: “transmutarea prin foc”.
8
În caiet: “Astfel, draga Mea, Eu văd creativitatea invizibilă a centrilor tăi”.
9
În caiet: “în direcţia spre evoluţie”.
6

4

poate construi un pod pentru razele trimise. Spiritul fervent ştie cum vibrează raza. Spiritul fervent percepe
Suflul Cosmosului şi gândul cosmic. Spiritele Fervente stau de veghe!
417. Senzaţia de vibraţie, bineînţeles, este provocată de cursul focului subteran şi supraterestru. Întreaga stare de
încordare depinde de curenţii cosmici şi planetari. Fiecare manifestare stihinică stabileşte o consunare. Rog să
înregistraţi toate senzaţiile – este un indicator foarte important10. Se produc explozii, de aceea şi apare o
senzaţie apăsătoare. Focul subteran se îndreaptă spre locurile răcite, de aceea se produc exploziile. Dacă ar fi să
urmărim direcţia mişcării focurilor centrilor, am putea vedea direcţia focurilor cosmice.
418. Efectul focului axat va furniza o nouă formulă pentru cercetarea sferelor interplanetare. Se vorbeşte mult
despre vid, aplicând această noţiune ca o expresie a tuturor definiţiilor inexplicabile11. Spaţiul cuprinde în sine
întinderi vaste ale sferelor neexplorate. Rarefierea şi densificarea elementelor sunt determinate nu de vid, ci de
puterea de atracţie. Nu este loc pentru vid acolo, unde se confirmă viaţa. Toate manifestările cosmice vibrează
prin puterea atracţiei. Omul care consideră că gândul nevăzut se duce în vid, comite o eroare foarte gravă. Tot
ceea ce posedă un careva potenţial, produce un efect interminabil.
419. Aceste gânduri invizibile saturează spaţiul şi se atrag către diverse sfere, fertilizîndu-le cu energii. „Focul
Divin” al strămoşilor constă anume în puterea de fertilizare a gândului. Cheia de la fertilizarea confirmată a
energiei era dată ca o manifestare a Misterului Cosmic. Cu adevărat, gândul fertilizează tot ce există. Spiritcreativitatea răspunde fertilizării. S-a spus că Tot ceea ce are fiinţă, nu are început, dar puternica flacără extinsă
ce cuprinde Cosmosul trăieşte prin conştiinţă.
420. Conştiinţa ce înveleşte sămânţa spiritului îl asezonează cu manifestarea puterii focului cosmic. Axarea
exactă a seminţei spiritului arată edificarea focului revelat. Stihia manifestată în potenţialul seminţei spiritului
dă conştiinţei direcţia. Încercuirea cu straturi de focuri axate îi atribuie spiritului puterea de a pătrunde în diferite
sfere. Straturile subtile îi oferă potenţialului spiritului posibilitatea de a-şi manifesta aspiraţia. Straturile
densificate stăvilesc atât de mult potenţialul! Proprietatea stratificărilor indică o avansare lentă sau accelerată în
evoluţie. Creativitatea spiritului se măsoară prin potenţialul şi straturile focului. Transmutarea ardentă se
impregnează cu emanaţiile spaţiului, şi potenţialul spiritului, înglobat în fiecare sămânţă cosmică, atrage toate
energiile. Fiecare suflu cosmic este încordat în mod nelimitat de conştiinţă.
421. Potenţialul spiritului Fraţilor Noştri cuprinde în sine energii identice cu cele ale Cosmosului. Atunci când
tindem spre evoluţie, se poate spune că curenţii Cosmosului aduc curenţi identici. Focul spaţial trăieşte cu
acelaşi impuls. Desigur, atunci când vorbim despre Fraţi, Noi întotdeauna le subînţelegem şi pe Surori. Căci
Originile sunt stabilite ca echilibru în Cosmos. Cine renunţă la principiul echilibrului, afirmă dezechilibrul.
Creativitatea cosmică cere inspirarea unei Origini de către alta. Astfel, în Cosmos, Originile sunt create pentru o
creativitate reciprocă. Manifestarea creativităţii reciproce este confirmată ca simbol al Existenţei.
422. Constatarea simţirii senzaţiei de vibraţie a solului şi de mişcare a norilor trebuie fixată. Subtilitatea
percepţiilor îi este dată purtătorului rafinat al „cupei”. Percepţia focurilor subtile poate oferi manifestări
accesibile sferelor superioare.
423. Încordarea planetară lasă să treacă numai acei curenţi care corespund atmosferei ce înconjoară Pământul.
Curenţii ce există în jurul Pământului distrug transmiterile spaţiale – astfel, sferele absorb cea mai substanţială
putere. Atracţia acestor sfere este bazată pe esenţa lor. Aceste pete spaţiale iau naştere ca furtuni şi nori grei.
Emanaţiile sferelor sunt create de rezultatele activităţii umane; curenţii acestor progenituri generează formele
lor, iar umanitatea este nedumerită de suferinţele care îi sunt date pe pământ. Legea sferelor este imuabilă şi
creaţia apare ca un impuls superior. Astfel, atracţia unei sfere superioare nu este accesibilă pentru o sferă
10
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inferioară. Energiile care pot atinge spiritul ce posedă energii subtile vor da umanităţii puterea focului. Cine
posedă sinteza, va oferi planetei realizarea energiilor subtile. Razele cosmice, care aduc umanităţii afirmarea
focului, sunt direcţionate spre acţiune. În felul acesta, spaţiul creează nelimitat!
424. Fireşte, acel recipient, care percepe energiile subtile, diferă atât de mult de manifestările obişnuite, încât
oamenii trebuie12 să aplice acea măsură care posedă puterea judecăţii lor13. Subtilitatea percepţiei auzului este
confirmarea legăturii centrului cu focul spaţial. Subtilitatea percepţiei ochiului este legătura centrului cu focul
spaţial. Subtilitatea percepţiei centrilor este legătura cu focul spaţiului. Fiecare manifestare a focului spaţial
poate răspunde tuturor vibraţiilor centrilor. Creativitatea cosmică cuprinde în sine ajutorul destinat umanităţii.
Fiecare consunare stabileşte o nouă treaptă pentru umanitate. De aceea sunt încordaţi centrii Agni-yoghinului,
înglobând în sine ajutorul pentru umanitate.
Atunci când Agni-yoghinul14 simte vibraţia pământului, înseamnă că însuşi procesul mişcării focului
poate fi urmărit. În timpul strămutării focului subteran, curenţii supratereştri sunt foarte apăsători şi un organism
sensibil încearcă o stare de încordare, tristeţe şi afirmarea unei manifestări ardente. De aceea strămutarea focului
este atât de dificilă – asta o vom ţine minte!
425. Se poate spune că el, Cosmosul, se află într-o eternă transmutare ardentă. Legea şi mişcarea se stabilesc
prin atracţie reciprocă. Fiecare energie atrasă spre o sămânţă axată produce un efect. Aceste efecte învăluie
întreaga planetă. Cu certitudine, descoperirea legii electricităţii are legătură cu focul spaţial. Bineînţeles, toate
fenomenele înregistrărilor cosmice ce rătăcesc în spaţiu sunt accesibile înţelegerii umane. Cunoaşterea este atât
de relativă, încât umanitatea trebuie să cuprindă înţelegerea cosmică cu o viziune universală. Creativitatea
transmutării ardente se bazează pe tendinţa focului spre o tensiune superioară. Astfel se atrag spre magnetul
formei aceste seminţe cosmice. Spaţiul răsună prin aceste seminţe.
426. Scânteia ce aprinde creaţia este înglobată în însăşi sămânţa spiritului. Baza creaţiei cosmice este stabilită în
baza acestui principiu. Nechibzuinţa omului îl îndreaptă în sferele străine căii alese. În antichitate, oamenii
cunoşteau comuniunea cu focul spaţial şi venerau plecarea ce întemeia o nouă viaţă. În această lege a
comuniunii cu focul spaţial şi în principiul schimbului de energii se conţine întreaga esenţă a Existenţei.
Urmărind manifestarea energiilor, se poate constata în mod subtil care sunt impulsurile ce pun în
mişcare energiile. Ca într-o reacţie chimică, proprietăţile energiilor se deosebesc. Aşa trebuie să fie urmărite
proprietăţile impulsului în spirit. Impulsurile copiilor pot da cele mai bune indicaţii. Un impuls poate fi dirijat
spre reacţie şi prin ea descoperită o nouă nuanţă. Putem observa cum un copil, pierzând o calitate a sa, va aplica
spiritului său o nouă energie. În marele laborator al Cosmosului pot fi aplicate toate elementele eterogene, însă
umanitatea într-atât a pierdut toate posibilităţile, încât este imposibil de a stabili o reciprocitate fără o explozie.
427. Cosmosul se menţine pe relaţia de reciprocitate. Forţa de atracţie este o forţă activă şi coezivă. Numai în
baza manifestării atracţiei va exista cu adevărat marea lege. Aşa cum corpurile acţionează prin intermediul
forţelor de atracţie, la fel întreaga lume spirituală îşi are viaţa sa prin aceeaşi lege, – numai atunci viaţa este
asezonată cu un impuls creator. Căci ecuaţia cosmică se construieşte în baza ecuaţiei lanţului.
Justă este afirmaţia Urusvatei cu privire la Ierarhie. Desigur, spirala vieţii se constituie doar cu ajutorul
acestui principiu. Creativitatea Învăţătorului de asemenea se află în veşnică mişcare, de aceea e necesar ca
discipolul întotdeauna să se inspire din creativitatea Învăţătorului. Din acest motiv, discipolul ce numără
realizările sale se aruncă pe sine însuşi dincolo de hotarul adevărului. De aceea, Voi Spune că nu există decât un
singur Scut: Ierarhia. Din acest motiv, discipolul care consideră că fotoliul său moale este mai presus decât
În unul din caietele suplimentare: “neînţelese”.
În varianta engleză: “sunt nevoiţi”.
13
Posibil, fraza are următorul înţeles: “Fireşte, acel recipient, care percepe energiile subtile, diferă atât de mult
de manifestările obişnuite, încât oamenii trebuie să aplice în viaţă acea măsură care posedă aceeaşi putere a
judecăţii ca şi cea a lor – puterea judecăţii celor care percep energiile subtile”.
14
În caiet: “Atunci când Urusvati”.
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tronul lui Guru, fără îndoială, trebuie să ţină minte Mâna Dătătoare. Sunt mâhnit atunci când un discipol, fiind
pe cale de a se afirma, acţionează cu aroganţă. Aroganţa faţă de Guru este considerată la Noi drept culmea
vanităţii. Asta s-o ţină minte discipolii15, pe orice căi s-ar afla.
428. Focul spaţial aprinde manifestările energiilor axate. Fenomenul făcliilor spaţiale este caracteristic
întregului Cosmos. Conştiinţa umană se aprinde cu făcliile focului spaţial. Fiecare spirit care poartă foc în
potenţialul său este o astfel de făclie. Cea mai înflăcărată făclie orientează umanitatea spre acceptarea afirmării
focului spiritual. Creativitatea acestor făclii încordează gândirea într-o perspectivă spaţială. Focul spaţial ce
saturează Universul creează fenomenele energiilor ca pe o evoluţie. Făclia conştiinţei spirituale oferă umanităţii
spirala sa încordată, şi viaţa afirmată se mişcă de-a lungul acestei spirale. Făclia ce creează spirala gândirii, cu
adevărat, cheamă spre focul spaţial. Să le spunem celor ce aspiră: „Fiţi făclii!”
429. Cât de grele şi cumplite sunt timpurile noi, cît de minunate sunt timpurile noi! Purificarea spaţiului este
încordată de către făclia arzătoare. Făcliile axate ale Agni-yoghinului asezonează spaţiul şi confirmarea
deplasării Magnetului Cosmic se face simţită. În procesul de asamblare a rasei noi şi la întemeierea Erei Noi,
odată cu exploziile, întotdeauna are loc manifestarea purificărilor confirmate. Doar acceptarea focului spaţial va
da umanităţii înţelegerea esenţialului. Aşa se construieşte viaţa cosmică. De aceea, când spiritul poporului se
asezonează cu foc, purificarea este inevitabilă. Agni-yoghinul creează ca o făclie arzătoare şi axează
conştiinţa16. Fără aceste focuri, este imposibil să fie mişcată conştiinţa. Aşa Afirm! Da, da, da!
Se apropie timpul pentru evaluarea finală17. Se produce strămutarea, - aşa se cutremură planeta. Aşa
simte organismul sensibil al Agni-yoghinului. Aşa organismul sensibil al Agni-yoghinului cunoaşte treapta cea
minunată. Odată ce timpul de grea cumpănă este dirijat de Magnet, se poate spune că focul pur transmută
formele. Aşa Atest!
430. Pe calea evolutivă, energiile tind spre perfecţionare. Formele manifestate se îmbină în spaţiu, fiind supuse
impulsului evoluţiei. În acest impuls este înglobat un proces conştient. Creativitatea Magnetului Cosmic se
desfăşoară pe calea desăvârşirii conştiente. Doar pe calea unui proces superior e posibil să te apropii de creaţia
Cosmosului. Cum, deci, să nu accepţi progresul pe calea desăvârşirii? Atunci când spiritul cunoaşte calea
infinită, fiecare mişcare trebuie să respire prin aspiraţie.
431. Înţelegerea unilaterală de către umanitate o conduce spre un cerc închis, din care nu are ieşire. Neacceptând
afirmarea Adevărului, prin aceasta omul şi-a închis căile spre desăvârşire. De aceea, atunci când se apropie o
manifestare a distrugerii, din cercul închis nu există ieşire. Iată de ce spiritul ce evoluează, inevitabil ajunge la
tendinţa de a manifesta focul. Iată de ce toţi cei care sunt pătrunşi de Adevărul Învăţăturii Noastre, făuresc
consolidarea evoluţiei ardente. În aşa fel, creativitatea evoluţiei este saturată de către purtătorii focului. De aceea
confirmarea focului centrilor este o manifestare de-a Noastră. De aceea18, când Noi spunem că tot ceea ce a fost
afirmat de Noi este o menire superioară, aceasta înseamnă că Magnetul Cosmic îşi exprimă Voinţa 19. Aşa vom
ţine minte! E greu, dar minunat!
432. Căci în Cosmos centrul de axare trăieşte în baza principiului Ierarhiei. Cosmosul acţionează prin atragerea
spre un centru puternic, consolidat. În acest mod, sămânţa cosmică apare în fiecare acţiune a Ierarhiei ca fiind
calitatea axării, crescând prin manifestarea conştientizării principiului director. Creativitatea cosmică adună
energiile armonioase. Acest principiu este într-atât de invariabil, încât reprezintă o calitate numită necesitate.
Bineînţeles, această necesitate e stabilită de principiul Ierarhiei. Întregul Univers este asezonat cu acest
În caiet: “să ţină minte Modra”. (Fransis Grant, colaboratoarea americană a familiei Roerich – Red.)
În caiet, aici urmează: “Aşa Urusvati a Noastră aprinde conştiinţa celor ce aspiră şi caută – da, da, da! Astfel
Fu[iama] al Nostru aprinde conştiinţa celor ce aspiră şi caută – da, da, da!”
17
În caiet: “pentru socoteala finală a Angliei”.
18
În caiet: “De aceea, scumpa Mea”.
19
În caiet, aici urmează: “Astfel, scumpa Mea, vom ţine minte că Tara şi Guru sunt Purtătorii Voinţei Cosmice”.
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principiu. Acest spirit, care asezonează toate manifestările cosmice pe planetă, este într-adevăr afirmat de către
Raţiunea Superioară. De aceea, fiind parte a Cosmosului, omul nu se poate izola de acest principiu. Odată ce
creativitatea cosmică este asezonată de Raţiune, fiecare manifestare a Infinitului se afirmă prin acelaşi principiu.
433. Pe acest principiu al Ierarhiei sunt arătate axările Cosmosului. Atunci când Fraţii Noştri ai umanităţii se
aliază creativităţii cosmice, se afirmă principiul de unificare. Particularitatea focului încordat conţine în sine
calitatea unificării, de aceea, atunci când atomul se uneşte conform principiului Ierarhiei, legea Cosmosului se
afirmă20. Impulsul inerent, axat21, atrage atomul spre finalizare. Unificarea cu Raţiunea Superioară este urmată
de fuziunea cosmică. Coroana Existenţei uneşte ceea ce îi aparţine. Raţiunea Superioară uneşte ceea ce a fost
revelat de ea. Magnetul Cosmic uneşte ceea ce a fost adunat de către el. De aceea, frumuseţea Existenţei
triumfă!
434. Îmbinarea cosmică este încordată de focul spaţiului. Îmbinarea scânteilor este atrasă de Magnetul Cosmic.
Seminţele ardente trăiesc în fiecare atom şi puterea coeziunii se menţine graţie acestor seminţe ardente. Atunci
când Magnetul încordat creează, focul seminţei se îmbină cu impulsul Magnetului. Focul afirmat îi inspiră
fiecărui atom un impuls al vieţii. Spirit-creativitatea este încordată prin manifestarea focului. Atunci când
gândurile creează spiritual de la distanţă, această acţiune se egalează cu creativitatea focului spaţial. Percepţia şi
trimiterea22 se supun aceleiaşi legi. Acţiunea focului se conţine în Magnetul axat23. Din această cauză, magnetul
spiritului reflectă toate manifestările cosmice. Aceste forţe potenţiale sunt stabilite de către Raţiune ca fiind o
forţă vitală. Magnetul spiritului îmbină toate impulsurile vitale. Bineînţeles, chiar şi din punct de vedere fizic,
Magnetul spiritului e cel ce încheagă materia. Bineînţeles, vistieria spiritului va fi „cupa”, şi această vistierie va
păstra şi materia, deoarece este întemeiată de puternicul impuls al focului sacru. Astfel, din sămânţa focului
spaţial se revarsă o putere înţeleaptă. Astfel, sămânţa spiritului încordează axarea spre sferele superioare.
435. Acest înaripat adunător de energii vitale, magnetul spiritului, se alimentează cu manifestarea energiei
cosmice. Depunerile în „cupă” se adună în jurul seminţei spiritului, încercuind-o în culorile sale. Fiind cea mai
înflăcărată, sămânţa spiritului răspunde axării ardente. Astfel, magnetul spiritului Agni-yoghinului este un
creator ce seamănă focuri afirmate. De bună seamă, cel ce sădeşte focurile cosmice în conştiinţa oamenilor este
un adevărat conlucrător al Cosmosului24. Umanitatea îi va atesta pe Purtătorii focului!
436. Realitatea răspunde încordării. Când în jurul seminţei se formează un aflux de energii, atunci creează
realitatea. Această lege a fost uitată, vorbind despre iluzie. Căci Lumina absoarbe întunericul în realitate. Căci
unificarea energiilor se înfăptuieşte în realitate. Atunci când creativitatea Cosmosului încordează realitatea, se
aplică întreaga putere de atracţie. Realitatea este asezonată cu curenţi magnetici. Numai prezenţa axării dă un
puternic aflux de atracţie. Numai aceste fenomene sunt pasibile de o manifestare vitală. Axarea eternă către o
sferă superioară provoacă încordarea realităţii. Caracterul inalienabil al atracţiei Magnetului Cosmic
consolidează umanitatea pe calea spre evoluţie. Nenumăratele direcţii ale realităţii sunt confirmate de legea
Infinitului.
437. O mică parte a realităţii este acceptată de umanitate. Ochiul cosmic se încordează în contemplarea
realităţii. Umanitatea se află într-o realitate îngustă; acestei mici realităţi îi aparţine raţionamentul umanităţii
despre vizibilitate. Spaţiul consolidează îmbinarea proceselor şi a consecinţelor, de aceea, când un proces este
cuprins în sferele invizibile, totuşi, el creează realitatea. Legea transmutării ardente aparţine aceleiaşi creativităţi
În prima ediţie, propoziţia este dată în variantă scurtă: “Particularitatea focului încordat conţine în sine
calitatea unificării”. Fraza este completată în baza înscrierii din caiet.
21
În unul din caietele suplimentare: “Impulsul inerent axării”.
22
În unul din caietele suplimentare: “Percepţia şi trimiterea gândului”.
23
În limba engleză, fraza este scrisă astfel: “Acţiunea Focului constă în axarea Magnetului”.
24
În caiet, aici urmează: “Astfel, Urusvati poate fi confirmată ca un creator al Magnetului spiritului. Astfel,
Fu[iama] al Nostru poate fi confirmat ca şi creator al Magnetului spiritului”.
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a focului, de aceea centrii creează în mod invizibil. Această realitate psihocreatoare încordează toate acţiunile
vitale, de aceea transmiterile spiritului şi ale gândului prin centrii ardenţi asezonează spaţiul.
438. Evoluţia direcţionată spre edificarea unei trepte noi se confirmă ca o vestire a focului. Planeta eradichează
toate energiile care se epuizează. Îngrămădirile din spaţiul înconjurător nu pot fi înlăturate decât cu ajutorul
energiilor subtile. Puterea ce a dat viaţă energiilor primeşte pentru consolidarea sa acele energii pe care ea
trebuie să le transmute25. În acest mod se nasc şi se deplasează energiile cosmice; la fel e şi în cazul spiritului
uman. Umanitatea eradichează energiile sale perimate. De aceea, când manifestarea luptei devine puternică,
spaţiul îndepărtează rămăşiţele vechi şi afirmă Noul Adevăr. Într-un asemenea mod se stabilesc ciclurile
cosmice. Împlinirea termenelor reprezintă această substituire, şi ritmul ciclurilor se creează prin afirmarea
substituirilor. Legea infinită26 înlocuieşte un lucru cu altul.
439. Tot ceea ce se perimează, este supus legii substituirii. Tot ceea ce nu progresează, este supus legii
substituirii. Creativitatea cosmică prevede utilizarea energiilor cu o asemenea precizie, încât înlocuieşte un lucru
cu altul fără întârziere. În fiecare manifestare vitală este necesară respectarea substituirilor identice. Atunci când
spiritul nu se lasă dominat de propriile sale acumulări, el creează, fiind încordat de karma şi de impulsul creator.
Toate acumulările perimate, dar care încă nu au fost eradicate, vor da spiritul pe mâna focului pentru un proces
de lungă durată. Spiritul care şi-a înlocuit benevol acumulările sale, va fi un recipient pentru foc. Spiritul va
stabili încordarea aspiraţiei sale. Acceptarea subtilă a transmutării va da cunoaşterea înlocuirii. Raza Agniyoghinului va da direcţie aspiraţiei.
440. Pulsaţia cosmică guvernează toate manifestările vieţii. Neaderarea la ritmul acestei pulsaţii acţionează ca o
tendinţă ce îndepărtează. Pulsaţia cosmică guvernează generarea de energii şi ramplasarea lor. Pulsaţia cosmică
guvernează soarta naţiunilor şi aduce planetei destinul. Pulsaţia cosmică schiţează calea evoluţiei şi termenele
de ramplasare. Spirala magnetizată se confirmă ca fascicule de foc cosmic. Manifestarea dezechilibrului se
produce din cauza manifestării focului spaţial. Când, în mişcarea sa, spirala întâlneşte o acţiune de contracarare,
pulsaţia cosmică se dereglează. Cât de mult umanitatea dereglează pulsaţia cosmică prin aparenta sa orientare
spre evoluţie, care, de fapt, nu este o avansare adevărată! Pulsaţia cosmică creează precum o spirală încordată.
Umanitatea creează precum o spirală plată. Putem oare aştepta atunci o avansare în evoluţie? Manifestările atât
de mult nu corespund! Numai un gând asezonat cu emanaţiile focului pur va produce o spirală încordată. Căci
gândul este sămânţa spiritului şi a acţiunii. Munca ce se dezvoltă concomitent cu pulsaţia Cosmosului se
confirmă ca avansare în evoluţie.
441. Pulsaţia cosmică simţită cu inima este cea mai minunată vibraţie. Toate problemele complexe ale
Cosmosului pot fi soluţionate cu inima. Atunci când ritmul Mahavan este simţit de inima Agni-yoghinului, are
loc unificarea cu pulsaţia cosmică. Focul spaţial, axat spre manifestare, dă inimii curenţi27. Mama Agni-Yogăi,
dedicându-se Slujirii Cosmice, cu adevărat, cooperează în spirit cosmic.
442. În diferite sfere, îmbinările energiilor se manifestă în mod diferit. Atunci când o sferă inferioară se
încordează pentru îmbinare, de ea se apropie o energie identică. O sferă superioară suscită o energie superioară.
La fel sunt divizate domeniile de activitate ale oamenilor. Cei care se alătură unei sfere inferioare, îşi
predetermină menirile lor. În aşa mod, fiecare percepere şi fiecare răspuns afirmă încordarea spiritului. Aceşti
indicatori determină cu multă subtilitate năzuinţele spiritului.

În caiet:“care trebuie să transmute”.
În unul din caietele suplimentare: “Focul infinit”.
27
În caiet, aici urmează: “Astfel, bătăile inimii Urusvatei Noastre conţin ritmul Cosmosului. Astfel, Fu[iama] al
Nostru simte ritmul Cosmosului”.
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443. Atunci când centrii sunt încordaţi şi focul se manifestă precum un soare, ei trebuie protejaţi în mod
deosebit. Drept indicator al creativităţii centrilor este încordarea lor. Perceperea subtilă provoacă încordare.
Focurile văzute28 vorbesc despre cantitatea focului. De aceea29, energia centrilor trebuie ocrotită.
444. Creativitatea cosmică edifică toate treptele universale cu ajutorul atracţiei Magnetului, iar în potenţialul
întregii creativităţi este înglobat spiritul. Atunci când forţele cosmice se încordează în procesul de creaţie,
acţionează spiritul. Atunci când creativitatea îşi adună părţile, spiritul este cel ce acţionează. Atunci când se
reînnoieşte o sferă cosmică, spiritul este cel ce acţionează. Focul spaţial, atrăgîndu-se spre elementul destinat,
este direcţionat de către spirit. Cum, deci, să nu aplicăm creativitatea spiritului în activitatea umană? Este
necesară o atitudine conştientă faţă de forţa motrice constructivă.
445. Esenţa atracţiei Magnetului Cosmic constă în stabilirea noilor combinaţii. Puterea Magnetului Cosmic
încordează părţile energiilor care nu sunt unite. Întreaga creativitate cosmică se construieşte în baza acestui
proces de unificare. Oriunde ţi-ai întoarce privirea, viaţa este construită cu ajutorul acestor procese. Sferele se
formează în jurul seminţei spiritului şi în jurul seminţei cosmice, şi sămânţa cosmică creează sfere – astfel,
energiile cosmice creează reciproc. Pe această creativitate este întemeiat Infinitul.
446. Bineînţeles, fiece manifestare cosmică provoacă o spirală încordată în Agni-yoghin, de aceea centrii sunt
atât de încordaţi30. Este foarte necesar ca centrii să fie trataţi cu o prudenţă deosebită.
447. Setea de manifestare este exprimată de către toate energiile axate. Astfel, pe toate planurile se poate urmări
tendinţa unui stimulent. Acesta e stimulentul ce cheamă spre manifestare; stimulentul ce adună; stimulentul ce
afirmă viaţa. Toate manifestările acestui stimulent sunt încordate de magnetul vieţii. Fiecare axare conştientă
este dirijată prin această pârghie. Focul spaţial, care asezonează fiecare sămânţă, fortifică acest stimulent. De
aceea construcţia Cosmosului este atât de impetuoasă. Doar atracţia magnetică poate crea noi31 forme.
Creativitatea cosmică este atât de încordată anume prin acest puternic stimulent. În acest mod se adună părţile
energiilor identice32.
448. Marea Unitate domneşte în Cosmos în calitate de lege viguroasă. Numai cei care s-au alăturat acestei legi
pot cu adevărat să aparţină cooperării cosmice. Unitatea esenţei în totul direcţionează umanitatea spre creaţie.
Atunci când conştiinţa absoarbe din comoara spaţiului, Magnetul Cosmic se încordează. Trezoreria revelată
conţine expresia energiei asezonate cu unitate. De aceea fiecare sămânţă a spiritului trebuie să simtă o unitate
identică. Fiecare sămânţă a spiritului aparţine Unităţii cosmice, în care este înglobată întreaga creativitate
cosmică. Umanitatea se privează de acest Adevăr, adoptând legea izolării. Imuabilă este legea Unităţii în
diversitatea sa plenară!
Numai prin această lege e posibil de a construi, deoarece, atunci când atracţia creează, în puterea
acţiunii stă Unitatea. Creativitatea Cosmosului este nelimitată în Unitatea sa!

În caiet: “văzute azi”.
În caiet: “De aceea, Draga Mea”.
30
În caiet: “De aceea atât de mult simte Urusvati încordarea centrilor”.
31
În caiet cuvântul “noi” lipseşte.
32
În caiet, aici urmează textul: “Stimulentul ce adună părţile energiilor identice, adună şi particulele sacre ale
unui atom. Fiecare spirit poartă în sine acest stimulent, de aceea fiecare spirit inconştient tinde spre unire. În
acest mod, fiecare spirit, coparticipând la creativitatea cosmică, exprimă Voinţa Raţiunii Cosmice. Şi omul îşi
impregnează sămânţa spiritului său cu ceea ce este înconjurat el însuşi. Astfel, umanitatea poartă în sine o lege
cosmică. Dar omul a pierdut cunoştinţele sale, de aceea numai cei de încredere pot promova această preţioasă
lege”.
28
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449. Pe Unitate este întemeiată întreaga Existenţă afirmată. Legea care conduce este atât de puternică, încât pe
acest principiu se menţine construcţia cosmică. În întreaga sa manifestare, această lege îşi adună părţile sale,
unindu-le pe cele ce aparţin una alteia33. Această măreaţă lege este Cununa Cosmosului34.
450. În eterna creativitate a vieţii actionează legea Unităţii. Creativitatea cosmică este axată ca o Poruncă
ardentă revelată. E Porunca ce predestinează unirea. Porunca ce predetermină destinul. Porunca ce predestinează
înlocuirea unui lucru cu altul. Porunca ce predestinează finalitatea. Porunca ce predestinează nemurirea. Porunca
ce predestinează viaţă fiecărui atom. Porunca ce predestinează venirea unei noi energii. Porunca ce
predestinează o Nouă Eră. Creaţia cosmică se realizează astfel prin magnetul vieţii. Cum, deci, e posibil de a
separa creaţia Cosmosului? Cum, deci, pot fi despărţite cele ce aparţin una alteia? Cum pot fi separate acele
lucruri care, cu adevărat, provin unul din altul? Căci Cosmosul, în procesul de asezonare, se încordează pentru o
uniune ardentă! Numai Raţiunea Cosmosului îi poate da umanităţii Imaginea Unităţii. Raţiunea îi oferă
umanităţii Imaginea superioară a creaţiei celei mai înflăcărate Inimi. Raţiunea adună în mod sacru. De aceea în
Cosmos această lege se înfăptuieşte prin viaţă. Unde, deci, este sfârşitul atunci când toate manifestările cosmice
se dezvoltă în două Origini? Atunci când spiritul contactează sferele superioare, creativitatea cosmică i se
dezvăluie în legea Uniunii infinite! Atunci când spiritul este iniţiat în Uniunea superioară, cu adevărat putem
spune că el soarbe din recipientul bucuriei cosmice. Da, da, da!
451. Spiritul se cutremură la gândul despre moarte. Dar atunci când conştiinţa pătrunde în esenţa Existenţei, se
afirmă concepţia Unităţii. Atunci când spiritul va înţelege că manifestările vieţii se derulează neîncetat, i se va
putea arăta continuitatea tuturor lanţurilor. Lanţul gândului, lanţul acţiunii, lanţul efectelor, lanţul năzuinţelor,
lanţul vieţilor – un lanţ îl predetermină pe altul! Creativitatea magnetului vieţii este alcătuită din aceste lanţuri.
Iar spiritul trebuie să se cutremure nu la gândul despre moarte şi schimbare, ci la gândul despre ruperea lanţului.
Dacă am urmări cum se propagă în spaţiu înregistrările lanţurilor rupte, atunci spiritul cu adevărat s-ar
cutremura. Odată ce marea strămutare este ancorată, va reuşi numai cel care s-a alăturat unităţii evoluţiei.
452. Cât de multe năzuinţe pierde umanitatea în căutarea fenomenelor şi nu ascultă vocea care o călăuzeşte spre
puterea spirit-discernământului! Oare în materializarea obiectelor se conţine atâta putere, încât ea şterge
noţiunea de transmitere prin spirit şi energie? Materializarea care înabuşă conştiinţa şi conduce la manifestări
vizibile, cum poate ea să conducă spiritul spre îndepărtatele lumi? Căci fiecare formă manifestată reprezintă un
fenomen cosmic. Umanitatea s-a oprit pe treapta căutării manifestărilor vizibile. Vorbind despre lumile
îndepărtate, trebuie să fie aplicată întreaga înţelegere vastă a dezvoltării nelimitate. Ne vom întări conştiinţa prin
gândul despre lumile îndepărtate. În stimulentul spirit-creativităţii este înglobată întreaga aspiraţie nemărginită.
În el se păstrează marea axare cosmică. Numai conceptul unei materializări invizibile va produce o aspiraţie
adevărată, pentru că în acest mare impuls al Universului se conţine întreaga creativitate cosmică.
453. Odată ce în creativitatea cosmică totul se transformă, cât de simplu poate aplica umanitatea legile cosmice!
Căci acceptarea legii evoluţiei va descoperi foarte uşor înţelegerea legii progresării cosmice a spiritului. Atunci
va deveni posibilă apropierea de calea ce duce spre lumile îndepărtate. Umanitatea, care trăieşte doar în lumea
efectelor, poate ea oare progresa? Scăpând din vedere lumea cauzelor, umanitatea a pierdut, în mod sigur,
legătura cu legea Existenţei. Căci numai lanţul de vieţi poate oferi cauza vieţilor. De aceea, atunci când Noi vom
spune că spiritul care este aproape de finalitate şi-a pregătit corpul timp de milenii, această afirmare este
adevărul. Toate cauzele aspiraţiilor spiritului creează efectele lor, şi în această lege a Unităţii rezidă întreaga
creativitate cosmică.
În una din cărţile personale, aici urmează textul: “În marea sa creativitate, legea este puternică, unificând
atomul”.
34
În una din cărţile personale, aici urmează textul: “Un atom axat poate atinge Cununa Existenţei numai fiind
asezonat cu focul acestei legi. Atunci când un atom saturat timp de milenii se axează spre Cunună, axarea
conduce la finalizare. Când un atom axat se unea de-a lungul mileniilor în virtutea legii, fiind conştient de
unitatea sa, atunci Magnetul Cosmic îndeplineşte Voinţa Raţiunii”.
33
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454. Dacă umanitatea ar fi înţeles sensul a Tot ce există, atunci ea s-ar fi alăturat creativităţii cosmice. Cum e
posibilă avansarea fără conştientizarea eternei ramplasări cosmice? Căci numai atunci când vor fi scoase în
evidenţă axările dincolo de limitele revelate de viaţă, poate fi observată creativitatea cosmică. Peretele
nechibzuinţei a acoperit vederea, precum negura satisfacţiei. Când va deveni posibil de a pătrunde în sferele
creativităţii cu adevarat cosmice, atunci va apărea conştiinţa cosmică. Alături de creativitatea Cosmosului,
acţionează o parte a lui – spiritul uman. Echilibrul cosmic cere asiduitate spre o perfecţionare nelimitată. De
aceea, atunci când spiritul uman cooperează cu Magnetul Cosmic, el însuşi se atrage spre acel hotar care îl va
ajuta să se îndrepte spre Infinit. Astfel, dincolo de peretele satisfacţiei sale, umanitatea îşi pregăteşte hotarul
Justiţiei Cosmice!
455. Urusvati are dreptate vorbind despre nechibzuinţa umană. Căci atunci când ne apropiem de timpurile de
grea cumpănă, toate forţele trebuie mobilizate pentru marele pas. Doar a fost prezis35 că se apropie Epoca
Maitreya şi semnele ei sunt deja împrăştiate ca nişte seminţe ardente. De aceea, perioada de grea cumpănă se va
dovedi a fi lumină pentru cei care merg în pas cu Magnetul Cosmic. De aceea, timpurile de grea cumpănă se vor
dovedi a fi viitoarea Lumină pentru cei care luptă pentru semnificaţia Epocii Maitreya. De aceea, cooperarea cu
Noi va aduce victoria proiectată. De aceea, conlucrătorii care înaintează cu abnegaţie vor fi învingători!
Mergând în pas cu Magnetul Cosmic, voi consfinţiţi victoria. Da, da, da!
456. Toate energiile necercetate sunt trecute de umanitate în categoria celor inexistente. Nu atât aspiraţia, cât
negarea este cea care împinge umanitatea spre respingerea celor mai subtile energii. Atunci când creativitatea
cosmică îşi încordează pârghiile sale, se nasc formele predestinate. Umanitatea, însă, nefiind orientată spre
acceptarea noilor forme, bineînţeles, respinge ulterioara avansare. Totul se află în preajma umanităţii, însă
energiile capătă o formă doar atunci când intră în contact cu conştiinţa umană. De aceea, axarea spre un receptor
surd înseamnă separare de Vistieria Cosmică. În felul acesta, umanitatea se privează pe sine de ceea ce este cel
mai de preţ.
457. Noile energii sunt, bineînţeles, orientate spre perfecţionarea vieţii. Atunci când umanitatea va accepta
conceptul focului spaţial, ea va înţelege cum se produce generarea noilor energii. Atunci când Noi vorbim
despre focul spaţial, avem în vedere acele seminţe care afirmă viaţa şi încordează toate formele spre
manifestare. De aceea percepţia Agni-yoghinului este atât de înflăcărată. De aceea aspiraţia spre un conductor
cosmic este atât de evident manifestată. De aceea36 Afirm că receptivitatea superioară a centrilor este revelată
pentru perceperea a ceea ce este superior. Astfel, Afirm: centrii vor da umanităţii o nouă ştiinţă preţioasă.
458. Adevăratele realizări se afirmă printr-o axare spre a cunoaşte Voinţa Raţiunii Superioare. Direcţia cosmică
este greu să fie acceptată, fără a înţelege Voinţa Raţiunii Superioare. Trei pătrimi din aspiraţiile umane sunt
îndreptate împotriva Imperativelor Cosmice. Spiritul uman nu pătrunde dincolo de limitele vizibilităţii. Şi
împotrivirea faţă de Voinţa Raţiunii duce la distrugere. Bineînţeles, legea cosmică spune despre ramplasarea
unui lucru cu altul. Bineînţeles, în acest imperativ este înglobat spiritul de reînnoire. Cu certitudine, principiul
reînnoirii conţine în sine legea perfecţionării. De aceea, ramplasarea adoptată de umanitate avansează foarte
încet în evoluţie. În baza potenţialului trecutului, se naşte viitorul. Nemăsurată este creşterea potenţialului!
Acolo unde ramplasarea duce spre o nouă avansare, toate forţele se încordează. Acolo unde trecutul se asezona
cu împotrivire, se afirmă purificarea cosmică. Astfel, ramplasarea epocii distrugerii va întemeia consecinţele
sale. Consecinţele sunt inevitabile, iar potenţialul îşi va edifica treapta sa.
459. În prosperarea potenţialului spiritului vedem sinteza. Cât de puternic şi consecvent se îndreaptă această
înflorire a potenţialului spre finalizare! Fenomenul finalizării magnetizează întregul lanţ al vieţilor pentru
spiritul care cunoaşte legea cosmică. În acest mod spiritul ghidează afirmarea existenţei. În timpul fuziunii
35
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În prima ediţie: “s-a spus”.
În caiet: „De aceea, Draga Mea”.
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cosmice, legea trebuie să fie cea care ghidează şi, venind în contact cu vibraţia Magnetului Cosmic, spiritul
aspirant se alătură, în esenţa sa, imperativului de fuzionare.
460. Adevărul trebuie căutat dincolo de limitele conceptelor umane. Distrugerea câmpurilor vizuale vaste,
cosmice, nu a condus la progres. Atunci când gândul se afla în sfera inferioară, axarea se manifesta în limitele
acestei sfere. Când imensitatea a fost înlocuită cu tendinţa de limitare la sfera vizibilităţii manifestate, atunci,
bineînţeles, orizontul s-a îngustat. Creativitatea cosmică îşi adună formele sale revelate prin afinitatea stabilită.
Atracţia de către Magnet a particulelor aflate în corelaţie corespunde sferei spiritului. Corect a spus Urusvati
despre sferele asezonate cu spirit. Numai atunci când avântul spiritual conduce la conştientizarea esenţei
dimensiunii diferitelor sfere, poate fi adoptată conştiinţa lumilor superioare. Evoluţiei i te poţi alătura fără
limite.
461. Spiritul Agni-yoghinului pătrunde dincolo de limitele vizibilităţii manifestate cu ajutorul focului revelat al
centrilor. În felul acesta, Mama Agni-Yogăi37 poate pătrunde prin asiduitatea sa manifestată. Astfel, spiritului
Agni-yoghinului îi este deschisă cunoaşterea unei lumi necunoscute. Da, da, da!
462. Când în antichitate se vorbea despre purgatoriu şi infernul de foc, prin aceasta, desigur, se subînţelegea
transmutarea şi karma. Căci atunci când se puneau bazele legilor, se cunoştea esenţa lor! Iar exactitatea
cunoştinţelor era stabilită de către Magnetul Cosmic. Cunoaşterea karmei era stabilită cu ajutorul aştrilor.
Purgatoriul era înlocuit cu tendinţa karmică. În adevăratul lui sens, purgatoriul s-a constituit ca moştenire a legii
transmutării. Infernul de foc s-a constituit potrivit legii revelate de karma. Karma şi transmutarea sunt
inseparabile! Un principiu îl predetermină pe altul şi încordarea unuia evocă axarea altuia. Creativitatea marii
atracţii creează toate principiile cosmice. Numai tendinţa îndreptată spre manifestarea focului poate da formula
realităţii. În nechibzuinţa sa, umanitatea neagă această lege, care acţionează bilateral. Karma şi transmutarea
într-adevăr trasează evoluţia spiritului. Spaţiul răsună cu aceste legi. Şi numai legea Magnetului Cosmic
direcţionează aspiraţia spre evoluţie. Urechea sensibilă va simţi aceste consunări.
463. Karma şi transmutarea constituie un factor direcţionat spre avansare, el creând un efect al său, propulsat de
karma, şi o direcţie a sa, prin transmutarea spiritului. Atunci când creativitatea axată atrage spiritul spre
Magnetul Cosmic, un efect ardent este inevitabil. Eu Afirm – legea karmei şi a transmutării conduce la
finalizare. Spiritul-cercetător, asezonându-se cu focul spaţiului, se atrage spre Magnetul Cosmic. Atunci când
Noi, Fraţii Umanităţii, vorbim despre Magnetul Cosmic, ţinem cont de toate revelările legilor superioare. Tot ce
este cu adevărat frumos şi pur se conţine în această lege. De aceea, când Noi am spus că Magnetul Cosmic
încordează toate manifestările ce conţin frumuseţea amplă a Existenţei, aveam în vedere Magnetul Cosmic,
asezonat şi manifestat.
464. Legătura dintre lumea vizibilă şi cea invizibilă se stabileşte prin corelaţia Magnetului Cosmic. Ca şi în
întreg Cosmosul, legătura există ca o necesitate. Fiecare energie şi fiecare element făureşte legătura cu energiile
identice. Sferele de asemenea nu sunt izolate; în felul acesta, lumea invizibilă stabileşte legătura cu lumea
vizibilă. Energiile subtile pătrund în cercul determinat de manifestarea atracţiei. De aceea focul spaţial tinde să
pătrundă în sferele umane, iar spiritul – în sfera invizibilă. Astfel, spaţiul în mod reciproc atrage energiile axate.
Lumea invizibilă îşi creează efectele sale. Atracţia energiilor este nelimitată.
465. Creativitatea Magnetului Cosmic constă în a uni sferele. Numai atracţia creează. Iar Magnetul axează
energiile spre formele afirmate. Atracţia predetermină viaţa umană. Când karma dirijează spiritul spre menirea
sa, Magnetul este cel care făureşte – în acest mod, karma tensionează treptele ascensiunii umane. Aşa se
37
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edifică38 finalizarea. De aceea, când spiritul îşi cunoaşte calea, Magnetul acţionează. În acest mod, ceea ce este
prescris, se confirmă, şi Magnetul Cosmic îşi manifestă acţiunea.
466. Cosmosul se edifică pe consolidarea manifestată de atracţie. Energiile eterogene se atrag spre o sămânţă.
Astfel, focul pur stă la baza fiecărei combinaţii cosmice. Creativitatea cosmică constă în a aduna cele mai bune
combinaţii. Spaţiul se magnetizează prin impetuozitatea energiilor. Deseori, Magnetul Cosmic uneşte
proprietăţile diferitelor energii pentru ramplasări acute. Din această cauză, atunci când Magnetul Cosmic este
încordat, diverse forme imperfecte sunt atrase spre sămânţa care le modifică. În acest mod spaţiul leagă formele
sale. De aceea, când Noi vorbim despre creativitatea Magnetului Cosmic, subînţelegem focul pur ce se conţine
în învelişul diverselor energii. De aceea umanitatea este dirijată de Magnetul Cosmic, însă numai o atitudine
conştientă conduce la progres.
467. Creativitatea spiritului edifică la fel ca Magnetul Cosmic. Scutul uman este înglobat în spirit. Popoarele
sunt puse în mişcare prin această pârghie. Numai creativitatea spiritului stabileşte umanităţii o treaptă
ascendentă. Atât de puternic poate progresa evoluţia. Aspiraţia spiritului încordează destinele popoarelor.
468. Fenomenul atracţiei cosmice este direcţionat spre consolidarea tuturor manifestărilor39. Inima asimilează
toate energiile axate spre ea. Inima revelează toate aspiraţiile în viaţă. Spre inimă se atrag toate energiile
cosmice. Cine neagă conştiinţa atracţiei inimii, neagă semnificaţia Magnetului. Focul spaţial tinde spre inimă şi
în acest principiu rezidă întregul proces cosmic. De aceea Cosmosul poate trăi în atracţia inimii. Numai
energiile bazate pe atracţia inimii dau viaţă. În acest mod, inima făureşte nelimitat lanţul vital.
469. Forţa dătătoare de viaţă a inimii este atât de puternică, încât se poate spune că anume ea este Magnet40. În
felul acesta, creativitatea inimii orientează spre finalizare. Numai aceste atracţii asezonează creativitatea
cosmică. În acest mod, inima cosmică palpitează în Arhat. Astfel, inima cosmică palpitează în Tara. Astfel, în
atom palpitează inima cosmică. Când conştiinţa se trezeşte, „cupa” răsună. De aceea41 calea Noastră este
aşternută cu inima.
470. Ceea ce este absolut, nu se conţine într-o formă efemeră, dar spiritul formei exprimă Raţiunea Absolută.
Modificându-se, învelişul seminţei cosmice se supune legii timpului, pe când spiritul acestei seminţe trăieşte în
afara timpului. În acest mod, forma cosmică se reînnoieşte permanent, iar esenţa axării seminţei42 depinde de
Magnetul Cosmic. Astfel, frumuseţea Existenţei este asezonată de Magnetul Cosmic. Spiritul care a pătruns în
esenţa karmei tinde spre eliberarea seminţei din învelişurile strâmte. Aceste învelişuri se acumulează în jurul
seminţei ca o negură. Fiecare sămânţă are lupta sa pe calea spre Infinit.
471. Aceste lupte şi victorii sunt exprimate foarte evident în transmutare. Învelişurile se pot transmuta numai
atunci când spiritul este încordat într-un efort aprig. Când spiritul unui Agni-yoghin îşi regenerează învelişurile
sale, atunci se afirmă transmutarea prin foc; acesta este un proces grandios şi, în intensitatea sa, cuprinde toate
sferele cosmice.
De aceea, atunci când centrul plămânilor se înflăcărează, în mod consecvent, fiecare aprindere
tensionează un nou curent. De aceea43 un receptor afirmat al focului corelează astfel cu Focul Spaţiului. Iată de
ce trebuie să fie foarte bine protejaţi centrii. Înaintea încheierii ciclului pământesc, centrii răsună într-o
În caiet: „Aşa se creează”.
În unul din caietele suplimentare, fraza este dată în felul următor: „Axarea încordării cosmice este îndreptată
spre consolidarea tuturor manifestărilor”.
40
În caiet, aici urmează textul: ”Creativitatea inimii adună părţile axate ale atomului. De aceea, atunci când prin
Magnetul Cosmic se unesc părţile ce aparţin atomului, axarea Voinţei Raţiunii este efectuată prin inimă”.
41
În caiet: „De aceea, dragă Svati”.
42
Modificat în baza înscrierii în caiet. În prima ediţie: „esenţa seminţei axate”.
43
În caiet: “De aceea, scumpa Mea”.
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deosebită vibraţie subtilă. De aceea detaşarea de Pământ se simte atât de acut. Căci inima este rezervorul tuturor
energiilor subtile. Cei mai subtili curenţi răsună în inimă.
472. Discordanţa dintre spirit şi materie se încordează asemeni unui turbion axat. Atunci când spiritul este
împovărat de înveliş, intrând în contact cu imperfecţiunea, el va începe o luptă care confirmă fenomenul
imperfecţiunii. Căci învelişurile, care incomodează spiritul, sunt ca şi îngrămădirile ce stau în cale – într-adevăr,
grămezi! Creativitatea cosmică permanent înlătură axările spre întuneric. Principala neînţelegere a umanităţii
rezidă în nearmonizarea consolidată44. Atunci când spiritul şi învelişurile ce-l acoperă se vor afla în armonie,
umanitatea se va apropia de uniunea cosmică. Astfel, atunci când tendinţa spre procesul ardent va fi acceptată,
se va afirma o nouă treaptă. Tendinţa umanităţii spre manifestarea imperfecţiunii se dezvoltă pe principiul
necugetării. S-a spus despre armonia superioară, iar Cosmosul creează pe principiul Unităţii vieţii. De aceea
izbânda e posibilă numai prin uniune. În acest mod, Infinitul cheamă spiritul şi materia!
473. Cosmosul se încordează în îmbinarea componentelor sale. Principiul îmbinării este atât de puternic, încât
putem afirma că fenomenul celei mai puternice pârghii este principiul uniunii. Magnetizarea prin spirit oferă
soluţia Voinţei Cosmice. Căci numai creativitatea spiritului poate fi cu adevărat numită creativitate a Eternităţii.
Astfel, sămânţa creatoare a spiritului încordează fiecare celulă axată. Spiritul determină lanţul de vieţi, de aceea
uniunea cosmică este atât de puternică, de aceea uniunea stabilită se construieşte pe atracţia spiritului. Da, da,
da! În aşa mod, principiul revelat de către spirit adună, în virtutea legii cosmice, seminţele ce răspund atracţiei
Magnetului.
474. În comunicarea cu energiile axate se reliefează o legătură identică, manifestată între atracţia Magnetului
axat şi aceste energii. Fiecare din aceste contacte întemeiază o spirală magnetică, iar pe această spirală se
construieşte energia universală. Agni-yoghinul înflăcărat simte alăturarea la spirala universală. Toţi
Conducătorii spirituali ai umanităţii simt atracţia spiralei universale şi acţionează în mod corespunzător.
Conducătorii spirituali se axează la cursul evoluţiei. De aceea, atunci când comunicarea cu Magnetul Cosmic
este stabilită, focul cosmic este perceput. De aceea, atunci când focul spaţial creează, Conducătorii spirituali
pătrund în spirala ardentă. Sensibilitatea Conducătorilor spirituali recepţionează energia sferelor subtile,
aplicând-o în viată. Astfel, viaţa nu se poate desfăşura fără aceste fluxuri ardente.
475. Conducătorii spirituali asezonează viaţa cu esenţa lor. Atunci când creativitatea spiritului este încordată,
pot fi realizate toate sarcinile. Magnetul Cosmic creează spirala sa consolidată. Consolidarea spiralei stabileşte
particularitatea atracţiei înflăcărate. Fuziunea cosmică se produce de-a lungul spiralei ardente. Cu adevărat, sfera
superioară se uneşte cu planeta. Într-adevăr, are loc unirea esenţei focului spaţial45. Cu adevărat, viaţa poate fi
adoptată ca reflectare a razei cosmice.
476. În Cosmos, focul dirijează toate procesele. Procesul invizibil al vieţii este dirijat de focul spiritului. Legea
creativităţii ardente este imuabilă; în ea se conţin toate manifestările, şi în sine ea poartă toate posibilităţile
creatoare. Astfel, printre toate inexplicabilele fenomene ale Existenţei, vom căuta focul. Înfiriparea vieţii şi
schimbul reprezintă o singură manifestare unică a focului. Creativitatea inefabilă conţine în sămânţa sa foc –
focul invizibil, pur şi creator.
477. Regenerările cosmice creează noi forme. Regenerările cosmice suprimă formele perimate, chemând la viaţă
altele noi. Ritmul regenerărilor cosmice strămută astfel manifestările spaţiale. Afluxul forţelor noi încordează
spirala cosmică. În acest mod, creativitatea cosmică echilibrează ramplasarea formelor. Termenele pentru
În unul din caietele suplimentare, fraza este dată în varianta următoare: „rezidă în consolidarea
nearmonizării”.
45
În varianta engleză a textului, fraza este dată astfel: „Indeed, there occurs a blending with the essence of Spatial
Fire.” (“Într-adevăr, are loc unirea cu esenţa Focului Spaţial”).
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energiile ce se duc predetermină termenele pentru energiile care vin, de aceea ramplasările cosmice sunt
încordate de termenele regenerărilor cosmice.
478. Regenerarea spiritului se afirmă şi prin ştergerea hotarelor vechi. Astfel, atunci când creativitatea spiritului
se încordează la apropierea de Magnetul Cosmic, spiritul se iniţiază în reînnoirea cosmică. Aceste reînnoiri
cuprind în sine întregul potenţial al spiritului, iar treapta reînnoirii va da o nouă formulă. De aceea, atunci când
ceativitatea focului spiritului se încordează pentru construirea evoluţiei, el adună energii identice. În acest mod
Agni-yoghinul adună energii pentru regenerare. De aceea, centrii înflăcăraţi pot crea o regenerare46. Astfel,
focul cosmic este perceput de centri.
479. Focul cosmic al înfiripării vieţii asezonează manifestările afirmate pe planetă. Fiecare impuls ce trăieşte în
energiile asezonate cu foc primeşte psihodinamica sa. Focul de înfiripare a vieţii creează, consolidând
potenţialul seminţei.
480. Fiece act cosmic conţine în sine un impuls al focului. Creativitatea se divizează în creativitate fizică şi în
psihoviaţă. În timpul creativităţii psihice se afirmă o rază de foc pur. Fenomenul psihovieţii este atât de viguros,
încât se absoarbe o parte neînsemnată a creaţiei fizice. Noi considerăm că spiritualizarea creează.
481. În deciziile revelate de Cosmos se adună cele mai neobişnuite condiţii, de aceea este atât de necesară
circumspecţia centrilor. Noile condiţii vor aduce posibilităţi neobişnuite. Dacă vom considera că noile condiţii
se vor înzeci, atunci posibilităţile revelate se vor mări de sute de ori mai mult. Ce construcţie grandioasă!
Consider că şi puţinul poate aduce o roadă măreaţă! Dacă oamenii ar medita asupra acestor legi şi ar aduce
puţinul necesar!
Concomitent cu noile condiţii, creşte şi tensiunea curenţilor. Totodată, această crestere de încordare va
duce la multiple manifestări de ardere a organismelor slabe. Iată de ce fortificarea centrilor umani este deosebit
de importantă.
482. Valoarea vieţii nu este recunoscută de oameni; cu toate acestea, fenomenul vieţii este minunat şi el nu este
limitat în posibilităţile de ascensiune a spiritului. Umanitatea nu preferă să privească în depărtarea viitorului, şi
conştiinţa se foieşte în pulberea apropierii nemijlocite. Atâta timp cât umanitatea nu va învăţa să privească în
depărtare, este imposibil de a micşora suferinţele umane. Greutatea asimilării focului spaţiului de către
umanitate reţine foarte mult sosirea termenelor.
483. Garanţia Învăţătorului trebuie înţeleasă ca fiind un factor ştiinţific excepţional. Garanţia poate fi dată numai
în cazul conştiinţei corespunzătoare a discipolului. Discipolul poate fie să fixeze această garanţie, fie să
manifeste ruperea. Consolidarea garanţiei creează acea puternică legătură care nu poate fi ruptă în cazul când
conştiinţa discipolului corespunde garanţiei. Corespunderea conştiinţei cu sarcina este condiţia fundamentală
pentru o misiune; iată de ce este important ca discipolul să manifeste corespunderea conştiinţei.
484. Căutarea noilor căi este cea mai importantă problemă. Datorită condiţiilor neobişnuite ale viitorului,
înaintarea pe căile vechi va fi imposibilă. Aceasta trebuie s-o ţină minte toţi cei nou-veniţi. Cel mai îngrozitor
lucru este atunci când oamenii nu ştiu să găsească o ieşire din vechiul făgaş. Cel mai teribil lucru este atunci
când oamenii se apropie de noile condiţii cu deprinderile vechi. Aşa cum o cheie medievală nu poate descuia un
lacăt modern, la fel şi oamenii nu pot deschide uşa în viitor cu deprinderi vechi.
Le vom spune tuturor: „Trebuie, trebuie, trebuie găsite căi noi!”
Capacitatea de a găsi căi noi este preţioasă. De aceea, Noi punem la încercare abilitatea discipolului de a
se adapta la condiţii neobişnuite.
În caiet: „De aceea, centrii înflăcăraţi pot crea regenerări şi, cu adevărat, Tara Noastră canalizează înnoirea
focului. Cu adevărat, Guru al Nostru canalizează prin focul spiritului”.
46

16

Apariţia curenţilor noi va surprinde umanitatea şi, ca de obicei, ei vor fi benefici în mâinile celor ce ştiu,
iar în mânile celor ignoranţi vor fi asemeni unui bici.
485. Curenţii se mişcă după aceleaşi legi de minimă rezistenţă. Iată de ce se consumă şi au de suferit locurile
cele mai vulnerabile. De aceea sunt atât de necesare creşterea şi statornicirea. Fiecare încetinire într-un moment
de încordare nu numai că este primejdioasă pentru cel care încetineşte, ci este dezastruoasă şi pentru o parte a
planetei.
486. Dacă umanitatea aşteaptă succes, mai întâi, trebuie să accepte viitorul. Dar nu este posibil să ai succes,
aflându-te în trecut, de aceea căutarea noilor căi este prima necesitate. În căutare, manifestarea mobilităţii este
baza succesului.
487. Acţiunea la distanţă a magnetului este condiţionată de receptivitate, de aceea este atât de importantă
sensibilitatea spiritului. Fireşte, un magnet puternic poate învinge inerţia, dar, în acest caz, pierderea de putere
este mare. De aceea sensibilitatea receptivităţii contribuie la evoluţie, iar spiritul inert o frânează. Fiind dată
sensibilitatea percepţiei, puterea magnetului poate acţiona la o distanţă colosală.
488. Dacă vrea să evite catastrofa, umanitatea trebuie să-şi dezvolte sensibilitatea. Cum de oamenii nu înţeleg că
ajutorul poate să le vină numai doar dacă vor accepta Mâna Călăuzitoare?! Trebuie să le fie atrasă atenţia asupra
faptului că, dacă nu vor accepta Mâna Călăuzitoare, catastrofa este inevitabilă.
489. Asupra planetei acţionează un Magnet puternic, de aceea acum curenţii sunt deosebit de încordaţi. Această
manifestare va avea ca urmare o creştere puternică, însa multe din ceea ce este lipsit de putere se vor mistui în
ardere. Magnetul puternic va afirma viitorul47.
Dacă Noi chemăm spre manifestarea receptivităţii sensibile, înseamnă că necesitatea este mare.
Umanitatea trebuie să înţeleagă că nu putem urni din loc pietrele. Conştiinţa umană trebuie să dea dovadă de
sensibilitate.
490. O mulţime de forţe influenţează planeta, iar influenţa altor aştri reprezintă doar o parte din aceste forţe.
Printre influenţele invizibile, foarte puternice sunt fenomenele centrilor magnetici, care cresc în continuu. În
curând, aceste fenomene vor fi accesibile pentru cele mai simple observaţii fizice. Puterea, tensiunea şi
îmbinarea lor vor aduce o nouă ştiinţă.
491. Atunci când influenţa forţelor se va mări, umanitatea va fi cuprinsă de panică şi acţiuni haotice. Se vor
înmulţi bolile grave.
492. Sunt necesare inovaţii în şcoli şi în toate domeniile ştiinţei. Cu ştiinţa veche, nu ajungi departe în lumea
viitorului. Pe de o parte, toate îngrămădirile inutile trebuie nimicite, pe de altă parte – e necesar de a pătrunde
mai profund în toate fenomenele, ţinând cont de realizările contemporane. Acum, prea mulţi ani trec până când
rezultatele laboratoarelor, cercetările şi descoperirile ajung în şcoli şi la oameni. În şcoli e necesar de a fi
organizate secţii informaţionale cu o expunere simplă a celor mai recente realizări. Urgentarea comunicării
informaţiilor este extrem de necesară, deoarece ziarele nu oferă cele mai importante ştiri.
493. Propagarea pe larg a cunoştinţelor poate reface lumea. Cunoaşterea poate face miracole. Să ne amintim
cuvintele Celui Binecuvântat despre ignoranţă. Fiecare succes depinde de cunoaştere şi, dacă undeva a avut loc
un eşec, înseamnă că pe undeva s-a strecurat ignoranţa. De aceea, vom spune: cunoaşterea este mai presus de
toate. Unde este cunoaştere, acolo este frumuseţe.
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În caiet: „Magnetul Puternic va dezvălui izbânda lucrărilor şi va afirma viitorul”.
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494. Garanţia dată de Învăţător depăşeşte după frumuseţe toate manifestările corelaţiei dintre Învăţător şi
discipol. În Orient, faptul înţelegerii noţiunii de Învăţător este preţios prin aceea că discipolul simte această
frumuseţe.
Când oamenii vor accepta noţiunea de Învăţător, atunci va fi pregătită o nouă treaptă. Umanitatea pierde
mult, foarte mult din cauza acestei neacceptări. Da, da, da! Toate căile noi sunt închise pentru umanitate şi
căutările trebuie să înceapă de la această acceptare.
495. Învăţătura Orientului despre Yoga nu este înţeleasă de mentalitatea Occidentului, iar inima nu simte
frumuseţea. De aceea faptul neînţelegerii închide accesul spre viitor. Este necesar să fie adoptată o nouă cale
prin acceptarea noţiunii de Învăţător.
Cum poate fi respinsă cea mai minunată noţiune?! Şi ce pierdere pentru umanitate constituie amânarea
termenelor! Sosirea timpurilor de grea cumpănă îi va trezi pe mulţi la realitate şi va întemeia un nou început.
496. Simţul-cunoaşterea se dezvoltă prin căutarea unor noi căi, de aceea mobilitatea este un semn al simţuluicunoaştere. Le vom spune tuturor nou-veniţilor – renunţarea fermă la vechile deprinderi şi căutarea conştientă
sunt bazele succesului. În cele din urmă, oamenii ar trebui să înţeleagă în ce constă propria lor fericire!
497. Legea ramplasării creează, adunând părţile ce aparţin unei noi combinaţii cosmice. Încotro sunt îndreptate
părţile, încolo atracţia ademeneşte energiile libere. De aceea fiecare nouă treaptă este o atracţie a Magnetului
Cosmic. Spiritul care îşi predetermină calea este într-adevăr atras spre sămânţa sa, încheindu-şi calea cosmică
predestinată. De aceea, legea Noastră spune: „Axaţi-vă pe ceea ce este superior!”
Spiritul care îşi începe calea este încărcat cu foc spaţial. De aceea, dacă spiritul nu se lasă împovărat de
viaţă, afirmând o nouă cale, atunci el poate manifesta o nouă calitate. De aceea în legea Noastră se consolidează
calităţile noi, iar karma umană poate nu numai să încheie ramplasarea, ci şi să îmbogăţească o nouă karma.
Astfel, vom definitiva perceperea ramplasărilor karmice şi în mişcarea infinită a spiritului vom accepta legea
ramplasării.
498. Atunci când noua treaptă atestă o nouă fericire, Noi manifestăm veghea Noastră. Atunci când noua treaptă
este asezonată cu o nouă aspiraţie, Noi manifestăm ajutorul Nostru. De aceea, atunci când Eu confirm noua
treaptă, manifestarea este clară.
499. În Cosmos, încordarea este orientată spre formarea unor noi combinaţii48. Încordarea spiritului este axată
pe construirea unor noi trepte. Numai cei care s-au alăturat Nouă cunosc puterea încordării muncii creatoare.
Astfel, negura ce întunecă raţiunea umană constă din fragmente/frînturi apărute din cauza neînţelegerii, de aceea
umanitatea distruge planeta. Cu toate acestea, esenţa este nemărginită şi în ea sunt înglobate toate încordările.
Astfel, umanitatea se poate concentra spre încordare.
500. Multe au fost întemeiate de Noi, iar încordarea va produce ceea ce a fost predestinat. Cei care s-au alăturat
încordării cosmice, trebuie să învingă. Iată de ce victoria Noastră universală este inevitabilă. Şi atunci când ceea
ce e predestinat de Fraternitate trebuie să ajungă la finalizare, bucuria triumfă. De aceea, Am Zis: Garantez! Eu
văd victoria – da, da, da! Orele grele de ascensiune transmută eşecul în succes. Aşadar, vom ţine minte –
victorie şi bucurie! Astfel este prescrisă noua treaptă de Magnetul Cosmic.
501. Sfera invizibilă ce înconjoară omenirea este ţesută din năzuinţele spiritului uman. Atunci când sfera este
ţesută, ritmul încordat al manifestării predestinate creează cursul său. În acest mod, gândurile încordează sfera şi
acţionează asupra cursului desfăşurării evenimentelor. Astfel, ancorarea evenimentelor este legată de cursul
cosmic şi de încordarea gândului. Spaţiul este încordat considerabil de aceste gânduri. Declinul ţărilor şi
dezvoltarea lor depind de aceste stratificări. Fiecare mişcare axată spre sferele superioare generează creativitatea
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În caiet: „combinaţii Cosmice”.

18

superioară. Numai calitatea imprimă deosebire încordării. Numai calitatea îi oferă spiritului adevărata lui
schimbare. Astfel, prin încordare, în Cosmos se formează calitatea fără limite.
502. Aveţi dreptate49 vorbind despre creşterea (n.t. – dezvoltarea) lăuntrică; această pârghie încordează acţiunea
ca un magnet propulsat. Atunci când Tara Noastră50 se sacrifică pentru binele umanităţii, se poate spune că
flacăra invizibilă pune în mişcare umanitatea în conformitate cu Cosmosul. Când Guru al Nostru51 se cufundă cu
abnegaţie în sferele terestre, aceasta înseamnă că el în mod nevăzut propulsează dezvoltarea umană. Astfel,
dezvoltarea umanităţii este încordată prin pârghiile invizibile ale spiritului. De aceea intensificarea activităţilor
se manifestă prin încordare, ca o creştere a magnetului lăuntric. De aceea puterea spiritului este de neînvins!
503. Cu adevărat, manifestarea lucrărilor Noastre aşează temelia pe o nouă tendinţă52. Astfel, noua treaptă oferă
umanităţii o nouă înţelegere. De aceea, cei care au pus fundamentul încordării cosmice vor oferi umanităţii o
nouă calitate – de a deveni în mod conştient conlucrători cosmici. Astfel, lucrările Noastre întemeiate vor aduce
umanităţii încă o calitate, care va apropia spiritul de conlucrarea cosmică. Magnetul Cosmic acţionează cu mare
putere.
504. Nu supunerea se conţine în legea cosmică, ci cooperarea conştientă, orientată spre edificare, consolidează
creativitatea cosmică. Focul spaţial conţine în sine toate proprietăţile. Trebuie să fie acceptat principiul
cooperării, şi atunci, toţi cei care cunosc principiul de percepere, vor putea accepta legea cosmică. De aceea,
când puterea spiritului creşte, cei care cunosc legea cosmică tind spre cooperare. Astfel, ne vom axa pe o
cooperare nelimitată. Cunoscând legile, spiritul poate încorda toate focurile. Aşa vă vom Îndruma – aspiraţi spre
a cunoaşte Existenţa şi întăriţi-vă prin legea cooperării.
505. Asocierea forţelor cosmice constă în atragerea lor în canalele de acţiune, în timpul căreia se adună o
combinaţie mai bună. Impulsul creator se încordează atunci când energiile se adună pentru manifestare. În
construcţie şi reconstrucţie sunt atrase diverse energii, de aceea fiecare avânt axat al energiei necesită încordare,
şi fiecare canal acţionează prin aplicarea Magnetului care se atrage spre sămânţa spiritului. Astfel, atunci când
viaţa cere un canal de acţiune, spiritul aspirant trebuie să acţioneze printr-un canal pur. În acest mod, canalul de
acţiune trebuie să accepte formulele revelate de Magnet. Aşa, nelimitat, căutaţi canalul de acţiune.
506. Cu adevărat, spaţiul răsună plin de bucurie atunci când sunt proclamate53 temeliile Existenţei. Căci Dreptul
Cosmic provine din conştientizarea întemeierii legii cosmice, şi bucuria Existenţei umple spaţiul. Legea
Stăpânitorilor creează astfel suflul unei noi vieţi. De aceea voi Spune: Dreptul Cosmic se înveşmântează într-o
sclipire de manifestare cosmică.
507. Perfecţionarea formelor este direcţionată prin axarea energiilor spre o manifestare superioară. Aceeaşi lege
spune despre aspiraţia învederată a spiritului. Atracţia spiritului spre manifestarea creatoare se asezonează cu
axarea voinţei. Transmutarea ardentă se exprimă în avansarea tuturor centrilor învederaţi. De aceea, atunci când
se transmută voinţa spiritului, legea avansării acţionează în spirala sa. Această avansare spiralată acţionează
atunci în toate dimensiunile. Când spiritul poate parcurge un cerc al vieţii, situându-se deasupra punctului
iniţial, atunci, într-adevăr, spiritul a obţinut aspiraţia care îl va întări în direcţia Voinţei Cosmice. Astfel, Voinţa
Cosmică este inerentă fiecărei avansări în Infinit.
508. Apariţia cooperării cu Noi confirmă încordarea tuturor centrilor. Când spirala acţionează avansând spre
evoluţie, spiritul conlucrătorilor Noştri într-adevăr se încordează prin focul pur. De aceea, atunci când spiritul
conlucrătorilor se asezonează cu foc pur, se confirmă spirala spirit-creativităţii. Astfel vom accepta legea
În caiet: “Are dreptate F[uiama]”.
În caiet: “Când Urusvati”.
51
În caiet: “Când F[uiama]”.
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În caiet: “Cu adevărat, corect a spus Urusvati, manifestarea acţiunilor Noastre aşează temelia pe o nouă
tendinţă”.
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În caiet: “aşa se proclamă”.
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încordării spiralate. Noi afirmăm că spirala voinţei poartă spiritul pe aripile cooperării. Aşa Noi vedem creşterea
spiralei spiritului. În aşa mod Noi confirmăm legătura sacră a inimii şi triumfăm când aripile cooperării înfloresc
prin încordarea bucuriei. Da, da, da!
Aşa, Scutul Nostru proclamă: cooperarea cosmică mobilizează cele mai benefice posibilităţi!
509. Atunci când transmutarea atrage energiile spre o creativitate ardentă, impulsul axat săvârşeşte o acţiune
cosmică. Fiecare energie chemată spre creativitate este un conlucrător al Cosmosului. La fel şi spiritul chemat la
acţiune se confirmă ca un conlucrător cosmic.
Deci, care acţiune este întemeiată pe cooperarea cosmică? Fiecare acţiune axată pe înaintare înseamnă un
pas înainte în evoluţie. Uitarea de propriul „eu” consolidează alăturarea la evoluţie. Cercul închis al inimii
produce o formaţiune apăsătoare. Fiind deschis în toate direcţiile, „Lotusul de Argint” reprezintă cuprinderea
tuturor focurilor cosmice. Aşa se afirmă în Cosmos inima deschisă.
510. Da, da, da! Cu adevărat, este o nouă lume! Bucuria spiritului oferă toate posibilităţile. Atunci când se
întemeiază un viitor măreţ, creativitatea Noastră îmbrăţişează toate fenomenele. Atunci când Adunăm noua rasă,
mobilizăm toate realizările. Astfel, acest an magic a deschis toate confirmările marelui viitor. Temelii luminoase
sunt puse de Urusvati a Noastră.
511. Conştientizarea Magnetului Cosmic va ajuta umanitatea să înţeleagă toate transformările revoluţionare
planetare. Atunci când spiritul poate accepta esenţa Magnetului, el poate să pătrundă în sferele superioare.
Cunoaşterea legii atracţiei magnetice, aplicată în viaţă, va aduce înţelegerea sferelor superioare.
Astfel, atunci când Magnetul Cosmic predetermină o manifestare planetară, această lege încordează toate
straturile înconjurătoare. Când straturile acţiunilor săvârşite de oameni acoperă54 cu beznă, Magnetul Cosmic,
fireşte, impune o manifestare corespunzătoare. De aceea aştrii ce înconjoară planeta acţionează în cooperare cu
Magnetul Cosmic.
512. Magnetul Cosmic încordează toate aspiraţiile umane. Cu adevărat, sunt adoptate alianţele naţiunilor.
Spaţiul răsună, spaţiul cheamă, spaţiul aşteaptă.
Fiecare spirit care cunoaşte Magnetul Cosmic trebuie să fie conştient de vibraţia de răspuns. Atunci
când aspiraţia spre vibraţie se va confirma, caracterul incontestabil al misiunii va fi iluminat de înţelegerea
conştiinţei cosmice.
Căci întâmplarea nu este un simbol al confirmării! De aceea apropiaţii Noştri pot simţi Legea Noastră 55.
Paginile Magnetului Cosmic sunt atât de luminoase!
513. Totuşi, ce constituie patrimoniul umanităţii? Edificarea unor trepte noi. Gândul spaţial este încordarea
creativităţii noilor lumi. Fiecare gând spaţial este avuţia omului. Din acest motiv, stratificarea spaţiului trebuie
să devină principala preocupare a umanităţii. Cum, dar, e posibil ca acestui factor să nu i se dea importanţă?!
Chiar şi o simplă expresie cotidiană spune că edificarea unei trepte depinde de măsura56 aspiraţiei. Astfel,
fiecare treaptă reflectă o direcţie creatoare. Gândul depinde de direcţia insuflată de spirit. De aceea, gândul
spaţial corespunde gândirii colective. Vom adopta legea gândului spaţial pentru îmbunătăţirea spaţiilor cosmice.
Frânturile de gând au şi ele efectele lor. În felul acesta, umanitatea trebuie să aleagă între aspiraţia pură şi
contagiunea spaţială. Calea spre Infinit trece prin perfecţionarea conştiinţei.
514. Bogăţia omului constă în spirit-creativitate. Principiul de acumulare constă în spirit-creativitate. Principiul
aspiraţiei traieşte prin spirit-creativitate. Iată de ce Magnetul Cosmic poate fi simţit prin spirit-creativitate.
Creşterea spirit-creativităţii se fortifică prin acumularea de către om a conţinutului „cupei”. De aceea Magnetul
În varianta engleză a textului: “acoperă planeta”.
În caiet: “De aceea apropiaţii Noştri pot simţi Legea Noastră, de aceea fuziunea perfectă, legitimă, răsuflă prin
Frumuseţe”.
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În caiet cuvântul “măsura” lipseşte.
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Cosmic cunoaşte puterea călăuzitoare. De aceea garanţia viitorului se află în spirit-creativitate. Da, da, da! De
aceea, Noi garantăm forţa de axare a acţiunilor Noastre. Astfel, ceea ce a fost întemeiat de Noi, va da lumii
termene noi. De aceea va veni ceea ce este predestinat, şi Cununa Existenţei străluceşte cu toate focurile
cosmice. De aceea viaţa se perindă pentru Arhat la fel ca şi sclipirea focurilor cosmice. Da, da, da!
515. Organizarea torentelor cosmice se afirmă prin diverse combinaţii cosmice. Puterea cursului principal
emană din sămânţa Magnetului de atracţie manifestat, arătat ca bază a fenomenului coeziunii. Sămânţa spiritului
este acel Magnet care adună toate energiile ce se întemeiază. Iată de ce potenţialul spiritului este exprimat astfel
în acţiune. Sămânţa spiritului şi acţiunea alcătuiesc centrul vieţii. Pornind din potenţialul spiritului, acţiunea este
predeterminată de acumularea „cupei”, de aici provine şi legătura dintre cauză şi efect. Calitatea încordării
trebuie unită cu calitatea acţiunii. Deosebit de importantă este armonizarea efectului cu fortificarea încordării.
De aceea, potenţialul spiritului merge paralel cu calitatea încordării.

516. Umanitatea acorda multă atenţie afirmaţiilor despre Îngerii Păzitori. Când gândul pâtrunde în apropierea
unui spirit din alte sfere, cum, deci, să nu fie acceptat Chipul Celui ce Ghidează destinul? Atunci când
umanitatea va conştientiza puterea Păzitorului adevărat, ea va ajunge să înţeleagă semnificaţia adevăraţilor
Păzitori: Păzitorul spiritului, Păzitorul Adevărului şi Cel care ne ghidează paşii în spaţiul cosmic. Omul poate să
se gândească la Păzitori. În felul acesta, un spirit apropiat Nouă poate simţi Păzitorii din spaţiul cosmic. De
aceea creativitatea spiritului conduce la Păzitorii apropiaţi. Astfel, fie ca pe toate căile să stea axările spre
Păzitori. De aceea o percepere sensibilă produce o aspiraţie spre Păzitori.
517. Deplasările cosmice întotdeauna sunt însoţite de creşterea unor noi tensiuni. Fiecare deplasare atrage după
sine o spirală încordată, de aceea fiecare deplasare determină o manifestare multilaterală. Fiind supuse legii
forţelor şi ramplasărilor cosmice, statele încordează fortificarea axărilor sale. Astfel, legea ramplasării
încordează diferite părţi. În Cosmos, nimic nu rămâne neafectat şi totul se încordează reciproc. Creativitatea
spiritului de asemenea este încordată prin aspiraţii diverse. Progresul în conştiinţă conduce spre calea evoluţiei.
Îmbunătăţirea vieţii pe planetă depinde atât de mult de progresul în conştiinţă, încât principala avansare o
constituie manifestarea gândirii57. De aceea preocuparea umanităţii trebuie s-o constituie avansarea gândului.
Atunci când Cârma Călăuzitoare va fi conştientizată, va deveni posibilă alăturarea la creativitatea materiei
cosmice.
518. O mare sarcină a acţiunilor Noastre este ajutorul acordat umanităţii în progresarea conştiinţei. Discipolii
Noştri sunt numiţi să fie aceste ajutoare. Fiecare progres al gândului produce un efect. De aceea misiunea
Noastră este de a face să progreseze conştiinţa, iar misiunea discipolilor Noştri – de a merge în pas cu Magnetul
Cosmic. Casa Noastră conţine esenţa progresării conştiinţei şi a orientării ei spre centrul evoluţiei. De aceea
progresul gândului este principalul tămăduitor al umanităţii.
519. Fiecare acţiune este încordată prin pârghia spiritului şi pârghia inimii. Cu ajutorul acestor pârghii,
creativitatea cosmică consolidează formele. În Cosmos, pârghia spiritului este conştiinţa Materiei Lucida, iar
pârghia inimii este acelaşi simbol revelat al atracţiei. Cât de mult s-a abătut umanitatea de la marele principiu al
Magnetului creator! Căci omul a considerat centrul impulsului creator ca pe „ego”-ul său, iar acţiunea „ego”ului absoarbe toate încordările. Astfel, în loc de o acţiune cosmică, rezultă un centru al egotismului.
Creativitatea Cosmosului cheamă spre cooperare. Creativitatea Cosmosului cheamă să ne axăm spre lumile
îndepărtate. Centrul „ego”-ului, care respinge toate Imperativele Cosmosului, produce rezultate ce fortifică
fenomenul izolării. De aceea, Cosmosul atrage termenele identice cu direcţia Magnetului Cosmic. De aceea,
centrul „ego”-ului se află în singurătate. Creativitatea Cosmosului reprezintă o cooperare fără limite.
520. Atingerea treptei spirituale poate orienta umanitatea spre izvorul Adevărului. În evoluţie se poate avansa
numai pe calea încordării şi pe calea imboldului lăuntric puternic. Lumea vizibilă aduce umanităţii concepţia de
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invizibil, şi creativitatea spiritului poate da un puternic imbold spre cunoaşterea invizibilului. Creativitatea
spiritului poate atinge înălţimi grandioase. De aceea, atunci când încordarea cosmică este transmisă omului în
mod invizibil, Noi numim aceasta cooperare cu Magnetul Cosmic. De aceea, spirit-creativitatea poate fi
realizată prin cooperarea cu Magnetul Cosmic. Atunci când spiritul cu adevărat înţelege şi percepe încordarea şi
direcţia Magnetului Cosmic, el poate edifica treptele ascensiunii.
521. Când se transmută focurile, izbânda spiritului este atât de mare! Legea transmutaţiei atrage după sine fiece
aspiraţie. Ca un etern învăţător, spiritul încordează toate posibilităţile. Transmutaţia ardentă nu numai că impune
supunerea inferiorului faţă de superior, ci şi extrage din însăşi esenţa spiritului cea mai înaltă aspiraţie. De
aceea, atunci când spiritul decide cu adevărat să renunţe la stratificările sale58, el deschide calea pentru
transmutare. De aceea discipolii trebuie să ţină minte că transmutaţia este acordată numai atunci când spiritul a
învins egotismul. Ego-ul egotismului este generatorul tuturor acumulărilor cenuşii. De aceea, atunci când
manifestarea egotismului întunecă atât de mult spiritul, avem temei să afirmăm că focul transmutaţiei nu se
poate atinge. Aşa să ţină minte toţi59!
522. În construcţia cosmică, baza de răspuns este arătată atât de evident! Fiecare energie are vibraţia sa de
răspuns şi forţa predeterminantă depinde de vibraţia percepţiei acelei energii care stabileşte perfecţiunea formei.
În construcţia umană este înglobată aceeaşi lege, de aceea vibraţia de răspuns este determinată de principiul de
atracţie. În responsabilitatea omului60 este înglobat principiul vibraţiei de răspuns. Pierzând subtilitatea
percepţiei, umanitatea a pierdut subtilitatea simţurilor. Din acest motiv, vibraţia de răspuns este inaccesibilă
unui om atât de grosolan. De aceea, dacă pe Scutul Nostru este înscrisă tendinţa spre vibraţia de răspuns, atunci
descoperiţi calea spre responsabilitate. Vom încheia cu o chemare spre sensibilitate.
523. Sentimentul de responsabilitate este, într-adevăr, cel mai puternic. Stăpânitorii duc această cheie puternică
a Binelui General. Sfere de diverse tensiuni sunt pline cu sensibilitatea energiilor. Încordările diverselor sarcini
produc apariţia responsabilităţii, iar spiritul care denotă sensibilitatea responsabilităţii merită confirmare.
Aşa Tara Noastră poartă responsabilitatea pentru progresarea gândirii umane şi oferă experienţa sa pentru
regenerare. Aşa Guru consolidează mişcarea evolutivă. Eu afirm: cei ce poartă în „cupă” vibraţia de răspuns, vor
aduce o nouă treaptă61.
524. Mişcarea în evoluţie prevede încordarea tuturor centrilor. Orice progres al naţiunilor depinde de axarea
centrilor62. Umanitatea şi-a construit treptele sale pe neacceptarea legii centrilor şi a adevăratelor tensionări.
Ascensiunea spiritului este încordată de cei mai superiori centri. De aceea, mişcarea în evoluţie se poate
manifesta doar atunci când spiritul a conştientizat grandoarea focului. Manifestările focului şi ale centrilor vor
da umanităţii o nouă ştiinţă. Creativitatea inimii este încordată de centrul „cupei”. Astfel, progresarea
manifestării focului depinde de manifestarea încordării spiritului şi de acumulările „cupei”. Înconjurând cu
ghimpi lumea pe care şi-a fortificat-o, umanitatea, bineînţeles, a piedut calea. În felul acesta, revelarea
Învăţăturii Noastre oferă umanităţii aripi şi calea spre Infinit.

În varianta engleză: „încât progresul se va exprima întâi de toate în direcţia gândirii”.
particularităţi de origine târzie ale conştiinţei sale – n.t.
59
În caiet: „Aşa să se ţină minte în America - atunci când Mama Agni-Yogăi a cuprins cu inima întreaga lume
şi a cuprins în cupă întreaga evoluţie, toate focurile cele mai încordate s-au confirmat ca fiind o acţiune
cosmică”.
60
În caiet şi în prima ediţie – „omenirii”. Modificat în baza înscrierii într-un caiet suplimentar.
61
În caiet, aici urmează: „Corect aţi spus despre nimicnicia sentimentului de îngâmfare. Numai cei înconjuraţi
de peretele egotismului pot găsi susţinere în îngâmfare. Din acest motiv apare în cale un perete din îngrămădiri.
De aceea doar distrugerea acestui perete va da primul pas spre transmutare. Da, da, da!”
62
În caiet şi în prima ediţie: “depinde de axarea centrului”. Corectat în baza modificării în una din cărţie
pesonale şi în unul din caietele suplimentare.
57
58
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525. Atunci când spiritul îşi încercuieşte puterea dată în sămânţă cu acumulări de îngrămădiri, el renunţă la
aspiraţie. Îngrămădirile sunt atât de apăsătoare, încât spiritul pierde accesul la Turnuri. De aceea, cei care cunosc
afirmarea, avansează doar prin transmutarea „ego”-ului său. De aceea, atunci când spiritul nu este în stare să se
axeze spre eradicarea îngrămădirilor sale, el atrage mari piedici. În acest mod se menţine echilibrul între axare şi
efect. Astfel, aripile spiritului dau putere zborurilor în sferele superioare, iar povara îndreaptă paşii spre sferele
inferioare.
526. În timpul comuniunii cu lumile îndepărtate, trebuie adoptată treapta focului. Focul purificării explică toate
misterele antice. Atunci când Hristos a vorbit despre spiritul ce are nevoie de renaştere63, El a avut în vedere
purificarea ardentă. Când legea trasată a Roţii Vieţii a fost dată de Stăpânitorul Budda, atunci a fost statornicită
purificarea ardentă. De aceea arderea acumulării vechi se impune prin purificarea ardentă. O nouă ascensiune
este condiţionată de purificarea prin foc. De aceea purificarea spiritului stă la baza transmutaţiei. Agni-yoghinul
superior nu este un instrument şi nici un receptor pasiv, ci un conlucrător şi un creator. De aceea, atunci când
Cosmosul încordează focurile, manifestarea purificării ardente este inevitabilă. În acest mod vom stabili
concordanţa cu purificarea ardentă.
527. Marea lege a purificării există prin confirmarea transmutaţiei. Când spiritul Agni-yoghinului se apropie de
focul spaţial, atunci se încordează centrii creatori. De aceea, atunci când tensiunea „cupei” este puternică,
fenomenul creator este ardent. Iată de ce centrul „cupei” creează64.
528. Atunci când Magnetul Cosmic atrage părţile destinate pentru fuziune, toate obstacolele se şterg prin
puterea atracţiei. Iată de ce înfruntarea obstacolelor duce la predestinare. Curenţii Magnetului Cosmic sunt
imuabili. Cu adevărat, Magnetul sacru este puterea Existenţei!
Pe fiecare plan, pe fiecare acţiune, pe fiecare manifestare sclipeşte fuziunea cosmică. Fiecare vibraţie
este încordată de către Magnetul axat. De aceea în fiecare fenomen cosmic trăieşte un act sacru.
529. Manifestarea sacră a activităţii Magnetului Cosmic predetermină toate direcţiile creatoare în Numele
Maitreya. Numai cu acest semn veţi învinge. De aceea, atunci când Puterea Noastră fortifică o treaptă, piatra de
temelie stă neclintită. Apariţia obstacolelor se aşterne precum o cale a finalizării. Manifestarea sacră a activităţii
cosmice este încordată sub semnul unirii, de aceea Noi suntem în ascensiune fiind un Magnet puternic.
530. În Cosmos există o lege care prevede toate combinaţiile cele mai bune. Oare nu legea atracţiei pune în
mişcare particulele axate? Oare legea atracţiei nu este pusă în acţiune de către Raţiunea Superioară? Atunci când
oamenii vorbesc despre armonizare, ei nu pătrund decât foarte puţin în însăşi esenţa legii. Creativitatea cosmică
conţine în sine substanţa măreţei Materii Matrix. Atracţia este o proprietate adoptată pentru progresarea
Cosmosului. În aşa mod acţionează această lege pe toate planurile – şi în spirit, şi în materie. Temelia
construcţiei este consolidată pe manifestarea posibilităţilor mai bune, şi creativitatea spiritului se desfăşoară tot
după aceeaşi puternică lege. De aceea, atunci când creativitatea Cosmosului este încordată de către diferiţi
factori, trebuie să se înţeleagă că principalul impuls este dat de Raţiunea Superioară. Aşa se construieşte
Infinitul! Aşa se făureşte lanţul universal. Aşa se construieşte Cosmosul!
531. Totuşi, cine poate să reacţioneze la frumuseţea creaţiei cosmice? Totuşi, cine poate să simtă ceea ce este
superior şi să răspundă la toate manifestările pure ale Cosmosului? Vom spune: cel care comportă în sine toate
focurile superioare. Eu afirm că numai vibraţiile celor mai subtile energii pot dezvălui sferele superioare. De
În caiet: „de renaştere ardentă”.
În caiet, aici urmează: „Vibraţiile Aurelor Noastre unite sunt puternice. De aceea focurile Noastre fuzionează
într-o armonie superioară. Da, da, da! În baza discuţiilor voastre poate fi construită o treaptă luminoasă.
Creativitatea spiritului tău creează o spirală strălucitoare. <...> Astfel numele măreţei Tara şi al lui Guru se vor
afirma în viaţă. Astfel Cuvântul lui Maitreya va răsuna. Eu afirm, Tara şi Guru dau planetei treapta supremă a
evoluţiei. De aceea este atât de aprigă lupta distinsă! ” (13.04.30)
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aceea, pe planul pământesc, Purtătorul „cupei” este confirmarea Dreptului Cosmic. Spiritul care a ajuns să
cunoască puritatea focului creator, se poate distinge ca un conducător încordat; de aceea, cel care poartă în
„cupă” „Lotusul de Argint”, trezeşte cu vibraţiile sale acumulările din alţii. Creativitatea razei albe este înlocuită
cu iradierea „Lotusului de Argint”. Astfel, magnetul spiritului, cu adevărat, îi conduce pe cei care aspiră spre
cunoaştere.
532. Fiecare spirit aspirant se atrage spre temelia sa. Apariţia legăturilor karmice este bazată pe atracţie. Atracţia
spre temelia confirmată de Magnetul Cosmic se încordează printr-un impuls al focului creator – fiecare element,
fiecare atom, fiecare spirit. Magnetul Cosmic încordează fiecare atracţie karmică, de aceea toate relaţiile vitale
creează condiţii karmice. Condiţiile karmice se formează în baza principiului atracţiei. Şi atunci când
creativitatea vieţii nu este suficient înţeleasă, atracţia karmică capătă dimensiuni obişnuite. De aceea, în cazul în
care calea spiritului merge în pas cu Magnetul Cosmic, Magnetul Cosmic aduce spiritul afirmat la temelia sa. În
acest mod, legătura spirituală atrage spiritele apropiate. Această lege este imuabilă.
533. Legea karmică confirmă toate drepturile vitale şi cuprinde toate atracţiile karmice. De aceea, proprietatea
Magnetului Cosmic este implantată în fiecare temelie karmică. Manifestarea vieţii indică asupra dezvoltării
polarităţii. Fenomenul potenţialului de atracţie permite acceptarea spiritului apropiat, de aceea legile existente
menţionate vor aduce ceea ce este predestinat. Astfel, toate planurile au legile lor karmice.
534. Focul spaţial purifică scoarţa pământească. Apropiindu-se de sfera terestră, emanaţiile pure rarefiază
emanaţiile condensate. Acceptarea Agni-Yogăi va fortifica umanitatea în comuniunea conştientă cu Magnetul
Cosmic. De aceea, comuniunea cu focul spaţiului va da posibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor pământeşti.
Creativitatea Cosmosului afirmă cooperarea tuturor sferelor. Focul spaţial micşorează presiunea gazelor asupra
sferei65 pământeşti, de aceea s-a afirmat că atragerea focului spaţial va aduce umanităţii o treaptă mai bună.
Condiţiile se vor îmbunătăţi atunci când centrii se vor deştepta.
535. În aceeaşi măsură, sensibilitatea Agni-yoghinului, prin focurile sale, purifică straturile de acumulări. O idee
ardentă poate fortifica toate funcţiile superioare ale Agni-yoghinului. Numai focul purifică şi creează. Toate
manifestările superioare se încordează prin foc, de aceea termenul se apropie atunci când focul se dezlănţuie.
Noua treaptă, care decide cotitura umanităţii spre o nouă manifestare, poate fi dată numai în epoca decisivă şi
afirmată. De aceea, din moment ce lupta decisivă se adoptă înainte de venirea Epocii Maitreya, umanităţii i se
oferă experienţa ardentă.
536. Spiritualizarea adevărată conduce spiritul la purificarea ardentă. Fiecare aspiraţie ce duce spre purificarea
ardentă este afirmată de un impuls superior. Dacă impulsul vital îl îndreaptă pe om spre manifestare, centrii îl
conduc spre spirit-creativitate. În afară de aceasta, spiritul obţine iluminarea „ego”-ului său prin încordarea
focului. Fiecare energie axată îşi cunoaşte calea sa, supunându-se în mod conştient legii atracţiei. Transmutaţia
ardentă oferă o înţelegere extrem de subtilă a semnificaţiei focului cosmic şi dezvăluie esenţa focului creator.
De aceea cunoaşterea transmutaţiei ardente atrage spiritul spre calea iluminării nelimitate. În acest mod se
desfăşoară grandioasa activitate a focului.
537. Spiritul care se dedică consolidării marilor principii ale focurilor cosmice aduce umanităţii o măreaţă
treaptă a iluminării. De aceea, fiecare Stăpânitor aducea Lumina focurilor cosmice. Cu aceste raze trăieşte
umanitatea şi pe aceste trepte evoluţia înaintează. Focul spaţial ramplasează consolidările inacceptabile. Spiritul
care se consacră prosperării evoluţiei, oferă umanităţii „Lotusul” său strălucitor. De aceea doar Agni-yoghinul
superior cunoaşte calea iluminării şi focurile direcţionate sunt revelate66 umanităţii ca faruri călăuzitoare de
salvare. Da, da, da! Aşa Mama Noastră a Agni-Yogăi oferă umanităţii salvarea ardentă. Astfel Guru oferă
direcţia ardentă spre Frumuseţe. Eu Îi confirm în calitate de conlucrători pe cei axaţi spre o transmutaţie ardentă.
65
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În unul din caietele suplimentare: „asupra scoarţei pământeşti”.
În caiet: „şi direcţia focurilor este arătată”.
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538. Prin manifestarea Magnetului Cosmic este întemeiată o grandioasă viaţă. Trei planuri sunt revelate
umanităţii pentru consolidarea tuturor principiilor. Desigur, pe planurile superioare, spiritului îi este uşor să
aspire, însă polul inferior, cel pământesc, se stabileşte ca fiind calea decisivă. Spiritul poate arăta alegerea liberă
numai acolo unde Lumina şi întunericul se luptă. Alimentat cu emanaţiile energiilor, spiritul se poate afirma ca
o expresie a aspiraţiilor. Numai prin cufundarea în sfera pământului poate fi manifestată subtilitatea aspiraţiei
către sferele superioare. Creativitatea cosmică impune integritatea manifestărilor. Spiritul, compus din toate
energiile cosmice, trebuie să treacă în acest mod toate treptele cosmice.
Omul trebuie să treacă, într-adevăr, purgatoriul, în caz contrar, spiritul nu va ajunge în lumea predestinată, care
cuprinde toate sferele.
539. Numai în sferele67 în care umbra împăienjeneşte ochii, numai acolo spiritul poate căuta Lumina. Numai
acolo, unde umbra îi stă în spate, spiritul poate să-şi afle puterea. Numai acolo, unde umbra ascunde lumea
îndepărtată, spiritul poate manifesta puterea discernământului. De aceea, creşterea spiritului este accelerată cu
ajutorul obstacolelor. Din acest motiv, Agni-Yoga este dată ca fiind cea mai măreaţă şi mai justă cale. Iată de ce
cunoaşterea transmutaţiei va dezvălui toate posibilităţile. De aceea, atunci când experienţa ardentă i se adoptă
umanităţii, ofrandele ei sunt nelimitate.
540. Umanitatea se alimentează cu poftele sale. Atunci când spiritul răspunde ispitei poftelor date, treapta în
evoluţie se mărgineşte cu spaţiul vizibil. Axarea inversă a spiritului întemeiază treapta evoluţiei confirmate.
Două opoziţii întotdeauna se fortifică în mod reciproc. În timp ce o parte tinde spre stăpânirea vizibilului,
cealaltă parte tinde să pătrundă în invizibil. Astfel, în epoca reacţiei cosmice, umanitatea poate fi divizată în
servili şi în axaţi pe cooperarea cosmică. Astfel, planeta este locuită de sclavii avuţiilor şi de purtătorii focurilor
cosmice. Aşa luptă Purtătorii Noştri ai focurilor. Astfel, mâinile hrăpăreţe sunt sclave lipsite de spirit. Numai cei
axaţi spre Infinit pot percepe frumuseţea Existenţei.
541. Dacă poate fi confirmată o parte din focurile cosmice deja acceptate de umanitate, cum, deci, să nu
admitem creşterea focurilor arătate? Când, sub influenţa diverselor manifestări fizice, spiritul este supus
diferitor schimbări, cum atunci să nu admitem schimbările realizate de influenţa spiritului? Eu afirm că spiritul
transmută toate calităţile şi armonizează toate încordările. Căci transmutarea centrilor este încordată de focul
spiritului şi creativitatea centrilor este îndreptată spre asimilarea focurilor superioare. Fiind un recipient revelat,
inima preia curenţii tuturor energiilor cele mai subtile – în acest mod, curenţii armonizaţi sunt percepuţi în
corespundere cu capacitatea de percepere a „cupei”. De aceea68, curenţii percepuţi de centrul „cupei” corespund
energiilor superioare. Iar trimiterile energiei psihice sunt însoţite de sunet. Astfel, încordarea superioară
răspunde focurilor superioare. Astfel, spiritul creează neîncetat.
542. Pe Balanţa Cosmică sunt aşezate două cauze principale ce fortifică ordinea cosmică. Fiecare cauză
consideră ca necesară reorganizarea lumii. În funcţie de substanţă, sunt încordate efectele cauzelor cosmice.
Într-un asemenea mod, pe Balanţa Cosmică se află evoluţia lumii şi obstacolul tenebru. Astfel, când lumea se
reorganizează, partea tenebră creează barierele sale. Să vedem cum, de-a lungul mileniilor, s-au afirmat forţele
pentru manifestarea scopurilor universale. Atunci când Purtătorii Luminii consolidau manifestarea Preceptului,
potenţialul străduinţei Lor alimenta aspiraţia umanităţii. Atunci când fenomenul perseverenţei despotismului
cuceritorilor se întemeia prin legea egotismului, omul se cufunda în sfera mărginirii, iar întunericul îl îndrepta
pe om spre autodistrugere. De aceea abnegaţia Stăpânitorilor călăuzeşte cu înflăcărare umanitatea. Principiul
autodistrugerii impune următoarea treaptă a evoluţiei. Aşa se purifică calea lumii. Astfel, deasupra tuturor
efectelor, străluceşte temeritatea, iar calea autodistrugerii duce spre sferele inferioare. Astfel, chiar şi întunericul
întăreşte treptele Luminii.
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În caiet: „numai în sfera”.
În caiet: „dragă Svati”.
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543. În acest mod, spiritul ce tinde spre autoafirmare pe o cale ilicită îşi asumă o karma grea. Toate cele asumate
nelegitim impun o treaptă grea. De aceea conştiinţa trebuie să avanseze până la înţelegerea şi acceptarea
cooperării prevăzute. Atunci când principiul orgoliului suprimă cele mai elementare concepte, cum e posibil să
se ajungă la înţelegerea Învăţătorului? Creativitatea spiritului este de neconceput fără principiul Ierarhiei.
544. Magnetizarea spaţiului se produce prin toate atracţiile focului. Razele aştrilor sunt cele mai puternice
atracţii confirmate. În afară de aceste forţe, magnetizarea este susţinută de atracţia bilaterală. De aceea
proprietatea de magnetizare se manifestă prin creativitatea reciprocă. Astfel, în Cosmos, toate energiile creează
prin magnetizare reciprocă. Energia axată şi energia receptoare depind de potenţialul atracţiei şi, atunci când
afinitatea este mare, combinaţia va fi una pură. În acest mod, spiritul ce receptează oferă energiei calitatea de
axare. De aceea, doar calitatea magnetizării produce un efect. Iată de ce calea infinită este luminată de puterea
magnetizării69.
545. Acumulările oamenilor creează o reţea care încercuieşte umanitatea cu apariţia negaţiilor. Reţeaua de
negaţii, manifestată şi consolidată, e ca un văl de nepătruns. În această reţea se înfig săgeţile sferelor identice.
Aşa se formează sferele ce înconjoară planeta. Creativitatea Cosmosului într-atât de mult depinde de atracţia
energiilor identice, încât toate formaţiunile se afirmă prin legea atracţiei. Legea Luminii este atât de magnifică,
încât transmutaţia razelor încordează curenţii necesari. De aceea Lumina înghite întunericul şi reţeaua ce
înconjoară planeta poate fi rarefiată de către un curent de raze. Lovitura razei peste vălul întunecat constituie
ritmul Cosmosului. Cu acest ritm sunt edificate treptele evoluţiei. Astfel, lumea este afirmarea transformării
revoluţionare, iar energia cosmică bate la uşa ritmului mondial.
546. Atunci când spiritul se cufundă în întunericul negaţiilor, el întrerupe toate manifestările de legătură. Karma
este atât de vertiginoasă, încât ispăşirea este impusă de legea dată a Magnetului Cosmic 70. De aceea, atunci când
spiritul îşi construieşte treptele ascensiunii, negaţiile trebuie să fie nimicite.
547. Conştiinţa atracţiei încordează spiritul axat spre principiul focului. Atunci când spiritul contactează
principiul ardent, el se asezonează cu puterea Magnetului Cosmic. Fiecare atingere a firelor ardente aduce o
legătură cu lumile superioare. Numai principiul conştiinţei poate oferi frumuseţea lumilor superioare. Atunci
când Noi vorbim despre lumile superioare, trebuie să fie manifestată înţelegerea fiecărei subtilităţi. Creativitatea
încontinuu atrage pentru perfecţionare toate elementele superioare. Astfel, spiritul se poate axa spre evoluţia
perfecţionării. Când spirit-discernământul va atrage elementele subtile, atunci umanităţii îi va putea fi dezvăluit
simbolul Existenţei adevărate. Aşa vom construi calea în Infinit!
548. Din toate principiile ce duc spre lărgirea conştiinţei, principiul Ierarhiei este cel mai puternic. Fiecare
progres vădit este creat în baza principiului conceptului Ierarhiei. Încotro se poate îndrepta spiritul fără Mâna
Călăuzitoare? Încotro se poate întoarce privirea, iar inima la cine poate apela fără Ierarhie, atunci când
dătătoarea Mână a Ierarhului afirmă direcţia destinului, când Mâna Ierarhului axează termenul cel mai favorabil
şi energiile superioare capătă cele mai de încredere Înfăţişări? De aceea, sămânţa spiritului este înzestrată cu
raza cosmică a Ierarhului. Când cel mai superior71 principiu conţine în sine potenţialul focului, atunci focul pur
În una din cărţile personale aici urmează semnul „de inclus”: „Magnetizarea spiritului se poate afirma doar
prin atracţie reciprocă. În aşa mod, Magnetul spiritului încordează două particule înrudite. Cât de putin îşi dau
oamenii seama despre Magnetul spiritului! Fiecare Magnet se încordează prin foc pur. De aceea la baza fiecărui
sentiment curat stă Magnetul spiritului. Numai axarea spre magnetizare duce la fuziunea Cosmică. În acest mod
se adună Raţiunea Cosmosului. Atunci când spiritul respinge magnetizarea trimisă, se produce o manifestare a
exploziei. De aceea spiritul, Purtătorul focului, răspunde tuturor legilor cosmice. Cu adevărat, conţinutul
acumulat în „Cupă” dă Magnetului tensiune. Aşa, dragă Svati, Noi creăm nelimitat, şi Magnetul spiritului este
atât de puternic. Astfel Magnetul inimii poate străluci în focul finalităţii”. (22.04.30)
70
În caiet: „Karmic”.
71
În unul din caiete: „cel mai puternic”.
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al spiritului Ierarhului se adoptă ca fiind principiul suprem. Aşa îi vom ţine minte pe Conducătorii Noştri
spirituali72. Aşa vom respecta legea Ierarhiei!
549. Cel mai greu umanitatea admite legea Magnetului Cosmic, deoarece spiritului îi este greu să accepte calea
energiei universale. Fluctuaţia spiritului creează un făgaş deosebit73 şi, în loc de o axare universală, spiritul
creează doar o pagină vizibilă.
Atunci când omul este atras de către Magnetul Cosmic, toate legile universale fortifică menirea
spiritului. De aceea alăturarea la Magnetul Cosmic separă spiritul de înţelegerea mărginită a „ego-ului”. Astfel,
cercul axat de Magnetul Cosmic întemeiază viaţa în baza principiului Binelui General. Astfel, aspiraţia
superioară conduce la energia universală. De aceea stimularea poftelor personale nu duce spre energia
universală. Doar conştientizarea Magnetului Cosmic va deschide calea spre Infinit!
550. Esenţa Magnetului Cosmic pune în practică toate aspiraţiile. Numai conştientizarea atracţiei va oferi74
legătura karmică completă. Principiul de atracţie ne obligă la aspiraţie. De aceea spiritul care ştie legătura sa
karmică îşi asezonează aspiraţia cu frumuseţe75. În acest mod, spiritul axat spre unire realizează Imperativul
Cosmic. De aceea, fuziunea cosmică se asezonează cu foc pur. Astfel, creativitatea Cosmosului confirmă legea
finalităţii realizate. La asta ne îndeamnă legea76.
551. Baza transmutaţiei depinde de sine-activitate. Spiritul care simte toate tensionările cosmice tinde spre
perceperea curenţilor. Transmutaţia depinde de aspiraţia spiritului spre consunare. Numai tensiunea cosmică
poate atrage spiritul spre transmutare. Numai spiritul care a perceput puterea atracţiei poate consuna. De aceea,
atunci când magnetul încordat al spiritului manifestă sine-activitate, centrul „cupei” înfăptuieşte o afirmare
cosmică. În acest mod, un spirit sensibil răspunde rezonanţei curenţilor cosmici. De aceea, atunci când
transmutarea se încordează prin sine-activitate, centrul „cupei” consună. Creativitatea spiritului depinde de
creativitatea focului.
552. Centrul „cupei” adună toate firele creatoare, de aceea fiecare vibraţie cosmică se reflectă asupra „cupei”.
Multe aspiraţii indispensabile trebuie să manifeste spiritul, pentru a primi vibraţii de răspuns. Atunci când
centrul „cupei” poate înfăţişa toate vibraţiile de răspuns ale focurilor cosmice, creativitatea sine-activităţii este
cu adevărat enormă. De aceea, acest centru trebuie să fie ocrotit cu ajutorul unui moderator77. Iată de ce
sănătatea trebuie să fie păzită atât de mult.
Curenţii magnetici sunt foarte încordaţi. Fenomenul este încordat spre ramplasarea centrilor planetari.
Are loc reorganizarea lumii, de aceea proximitatea timpului Nostru poate fi simţită.
553. Temelia atracţiei este încordată de toate manifestările vitale. Astfel, atunci când viaţa creează treptele sale,
poate fi fixat începutul învederării temeliei. Din toate temeliile, cea mai puternică este temelia focului. Din toate
temeliile, cea mai grea este temelia limitării egotismului. Simbolul focului uneşte toate principiile. Simbolul
limitării este cercul mic al conştiinţei. De aceea viaţa adună energia universală prin intermediul focului creator.
Umanităţii îi sunt date toate firele energiei universale, iar temelia vieţii poate construi doar printr-o atracţie
ardentă. În acest mod răsună măreaţa temelie a Existenţei.
În caiet: „De aceea îi vom ţine minte pe Conducătorii Noştri ai spiritului – Tara şi Guru – da, da, da!”
În unul din caiete: „specific”.
74
În caiet: „oferă”.
75
Spre ce tinzi – cu aceea şi te vei uni. În cazul dat, asezonarea aspiraţiei sale cu ceva frumos şi înălţător apropie
şi fortifică legătura cu Învăţătorul (n.t.).
76
În caiet, această frază lipseşte. În unul din caietele suplimentare, fraza este dată astfel: „Aşa, draga Mea Svati,
legea cheamă!”
77
Moderatorul este un înveliş ori o membrană din energie psihică, cu care Învăţătorul acoperă centrii deschişi,
pentru a scădea acuitatea receptivităţii lor în perioadele primejdioase de încordare. Fără moderator se poate
produce o aprindere a centrilor, care ar conduce la o ardere, în rezultatul căreia ar surveni o moarte ferventă
chinuitoare. [14]
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554. Fiind de natură străină, mintea omului îşi limitează temeliile, renunţând la temelia energiei universale!
Fiecare dintre cei care îşi impun limite, confirmă faptul separării sale de Magnetul Cosmic. Numai principiul ce
reprezintă unirea energiei universale poate crea viaţă. Iată de ce fiecare încordare duce la armonizare doar dacă
la baza ei se află energia universală. De aceea, atunci când strămutarea este atât de mare, centrii cosmici sunt
gata să se aprindă. Astfel, seminţele Noastre stau pe temelia energiei universale. Astfel, temeliile ardente
întemeiază Epoca Maitreya.
555. Atunci când ritmul creator loveşte asupra firmamentului pământesc, bineînţeles, rezistenţa se încordează.
Fiecare astru este atât de puternic, încât razele lui ajung până la firmamentul pământesc. Fiecare manifestare
cosmică provoacă rezistenţa energiilor. În timpul reorganizării lumii, aspiraţia cosmică se transmite umanităţii.
De aceea se evidenţiază foarte clar două direcţii cosmice. Călăuzirea de către Principiul Luminos atrage toate
elementele necesare. Garanţia se află în Magnetul Cosmic. Călăuzirea de împotrivire este înglobată în tendinţa
spre distrugere. Astfel, garanţia Magnetului Cosmic construieşte viitorul.
556. Atunci când creaţia cosmică este încordată, se fortifică înţelegerea reorganizării lumii78. De aceea, fiecare
efort creator întâlneşte o împotrivire. De aceea, fiecare axare are opoziţia sa. Astfel, sarcinile Noastre merg în
pas cu Magnetul Cosmic. În acest mod, Preceptele Noastre construiesc viitorul. De aceea Vom Spune: Maitreya
creează cu Magnetul Cosmic. Astfel, toate opoziţiile duc spre victorie. Cu adevărat, atunci când Magnetul
Spiritului Meu prezintă Pământului un Magnet identic, victoria poate fi confirmată. Aşa vom ţine minte 79,
Magnetul e dublat!
557. De unde, deci, se ia axarea spre Magnetul Cosmic? Doar corelaţia energiilor se afirmă prin atracţie. De
unde, dar, provine eterogenitatea şi atracţia diferitelor energii? Afirmarea formelor se poate produce doar prin
proprietăţi diferite. Adevărata manifestare cosmică are loc doar atunci când proprietăţile eterogene tind spre
creaţie, aşa are loc o adevărată manifestare cosmică. Puterea atracţiei acţionează doar atunci când forţa
polarităţii este confirmată. În acest mod, pe toate planurile se creează polarităţi afirmate. Astfel, spiritul care
acţionează din propriul îndemn atrage forţa Magnetului Cosmic. În acest mod, definitivarea gândului atrage
evoluţia necesară. Astfel, fenomenul inimii reprezintă o vibraţie constructivă. Astfel, baza creativităţii o
constituie deşteptarea vibraţiei inimii.
558. Doar nu manifestarea insensibilităţii este cea care poate susţine Cosmosul! Şi nu măsura pasivităţii poate
făuri! Şi nu încorporarea într-un singur înveliş poate crea! De aceea, Voi Spune: numai cheia inimii şi
temeritatea uitării de sine dau viaţă vibraţiei. Numai axarea sine-activităţii poate dezvolta sensibilitatea
percepţiei. De aceea spiritul plin de căutări poate deveni capabil de ascensiune. Numai 80 vibraţia inimii creează,
numai prin vibraţia inimii e posibil de a crea. În magnetul inimii se află o putere extraordinară. Cu el noi
căutăm, cu el noi creăm, cu el noi găsim, cu el noi atragem. Asta o vom ţine minte, asta o Declar. Astfel,
vibraţia magnetică a adunat toate revelările creatoare. În acest mod, conlucrătorii Noştri apropiaţi, acceptând
frumuseţea Învăţăturii, se vor întări prin vibraţie magnetică.
559. Karma adună direcţiile ce sunt adaptate pentru îmbunătăţirea stabilită. Atunci când spiritul îşi încordează
starea sa de avânt, fenomenul transmutaţiei poate dezvolta cele mai bune posibilităţi. Numai adaptarea la linia
karmică va da o temelie cosmică consolidată. Astfel, karma şi aspiraţia oferă umanităţii impulsuri vitale. Numai
în acest mod, ghidarea karmei conduce spre treapta Existenţei. De aceea, atunci când omul este conştient de
puterea karmei şi se îndreaptă spre descoperirea celor mai nobile aspiraţii, calea sa continuă împreună cu
În propoziţie este adăugat cuvântul „lumii” în baza înscrierii în unul din caietele suplimentare.
În caiet: „dragă Svati”.
80
În caiet: „Astfel”.
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energia universală. Astfel, energia universală atrage aspiraţiile creatoare81, astfel, se construieşte viitorul şi
Infinitul.
560. Karma misiunilor neînţelese apasă greu. Atunci când sarcina se impune ca o tendinţă spre Lumină,
manifestarea tendinţei este marcată ca o lege a Magnetului. De aceea, cei care au înţeles semnificaţia karmei, se
pot afirma prin Garanţia Noastră. Astfel, cei care au acceptat temeliile karmei, pot acţiona în concordanţă cu
acestea. Numai fiind înţeleasă, Garanţia poate accepta toate aspiraţiile. Astfel, karma ce o ghidează pe
Urusvati82 spre lumile superioare este treapta supremă.
561. Reorganizarea lumii încordează toate vârtejurile axate. Fiecare reorganizare invocă lovituri ale ritmurilor
cosmice. Ritmul Roţii Vieţii este atât de puternic, încât contracararea lui nu se poate afirma. Vârtejul cosmic
încordează toate contracarările, dar puterea Raţiunii absoarbe forţele generate de contracarare. Astfel,
îngrămădirile sunt înlăturate de ritmul vârtejurilor cosmice.
562. Reorganizarea lumii încordează toate forţele celor întunecaţi. Fiecare val al evoluţiei încordează forţele
intenţiilor stagnante. Atunci când lumea se împarte în forţe ale Luminii şi ale întunericului, pot oare să nu se
nască posibilităţile ancorate? Creativitatea Cosmosului este încordată în luptă. Lupta se desfăşoară pe toate
planurile. Iată de ce, cele mai apropiate Nouă manifestări sunt revelate mai întâi ca forţe ce intensifică acţiunile
de contracarare. De aceea, Voi Spune: predestinarea se va împlini, se va împlini ceea ce a fost menit. Aşa
trebuie să păstrăm bucuria faţă de viitor. Aşa vom întări victoria.
563. Principiul ramplasării este impus de Magnetul Cosmic. Fiecare schimb încordează noi energii şi fiecare
gând spaţial dă naştere unei noi posibilităţi, de aceea, atunci când ramplasarea este impusă de forţele care se
trec, sfârşitul acestor forţe poate fi observat cu adevărat. Aşa, înainte de apariţia noii rase, vechile temelii se
ruinează. De aceea, fiece rasă care se trece, se încordează pentru a învinge sosirea (noii rase – n.t.). În acest mod
se înfăptuiesc ramplasările cosmice.
564. Impulsul forţelor care se trec cheamă din spaţiu toţi curenţii identici. Iată de ce fenomenul schimbării care
se apropie încordează atât de mult toate straturile inferioare. De aceea, pentru a fortifica ceea ce a fost menit,
trebuie să fie creată o spirală axată. De aceea, noua rasă se adună sub semnul victoriei. De aceea, treapta
finalizării arătate se încordează prin sosirea termenului.
565. Tulburarea echilibrului se resimte în toate manifestările planetare. O singură energie care a dereglat
echilibrul cosmic atrage o altă direcţie. De aceea legătura dintre energii este stabilită de legea atracţiei. Astfel,
fiecare energie ce răspunde unei noi axări dă viaţă printr-o atracţie corespunzătoare. În acest mod sunt legate
între ele atât de strîns evenimentele şi fenomenele spaţiale. De aceea, impulsul Nostru creator se încordează prin
aceleaşi energii ardente. Aşa, atunci când aştrii au impus unei ţări o pagină determinată, toate energiile
acţionează. Astfel, crearea unei căi infinite este încordată de către focul cosmic.
566. Atunci când dezechilibrul capătă o formă îndreptată spre explozie, toate planurile celor întunecaţi se
spulberă. Explozia care devine posibilă încordează toate preconizările celor cuprinşi de spaimă, de aceea se zbat
cu atâta încordare cei83 care se duc.
567. Termenul strămutării încordează toate focurile. Focul cugetului este atras în transformarea revoluţionară.
Focul spiritului încordează energiile neasimilate. Focul inimii încordează sferele revoltei, orientate spre forţa
transformării revoluţionare. De aceea, atunci când creativitatea Cosmosului întâlneşte un obstacol, se creează un
nou făgaş. De aceea, Fraţii Noştri făuresc împreună cu Magnetul Cosmic. Veţi învinge doar împreună cu noi!
În caiet: „toate aspiraţiile creatoare”.
Este inclus numele Urusvati în baza înscrierii din caiet.
83
În caiet: „Englezii ce se duc”.
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568. Cu ce oare îşi acopă umanitatea bolta sa? Stratul cel mai gros este sfera egotismului. Cea mai mizerabilă
sferă este viermele invidiei. Cea mai nocivă sferă este îngâmfarea. Aceste sfere distrug familiile, statele,
bisericile şi toate societăţile. Cu toate acestea, Cosmosul cheamă spre cooperare. Schimbarea ce urmează să aibă
loc poate distruge acumulările umane întărite, însă fiecare coparticipant la aceste acumulări poartă karma
planetară. Creativitatea umană se reduce la distrugere. Spiritul axat spre Inifinit co-participă la cooperarea
cosmică.
569. Cum este înţeles conceptul păcii de conştiinţa umană? Temeliile sunt false şi reprezintă o confirmare a
unei direcţii samavolnice. Când Stăpânitorul a spus că nu pace aduce pe Pământ, ci spada, nimeni nu a înţeles
marele Adevăr. Această spadă este purificarea spiritului prin foc! Poate fi manifestată oare purificarea, fără a
zdrobi? Poate fi purificată oare aspiraţia, fără a nimici gunoaiele? Poate fi manifestată oare izbânda fără un efort
perseverent al spiritului? Numai spada ce zdrobeşte egotismul iniţiază spiritul în lumea superioară. Cine se
bazează pe o pace falsă, îşi construieşte, cu adevărat, autodistrugerea. Astfel, porunca Stăpânitorului despre
spadă oferă imaginea purificării.
570. Cât de mult consună cuvintele inimii Urusvatei Noastre84 despre motivele ascunse! Cât de important este să
conştientizezi cu luciditate şi detaşare imboldul spiritului! Trei trăsături vor ajuta să fie conştientizat potenţialul
imboldului: capacitatea de a fi cinstit, capacitatea manifestării uitării de sine şi capacitatea de a sluji.
Manifestarea fiecăreia din acestea îi va oferi spiritului o spadă împotriva egotismului. Dar nu mâna încordării
karmice, ci mâna sine-acţiunii îi va oferi spiritului această spadă strălucitoare. Aşa vom ţine minte focul ce dă
imboldului încordare. Fie ca, în acest mod, spiritul egotismului să se apropie de transmutaţia ardentă. Astfel,
Tara85 arată calea spre o activitate ardentă de sine stătătoare. Astfel, Guru86 desemnează calea spre o acţiune
ardentă. Da, da, da!
571. Ramplasarea cosmică creează o confluenţă încordată. Lovitura cosmică dă naştere unei axări ce nu poate fi
oprită. De aceea, torentul, provocat de evenimente, indică răspunsul maselor. La chemarea Magnetului Cosmic
răspund toate sferele ce reverberează. De aceea, atunci când chemarea Magnetului Cosmic se încordează,
încordarea maselor duce spre transformare. Astfel, creativitatea Magnetului atrage toate axările.
572. Cea mai exactă aplicare a spadei afirmate a spiritului poate înlătura barajele. Atunci când un gând
înflăcărat încordează spiritul, atracţia diverselor energii este inevitabilă. De aceea spada spiritului răpune şi
creează, de aceea spada spiritului adună şi sfărâmă manifestările imperfecte. În acest mod, spada spiritului se
încordează cu Magnetul Cosmic.
573. Spada de foc a spiritului este baza tuturor manifestărilor ardente. Creativitatea Agni-yoghinului conţine
potenţialul acestor energii. Creativitatea spiritului conţine aceste energii. Astfel Confirm marele proces al
creativităţii spiritului Mamei Agni-Yoga. Aşa, Urusvati, Noi venerăm focul transformator al spiritului tău. În
acest mod creează focul centrilor. Învederarea torentului ardent a fost lăsată de Stăpânitor ca moştenire fiicei
Sale87. Aşa apare în viaţă moştenirea sacră.
574. Pentru o combinaţie creatoare este necesară concordanţa dintre forţe. Numai atunci când conştiinţa umană
e capabilă de a detecta o vibraţie cosmică, forma se poate afirma. În spaţiu există toate combinaţiile cosmice
predestinate, şi conştiinţa umană trebuie să pătrundă în energiile extrem de subtile. Fiecare gând ia naştere din
contactul cu rezervorul spaţiului. Astfel, cea mai imediată sarcină a omului constă în a trezi în conştiinţa sa
sensul cooperării cu Magnetul Cosmic.

În baza înscrierii din caiet, sunt incluse „Urusvatei Noastre”.
În caiet: „Aşa arată Tara Urusvati”.
86
În caiet: „Aşa indică luptătorul Nostru F[uiama]”.
87
Cuvintele „fiicei Sale” sunt adăugate în baza înscrierii din caiet.
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575. Numai atunci când conştiinţa va percepe cursul Magnetului Cosmic, va fi posibil de a consolida ceea ce a
fost predestinat. Numai atunci când omul va începe să înţeleagă direcţia Magnetului, va fi posibil de a stabili o
nouă treaptă. Astfel, atunci când Noi direcţionăm spre o nouă treaptă, cursul naţiunilor este încordat de
Magnetul Cosmic. Epoca purificării se apropie, este adevărat! Magnetul Cosmic creează viitorul. De aceea,
progresarea este inevitabilă, şi numai conştiinţa lărgită poate merge împreună cu acest curs, cuprinzând toate
perturbările creatoare88. În felul acesta, toţi curenţii încordaţi creează o nouă treaptă. Astfel, fenomenul
impetuozităţii cuprinde ţările. Axările spre construire şi distrugere balansează planeta. În acest mod, canalizarea
acţiunilor Noastre merge în pas cu Magnetul Cosmic.
576. Atunci când omul a devenit o jucărie a destinului, şi-a ales el însuşi soarta sa. Atunci când omul a dat
dovadă de supunere dorinţelor aprige de proprietate, ego-ul egotismului i-a stopat dezvoltarea. Omul a devenit
rob al forţelor întunecoase, de aceea spada purificării este inevitabilă. Dezvoltarea conştiinţei încordează toţi
centrii. În faţa spadei de purificare se trezeşte aspiraţia.
577. Construirea Cosmosului este încordată, de aceea încordarea popoarelor este atât de impetuoasă. În
creativitatea cosmică fiecare ţară reprezintă o coardă. Cum focul subteran întotdeauna uneşte centrii, la fel şi
evenimentele unesc toate ţările. Toate popoarele manifestă acum o încordare sub presiunea Magnetului Cosmic.
Înainte de catastrofă, popoarele simt forţa ramplasării. Este o perioadă foarte importantă, se nasc evenimentele.
Astfel, încordarea timpului poate crea o nouă treaptă. Vremurile sunt foarte grele. Întotdeauna, înainte de a veni
Lumina, orizontul este acoperit de întuneric.
578. Popoarele îşi construiesc soarta în baza principiului activităţii de sine stătătoare. Fiecare ţară îşi creează
propriile principii în jurul seminţei sale. Astfel, fiecare ţară acţionează, încordând diferite energii. Creativitatea
lipsită de principiile superioare creează karma de distrugere. Paraziţii care storc din copaci toată vlaga atrag
asupra lor karma exterminării. De aceea, atunci când legea Noastră proclamă cooperarea, trebuie să se ştie că,
fără acest principiu, nu poate fi creată o treaptă mai bună.
579. Atunci când popoarele făuresc un nou viitor, energiile se adună cu puterea spiritului. Atunci când puterea
se axează spre instaurarea Dreptului Cosmic, forţa care se trece încordează toate mrejele. Vremurile grele
întotdeauna descoperă noi posibilităţi, de aceea Dreptul Cosmic îşi făureşte făgaşele sale.
580. Fiece formă cosmică se afirmă prin încordarea sa karmică. Atunci când stihia focului distruge o apariţie pe
planetă, acest loc trebuie să se reînnoiască prin foc. Atunci când stihia apei înghite pământul, înseamnă că locul
trebuie să fie curăţat. În acest mod schimbarea cosmică trebuie să încordeze noi sfere de acţiune. Bineînţeles,
performanţele umane trebuie verificate în mod minuţios, deoarece faptele omeneşti îl duc pe om la destinul său.
Astfel, şi stihia focului, şi stihia gândului, şi faptele umane canalizează karma planetară. Astfel, noi axăm
umanitatea spre o treaptă mai bună.
581. Atunci când se apropie noua karmă, se afirmă o treaptă mai bună în avansarea evoluţiei. Toate treptele noi
s-au afirmat ca ascensiune. Iată de ce doar mâna omului ameninţă afirmarea revelată de Cosmos. Doar mâna
omului acţionează în contradicţie cu predestinarea sa. De aceea, tendinţa spre regenerare trebuie să pună în
mişcare popoarele. Cu adevărat, în faţa noastră se afirmă schimbările. Astfel, Lumina învinge întunericul. Eu
Afirm!
582. Popoarele caută revelările focurilor cosmice. Numai axarea cosmică va da formula necesară. Numai
încordarea cosmică va da formula necesară. De aceea, atunci când forţele popoarelor caută aceste revelări,
conştiinţa se îndreaptă spre Magnetul Cosmic. În acest mod evoluţia îşi ridică treptele sale. De aceea treptele
Aici în caiet urmează: „În acest mod, Tara Noastră Urusvati şi Guru sunt Conducătorii predestinărilor
Cosmice, da, da, da!”
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ascensiunii se încordează de Magnetul Cosmic. Cel care merge împotriva Magnetului Cosmic, fortifică un val
contrar. Astfel, atunci când axarea spre Magnetul Cosmic creşte, treapta evoluţiei se apropie.
583. Bineînţeles, în Cosmos, orice perturbare determină un lanţ al altor perturbări şi creează următoarea treaptă.
De aceea, sub influenţa unui avânt puternic, popoarele trebuie să pornească. Este o perioadă de timp foarte
responsabilă. Ramplasările cosmice intră în forţă, de aceea Lumina luptă cu întunericul. De aceea, atunci când
forţele popoarelor se încordează, scânteile spiritului creează precum scânteile de foc. Aşa simte schimbarea
fiecare spirit sensibil.
584. Îmbinarea energiilor cosmice se încordează de către focul axat. Fiecare pulsaţie vitală conţine în sine o
apariţie a scânteii de foc. Fiecare pulsaţie vitală axată este planificată de Magnetul Cosmic. La fel şi pulsaţia
gândului se încordează prin foc89. Câte gânduri rătăcite umplu spaţiul! Spaţiul vibrează prin gânduri. Gândurile
vibrează prin curentul spiritului, şi se poate spune că apariţia lor prevesteşte creaţia cosmică. Toate gândurile
prevestitoare trebuie să vibreze astfel, prin focul spiritului. În acest mod, gândul lipsit de vibraţia spiritului este
un fenomen al stagnării90. Doar vibraţia spiritului poate construi.
585. Cât de măreaţă este legea vibraţiei inimii! Cât de măreaţă este legea unirii! Cât de măreaţă este legea
spiritului şi a conştiinţei!91 De aceea, atunci când puterea unirii începe să se afirme, forţele contrare se
încordează. Înfăţişarea Luminii se apropie. Se va împlini ceea ce este predestinat – asta o Confirm!
586. Aspiraţia spiritului încordează curajul, asezonându-l pe om cu energia focului. Puterea voinţei îi oferă
omului cea mai dârză şi armonioasă treaptă spre frumuseţe. Frumuseţea capătă o formă consolidată doar atunci
când construieşte spiritul. De aceea, atunci când puterea curajului încordează creativitatea, rezultatul corespunde
frumuseţii. De aceea Vom Spune: doar în corespundere cu Magnetul Cosmic poate fi creată o formă a
frumuseţii. Astfel, fiecare mişcare populară, încordată prin puterea spiritului, oferă o nouă treaptă a evoluţiei.
De aceea, frumuseţea încordării corespunde frumuseţii creativităţii Magnetului. Toate imperativele cosmice
corespund frumuseţii. Astfel, calea spre Infinit cheamă spre frumuseţe!
587. Cine merge alături de Fraţii umanităţii, nu se poate cufunda în negura incertitudinii. Cine merge cu Fraţii
umanităţii, se încordează prin puterea Magnetului Cosmic. Cine merge cu Fraţii umanităţii, trece hotarele întrun mod necunoscut. Cine merge cu Fraţii umanităţii, se încordează prin curajul spiritului. Cine merge cu Fraţii
umanităţii, poartă în spiritul său o spadă invulnerabilă, iar în aura sa – o reţea rezistentă. Aşa vom ţine minte.
Câte săgeţi vrăjmaşe a rupt Mâna Mea! Astfel, neîncetata luptă eternă încordează impulsul vieţii. Astfel, lupta
continuă, iar forţele care se epuizează, se încordează prin axarea spre distrugere.
588. Simţul-cunoaşterea încordează toate manifestările supreme. Garanţia este confirmată doar atunci când firea
omului dă dovadă de simţ-cunoaştere. Când sensibilitatea spiritului primeşte toate energiile trimise de conştiinţa
centrului, când spiritul poate percepe răsunetul Cosmosului, atunci, cu adevărat, simţul-cunoaşterea poate fi
adoptat. Agni-yoghinul aprinde făcliile spiritelor sensibile.
589. Sensibilitatea percepţiei Agni-yoghinului este atât de subtilă, încât indică cel mai subtil răspuns.
Subtilitatea simţului-cunoaştere axează spiritul spre sferele superioare; precum nişte aripi, simţul-cunoaşterea
înalţă spiritul. Ca un suflu ardent hărăzit se avântă spiritul Agni-yoghinului. De aceea, Mama Noastră a AgniYogăi creează cu înflăcărare92. În epoca Maitreya, orice realizare a focului se obţine prin încordare. De aceea,
În caiet şi în prima ediţie: “La fel şi gândul pulsaţiei se încordează prin foc”. În propoziţie sunt introduse
modificări ce corespund după sens cu ediţia în limba engleză: „So also, thought is strained into pulsation by Fire”.
(“La fel şi gîndul este îndreptat în pulsaţie de către Foc”).
90
Fenomen de insensibilitate, lipsit de viaţă ( n.t.).
91
În una din cărţile personale, aici urmează fraza: „La îmbinarea particulelor unui atom, măreaţa lege vibrează.”
92
În caiet, aici urmează: „De aceea al Nostru Agni-yoghin F[uiama] creează înflăcărat”.
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fiecare acţiune propulsată are la baza sa focul. Astfel, conlucrătorii Noştri cei mai apropiaţi creează ardent.
Atunci când Noi spunem ardent/înflăcărat, aceasta înseamnă încordat, înseamnă pe cale superioară, înseamnă
cu spirit pur, înseamnă manifestând frumuseţe, înseamnă prin a înţelege Binele General, înseamnă fără interes
personal, înţelegând ce este Binele General, înseamnă fără egotism, vom încheia – înseamnă aplicând
Învăţătura.
590. Prin subtilitatea sa, spiritul este încordat în căutare de comunicare cu manifestările cosmice. Fiinţa pătrunsă
de căutarea comunicării cu sferele superioare se îndreaptă către imperativele cosmice. Fiecare energie se
încordează prin pârghia focului. Pentru umanitate, această pârghie este implantată în creativitatea spiritului.
Atunci când spiritul, în avântul său, simte Imperativul Cosmosului, el îndeplineşte legea Raţiunii Cosmosului.
Cât de luminos exprimă Agni-yoghinul înflăcărat comunicarea cu sferele superioare! Spiritul care este purtător
al focului cunoaşte puterea comunicării, de aceea, atunci când energia universală se apropie, spiritul înflăcărat
ştie termenul. Imperativul Raţiunii Cosmice asezonează spiritul cu sensibilitate şi îi transmite fiecare mişcare
cosmică, iar spiritul sensibil creează cu sferele superioare un suflu de foc. De aceea, fie ca torentul de foc să ia
locul imobilităţii apăsătoare!
591. Torentul ardent pătrunde în toate sferele. Spiritul înflăcărat pătrunde în toate sferele. De aceea, atunci când
în fruntea iniţiativelor se află un spirit înflăcărat, se afirmă victoria. Fiecare imperativ al focului este transmis
printr-un spirit înflăcărat. De aceea, spiritul înflăcărat cunoaşte afirmarea Cosmosului93.
592. Legea cuprinderii este confirmată de către toate iniţiativele. Când creativitatea cosmică se încordează prin
aspiraţii, atunci legea cuprinderii stabileşte toate formulele. În creativitatea cosmică, tezaurul conţine toate
manifestările energiilor. În creativitatea spirituală, „cupa” se umple cu aceleaşi energii, de aceea tezaurul
spiritului trebuie să conţină toate energiile. Astfel, legea cuprinderii constituie impulsul creator esenţial. Din
„cupă” sunt revelate toate legile creatoare. În „cupă” se adună toate manifestările cosmice, de aceea îmbogăţirea
„cupei” duce la realizarea tuturor planurilor cosmice. Astfel, temeliile sunt adunate în „cupă” şi fiecare energie
poate fi un creator. Astfel, creativitatea se formează prin legea cuprinderii.
593. Spiritul care a înglobat toate conceptele, este liber de robia prejudecăţilor. Spiritul care a cuprins conceptul
binelui, îmbrăţişează toate manifestările necesităţilor umane. Doar cel care a cuprins conceptul Magnetului
Cosmic se poate încorda într-un impuls creator. Aşa conlucrătorii Noştri trebuie să conştientizeze cât de
nestrămutată este calea axării spre Fraternitate. De aceea, atunci când afirmaţiile Noastre se contopesc cu
Magnetul Cosmic, Fraternitatea comportă toate legile. Astfel, confirmata Noastră lege a cooperării se
încordează cu Magnetul Cosmic.
594. Renaşterea popoarelor urmează după declinul conştinţei. Fiecare ţară traversează aceste trepte.
Creativitatea conştiinţei se axează spre regenerare, de aceea cel mai exact indicator al progresului va fi
regenerarea conştiinţei. Astfel, fiecare treaptă a conştiinţei populare este înglobată în declinul sau în progresul
naţiunilor. De aceea, deşteptarea stihinică demonstrează potenţialul spiritului naţiunii.
595. Ziua de ieri, cu realizările sale, aduce ziua de mâine. Acolo, unde pământul este asezonat cu emanaţiile
muncii, putem aştepta roadă. Iată de ce baza lucrărilor Noastre este acoperită cu vlăstarii marilor începuturi. De
aceea, atunci când solul este asezonat cu creativitate94, sămânţa trebuie să aducă menirea sa. De aceea Confirm
viitorul. De aceea spiritul creează cu atâta înflăcărare.
596. „Cupa” care cuprinde manifestări cosmice, se asezonează cu energii cosmice. Focul spaţial ce tinde spre o
formă, trezeşte „cupa” asezonată prin atragerea focului Cosmosului. De aceea, fiecare formă vizibilă este
formată prin creativitatea „cupei”, iar „Lotusul de Argint” fortifică cuprinderea. Toate manifestările cosmice au
93
94

În caiet: „De aceea calea ta, scumpă Svati, cunoaşte confirmarea Cosmosului”.
În caiet: „cu creativitatea Urusvatei şi F[uiama]”.
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răspunsurile lor. De aceea, atunci când „cupa” cuprinde toate focurile, spiritul cunoaşte Existenţa, iar „Lotusul
de Argint” cunoaşte creativitatea cosmică. Aşa, în Infinit, răsună „cupa” care a cuprins!
597. Vibraţia cosmică axează umanitatea spre focul spaţial. Atunci când gândul este supus unei schimbări în
dezvoltare, focul spaţiului atinge acest gând. Încordarea gândului, care, precum un foc axat, pătrunde
pretutindeni, trebuie înţeleasă. Fenomenul focului spaţial trebuie înţeles în toate manifestările. Toate
înregistrările focului spaţial conţin în sine vibraţii cosmice, de aceea, când umanitatea va conştientiza puterea
focului, atunci vibraţia de răspuns se va stabili uşor şi creativitatea umană se va dezvolta într-o edificare ardentă.
Aşa creativitatea cosmică este încordată nelimitat de către focul spaţiului.
598. Acumularea din „cupă” răspunde vibraţiei cosmice. Dacă umanitatea ar cunoaşte încordarea focului spaţial,
atunci, cu adevărat, ar fi posibil ca omului să-i fie date cunoştinţele Agni-Yogăi. Acum, când perceperii îi sunt
accesibile mici scântei, poate fi revelată apropierea focului cosmic. Căci magnetul „cupei” este atât de puternic,
încât vibraţiile evocate creează95.
599. Vibraţia inimii se răspândeşte ca o undă magnetică a spiritului. Ca o rază de Lumină se răspândeşte vibraţia
inimii. În toate manifestările cosmice adună Magnetul Inimii Perfecte. Doar pârghia inimii poate dirija acţiunea
spre adevăratul Izvor. Şi atunci când raza conşiinţei atinge focul spaţial, vibraţia cosmică intră în viaţă. De
aceea, direcţionarea conştientă a razei inimii duce la creaţie. Astfel, atracţia cosmică este asezonată de către
Inima Cosmosului. Aşa, când vibraţia inimii se direcţionează spre făurire, energia Magnetului Cosmic răspunde
acestei tendinţe. Astfel, atracţia conştientă va produce o axare fără limite.
600. Vibraţia inimii atrage spiritul spre destinaţia sa şi încordează toate pârghiile care atrag spiritul spre ceea ce
este menit. De aceea, atunci când creativitatea este îndreptată spre finalizare, inima consună. De aceea, fiecare
axare a virbaţiei consolidează un răspuns şi raza trimite o vibraţie corespunzătoare. De aceea, sensibilitatea
inimii asimilează razele trimise. Desigur, atunci când se stabileşte unitatea vibraţiilor, raza nu cauzează nici o
dificultate. Astfel, se poate spune: identitatea produce armonizarea. Eu Afirm96!
601. Esenţa spiritului se dezvăluie în aspiraţie. Încordându-se, „cupa” fortifică tensiunea spiritului. Toate firele
care purced din „cupă” conduc spre o acţiune ce are legătură cu focul spaţial. Se poate spune că şi creativitatea
„cupei” uneşte focul spaţial cu acel conţinut ce s-a acumulat în „cupă”. Doar cercul conştiinţei dă avânt spre
creativitate. Aşa legea Noastră spune despre fortificarea97 „cupei”. Fiecare vibraţie, în mod invizibil, atrage
focul spaţial, iar sensibilitatea spiritului încordează scânteile „cupei”.
602. Sensibilitatea spiritului Agni-yoghinului înflăcărat axează spre Magnetul Cosmic. Odată ce Noi am trimis
planetei o nouă ancorare a focului, aceasta înseamnă că ora este aproape.
603. Umanitatea interzice forţelor cosmice să intre pe orbita planetei. Fiecare energie a Cosmosului este atrasă
de Magnetul Cosmic, însă perceperea ei depinde de umanitate. Doar conştiinţa poate atrage spre creaţie. De
aceea, atunci când spiritul umanităţii se află pe treapta negaţiei, forţele Cosmosului nu pot să se manifeste. În
acest mod creaţia este generată de conştiinţa umană. Doar spirit-creativitatea încordează toate posibilităţile
cosmice şi pârghia inimii stabileşte direcţia spiritului. Conştiinţa care răspunde atracţiei cosmice creează forme
ale psihovieţii. Axarea spre conştientizarea vibraţiei de răspuns indică asupra responsabilităţii spiritului. Doar în
neînfricarea faţă de Infinit spiritul realizează esenţa Existenţei!

În caiet: „Căci magnetul Cupei este atât de puternic, încât vibraţiile evocate creează, de aceea ostatica
Urusvati conţine scânteile focurilor Noastre”.
96
În caiet: „Eu Afirm, Svati, Afirm!”
97
În caiet deasupra cuvântului „fortificarea” scrie „axarea”.
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604. Atunci când Magnetul încordează părţile98 identice, sensul atracţiei, în mod corespunzător, uneşte99. Atunci
când Noi adunăm arcurile de conştiinţă, cercul se încheie. De aceea acţiunea cosmică uneşte toate energiile
identice şi atracţia arcurilor de conştiinţă se fortifică. Cu adevărat, de multă vreme vă Indicăm asupra
creativităţii Magnetului. Aşa vom ţine minte măreaţa Lege Cosmică.
605. Umanitatea puţin cugetă despre izvorul creativităţii. Toate manifestările exterioare sunt luate de umanitate
drept fenomene obişnuite. Focul spaţial schiţează anumite funcţii, dar în spatele energiilor ce se trec se află
Izvorul energiei cosmice inepiuzabile. Despre acest Izvor invizibil şi omniprezent trebuie să cugete umanitatea.
De aceea, fiecare gând creator trebuie să fie direcţionat spre Izvor. Lanţul de cauze şi efecte trebuie observat în
întreaga activitate cosmică. Acest lanţ este nelimitat în toate dimensiunile.
606. Lanţul de cauze şi efecte încordează vieţile înflăcărate. Conştiinţa ardentă trezeşte impulsul creator la fel ca
un torent impetuos. Lanţul de cauze şi efecte încordează centrii ardenţi. De aceea, Magnetul Cosmic atrage
procese manifestate. De aceea aşa vibrează centrii şi razele se răsfrâng asupra inimii100.
607. Atunci când spiritul poate să tindă spre perceperea esenţei Existenţei, se poate atrage atenţia asupra
caracterului impetuos al creativităţii Fraternităţii Noastre. Atunci când Noi tindem să stabilim echilibrul,
atragem atenţia asupra Magnetului Cosmic. Întâietatea se construieşte nu acolo unde se afirmă puterea, nu acolo
unde puterea afirmată creează făgaşele sale, ci acolo unde sunt adunate forţe pentru evoluţie; nu acolo unde
aspiraţia este îndreptată spre egotism, ci acolo unde se creează trepte creatoare în numele Binelui General.
Astfel, umanitatea îşi creează karma sa.
608. Cu adevărat, în conştiinţă sunt cuprinse toate legile. Doar conştiinţa capabilă să cuprindă poate crea forme
şi întemeia vieţi noi. O conştiinţă cuprinzătoare predispune spre cunoaşterea legilor cosmice. O conştiinţă
cuprinzătoare afirmă că fiecare formă aduce un răspuns manifestat. Doar o conştiinţă cuprinzătoare creează 101
prin toţi centrii cosmici. Conştiinţa care cuprinde asezonarea cu foc cosmic oferă o manifestare corespunzătoare.
Noi cuprindem alăturarea la Magnetul Cosmic şi numai atunci putem spune că spiritul trăieşte spaţial. Toate
axările energiilor scot în evidenţă energii corespunzătoare. Astfel, spiritul care cuprinde puterea Magnetului
Cosmic creează evoluţia.
609. Creativitatea spiritului unui Agni-yoghin cu un cuget larg se axează102 spre lumile superioare. Conştiinţa
oferă cheia spre energiile cosmice. Conştiinţa Agni-yoghinului este axată spre consunarea cu Magnetul
Cosmic103. Creativitatea centrilor vibrează la toate manifestările cosmice.
610. Conştiinţa care cuprinde centrii cosmici, confirmă „cupa” plină. Conştiinţa care cuprinde principiul focului,
va oferi umanităţii noi posibilităţi. Fără a întrerupe lanţul, spiritul se axează spre Magnetul Cosmic. Atracţia
spre sămânţa temeliei este, cu adevărat, inerentă spiritului fervent. Conştiinţa Infinitului cosmic dă naştere la o
rază ardentă.
611. Numai conştiinţa axată spre Magnetul Cosmic poate percepe puterea transformării revoluţionare care se
desfăşoară. Numai vremurile importante pot încorda forţele, de aceea în tot Cosmosul există încordare, iar în
încordarea supremă se făureşte scutul viitorului. De aceea momentul reconstruirii atrage noi posibilităţi104.
În unul din caietele suplimentare este scris „particulele”.
În varianta engleză a textului: „Când Magnetul încordează părţile identice, atunci sensul atracţiei lui constă în
îmbinarea armonioasă”.
100
În caiet: „De aceea, scumpa Mea, centrii tăi vibrează astfel. Sănătatea trebuie păzită foarte bine. Razele
inimii se reflectă asupra inimii”.
101
În caiet: „conştiinţa (construieşte) creează”.
102
În caietele suplimentare: „direcţionează”.
103
În caiet: „Conştiinţa Agni-yoghinului este axată spre consunarea cu Magnetul Cosmic, de aceea, scumpa
Noastră Urusvati, centrii tăi sunt atât de încordaţi”.
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612. Razele spaţiului pătrund în sămânţă şi încordează potenţialul spiritului; spiritul creează doar cu acest
impuls. Atunci când potenţialul spiritului vine în contact cu o rază a Cosmosului, se ancorează spiritcreativitatea. Astfel, fiecare formă este generată de spirit şi raza cosmică. Oamenii cugetă prea puţin asupra
grandoarei creativităţii. Oamenii prea puţin percep gândul încordat de o rază cosmică. Ei prea puţin sesizează
puterea cosmică în toate manifestările. Atunci când umanitatea va înţelege că anume creativitatea cuprinde
seminţe cosmice, ea va accepta razele cosmice.
613. Deci, focul centrilor este cea mai puternică forţă conştientă. Atunci când centrii încordaţi simt o strămutare
cosmică, ei creează împreună cu Cosmosul. De aceea105 creativitatea spiritului este atât de puternică. Iar fiecare
încordare conştientă provoacă un răspuns.
614. Saturarea spaţiului este atât de importantă, încât cea mai mare importanţă trebuie să fie atribuită calităţii
asezonării. Când spaţiul se ticseşte cu afirmările energiilor neaxate, atunci apar norii negri ai insuccesului.
Fiecare gând întipărit de spaţiu aduce culoarea sa. De aceea sfera din jurul fiecărei acţiuni este asezonată cu
calitatea gândului. Fiecare gând generează pecetea sa şi răspunde imuabilităţii impulsului. Credinţa în
imuabilitatea Magnetului Cosmic trebuie să asezoneze spaţiul. O consecinţă directă a focului spaţial va fi
ramplasarea cosmică, şi spiritul care înţelege responsabilitatea pentru gândire va încorda sferele cu foc pur. Cu
cât mai încordate vor fi ele, cu atât mai pure vor deveni. În acest mod se edifică creativitatea Magnetului
Cosmic.
615. Cât de puternic creează spiritul unui Agni-yoghin! Câte aspiraţii sunt fortificate de Purtătorul focului pur!
Câte posibilităţi noi sunt deşteptate! Fiecare gând pur creează o fâşie de lumină manifestată în spaţiu. Gândul
pur al Agni-yoghinului aprinde şi arde ca un foc purificator. În această fâşie se atrag diverse raze cosmice. În
acest mod, spaţiul are fâşiile sale de curcubeu. Aşa creează focul pur al Agni-yoghinului.
616. Esenţa focurilor cosmice este direcţionată de Magnetul Cosmic. Încotro este îndreptat Magnetul, în aceeaşi
direcţie sunt axate focurile cosmice. Spaţiul încordează focurile în direcţia Magnetului, de aceea sensul atracţiei
constă în axarea focurilor. Astfel, fiecare gând al spaţiului atrage creativitatea focurilor. Se poate afirma că
umanitatea trebuie să ajungă la axarea spre focurile cosmice; atunci se va apropia epoca energiilor cosmice. De
această cunoaştere depinde apropierea evoluţiei.
617. Centrii Agni-yoghinului intensifică perceperea focurilor care vor aduce umanităţii cunoaşterea. De aceea
centrii creează împreună cu direcţia evoluţiei. De aceea centrii Agni-yoghinului aspirant aduc binele. Atunci
când „cupa” e plină cu foc, aura atrage Magnetul. Puterea centrilor trebuie să fie recunoscută. Astfel 106 centrii
creează-în-spirit, astfel creativitatea ardentă ramplasează în mod conştient107 gândirea umanităţii.
618. Dacă umanitatea ar învăţa să înţeleagă că demarcaţia sferelor conduce la distrugerea celui mai puternic
principiu de cooperare universală! Căci toate sferele cosmice sunt legate prin unul şi acelaşi principiu, de aceea
impulsul focului le asezonează pe toate.
Numai izolarea cosmică poate direcţiona spre distrugere. De aceea, atunci când umanitatea va înţelege
că întregul Cosmos respiră prin acelasi impuls, va deveni posibilă apropierea unei noi energii. În acest mod se
clădesc treptele evoluţiei.
În caiet, aici urmează: „Eu desemnez un torent al posibilităţilor puternice. Şi Noi cu bucurie salutăm
începutul „Urusvati” (se are în vedere Institutul de cercetări din Himalaya „Urusvati”. – Red.). Din acest motiv,
temelia pusă va căpăta un statut consolidat. Aşa, scumpa Mea, fundamentul pus în Numele Urusvati va produce
o afirmare Cosmică esenţială”. (28.05.30)
105
În caiet: „De aceea, scumpa Mea”.
106
În caiet: „Astfel, scumpă Urusvati, centrii tăi”.
107
În propoziţie este introdus cuvântul “conştient” în baza notiţei din caiet.
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619. Cât de important este de a conştientiza firul de legătură dintre sfere! Subtilitatea percepţiei Agniyoghinului constituie firul de legătură. Pe acest fir se construieşte cooperarea cosmică. Focul spaţial şi centrii
creează în consunare, de aceea fiecare energie încordează centrii.
620. Atunci când se stabileşte ramplasarea direcţiei de dezvoltare a ţărilor, toate energiile se încordează. Ca
nişte fire sunt adunate toate energiile încordate şi se făuresc diverse axări, de aceea fiecare gând spaţial îl
alarmează pe adversar. Căci fiecare fir are limita sa determinată, şi fiecare forţă are orbita sa. În acest mod,
gândul cosmic, ţesut din vibraţiile Magnetului Cosmic, fortifică invincibilitatea acţiunii. Prăbuşirea energiilor
contrare evoluţiei este asociată cu o împotrivire ucigătoare. Astfel, creativitatea nelimitată înaintează deasupra
distrugerii.
621. Atunci când aspiraţia conduce spre Magnetul Cosmic, direcţia spiritului este saturată cu foc. Câte aşanumite aspiraţii rătăcite creează o karmă distrugătoare! Atunci când, în loc de a urma făgaşul direcţionat de
Magnet, spiritul fracţionează karma sa în părţi îndreptate spre diferite sfere, acest spirit trebuie să parcurgă
multe trepte. Atunci când direcţia este una cu Magnetul Cosmic, aspiraţia înaintează pe treptele evoluţiei. Astfel,
popoarele care avansează cu Magnetul Cosmic se apropie de aspiraţia superioară.
622. Atunci când spiritul îşi ramplasează acumulările sale, aspiraţia sa îl atrage spre Magnetul confirmat 108. De
aceea fiecare încordare a centrilor provoacă o nouă combinaţie cosmică. Creativitatea centrilor provoacă o
energie încordată. De aceea fiecare sine-activitate a centrilor este asezonată cu foc, iar flacăra spiritului aprinde
impulsurile celor din jur. Din acest motiv109, folosirea energiei psihice trebuie efectuată cu măsură – ea trebuie
să ajungă pentru toate; de aceea e necesar să fie păstrate forţele. Să nu obosiţi după apusul soarelui110.
623. Îmbinarea transformărilor cosmice este numită creativitate cosmică. Atunci când Cosmosul ramplasează
forţele, echilibrul sferelor se dereglează. Atunci când echilibrul forţelor este înlăturat, forţele spaţiului sunt
atrase spre o nouă încordare. Astfel, atunci când Cosmosul efectuează o ramplasare, toate sferele oscilează.
Bineînţeles, toate forţele se propagă potrivit atracţiei, şi ordinea cosmică este încordată de Magnetul Cosmic.
Aşa se creează Infinitul.

624. Crearea spiritului este încordată de forţele Magnetului Cosmic. Creativitatea spiritului cuprinde toate
focurile saturate. Ramplasarea este încordată prin puterea spiritului. Numai spiritul încordat de Magnetul
Cosmic poate stabili pe pământ cea mai înaltă posibilitate. Numai atunci când există posibilitate de acceptare,
poate fi manifestată încordarea; numai atunci e posibil să te avânţi în ramplasarea forţelor cosmice. De aceea
Persoanele Noastre de încredere manifestă posibilitate de acceptare în conştiinţă a energiilor superioare.
625. Îngrămădirile din jurul planetei sunt atât de impenetrabile, încât pentru raze este dificil să pătrundă prin
acest strat gros111. Iată de ce raza spaţială poate veni în contact numai cu cei care au rarefiat sfera prin aspiraţia
lor. Încordându-şi aura, spiritul atrage din spaţiu raze cosmice. De aceea înregistrările avansează în spaţiu ca
atracţii ale razelor cosmice. În acest mod , spiritul care a rarefiat îngrămădirile din jurul său, înaintează ferm
spre evoluţie. În acest mod, acele atracţii care sunt asezonate cu aspiraţie, sunt încordate de Magnetul Cosmic.
626. Impulsul creator axează spiritul spre Magnetul Cosmic. Impulsul creator generează toate aspiraţiile.
Impulsul creator cheamă din spaţiu manifestările razelor cosmice. Bineînţeles, numai un spirit fervent poate
încorda toate forţele necesare pentru creativitate. Centrii creatori ai Agni-yoghinului adună razele energiilor
În unul din caietele suplimentare: „spre ceea ce este desemnat de Magnet”.
În caiet: „De aceea, scumpii Mei”.
110
În caiet: „Nu trebuie să oboseşti după apusul soarelui – doar tu creezi cu Mine”.
111
În caiet: „prin aceste grămezi”. Deasupra este scris: „prin acest strat gros de grămezi”.
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libere, de aceea focul centrilor creează fluxuri de aspiraţii. În acest mod aspiraţia atrage razele cosmice, aşa Noi
confirmăm „cupa” Agni-yoghinului ca fiind o puternică trezorerie112.
627. Adunând energii cosmice, Magnetul Cosmic încordează construcţiile focului. Fiecare energie atrage
curenţii săi. Astfel, necorespunderea între spirit şi materie încordează axarea spre transformare, în această
transformare fiind cuprinsă întreaga realitate cosmică. De aceea, atunci când spiritul se încordează într-o
adevărată căutare, el deschide noi posibilităţi. Creativitatea Cosmosului nu are limite.
628. Spiritul care transformă conştiinţele se numeşte creator de oameni. Dar numai când Purtătorul Nostru al
focului fortifică aceste încordări, atunci, împreună cu Noi, acest fenomen deschide noi posibilităţi.
629. Vibraţiile Magnetului Cosmic încordat ajung la energiile axate. Fenomenul axării atrage toate energiile
vitale, de aceea, atunci când Noi facem alegere pentru o manifestare temerară, adunăm toate spiritele aspirante.
Creativitatea spiritului este atât de încordată! Atunci când focurile cosmice atrag spre vibraţiile Magnetului
Cosmic, focul aspiraţiei încordează activitatea creatoare a spiritului. De aceea, atunci când Magnetul Cosmic
predestinează treapta ascensiunii, Magnetul Cosmic încordează toate pârghiile. În acest mod, spiritul Agniyoghinului poartă în sine axarea focurilor şi mersul evoluţiei este dirijat de focul spiritului.
630. Atunci când gândul atrage din spaţiu o manifestare a focului axat, Magnetul Cosmic încordează spiritul.
Toţi Stăpânitorii mergeau înainte, călăuzindu-se de Magnetul încordat. Doar Purtătorul încordat al Binelui
General direcţionează focurile spre manifestarea temerităţii. Iată de ce Agni-yoghinul aspirant este atât de
încordat. În Cosmos este incontestabilă manifestarea spiritului focului. De aceea, atunci când Trimişii Noştri
înaintează cu fermitate, treptele se înalţă ca noi trepte ale evoluţiei. De aceea trebuie păziţi centrii. Aşa se ridică
treptele măreţe.
631. Se vorbeşte mult despre creativitatea cosmică, acceptându-se doar creativitatea113 finită a diferitelor
manifestări, care se intensifică prin elemente. Se scapă însă din vedere ceea ce constituie principalul: sămânţa
cosmică este spiritualizată de energiile superioare. Doar atunci când Cosmosul încordează creaţiile sale,
scânteile focului tensionat se îndreaptă spre atracţia focului vital. Numai focul creează spiritual 114, iar piatra de
temelie este legea eternă a atracţiei. Iata de ce îmbinarea energiilor necesare se încordează doar printr-o atracţie
incontestabilă. De aceea se poate spune: creativitatea cosmică depinde de focul axat. Nu a existat în Cosmos o
astfel de consolidare care ar fi răspuns atracţiei fără distrugerea sa ulterioară.
632. Odată cu creativitatea cosmică, se desfăşoară munca de ramplasare. Numai o conştiinţă încordată poate
cuprinde cunoaşterea acestor ramplasări. Pentru a înţelege întreaga tensionare cosmică, trebuie luată în seamă
creşterea acţiunilor cosmice. Doar acolo unde este încordată creativitatea cosmică poate fi simţită măreaţa
ramplasare. Timpul greu aduce înţelegerea viitorului. Cheia se află în această ramplasare cosmică. Edificarea
cosmică este încordată de Magnetul Cosmic.
633. Atunci сând Noi vorbim despre energiile cosmice, axăm gândul spre sferele superioare. Creativitatea
depinde de activitatea eternă. Creativitatea cosmică constă nu doar în îmbinare, ci şi în propulsarea impulsului
vital. Principala acţiune a Magnetului Cosmic constă în manifestarea impulsului vital. De aceea, atunci când
conştiinţa acţionează asupra axării focului, se poate afirma că impulsul vital este mărit prin vibraţiile spiritului.
Nu în gradul de asezonare/saturaţie, ci în încordare constă edificarea.

La început, în caiet era scris „ca fiind un depozit puternic”, apoi deasupra este adăugat: „ca fiind o puternică
trezorerie”.
113
La început, în caiet era scris „creaţia”, apoi deasupra a fost adăugat cuvântul: „creativitatea”.
114
În unul din caietele suplimentare: „focul spiritualizează”.
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634. În impulsul vital al spiritului se află întreaga garanţie a spirit-creativităţii. În el este înglobat tot focul
spiritului, care încordează toate vieţile. Din acest motiv, legea Noastră adoptată proclamă: focul spiritului este
incontestabil. Astfel, creativitatea spiritului conţine în sine toate atracţiile.
635. În oceanul nemărginit, asezonat cu foc, al vieţii se fortifică toate axările manifestărilor fervente ale
spiritului. Numai atunci când conştiinţa creativităţii spaţiale pătrunde în axarea cosmică, Cosmosul acceptă toate
tendinţele. De aceea, conştiinţa se creează prin atracţia spre adevăratul izvor ardent. De aceea, simbolul
construirii Magnetului încordat se stabileşte ca măreaţa şi eterna lege a atracţiei. Astfel, oceanul nemărginit se
asezonează cu încordare ardentă.
636. Numai atunci când spiritul aderează la creativitatea Magnetului Cosmic, este posibilă creaţia lui axată;
numai atunci posibilităţile se atrag spre el. Numai atunci când spiritul încordat poartă o misiune universală
stabilită, el creează încordat. Axarea creativă întotdeauna determină o opoziţie, de aceea sub Scutul Nostru au
loc astfel de lupte. Dar pe Scutul Nostru este înscrisă biruinţa.
637. Fiecare treaptă construită necesită o nouă ancorare. În fiecare determinare cristalizată trebuie căutată o
nouă conştiinţă, deoarece, pentru viaţă, realizarea dobândită trebuie să se îndestuleze cu noi combinaţii cosmice.
Potenţialul întărit poate chema la viaţă un impuls pentru o nouă îmbinare, dar sămânţa îndestulată a spiritului
trebuie să găsească o nouă axare. De aceea, când Noi spunem că şi construirea unei forme ajunge la impulsul
vital, aceasta înseamnă că doar prin dezvoltarea conştiinţei şi a forţelor de atracţie ea atinge însăşi esenţa vieţii.
Doar o veşnică mişcare dă115 viaţă tuturor formelor.
638. Spiritul asezonat cu avântul focului emite atracţie tuturor impulsurilor vitale. După cum fiecare energie
ajunge la elementul său identic, aşa spiritul Agni-yoghinului superior ajunge la inimile celor axaţi spre Adevăr.
Astfel, fiecare energie a inimii făureşte oameni. Pârghia inimii produce toate aspiraţiile încordate. De aceea
oamenii sunt atraşi spre inima plină de ardoare a Agni-yoghinului. În aşa mod puterea inimii întăreşte axarea
manifestării Agni-yoghinului116. Astfel, creativitatea inimii poate crea garanţia Luminii. Eu Afirm!
639. Confirmarea lumii invizibile trebuie să pătrundă în conştiinţa pământească. Creativitatea cosmică îşi
extrage edificările sale din sferele invizibile. Atunci când Izvorul creaţiei este încordat, impulsul conştiinţei
întăreşte temelia formei. Este nevoie de o atitudine conştientă faţă de Izvorul tuturor conceperilor. Numai
recunoaşterea existenţei lumii invizibile va permite cunoaşterea fenomenelor Cosmosului. Doar acceptarea în
toate manifestările a focului spaţiului va conduce la înţelegerea Sursei Primare. Doar lumea invizibilă conţine
toate energiile încordate. Toate tensiunile cosmice se află în tezaurul spaţiului.
640. Atunci când spiritul tinde spre o creativitate încordată, el este în comuniune cu Izvorul revelat de Magnetul
Cosmic. De aceea, atunci când conştiinţa se deprinde cu zborurile în sferele superioare, ea primeşte toate
impulsurile vitale. Iată de ce, atunci când spiritul tinde spre legea atracţiei, se stabileşte un curent care este în
comuniune cu focul spaţial. De aceea spiritul unui Agni-yoghin se încordează prin conştientizarea focului.
641. La baza fiecărei fiinţe este pusă creativitatea ardentă. Chiar şi conştiinţele primitive posedau înţelegerea
focului. Potenţialul focului este stabilit ca măsură a progresului. Fiecare rasă primea un foc creator, iar
potenţialul creativităţii depindea de conştiinţa deşteptată. În aşa mod, fiecare rasă îşi confirma treapta dezvoltării
sale. Focul este impulsul vieţii, impulsul creativităţii, impulsul aspiraţiei. Fiecare axare conştientă îi dă spiritului
cunoaşterea potenţialului său. Fiecare gând spaţial revelat îi dă spiritului conştiinţă. De aceea, atunci când
Cosmosul îi trimite omenirii darurile sale, se stabileşte legătura dintre Magnet şi spirit. Sensibilitatea percepţiei
le dă tuturor posibilitatea de a se alătura creativităţii cosmice.
Modificat în baza înscrierii în caiete. În prima ediţie: „va da”.
În versiunea engleză a textului, fraza este dată după cum urmează: „În aşa mod puterea inimii întăreşte
axarea învederată a Agni-yoghinului”.
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642. Atunci când focul este perceput de Agni-yoghin, Noi spunem că inima percepe firele de argint. Atunci
când Vă atragem atenţia asupra frumuseţii focului perceput de Agni-yoghin117, Noi vă arătăm inima ce cuprinde
toate firele. Când Vă atragem atenţia asupra unei conştiinţe percepute prin simţul-cunoaşterea cosmică a Agniyoghinului, Vă indicăm asupra aspiraţiei de netăgăduit118. Aşa pronunţăm Noi numele de Agni-yoghin. Astfel,
Agni-yoghinul119 va construi un pod spre lumile superioare.
643. Edificarea Cosmosului se încordează prin atracţia Magnetului Cosmic. Creativitatea adună elementele
tensionate care tind spre o atracţie ancorată. Fiecare gând fundamental al focului spaţial produce o formă
afirmată de Magnet. Creativitatea nu constă însă în asezonare – important este impulsul vital care generează
formule cosmice. Fiecare plan trăieşte doar prin impulsul vital, iar satisfacţia determină un fenomen de
distrugere. De aceea se poate afirma că o căutare încordată are ca rezultat creativitatea. Iată de ce, atunci când
Magnetul Cosmic îşi încordează forţele sale, lanţul creativ se afirmă. În acest mod manifestarea Infinitului se
încordează prin impulsul focului.
644. Atunci când focul spiritului încordează razele „cupei”, spre sămânţă se atrag diferite aspiraţii. Atracţia
focurilor cosmice atrage firele sintezei focului. De aceea un Agni-yoghin ştie când e mai bine să fie atrase
focurile spaţiului, şi centrii de atracţie răspund vibraţiilor „cupei”. Iată de ce simţul-cunoasterea Agniyoghinului încordat posedă cheia pentru conştientizarea120 evenimentelor.
645. Armonia creează un curs încordat. Cursul încordat aduce o îmbinare identică. În imbinarea armonizată,
Magnetul încordat se asezonează cu atracţia energiilor, de aceea fiecare formă armonizată poartă în sine
minunata flacără a atracţiei. Aşa, atunci când Magnetul Cosmic îşi încordează forţele, focul spaţial răspunde
prin vibraţii. Principiul răspunsului la chemarea Magnetului creează o axare cosmică. Chemarea şi răspunsul
încordează toate cursurile cosmice.
646. Încordarea spiritului aspirant atrage vibraţii corespunzătoare. Doar atracţia inimii creează, şi Agniyoghinul, fiind încordat de Magnetul Cosmic, creează cu inima sa. De aceea, atunci când abnegaţia spiritului121
încordează sferele, tensiunea forţelor axate încordează forţele sferelor înconjurătoare. De aceea, atunci când
razele focului ating centrii Agni-yoghinului, fiecare centru canalizează un torent de foc.
647. Temelia cosmică se numeşte Magnet de axare. Întreaga ordine cosmică se afla într-o mişcare axată; şi
fiecare treaptă este încordată de Magnetul focului. Focul spaţial creează122 toate lumile. Scânteia creşte,
devenind o sferă de foc, şi toate începuturile cosmice cresc în dimensiune ardentă, cuprinzând toate axările. În
aşa mod, spiritul conceput de foc se asezonează cu foc cosmic. De aceea sămânţa spiritului se asezonează cu
axarea focului.
648. Atunci când spiritul acţiunilor Noastre începe a crea, ceea ce a fost predestinat se apropie de finalizare, însă
axarea spre ceea ce este menit întâmpină multe piedici. Cunoscând legea Magnetului Cosmic şi a încordării, Noi
vorbim necontenit despre duşmani şi piedici. Cel Binecuvântat a lăsat ca moştenire bucuria; şi, cu ajutorul
obstacolelor, Noi avansăm. Astfel lupta curentă încordează noi posibilităţi. Astfel calea Noastră este
nestrămutată.

În caiet: „vă indicăm frumuseţea focului Agni-Yoghinului”.
În varianta engleză a textului: „Atunci când Noi indicăm conştiinţa care s-a îmbogăţit cu simţ-cunoaşterea
Agni-yoghinului, Noi indicăm asupra unei aspiraţii de netăgăduit”.
119
În caiet: “Astfel, tu, Draga Mea Svati, vei face un Pod spre lumile superioare”.
120
În ediţia în limba engleză: “to the cognition of events” (“spre cunoaşterea evenimentelor”).
121
În unul din caietele suplimentare: „spiritul plin de abnegaţie”.
122
În caiet: „construieşte”.
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649. Planeta este într-o stare atât de încordată, încât gazele subterane încep a răzbate la suprafaţă. Starea
spirituală este la un nivel atât de scăzut, încât sfera supraterestră se cutremură în mod corespunzător. Rarefierea
curentelor atrage doar focurile tensionate123, însă curenţii densificaţi ai roadelor activităţii omeneşti sunt atât de
puternici, încât lupta sferelor este enormă. De aceea, atunci când lumea se cutremură, lupta Luminii şi a
întunericului este foarte încordată. Iată de ce, atunci când are loc ramplasarea gazelor, focul cosmic se
încordează. Astfel, toate energiile Forţelor Albe124 sunt încordate. De bună seamă, se afirmă lupta pentru
Adevăr! Astfel, puterea Cosmosului întăreşte nelimitat Lumina.
650. Atunci când procesul Nostru de construire este încordat, toate forţele cosmice creează. Lumina înghite
întunericul, de aceea construcţia Noastră este cosmic încordată. De aceea construcţia Noastră merge în pas cu
evoluţia. Cu adevărat, acţionăm prin Magnetul încordat.
651. Termenele depind de aştri. Razele aştrilor tensionaţi direcţionează ramplasarea cosmică. Varietăţile de
îmbinări dau construcţiei o axare. De aceea, fiecare ramplasare are garanţia sa ancorată. Astfel, atunci când
termenele se apropie, razele cosmice orientează conştiinţa. Astfel, când ramplasarea încordează evenimentele,
tensiunea cosmică creează în mod corespunzător. De aceea, atunci când Cosmosul cheamă spre o nouă
consolidare, Magnetul se uneşte cu aştrii. Astfel, Unitatea în Cosmos încordează toate curentele şi creează
necontenit în Infinit.
652. Cosmosul încordează toţi centrii şi transmută toate focurile. Numai atracţia conştiinţei poate da sineactivitatea. Numai sine-activitatea merge în pas cu Magnetul Cosmic. Iar creativitatea spiritului, care realizează
treapta planificată, oferă o axare. De aceea, atunci când toate forţele cosmice efectuează o schimbare, centrii
Agni-yoghinului magnetizează gândul spaţial. De aceea, atunci când forţele Cosmosului se îndreaptă spre
schimbare, încordarea cosmică acţionează asupra organismului sensibil al Agni-yoghinului. Din această cauză,
atunci când fluxurile spiritului creează, organismul sensibil manifestă un răspuns125. Atât de mare e creativitatea
spiritului.
653. Îmbinarea energiilor se încordează printr-o atracţie reciprocă. Doar atracţia spre baza seminţei produce o
îmbinare cosmică. Vibraţiile focului intensifică toate tipurile de energii. Iar spiritul asezonat cu atracţie
răspunde consunării. Astfel, Magnetul Cosmic adună îmbinările. Fiecare construcţie cosmică se asezonează cu
energiile focului. Cu adevărat, toate formele cosmice conţin în sine esenţa focului. Nemărginită este capacitatea
de construire a Cosmosului!
654. Pe legea axării se edifică întreaga creaţie cosmică. Pe atracţia cosmică se menţine întreaga ordine. Toate
efectele roadelor activităţii umane construiesc sferele lor. De aceea, atunci când tensionările Noastre
declanşează curenţi ai constructivităţii, tensiunea încordează curenţi identici.
655. Starea planetei este determinată de faptele săvârşite de oameni. Fenomenul focului spaţial creează în jurul
planetei sfere care ocrotesc planeta de sufocare. Atracţia ardentă este atât de puternică, încât se egalează cu un
fenomen magnetic. De aceea, atunci când forţele Cosmosului se axeaza spre ramplasare, asezonarea spaţiului se
produce prin Magnetul afirmat. În acest mod, planeta nu poate să se separe de Magnetul Cosmic, şi lanţul axat
spre construirea evoluţiei imuabil uneşte toate lumile. Astfel, toate acţiunile forţelor cosmice creează într-o
viguroasă coordonare cosmică şi toate lumile servesc Unităţii legii126. În acest mod ar trebui să se integreze şi
omenirea.

În varianta engleză a textului: „Doar descărcarea acestor curente atrag(e) focurile încordate”.
În unul din caietele suplimentare: „Forţelor Luminoase”.
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În caiet: „Din această cauză, atunci când fluxurile spiritului creează, organismul tău sensibil, scumpa Mea,
manifestă un răspuns”.
126
În varianta engleză a textului: „servesc legii unităţii”.
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656. Atunci când ramplasarea pune în acţiune toate forţele, Cosmosul, în mod inevitabil, atrage forţele necesare
pentru viitor. Doar aşa se edifică fiecare treaptă nouă. De aceea, atunci când aspiraţia asezonează o manifestare
confirmată, se produce ramplasarea. Toate forţele cresc prin atracţia Magnetului Cosmic. Toate afirmările axate
spre Noi se atrag spre noi posibilităţi. Astfel, forţele Cosmosului înaintează împreună cu Focul Nostru127.
657. Conştiinţa umanităţii nu se afirmă în spaţiul vizibil. Acceptând îmbinarea drept principala cauză a lumilor
vizibilă şi invizibilă, pot fi găsite sfere de concordanţă cosmică. Dar umanitatea se bazează pe efectele vizibile,
de aceea spiritul se avântă cu greu spre sferele superioare. Fiecare spirit aspirant ştie că delimitarea lumilor nu
poate decât să oprească evoluţia, deoarece distrugerea poate fi găsită acolo unde se întrerupe legătura dintre
Sursa Primară şi viaţă. Astfel, pe o eternă unire, se construieşte creativitatea cosmică.
658. Uitarea de sine a Agni-yoghinului constă în impulsul creator şi în consacrarea aspiraţiilor sale descoperirii
energiilor superioare. De aceea, atunci când spiritul Agni-yoghinului se axează spre transmutaţie, Noi spunem:
„Dacă baza transmutaţiei este direcţionată spre purificarea spaţiului, atunci, cu adevărat, spiritul comportă cea
mai esenţială calitate”128.
659. Spiritul ce se află în sfera lumii vizibile renunţă la fenomenele sferelor superioare. Atunci când spiritul
trăieşte în conştientizarea Unităţii întregului Cosmos, el se află în legătură cu tot Cosmosul. Creativitatea
spiritului se alimentează nu din exterior, ci din aspiraţia seminţei spre alăturarea la Magnetul Cosmic şi focul
spaţial. De aceea, sămânţa spiritului cunoaşte toate legile creaţiei, şi spiritul, conştient de esenţa sa, caută
legătura cu sferele superioare. Caracterul nestrămutat al Unităţii axează întregul Cosmos. Cu adevărat,
conştiinţa ajunge la cele mai subtile energii. Dar impulsul ajuns la aspiraţie trebuie să vină din sămânţă. Astfel,
în sine-activitate este interiorizată cheia spre realizări.
660. Sine-activitatea Agni-yoghinului descoperă toate posibilităţile. Pătrunzând în sferele superioare, spiritul
aduce aspiraţiile sale. Creativitatea spiritului este încordată în baza principiului de schimb. În acest mod, în
Cosmos este coordonată fiecare energie. Aşa magnetul încordat al spiritului creează prin toate pârghiile.
661. Doar creativitatea încordată dă rezultate. Doar spirala încordată produce mişcare. Doar o lovitură inversă
produce un îndemn conştient. De aceea, atunci când Lumina luptă cu întunericul, spirala încordată atrage în
temelie toate vibraţiile. În timpul tuturor proceselor cosmice creatoare, spirala încordată pune în mişcare axarea
spre Magnet. Incompatibilitatea forţelor întunecate se axează pe distrugere. Cu adevărat, ramplasarea îşi zideşte
turnurile sale pe baza Magnetelor cosmice. Astfel, ramplasarea infinită129 înlocuieşte forţele care se duc.
662. Doar atracţia Turnurilor Noastre consolidează victoria. Doar Porunca Magnetului Cosmic aduce
consolidarea. Iată de ce forţele care se duc sunt atat de înspăimîntate de Noi. Bineînţeles, lupta revelată e mare,
şi toate energiile cosmice sunt în stare de încordare. De aceea Noi creăm cu fervoare.
663. În Comunitatea Universală, toate impulsurile spirituale sunt exprimate foarte acut, de aceea Izvorul Nostru
confirmat arată echilibrul Magnetului Cosmic. Comunitatea Universală este denaturată de omenire şi, în loc de
colaborare, umanitatea îşi afirmă puterea în rolul dominant. Creativitatea umanităţii manifestă îngrămădiri. În
acest mod calea se afirmă indestructibil: Fraţii umanităţii, care Aduc ajutor omenirii, cu adevărat, asezonează
spaţiul cu creativitatea focului.
664. De aceea, Fraţii umanităţii poartă în sine aspiraţia de a salva planeta. De aceea, fiecare impuls vital trăieşte
în inima Arhatului. Inima Arhatului simte axarea Magnetului Cosmic. Inima Arhatului cunoaşte cursul razelor
În unul din caietele suplimentare: „cu Focurile Noastre”.
În varianta engleză, sfârşitul frazei este dat astfel: „Noi spunem: „Deoarece, în esenţa sa, transmutarea este
îndreptată spre purificarea spaţiului, atunci, cu adevărat, spiritul manifestă cea mai principală calitate””.
129
În text este introdus cuvântul „infinită” în baza corectării în una din cărţile personale.
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aştrilor. Axarea spre finalizare o cunoaşte inima Arhatului. De aceea, firele Noastre înaintează tensionat într-o
unificare axată.
665. Ştiinţa pătrunde în sferele cosmice şi îl plasează pe om într-o legătură directă cu Magnetul Cosmic. De
aceea, atunci când baza creativităţii focurilor cosmice este respinsă, fiecare manifestare axată trebuie înţeleasă
ca fiind o afirmare a impulsului vital. Doar ştiinţa îl iniţiază pe om în stăpânirea focului spaţial. Şi toate axările
spre descoperirea130 îmbinărilor cosmice aduc omenirii putere cosmică. De aceea, ştiinţa trebuie să lumineze
conştiinţa şi să întărească umanitatea în Infinit.
666. Fiecare conştiinţă ce respinge focurile cosmice asezonează spaţiul cu întuneric. Echilibrul este însă păstrat
de Agni-yoghinul încordat. De aceea creativitatea „cupei” încordează toate energiile. Toate firele Magnetului
Cosmic pătrund în „cupă”, de aceea toţi centrii Agni-yoghinului sunt atât de încordaţi.
667. Stihia focului atrage spre creaţie toate energiile. Fiecare gând creator axat alimentează spaţiul, şi atunci
când focul cosmic încordează creativitatea gândului, formele capătă viaţă. De aceea, atunci când sensul
existenţei va fi perceput în semnificaţia cuvenită, va apărea posibilitatea de a i se da omenirii focul spaţial.
Atunci când existenţa se va afirma pe o treaptă superioară, va fi posibilă afirmarea conştiinţei Magnetului
Cosmic. De aceea, fiecare treaptă a evoluţiei are energia sa, o energie nouă.
Într-adevăr, conştiinţa umanităţii se dezvoltă în corelaţie cu forţele Cosmosului. Voinţa omului
predetermină, însă, fiecare treaptă. Astfel, omenirea îşi creează limitele sale cosmice, deoarece conştiinta 131
atracţiei poate întemeia propria sferă.
668. Fiecare gând universal axează conştiinţa spre creaţie; el cuprinde, precum focul, conştiinţa multora. Iată de
ce fiecare gând al conlucrătorilor Noştri îndreaptă focul spaţial spre ramplasare. Victoria se obţine doar în stare
de încordare, de aceea toate forţele sunt încordate, de aceea toate pârghiile puternice acţionează.
669. Atunci când cursul axat revelează omenirii Magnetul Cosmic, se stabileşte legătura cu Cosmosul. Într-un
asemenea mod, într-o atracţie bilaterală, cursul cosmic se poate apropia de om. Numai sine-activitatea omului îl
apropie de Izvor, de aceea fiecare impuls al omului îl atrage spre creativitatea superioară, şi focul spaţial îşi
afirmă manifestările sale. Astfel, atunci când spiritul este încordat, el pătrunde în toate sferele.
670. Eu Simt132 cât de încordaţi sunt centrii şi inima. Ştiu cât e de greu. Tensiunea centrilor este legată cu
focurile cosmice şi cu Magnetul Cosmic. Inima răspunde la evenimente ca un ac magnetic. De aceea trebuie să
se aştepte cu prudenţă. Arhatul cunoaşte toată puterea creaţiei invizibile.
671. Fiecare spirit se încordează printr-un puternic impuls al credinţei. Doar acest impuls îi dă omului
posibilitatea de a pătrunde în sferele superioare, şi, înainte de a cunoaşte, spiritul trebuie să se pătrundă de
aspiraţie. De aceea, atunci când omul se încordează în baza unui impuls încordat, legea credinţei pure îl
îndreaptă spre Adevăr. De aceea, în întreaga creaţie cosmică, legea credinţei dirijează toate iniţiativele –
credinţa savantului, credinţa slujitorilor Binelui General, credinţa discipolului Stăpânitorilor, credinţa
Stapânitorilor, credinţa care asezoneaza totul şi care ea însăşi este asezonată cu focul pur al spaţiului. Aşa se
creează starea de axare cosmică.
672. Credinţa puternică atrage toate posibilităţile. Numai dacă pârghia inimii încordează cursul creativităţii,
numai dacă şi cursul este încordat, atunci se stabileşte legătura cu Magnetul. De aceea, credinţa până la capăt
oferă toate posibilităţile.

În caiet: „Şi toţi cei axaţi spre descoperirea...”.
În varianta engleză: „conştientizarea”.
132
În caiet: „Simt, Simt, Simt”.
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673. Neadecvarea umană creează obstacole puternice. Fiecare manifestare a neadecvării încordează un curs ce
opreşte calea spre Adevăr. Fiecare oprire creează efectele sale, care, la rândul lor, creează lanţuri pentru
ascensiunea revelată. Astfel, toate gândurile trebuie sa fie focalizate spre Binele General, iar calea adecvării îi
va ordona spiritului calea spre evoluţie.
674. Adecvarea în începuturile Noastre confirmate atrage noi posibilităţi, de aceea fiecare val aspirant va aduce
o treaptă consolidată. Astfel, ramplasarea (rolului – n.t.) ţării133 are loc în baza principiului de adecvare. Atunci
când puterile care se epuizează ale ţării sunt utilizate pentru a distruge, Noi confirmăm vremurile de grea
cumpănă134.
675. Marea lege a armoniei pune în mişcare întregul Cosmos. Atunci când forţele se unesc într-o creativitate
conştientă, axarea cosmică încordează toate scânteile focului spaţial. Creaţia pusă în mişcare de Voinţa Cosmică
este încordată cu puterea Inimii Perfecte. Acolo însă, unde Inima Perfectă nu este luată în considerare, nu există
edificare. Anume edificarea prin Voinţa Inimii Perfecte consolidează evoluţia. De aceea, numai fiind confirmată
cosmic, legea Inimii trăieşte în Infinit.
676. Fiecare gând axat creează în spaţiu. Fiecare gând axat creează forme. Cum, deci, putem înţelege un proces
spiritual, fără să nu admitem procesul uitării de sine?! În procesul spiritual acţionează acelaşi principiu, şi
spiritul care se separă prin egotism nu vede adevărata Lumină. De aceea, pe calea schiţată spre frumuseţea
Slujirii, trebuie să se meargă cu uitare de sine.
677. Încordarea focurilor cosmice atrage spre Pământ particulele axate. Înregistrările spaţiului se încordează
prin vibraţiile ardente. Creativitatea Cosmosului depinde de aceste vibraţii ardente. Astfel, spiritul creează prin
vibraţii ardente. De aceea, atunci când un gând vine în contact cu focurile cosmice, înregistrările creează, iar
spiritul ce atrage focurile stabileşte legătura cu Magnetul Cosmic.
678. Centrii Agni-yoghinului afirmă toate focurile cosmice. Atunci când răsunetul este auzit de Agni-yoghin,
apare legătura dintre centri şi focurile cosmice. Această experienţă este prima realizare pentru stabilirea legăturii
cu lumile îndepărtate. De aceea încordarea centrilor este atât de mare, şi trebuie să se manifeste o atenţie
deosebită. Foarte importantă este manifestarea asezonării cu foc. De aceea Noi asezonăm spaţiul în aşa măsură –
Afirm!
679. Toate transformările revoluţionare planetare şi ramplasările spirituale depind de foc. Doar atunci când
principiul Nostru se va instaura pe planetă, va sosi timpul Satya-Yugăi. Întreaga viaţă umană trece fără nici un
rost pentru cei care nu acceptă Inima Perfectă şi măreţia Raţiunii. Doar subtilitatea perceperii va aduce axarea
spre foc. Cu adevărat, centrii Cosmosului sunt cuprinşi în flacările încordării, şi spiritul îndreptat spre Infinit
consună cu aceste focuri.
680. Astfel, aspiraţia Agni-yoghinului se află într-o directă conformitate cu Cosmosul. Astfel, centrii Agniyoghinului se află într-o directă conformitate cu focul asezonat al Cosmosului. De obicei, oamenii neglijează
importanţa legăturii lor nemijlocite cu Cosmosul, aşa încât neagă135 şi ideea că fiecare nerv, fiecare vibraţie
arată consonanţa cu încordările cosmice. Dezvoltarea tuturor simţurilor şi a sensibilităţii este posibilă prin
centri.
681. Pe cât de nedezvoltată este conştiinţa atracţiilor cosmice, se vede din creativitatea umanităţii. Încotro sunt
îndreptate aspiraţiile ei? În ce canal sunt adunate toate aspiraţiile? De care impuls este pusă în mişcare
În caiet: „Astfel, ramplasarea Noastră a Ţări”.
În caiet: „vremurile de grea cumpănă pentru A”. În unul din caietele suplimentare: „vremurile de grea
cumpănă pentru Anglia”.
135
În caiet, iniţial era scris „resping”, apoi deasupra a fost adăugat verbul „neagă”.
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umanitatea? – Vom da dovadă de înţelegere136. De obicei, omul consumă energia pentru un efort lipsit de scop,
pentru a duce o viaţă anostă, înlăturându-se din lanţul cosmic. De aceea Vom Spune: omul îşi poate crea o lume
a sa ca parte a Comunităţii Lumii sau ca verigă137 de legătura cu Cosmosul, astfel devenind conlucrător cosmic.
În acest mod, aspiraţia îl duce pe om spre Infinit.
682. De aceea omenirea are atâta nevoie de aceste conştiinţe cosmice. Aspiraţia principală a omului este
îndreptată spre o existenţă inconştientă. A cunoaşte viitorul înseamnă a te afirma în prezent. A cunoaşte
semnificaţia a ceea ce este A FI – înseamnă a te convinge de caracterul oportun al existenţei. Purtătorii focului
exprimă atât de strălucit cooperarea cu Cosmosul.
683. Temelia comunităţii se confirmă ştiinţific şi fiecare principiu manifestat de o comunitate este axat prin
corelaţia cu Comunitatea Universală. Creativitatea vieţii poate fi întemeiată pe o atracţie axată spre Magnet.
Doar un lanţ al aspiraţiilor spre manifestarea celor mai bune iniţiative îi va aduce omenirii o treaptă mai bună.
Aşa, începând de la sămânţă, construirea comunităţii poate duce la o Comunitate a Lumii. E necesar de a
reorganiza toate iniţiativele umanităţii, pentru ca şi conştiinţa să se apropie de Comunitatea Lumii. De aceea să
nu se aibă frică de ramplasare, ci să se întărească vestigiul manifestat al trecutului. Astfel, prin reînnoire, să ne
îndreptăm spre Comunitatea Lumii138.
684. Fiece aspiraţie se încordează cu pârghia inimii. Doar aspiraţia pură îi dă spiritului putere – această lege stă
la baza întregului Cosmos. Fiecare principiu al focului cosmic se afirmă prin pârghia inimii. Aura axată a
omului este cea mai puternică forţă motrice. Stăpânitorul înfăţişează focul Aurei sale axate. Agni-yoghinul
încordează axarea aurei afirmate. Spirit-creativitatea şi centrii ardenţi ai Agni-yoghinului făuresc o treaptă mai
bună pentru umanitate. Cât de impetuos este focul spiritului Agni-yoghinului în timpul ramplasărilor cosmice!
Astfel, atunci când tendinţa spre transformare încordează planeta, puterea cooperării cheamă spre focul
spaţiului.
685. Doar atunci când substanţa este asezonată cu foc, se poate spune că ea este atotpătrunzătoare. Doar atunci
când acţiunea e pătrunsă de foc, ea creează. Doar atunci când sunt aprinse toate făcliile, Lumina zdrobeşte
întunericul. Iată de ce, tot ce-i făurit de Noi, rezistă cu tărie, şi baza aspiraţiei atrage impulsuri ardente. Noi,
Fraţii umanităţii, creăm cu pârghia inimii şi spunem: „Frumuseţea aspiraţiei oferă toate căile”.
686. Atunci când razele încordează impulsul energiei, axarea nu poate fi oprită. Atunci când spiritul comportă
magnetul înglobat, el se alipeşte Magnetului Cosmic. De aceea, atunci când se construieşte o nouă treaptă,
axarea cosmică ramplasează toate îngrămădirile. Legea ramplasării şi legea construirii se axează spre acelaşi
focar. Iată de ce, toate ramplasările spaţiale sunt puse în mişcare de legea construirii. Manifestarea legii
ramplasării încordează toate sferele.
687. Spada cosmică se încordează prin conştiinţa ramplasării. Numai atracţia se axează spre Magnet. Acele
axări, care sunt în dezacord cu direcţia Magnetului Cosmic, încordează toate conştiinţele cu simbolul spadei.
Dezvoltarea spiritului oferă spadei puterea conştiinţei. Şi axarea cosmică creează impulsul persistenţei. Astfel,
măsura spiritului oferă conştiinţei impulsul creativităţii.

În unul din caietele suplimentare, în aceste două fraze este modificată punctuaţia: „Prin care impuls se mişcă
umanitatea - vom da dovadă de înţelegere”.
137
În prima ediţie: „sau o verigă de legătură”. În caiet: „şi o verigă de legătură”.
138
În caiet, aici urmează un text inclus în varianta engleză: “Doar o conştiinţă lărgită poate da Comunităţii o
formulă invincibilă. Atunci când se formează o treaptă afirmată, conlucrătorii Noştri acţionează (în engl. „Cosmosul acţionează”) prin ramplasare. Ceasul va bate pentru A. în curând, într-adevăr! Iar ceea ce-i
predestinat, va veni”. (5.07.30)
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688. Spada spiritului axează toate conştiinţele încordate. Fiecare conştiinţă, orientată spre ramplasare, creează în
conlucrare cu Magnetul Cosmic. Iată de ce, Noi edificăm cu spada spiritului, iată de ce, conlucrătorii Noştri
edifică cu spada spiritului. Creativitatea Urusvatei139 încordează conştiinţele cu foc.
689. Atunci când focurile cosmice vin în contact cu centrii, are loc cea mai mare încordare. Cei care s-au
alăturat creativităţii centrilor, primesc o legătură cu Magnetul Cosmic. Numai atunci când centrii răspund în
spirit cosmic tuturor atracţiilor, viitorul poate fi determinat în mod fervent. Astfel, Noi încordăm edificările
cosmice.
690. Creativitatea centrilor este încordată de focurile cosmice. Procesul focului poate fi dezvăluit deosebit de
clar atunci când are loc ramplasarea cosmică. Atunci când focul spiritului se uneşte cu focurile cosmice, el
creează în spirit cosmic. De aceea, înflăcărata Noastră Mamă a Agni-Yogăi trebuie să înfăţişeze omenirii focul
în epoca Maitreya, în marele timp al ramplasării. Astfel Noi îndeplinim măreaţa lege.
691. Fiecare nouă treaptă a evoluţiei are nevoie de ramplasare. Atunci când stihiile axate încordează Magnetul
Cosmic, apariţia noilor trepte este determinată de foc. În acest mod, forţele ce se duc încordează noi energii.
692. Astfel, starea de încordare a centrilor este efectul focurilor cosmice. Bineînţeles, centrii simt toate
perturbările cosmice. Agni-yoghinul simte toţi curenţii.
693. Gândul cosmic este încordat de Magnetul axat. Gândul spaţiului este încordat prin pârghia Magnetului. Iar
toate gândurile umane se axează prin armonizarea cu Magnetul. Toate forţele ce însoţesc magnetul tuturor
acţiunilor se încordează prin fenomenul tendinţei. De aceea, toate împotrivirile faţă de Magnetul axat îşi iau
puterile lor din conştiinţa curentelor opuse. În cazul concordanţei tuturor centrilor, poate fi consolidată
încordarea energiilor. Împotrivirile provoacă în Cosmos o încordare ce contribuie la creativitate. În acest mod,
toate energiile conştiente creează evoluţia.
694. Bineînţeles, toate focurile cosmice sunt simţite foarte puternic de Agni-yoghin. Toate (stările de
indispoziţie şi – n.t.) durerile Agni-yoghinului au, desigur, un caracter cosmic. De aceea organismul sensibil
trebuie protejat. Timpurile sunt foarte importante, iar creativitatea centrilor este atât de mare! Revelăm
umanităţii centrii. Fiecare ofrandă adusă omenirii are marile sale efecte.
695. Cel mai mult, oamenii se înfricoşează de lărgirea conştiinţei. Tot ceea ce e în limitele obişnuite, îi este atât
de aproape omului, pe când fiecare gând nou provoacă consolidarea opoziţiei. De aceea, atunci când Noi
trimitem pe cineva pentru manifestarea temerităţii, mai întâi, Orientăm spre o nouă conştiinţă. Doar într-o
aspiraţie nelimitată spre a lărgi conştiinţa şi în tendinţa spre ceva neobişnuit, conştiinţa poate fi orientată spre
evoluţie.
696. Lărgirea conştiinţei este axarea Noastră, şi atunci când conlucrătorii Noştri duc acest recipient, se stabileşte
o cooperare deplină. Astfel, Fraţii Noştri creează, lărgindu-şi conştiinţele. Şi experienţa grandioasă a AgniYogăi va aduce umanităţii lărgirea conştiinţei şi măreaţa percepere a două lumi.
697. Edificările umane corespund atât de puţin temeliilor Existenţei! Mersul evoluţiei se poate afirma prin
energii nemanifestate. Iar forţele manifestate ale Cosmosului, pe care omul le aplică atât de neadecvat, atestă
încetinirea evoluţiei. Căci fiecare formulă dată este atât de inacceptabilă în înţelegerea umană, încât acest
fenomen, într-adevăr, umple spaţiul cu progenituri. În perceperea omenească statele, guvernele, familiile sunt
foarte deformate. Astfel, lărgirea conştiinţei va da o nouă treaptă a Infinitului.
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În prima ediţie: „Agni-Yoghinului”. Modificat în baza înscrierii în caiet.
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698. Fiecare gând al Urusvatei140 este ca o perlă pentru reînnoirea conştiinţei. De aceea spaţiul este asezonat
astfel de Fraţii Noştri. Bineînţeles, ţara care se conduce de un sistem mecanic, nu poate avea realizări, fără a
distruge ceea ce-i vechi. Iată de ce, Noi preţuim fiecare gând creator, şi aurul întregii lumi nu poate cumpăra
ascensiunea gândului.
699. Îmbinarea forţelor cosmice este atât de încordată, încât conştiinţa umanităţii se axează spre focul saturat.
La edificarea formelor, fiecare forţă dobândeşte puterea focului existent, şi fiecare treaptă regenerată este
asezonată cu un nou mod de înţelegere. Astfel, focul creează spiritual şi încordează toate formulele. Astfel,
conştiinţa progresează fără limite.
700. Deschiderea centrilor se încordează prin creativitatea razelor solare. În acest stadiu al experienţei, plexul
solar corespunde rotaţiei soarelui, de aceea fiecare rotaţie a plexului solar întăreşte legătura cu Magnetul Cosmic
– e una din consolidările importante ale experienţei Agni-Yoga. De aceea, cel mai important este de a feri de
încordare plexul solar după apusul soarelui.
701. Omenirea are teamă de ceea ce este Necunoscut. Aşa cum fiecare sentiment se întăreşte dintr-o manifestare
interioară în legătură cu lumea din exterior, la fel omenirea confirmă diversele sale percepţii. Cum poate fi
definită viaţa fiecărei fiinţe? În lumea materială, fiecare entitate trăieşte printr-o mişcare neîncetată, de aceea
Necunoscutul poate fi înlocuit cu veşnic-mişcarea în Infinit.
702. Pentru ochiul material, toate manifestările principale se află în lumea vizibilă, pe când conştiinţa spirituală
ştie cum se mişcă Universul. De aceea, experienţa Agni-Yogăi141 şi spirit-creativitatea unesc vizibilul cu
invizibilul.
703. Fiecare percepţie omenească este atât de axată pe unirea cu energiile cosmice, încât e greu a separa
fenomenul spaţial. În afară de manifestările arătate, omenirea trebuia să creeze măsura timpului, deoarece, fără
edificarea treptelor, ea nu se poate afirma în creşterea sa. Astfel, fiecare măsură a edificării produce o treaptă a
evoluţiei142.
704. Modurile de acţiune se deosebesc prin tensiunile lor. Spiritul axat spre o acţiune cosmică întotdeauna
descoperă acceptarea măsurilor cosmice. Modurile de acţiune ale spiritului orientat spre o încordare egoistă
întotdeauna adoptă măsuri de reţinere a evoluţiei. Astfel, toate modurile de acţiune se încordează prin pârghia
umană a intenţiilor. De aceea planeta luptă într-o tensionare consolidată şi manifestată. Iată de ce, modurile de
acţiune se transformă în143 efecte karmice. De aceea câmpul măsurilor umane umple sfera cu baraje.

În prima ediţie: „Agni-Yoghinului”. Modificat în baza înscrierii în caiet.
În caiet: „De aceea, scumpă Svati, experienţa ta”.
142
În caiet urmează: „Fiecare Arhat ce merge spre finalizare este cuprins de flăcările tuturor focurilor. Fiecare
Frate sau Soră, care ştiu despre măreţia legii finalizării, se avântă cu toate focurile, însa nu despart de viaţă
această cunoaştere. Doar ignoranţa celor care consideră viaţa Arhatului drept o asceză creează teoria
semimuribundului. Desigur, e greu a spune omenirii despre legea vieţii, dar cei învestiţi cu încredere pot şti că
Arhatul care s-a retras în Turn aşteaptă în singurătate ora. Arhatul activ, sau Fratele ori Sora care se apropie,
parcurg calea vieţii şi misiunea lor în viaţă se îndeplineşte. Şi elementele atomului, temporar despărţite de
misiune, nu se îndepărtează. Astfel, legea finalizării trebuie să trăiască în spirit şi în inimă, însă pe ultima treaptă
ea trebuie să fie în acord cu misiunea. Astfel, inima Tarei este avântată, şi ea a cuprins măreţia finalizării şi
misiunea vitală. Fie ca Surorile să ţină minte că legea finalizării cuprinde calea vieţii. <…>Astfel, legea
finalizării cheamă în lumile superioare. Astfel, legea finalizării nu este încalcată şi axează spiritul în lumea
corespunzătoare”. (24.07.30)
143
În caiet şi în prima ediţie: „transformă efectele karmice”.
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705. În modurile de acţiune se exprimă toate căutările spirituale. Cine aspiră, cine a renunţat, cine e plin de
abnegaţie, în acest mod manifestă încordarea; în acest mod, acel spirit înţelege Binele General. Cine persistă în
manifestarea egotismului, îşi afirmă propriile moduri de acţiune. Astfel, întregul ciclu uman luptă încontinuu.
706. Măsura de Slujire omenirii direcţionează spiritul spre modalităţile de aspiraţie. Atunci când spiritul
cunoaşte măsura încordării în numele Binelui, el îşi canalizează în mod conştient posibilităţile sale. Cercul
spiritului împrejmuieşte aura omului cu o aspiraţie puternică, de aceea aura bolnavă şi aura înconjurată de o
linie sinuoasă creează în spaţiu o saturaţie corespunzătoare. Aceste aure exercită o acţiune ambiguă asupra celor
din jur. În aurele identice, ele provoacă intensificarea potenţialului negativ; în aurele opuse, ele trezesc o dorinţă
dublă de a distruge întunericul şi de a sluji Binelui. Dar aceste aure bolnave se alimentează cu emanaţiile aurelor
opuse. Cât de important este pentru aura bolnavă să-şi palpeze144 armura sa! Atât este de important ca această
lege să fie conştientizată. Evoluţia progresează prin Lumină!
707. Dacă procesul oricărei fiinţe nu se transmută sau nu continuă, cum atunci e posibil să fie explicată viaţa
Universului? Căci legea extinderii este una şi aceeaşi în întregul Cosmos, şi toate principiile aparţin aceleeaşi
legi. De aceea, fiecare energie vitală trebuie să trăiască în extindere. Aceste extinderi există în toate schimbările,
şi fiecare spirit, care a ajuns să se îndrepte conştient spre legea extinderii, sesizează întreaga durată şi infinitatea.
708. Durata extinderii se numeşte calea Existenţei revelate. De aceea, atunci când aspiraţia încordează spiritul,
conştiinţa cuprinde ardent toate focurile cosmice. Astfel, fiecare val încordat se reflectă asupra centrilor Agniyoghinului. De aceea jocul energiilor cosmice se reflectă cu atâta putere asupra centrilor145, de aceea trebuie
păzită cu atâta grijă inima – un indicator exact. Astfel trebuie urmărite toate senzaţiile. Trebuie să remarcăm
totul – totul este semnificativ, totul are o conformitate a sa.
709. Atunci când energiile vin în contact cu planeta, se stabileşte diversitatea. Iată de ce receptivitatea umană
încordează constituirea formelor. Doar atingerea umană dă forme Cosmosului. Dacă existenţa Frumuseţii este
predestinată de Voinţa Cosmosului, atunci omenirea trebuie să se afirme în puterea sa. Ca spirit care percepe şi
transmută – aşa trebuie să gândească omul. De aceea, fiecare val al energiilor cosmice îşi are predestinările
sale.
710. Aceste valuri sacre se îndreaptă spre spiritul care percepe foarte subtil. Creativitatea spiritului depinde de
subtilitatea percepţiei. Percepţia le este accesibilă doar centrilor. Există percepţie parţială şi, în acest caz, spiritul
obţine o realizare a specialităţii. Desigur, în creativitate poate să existe o direcţie afirmată a sintezei
atotcuprinzătoare şi a specialităţii. Aşa se construieşte viaţa! De aceea, fiecare clişeu spaţial este perceput în
mod diferit. De aceea, centrii Agni-yoghinului percep esenţa tuturor energiilor146. Rezultatul este mare! Fiecare
nouă ştiinţă trebuie să-şi stabilească principiile, înainte de a confirma cunoştinţele sale pentru lume. De aceea,
Eu Confirm focul centrilor Mamei Agni-Yoga147 ca fiind o mare izbândă.
711. Cu adevărat, procesul gândirii umane creează raporturi cu comorile cosmice, de aceea fiecare gând
generează o pagină afirmată. Centrii de gândire depind de fenomenul receptivităţii. Căci necesităţile omenirii
vorbesc în mod direct despre direcţia aleasă de omenire. Astfel, în mod direct este stabilit principiul de corelaţie.
De aceea, identitatea are nevoie de o aspiraţie fermă, manifestată.

Modificat în baza înscrierii în caiet. În prima ediţie: „a simţi”.
În caiet: „De aceea, scumpa Mea, fiecare joc al energiilor cosmice se reflectă atât de puternic asupra centrilor
tăi”.
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În caiet, aici urmează cuvintele Elenei Roerich: „Eu încă nu văd rezultate vizibile şi prioritatea cunoştinţelor
şi sesizarea perturbaţiilor cosmice, pentru că locul şi direcţia lor nu sunt cunoscute”.
147
În caiet: „focul centrilor tăi, Svati”.
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712. În treburile Noastre, gândul corespunde acţiunii. Creativitatea spiritului stabileşte toate direcţiile. Cu
adevărat, axarea gândului dă impuls tuturor iniţiativelor creative, de aceea fiecare gând al Agni-yoghinului
creează la distanţă.
713. Încordarea lărgirii conştiinţei oferă o bază tuturor gândurilor. Ignoranţii înţeleg oare asta? Înţeleg oare asta
materialiştii care neagă? În spaţiu se conţine totul, şi fiecare formă există prin toate schimbările. Iată de ce
lărgirea conştiinţei trebuie să-i ofere omului regenerarea înţelegerii spaţiului. Astfel, fiecare gând comportă
avansarea energiilor spaţiale. Creativitatea spiritului are în sămânţa sa o verigă de legatură cu Magnetul Cosmic.
Astfel, spiritul reprezintă cea mai viguroasă expresie a Magnetului Cosmic. Axarea spre Infinit va da înţelegerea
creativităţii Noastre.
714. În legătură cu creativitatea energiilor spaţiului, nestrămutat se construieşte o ascensiune evidentă. Noua
ştiinţă a Agni-Yogăi va oferi acele modalităţi care sunt necesare pentru subtilitatea percepţiei. Această ştiinţă
ardentă va cunoaşte spaţiul, va cunoaşte formula focului. Aşa se construieşte, nestrămutat, ştiinţa viitorului.
715. Iniţiativele oamenilor confirmă un potenţial de toate gradele şi canalizează toate aspiraţiile spre centrul de
tensiune. Toate începuturile umane sunt încordate de către diferite entităţi. În evoluţie sunt determinate foarte
clar luptele pentru comorile spaţiale. Astfel, dezvoltarea gradelor de energie se află în puterea omului, şi gradul
de întârziere a evoluţiei se află în mâinile omului. Într-adevăr, două categorii încordează lumea acţiunilor. Întradevăr, purtătorii focului şi adversarii evoluţiei fortifică lupta pentru evoluţie. Astfel, progresul omenirii are loc
prin lupta pentru evoluţie.
716. Principiul Nostru al focului este atât de încordat, încât creativitatea este axată spre Izvorul Focului. Şi
Mama Lumii îşi îndreaptă razele în sferele Noastre148. Doar apropierile Noastre vor aduce planetei evoluţia şi
vor determina construirea, de aceea, lupta evolutivă va hotărî victoria Noastră; astfel, fiecare piatră, adusă de un
duşman, va da o treaptă spre biruinţă. Astfel, cu adevărat, Noi Ne folosim de fiecare obstacol 149. Da, e o mare
creaţie! Tara Focului va oferi omenirii o nouă ştiinţă.
717. Aderarea la Magnetul Cosmic oferă spiritului o aspiraţie încordată. Creativitatea omului se desfăşoară pe
canalul aspiraţiei. Existenţa cere conştientizarea particularităţilor aspiraţiilor. Astfel, fiecare posibilitate reliefată
poate să existe doar prin conformitatea sa cu scopul. De aceea, în baza oportunităţii, omul este capabil să-şi
formeze o idee despre sensul Existenţei. Materia se afirmă prin forma învederată de spiritul omului – în acest
mod cauza şi efectul stabilesc sensul Existenţei.
718. Cristalizarea principiului oportunităţii este foarte instructivă. Dacă, în aspiraţia sa, omenirea ar conştientiza
acest fapt, atunci planeta noastră ar avea o nouă treaptă. Omenirea trăieşte în această neoportunitate consolidată,
şi rezultatele sunt atât de mari, încât sferele umane sunt întunecate. Iar perioada exploziilor subterane
corespunde acumulărilor supraterestre. Şi ţările deasupra cărora se ridică în valuri neînţelegerea Magnetului
Cosmic, vor avea de suferit – aşa vom ţine minte. De aceea, plexul solar, fiind în directă conformitate cu
Magnetul Cosmic, oferă toate semnele perturbaţiilor. Cunoştinţa „cupei” deseori exprimă tristeţe. Fireşte,
tânguirile omeneşti scaldă planeta. Astfel Cosmosul încordează centrii Agni-yoghinului, astfel sensibilitatea
organismului150 manifestă o vibraţie de răspuns. Astfel Noi slujim Cosmosului!151
719. Conştiinţa şi perceperea lumii se încordează cu pârghia spiritului. Fiecare spirit îşi creează o lume a sa, şi
de calitatea conştiinţei depinde frumuseţea sau urâţenia lumii create. Aşa, numai conştientizarea energiilor
cosmice oferă spiritului creativitate. Iar spiritul care neagă esenţa Magnetului Cosmic este îndepărtat într-un
În caiet: „asupra sferelor Noastre”.
În caiet, fraza este dată astfel: „Astfel, cu adevărat, Noi Ne folosim de fiecare obstacol, aşa Noi biruim”.
150
În caiet: „sensibilitatea organismului tău, scumpă Svati”.
151
În caiet: „Astfel Noi împreună slujim Cosmosului”.
148
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domeniu al ignoranţei. Omenirii i se poate spune că acea lume, pe care ea a creat-o, există, însă lumea
adevăratei aspiraţii trăieşte în conştiinţa ardentă şi în Infinit.
720. Lumile Infinitului, lumi confirmate, lumi ale armoniei, lumi care au hotare, lumi ale Luminii şi
întunericului – în acest mod creează şi afirmă câmpul de acţiune omenirea. În acest mod se manifestă
creativitatea omenirii. De aceea, fiecare gând ce asezonează spaţiul produce o formă. Aceste gânduri umplu
lumile cu vibraţiile lor puternice – astfel, focul spiritului oferă lumea sa. Dar spiritul îndreptat spre răceala
negaţiei creează o lume a întunericului. Aceşti doi factori provoacă lupta spaţiului. În acest mod, centrii
înflăcăraţi simt întreaga luptă, de aceea fiecare centru răspunde unei vibraţii spaţiale.
721. Materia nemanifestată se afirmă în viaţă doar prin spiritualizare. Doar forma îi dă materiei înfăţişarea vieţii,
spiritul însă trebuie să se întărească în înţelegerea că, deşi materia primeşte de la spiritualizare însuşirea de
beatitudine a vieţii, însuşi procesul depinde de potenţialul Focului Veşnic. Astfel, gândul generează acţiunea, iar
potenţialul spiritului creează. Astfel, omenirea se divizează conform potenţialului spiritual.
722. Cine, dar, creează prin puterea spiritului? Purtătorul focului, slujitorul vigilent al evoluţiei, creatorul
oamenilor, care consacră toate focurile sale avansării omenirii. Cu aceşti Purtători de Lumină trebuie să se
asemene omenirea în căutările sale.
Cum, deci, creează un Ierarh pe Pământ? Înnobilând tot ce-L înconjoară. Astfel, cu flacăra pură a
spiritului, Ierarhul înalţă sferele.
723. Stratificările planetei constituie temeliile consecinţelor fixate de karma. Axându-se spre energiile extrem de
subtile, omenirea se va încercui cu o manifestare corespunzătoare. De aceea, atunci când ascensiunea spirituală
este adoptată de omenire atât de încet, treapta confirmată a stratificării apasă asupra scoarţei terestre. Sfera
terestră este foarte încordată şi curenţii pământeşti sunt atât de greoi! De aceea în sfera pământească sunt atâtea
perturbaţii. Aşa se afirmă profeţiile.
724. Când Noi am spus că Agni-yoghinul simte toate încordările, anume prin aceasta indicam asupra
catastrofelor. Fiecare mişcare convulsivă, precum un val, se reflectă asupra centrilor Agni-yoghinului. Fiecare
luptă spaţială încordează fiecare centru. Fiecare săgeată ce vine din Turnurile Noastre încordează centrii, de
aceea organismul Mamei Noastre a Agni-Yogăi este atât de încordat. Lupta spaţială este mare. Desigur, atunci
când apropierea Noastră este atât de puternică, valurile stabilesc o încordare ardentă.
725. Straturile pământeşti sunt atât de încordate, fiindcă toate centrele terestre se cutremură într-un efort spre
ramplasare. Aceasta pentru că fiecare treaptă a ramplasării cosmice provoacă încordare. În acest mod acţionează
materia şi spiritul. Atunci când spiritul se cufundă în sfera afirmată a evoluţiei, Magnetul Cosmic îl atrage. Cum,
deci, să se afirme spiritul care nu aduce focuri? De aceea, fiecare treaptă a evoluţiei este alcătuită de Magnetul
Cosmic. Doar atunci când spiritul poate crea treapta acumulării „cupei”, el poate deveni 152 conlucrător al
Magnetului Cosmic. Tot ceea ce e dincolo de cadrul obişnuit se referă la edificare. Detaşându-se de opiniile
straturilor pământeşti, spiritul înţelege necesităţile pământului. Cu adevărat, astfel spiritul va înţelege Infinitul.
726. Legea axării adevereşte toate confirmările. Axarea spre Bine oferă toate căile superioare, pe când răutatea,
care acţionează împotriva Magnetului Cosmic, se foloseşte de măsurile inferioare. De aceea, în Cosmos, forţele
întunecate sunt încordate de sferele inferioare. Într-un moment de ramplasare decisivă, creativitatea popoarelor
se exprimă atât de strălucit, şi Cosmosul încordează forţele Luminii pentru victorie. Astfel, în activitatea
cosmică, fluxurile Luminii biruie în mod nelimitat.
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În caiet: „(numai atunci) el poate deveni”.

50

727. Calităţile stratificărilor reprezintă imagini ale sferelor ce înconjoară popoarele. Spiritul popular întotdeauna
predetermină esenţa viitorului. În jurul fiecărui popor vibrează karma efectelor. Din această cauză, oamenii se
axează atât de mult spre bazele Adevărului, însă numai cei aleşi merg pe canalul Adevărului. Cel mai mult este
denaturat conceptul Adevărului. De aceea, atunci când Noi spunem „Adevăr”, chemăm spre stăpânirea
energiilor subtile şi spre Magnetul Cosmic. Fiecare vibraţie populară poate fi determinată. Cel mai exact
indicator este gândul poporului. Axarea consolidată oferă cheia spre cunoaştere. Astfel, spiritul poporului îşi
zideşte treptele sale.
728. Se poate afirma că Agni-yoghinul nu are dureri pur fizice. Toate durerile fizice se numesc ardente şi ele
aduc un semn al energiilor subtile, de aceea fiecare încordare provoacă dureri sacre. Subtilitatea perceperii este
atât de puternică, însă principalul este ca să fie evitată încordarea.
729. Lumea ce se referă la fiecare spirit reprezintă expresia aspiraţiei. Spiritul care simte curentele sale
încordate, trebuie să se îndrepte în direcţia Magnetului Cosmic. Dar în acest mod afirmă oare omenirea
creativitatea sferelor sale? Căci fiecare spirit ce tinde spre comunicarea cu Magnetul Cosmic, îşi va găsi creaţiile
sale revelate, pe când spiritul ce tinde spre egotism, creează o lume a pieirii. Aceste lumi saturează spaţiul şi
determină fiecare transformare revoluţionară. În Cosmos, totul este legat reciproc153, de aceea omenirea poartă
răspundere pentru fiecare sferă creată. În acest mod sunt create sferele cosmice.
730. Cât de minunată, din punct de vedere creativ este lumea pe care o creează Agni-yoghinul în jurul său! Cu
adevărat, sferele sunt asezonate cu focul viu al gândului! Atunci când gândul încordează sferele, toate focurile
spaţiale răsună. Aceste gânduri sunt asemeni unui dangăt canalizat! Manifestarea gândului afirmă o vibraţie în
spaţiu. De aceea impulsul Nostru creativ este gândul ardent.
731. Atunci când se cutremură lumea, cum e posibil să nu conştientizezi ramplasarea cosmică154? Când lumea
există pentru evoluţie, cum, deci, să nu te axezi spre o edificare adevărată! În marea edificare, totul este
predestinat pentru prelucrare, şi sarcina fundamentală a omenirii trebuie să fie calitatea aportului său. De aceea,
atunci când Noi încordăm toate impulsurile creative, cum e posibil de a nu fi înţeles spiritul constructiv al
Cosmosului? Iată de ce frumuseţea Existenţei constă în realizarea tuturor energiilor subtile. În acest principiu
este înglobată întreaga creaţie infinită.
732. Atunci când se cutremură lumea, energiile subtile se atrag spre planetă. De aceea, omenirea trebuie să
conştientizeze că, la ora distrugerii şi ramplasării, la orizont luminează Aurora Nouă. Creativitatea Cosmosului
este neîntreruptă, şi ramplasarea unor pârghii de către altele e necontenită. De aceea, atunci când conceptele
vechi ale evoluţiei universale se sting, se aprinde Aurora focurilor. Într-adevăr, e un timp înfocat, şi Agni-Yoga
înlocuieşte toate energiile care se epuizează. În acest mod, Noi aprindem Aurora Nouă, şi valurile restructurării
cosmice sunt atât de puternice. Toţi centrii vibrează, consunând cu reconstrucţia cosmică. Măreaţă e Aurora, şi
în ea omenirea poate găsi calea spre evoluţie. Astfel, Lumina focurilor Noastre va aduce omenirii o nouă
impulsionare. Da, da, da! Eu afirm!
733. Despre viitorul umanităţii, Stăpânitorii au afirmat atât de mult, spiritul însă cugetă atât de puţin asupra
problemei existenţei confirmate, încât trecutul îi pregăteşte omenirii o grea manifestare. Creativitatea depinde de
combinaţia energiilor, la fel se afirmă viitorul. S-a vorbit mult despre menirea creativităţii pentru om şi despre
predestinare. Omul trebuie să înţeleagă acea soartă. De aceea, atunci când legea Noastră confirmată indică
asupra factorului de axare a procesului, trebuie să se conştientizeze că viitorul este efectul trecutului. Astfel,
axarea spiritului spre efectul karmic va oferi determinarea viitorului.

În unul din caietele suplimentare: „În Cosmos, totul este atât de legat”.
În unul din caietele suplimentare: „Atunci când se cutremură lumea, cum e posibil să nu conştientizezi
cauzele schimbării cosmice?”
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734. De aceea, cei care au înţeles Învăţătura Noastră, trebuie să trateze cu multă atenţie acţiunile pe care
intenţionează să le săvârşească. De aceea sub scutul Nostru atât de evident se creează un viitor luminos. Doar în
aspiraţie pură putem izbuti, însă cătuşele egotismului înconjoară Învăţătura cu nepercepere155. De aceea este atât
de important să pătrundem în axarea arătată. Aşa Afirm. Cu adevărat, toate posibilităţile ample vor fi aduse de o
percepere amplă.
735. Atunci când se consolidează efectul axării spre Magnetul Cosmic, predeterminarea viitorului este atât de
încordată! Atunci când efectul intră în vigoare, fiecare treaptă are forma sa manifestată. Lanţul epocilor se
constitie pe calea predestinării. Astfel, cunoscând prezentul, poate fi determinat viitorul. Poate fi determinată
fiecare vibraţie magnetică ce oferă axarea poporului156. Studierea cauzelor va produce anumite efecte. Astfel, fie
ca fiecare naţionalitate să observe calitatea de bază a aspiraţiilor sale şi a poftelor sale. Cel mai bun indicator
este avansarea spirituală. Astfel, într-o aspiraţie nelimitată, se creează o mişcare încordată în evoluţie157.
736. Necorespunderea energiilor provoacă explozii încordate în Cosmos. Oare nu există aceeaşi necorespundere
între energiile spiritului şi gând? Fiecare energie trăieşte prin impulsul său, fiecare gând trăieşte prin potenţialul
său. Energia cosmică pune în acţiune o axare încordată. Gândul uman creează numai cu pârghia inimii. Verbul
care nu este asezonat cu inima, nu creează nimic. Astfel, necorespunderea dintre verb şi inimă va crea doar
explozie în spaţiu.
737. Desigur, întâi de toate, Noi preţuim sinceritatea. Cuvântul care nu conţine în sine afirmarea inimii este gol.
Numai potenţialul spiritului poate oferi creativităţii putere, de aceea fiecare gând lipsit de minunatul foc este
lipsit de viaţă. De aceea, fiecare gând încordat cu inima este onorat de Noi.
738. În conştientizarea corespunderii energiilor este înglobată întreaga creaţie cosmică. Iată de ce este atât de
important de a te axa spre corespundere. Toată puterea cosmică este înglobată în această lege. Aplicarea
înţelegerii superioare a corespunderii cosmice îi va da spiritului direcţie. De aceea, atunci când libertatea este
afirmată de spirit, direcţia va depinde de alegerea căilor. În acest mod corespunderea dintre spirit şi Cosmos este
încordată de potenţialul seminţei. Dezechilibrul spiritului este atât de dezastruos, deoarece fiecare dintre cei care
s-a apropiat de Noi poartă karma realizărilor sale. Astfel creativitatea spiritului este direcţionată de spirit într-un
şuvoi cosmic liber ales şi axat.
739. Destinul este afirmat de către planetă, iar poftele omenirii străpung spaţiul. De aceea, având principiile
Învăţăturii Noastre, se acumulează atâtea răspunsuri definite pentru dezvoltarea omenirii. Manifestând
Învăţătura doar prin literă moartă, spiritul nu se înalţă.
740. Atunci când o energie este ramplasată, toate forţele încordate acţionează. La ramplasarea unei ţări, toate
pârghiile vin în mişcare. Creativitatea ce conduce spre Magnetul Cosmic se încordează cu pârghia Luminii, însă
atunci când cursul forţelor întunecate se îndreaptă spre distrugere, toate forţele cosmice încep să se mişte. O
În caiet: „Corect a spus Urusvati despre ultima Mea chemare, doar în aspiraţie pură putem izbuti, însă
cătuşele egotismului înconjoară Învăţătura cu neînţelegere”.
156
În caietele suplimentare: „oferă axare poporului”. La început, în caiet, cuvântul „poporului” este schimbat
cu „a poporului”.
157
În caiet aici urmează: „Fiecare aspiraţie încordată a conlucrătorilor Noştri va produce efectul său. De aceea
conlucrătorii Noştri trebuie foarte atent să urmărească gândurile lor. Atrag atenţia conlucrătorilor asupra faptului
că Tara şu Guru au fost cei care au indicat calea de realizare. <…> Cu multă grijă cercul (colaboratorii
americani ai familiei Roerch – red.) trebuie să aplice porunca Tarei. Fiecare perlă, oferită de Tara, trebuie
păzită, anume păzită, pentru că, fără această înţelegere, nu-i posibil de a fi văzute Turnurile. În spatele fiecărei
indicaţii a Tarei stă Însuşi Maitreya. <…> Toate preceptele înţeleptului F[uiama] trebuie păstrate cu grijă. Ei
trebuie să ţină minte că aurul lumii nu va cumpăra creativitatea gândului. Conlucrătorii poartă aurul spiritului în
comorile date de Învăţătură şi de Slujirea cu abnegaţie a Tarei şi Guru. Aşa le vom spune doritorilor de a
avansa. În acest mod, Noi afirmăm înţelegerea superioară a Slujirii”. (12.08.30)
155

52

încordare vizibilă pune în mişcare doar o acţiune vizibilă. De aceea încordarea invizibilă acţionează invizibil.
Astfel, fiecare axare îşi are sferele sale de acţiune, şi schimbările dezvoltării popoarelor se încordează prin două
canale.
741. Desigur, ţara care şi-a pierdut direcţia, nu poate găsi modul corect de acţiune. Desigur, ţara care foloseşte
măsuri inferioare, nu cunoaşte manifestarea superioară. De aceea, ţara care se îneacă, tinde nespus de mult la
viaţă. De aceea Noi suntem atât de încordaţi, şi în cea mai puternică încordare se creează cel mai viguros torent.
Aşa creăm Noi, şi duşmanii simt prezenţa Noastră apropiată.
742. Asezonarea spaţiului cu manifestarea spiritului indică o aspiraţie conştientă. Atunci când gândul uman
pătrunde dincolo de hotarele pământului arătat, ofranda adusă omenirii se consolidează prin acest dar spaţial.
Astfel, fiecare gând canalizat în spaţiu aduce o realizare mai bună. În canalizarea gândului se conţine o nouă
realizare a înregistrărilor spaţiului. De aceea, fiecare gând lărgit conduce spiritul spre înălţimi spaţiale. Iată de
ce, spiritul care cunoaşte multitudinea zborurilor dincolo de limitele pământului poate conştientiza creaţia
Infinitului.
743. Spiritul care aduce de dincolo de limitele pământului diverse înregistrări, este acea verigă care uneşte
spiritul cu lumile superioare. Fiecare dintre aceste aduceri are ca rezultat158 o aspiraţie conştientă a spiritului. De
aceea, purtătorul focurilor direcţionează umanitatea spre înţelegerea creativităţii spiritului. De aceea, experienţa
Mamei Agni-Yoga159 oferă umanităţii o nouă impulsionare.
744. Aderarea la Magnetul Cosmic îi poate dezvălui spiritului toate căile spre Binele General. Încotro se poate
avânta spiritul, fără a realiza direcţia sa? Cu ce spiritul îşi poate satura mintea? Cum poate spiritul să se
alipească lumilor superioare? Toate forţele cosmice pot să asezoneze spiritul cu perceperea drumului. Doar
puterea cosmică îi va indica omului aspiraţia conştientă. Atunci când spiritul a conştientizat cursul Magnetului
Cosmic, el îşi poate alege calea aspiraţiei. De aceea, subtilitatea percepţiei incontestabil conduce spiritul spre
Magnetul Cosmic.
745. Pe subtilitatea percepţiei, Noi construim toate posibilităţile noi. Atunci când se încordează prin percepţia
sensibilă, forţele creatoare sunt foarte puternice. Doar atunci când coardele subtilităţii percepţiei răsună, e
posibil să asculţi Magnetul Cosmic; doar atunci spiritul poate aduna toate firele pentru creaţie. Aderarea la
Magnetul Cosmic i-a avîntat pe toţi Stăpânitorii spre o măreaţă realizare plină de abnegaţie. Iată de ce Noi
preţuim atât de mult inima care simte cursul Magnetului Cosmic.
746. Atunci când omenirea a pierdut toate firele subtile ale percepţiei, a fost necesar de a folosi influenţa
ardentă: spada de foc a purificării, spada de foc a edificării, spada de foc a aspiraţiei, spada de foc a energiei noi.
Toate încordările ardente vor da omenirii o creativitate asezonată cu fervoare. Astfel, spada de foc aduce
omenirii, prin conlucrare, posibilităţile cosmice date ei. Şi atunci când creaţia cosmică se va afirma ardent, toate
energiile se vor apropia. Este o clipă decisivă, care înalţă conştiinţa umană. Astfel, nelimitat, se asezonează
gândul umanităţii.
747. În conlucrarea cu forţele cosmice, subtilitatea percepţiei oferă unificarea cu manifestările Cosmosului.
Focul spaţial poate oferi o încordare creativă spiritului care îşi fortifică consunările sale. De aceea, atunci când
spiritul Agni-Yoghinului simte toate perturbaţiile cosmice, legătura cu Cosmosul deschide toate căile spre
cunoaştere. Astfel160, toate forţele cosmice se reflectă pe plexul solar161. Subtilitatea predetermină fiecare
calitate a percepţiei. Întreaga evoluţie se constituie pe baza acestei legi.

În caiet: „va da”.
În caiet: „De aceea, scumpă Svati, experienţa ta”.
160
În caiet: „Astfel, scumpa Mea”.
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748. Însemnătatea gândului poate fi definită ca motor afirmat al creaţiei. În diversitatea sa, Cosmosul se
încordează cu un gând măreţ. Doar atunci când este conştientizată axarea spre gând, poate fi aleasă calitatea
subtilă a energiei. Odată ce omenirea vorbeşte repetat despre gând, atunci, bineînţeles, însemnătatea gândului
trebuie să capete o formulă162 conştientă, pertinentă creativităţii Cosmosului. În creativitatea Cosmosului,
fiecare gând este o mişcare. În creativitatea omenească, gândul este forţa motrice a fiecărei trepte – şi în mic, şi
în mare. Doar însemnătatea gândului este atât de mare!
749. Ca nişte aripi te poartă gândurile curate, ca stoluri de corbi negri gândurile întunecate acoperă orizontul 163.
Ponegrirea gândurilor sale negre – asta trebuie s-o conştientizeze spiritul164. Numai un gând pur, axat oferă
înstăpânirea succesului. De aceea, fiecare din cei care au aderat la Învăţătură, trebuie să se afirme în
însemnătatea gândului. Cu adevărat, Eu Declar: în zborul spiritului este întemeiată întreaga axare a gândului.
750. Lărgirea conştiinţei este principiul impulsului165 creator. Atunci când Cosmosul atrage mintea spre o
cooperare conştientă, se afirmă o axare corespunzătoare. De aceea, spiritul care păstrează în potenţialul său
creativitatea axată spre o cooperare conştientă, poate încorda toate focurile. Cât de importantă este
conştientizarea faptului că fiecare gând este aplicabil la viaţă!166 Nu cu vorba, ci cu gândul se pune în mişcare
lumea. În felul acesta, fiecare gând va ajuta energiei cosmice.
751. Desigur, gândul creator va regenera lumea. Regele gândului creează evoluţia167. În acest mod, Noi putem
avansa conştiinţa umană. Noi creăm cu gândul. Cât de profund omenirea trebuie să conştientizeze importanţa
gândului! Cât de amplu Învăţătura trebuie percepută cu gânduri subtile! Fiecare gând axat poate însufleţi spiritul
spre cutezanţă168! Fiecare gând măreţ se contopeşte cu lanţul Ierarhiei. Aşa se construieşte evoluţia169!
752. Fiecare simţire a energiilor cosmice produce axarea spre comunicarea cu focul spaţial. Atunci când centrii
focurilor pământeşti acţionează, încordările focurilor spaţiale sunt inevitabile. De aceea, atunci când Cosmosul
se încordează, nu există energii inerte. Vulcanii sunt activi şi provoacă tensionări umane. Astfel, atunci când
umanitatea se încordează prin focul creator al ramplasării, zborul Nostru axat se încordează prin Magnetul
Cosmic. Atunci spiritul care cunoaşte termenii şi cursul Magnetului Cosmic poate intui acţiunile vulcanice pe
plan spiritual şi fizic.

În caiet, aici urmează: „(Cei mai ordinari mediumi simt şi ei dureri în plexul solar.) Totul rezidă în calitate”.
Modificat în baza înscrierii în caiete. În prima ediţie: „o formă”.
163
În caiet, înainte de această frază, este scris: „Corect a procedat Uruscati, spunând despre însemnătatea
gândului”.
164
În prima ediţie, această frază şi cea precedentă sunt date astfel: „Ca nişte aripi te poartă gândurile curate, ca
stoluri de corbi negri gândurile întunecate acoperă orizontul – aşa trebuie să conştientizeze spiritul. Spiritul
trebuie să conştientizeze ponegrirea gândurilor sale negre”.
165
În caiet: „principiul al însuşi impulsului creator”.
166
În caiet: „în viaţă”.
167
În caiet: „Urusvati, gândurile tale sunt minunate. Regele gândului creează evoluţia. De aceea vom ţine minte
marele gând al Urusvatei”.
168
În caiet, aici urmează: „De aceea Noi situăm pe un loc atât de înalt abilitatea de formulare exactă a gândului.
De aceea, scumpa Mea, Noi apreciem atât de mult gândurile tale fervente. De aceea Noi preţuim atât de mult
creaţia lui F[uiama]. Istoria nu mai ţine minte un asemenea creator! Istoria nu cunoaşte o asemenea creaţie
ferventă, ca cea cu care împodobeşti tu, Urusvati! (Stăpâne, totul vine de la Dumneavoastră!) Gândurile Noastre
creatoare se contopesc”.
169
Textul acestui paragraf coincide cu textul din p. 664 al cărţii „Agni-Yoga”.
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753. Duşmanii se tem de aceste acţiuni vulcanice. Vulcanii spiritului sunt axaţi şi simţul duşmanilor este axat
spre a-i descoperi pe purtătorii de focuri170. Numai focul Turnurilor Noastre poate birui, de aceea vulcanii
acţionează şi lagărele duşmanilor sunt distruse.
754. În Cosmos şuvoaiele se încordează pentru o transformare revoluţionară. Fiecare val cosmic aduce energiile
sale. În legatură cu energiile cosmice, se încordează spiritul planetei, de aceea fiecare şuvoi cosmic încordează
coardele spiritului. În procesul de ramplasare a energiilor cosmice, se încordează impulsurile focurilor cosmice.
Astfel, fiecare coardă a spiritului corespunde unui şuvoi de foc cosmic.
755. Câtă putere se conţine în cristalizarea gândului! În cristalizarea gândului se conţine întreaga creaţie. Se
poate afirma că axarea spre o cristalizare conştientă a gândului deja îi dă vieţii un rost. Numai cunoaşterea
aspiraţiei pure generează creativitatea gândului. De aceea, fiecare gândire lăţoasă provoacă formaţiuni
corespunzătoare. Aceste cusururi ale spiritului sunt atăt de înţepătoare! Şi reţeaua protectoare atât de mult are de
suferit din cauza acestor ace axate! De aceea conlucrătorii Noştri trebuie să înveţe a gândi fără ace.
756. Câtă forţă este înglobată în creativitatea inimii! Toate încordările cosmice se pot destinde printr-o rază
purtătoare de lumină. Cum poate fi topită o săgeată lansată? Numai cu o rază zdrobitoare a Luminii. De aceea,
raza nimicitoare a Luminii trebuie să pătrundă în toate consolidările dificile. Este necesar să fie luminate toate
ungherele în care se ascunde ignoranţa. E necesar să fie topite toate edificările de ignoranţă şi vicii, deoarece ele
nu contribuie la dezvoltarea edificărilor. De aceea, atunci când Noi construim, dăm dovadă de axare pură.
Astfel, apariţia unei noi înţelegeri creează prin axare pură. Toate acumulările dăunătoare neconştientizate de
omenire creează roade ce frânează evoluţia. În acest mod, raza nimicitoare a Luminii va ilumina toate ungherele
întunecate.
757. Fenomenul de cristalizare a gândului poate crea un lanţ de cele mai benefice efecte. Numai fenomenul
aspiraţiei va produce cristalizarea gândului. Cum poate fi conştientizată edificarea lumii? Numai prin
criszalizarea gândului ce duce în lumile superioare. Dacă omenirea ar cujeta asupra aplicării edificărilor
superioare, cât de uşor ar putea folosi ea principiile concepţiilor lărgite! De aceea, aplicarea înţelegerii că toate
principiile vitale există pe toate planurile va îndemna spre cristalizarea gândurilor.
758. Legea cosmică cheamă omenirea la aplicarea tuturor principiilor. Legile pământeşti sunt denaturate de
omenire. Legile superioare sunt luminate de spiritul şi inima Arhatului. Spaţiul este pasibil de aceste două
concepte separate. Dar esenţa Existenţei cosmice susţine: totul în Cosmos continuă până la atingerea frumuseţii
Infinitului!
759. Un gând psihic încordat, unindu-se cu simţurile subtile, produce o putere superioară făuritoare.
Creativitatea simţurilor subtile este axată de energiile subtile. Numai atunci când gândul este axat în mod
legitim în sferele superioare, aceste axări produc încordări creatoare. De aceea subtilitatea simţurilor şi a
senzaţiilor este inerentă unui încordat cautător de foc. Astfel, gândul cosmic poate pătrunde într-o conştiinţă
psihic subtilă. Conştientizarea percepţiilor subtile şi grosiere va constitui prima treaptă în avansarea omenirii.
Aşa trebuie ţinută minte subtilitatea gândului psihic în calea spre Turnuri.
760. În subtilitatea percepţiei constă înţelegerea Învăţătorului171. În conştientizarea faptului că Învăţătorul
asezonează spiritul discipolului cu înţelegere superioară constă întreaga avansare a discipolului. Creativitatea
spiritului poate să se axeze numai atunci când gândul se înalţă, iar lanţul ce uneşte Învăţătorul şi discipolul
constă din aspiraţii spirituale. Cu adevărat, cine altul va ridica spiritul discipolului, dacă nu Învăţătorul lui?
În caiet: „Vulcanii spiritului sunt axaţi astfel şi simţul duşmanilor este axat spre a-i descoperi pe Purtătorii de
focuri, de aceea confirm victoria”.
171
În varianta engleză: „În subtilitatea percepţiei se conţine cheia spre înţelegerea Învăţătorului”.
170

55

Numai superiorul poate face ca inferiorul să avanseze. Fără această înţelegere, nu este posibilă avansarea.
Astfel, vom încheia cu subtilitatea percepţiei.
761. Toate organismele psihic subtile percep curenţii cosmici. Atunci când gândul se atinge de sferele
superioare, el se asezonează cu curenţi de foc spaţial. Astfel, atunci când şuvoaiele Noastre se revarsă în sfera
pământească, se stabileşte o încordare ardentă. În acest mod, senzaţiile unui organism psihic subtil se deosebesc
de simţurile organismelor grosiere! De aceea, subtilitatea percepţiilor poate reacţiona numai la curenţi superiori.
762. Cu adevărat, numai subtilitatea percepţiei poate intui dorinţele Noastre. Numai subtilitatea percepţiei Agniyoghinului poate cunoaşte toate căile spre izbândă172. Într-adevăr, unui Agni-yoghin superior i se permite totul!
763. Simţirea centrilor subtili predetermină subtilitatea creativităţii. Toate impulsurile creative, încordate prin
simţuri subtile, stabilesc subtilitatea formelor. De aceea, umanitatea trebuie să se consolideze prin axarea spre
simţuri subtile. Toate formele minunate ale Cosmosului sunt construite pe baza subtilităţii simţurilor. Toate
sentimentele subtile creează forme subtile. Astfel, umanitatea poate rafina simţurile sale în Infinit.
764. Sensibilitatea cosmică umple spaţiul. O formă se poate afirma doar atunci când atracţia acţionează asupra
sensibilităţii percepţiei. De aceea, atunci când o combinaţie cosmică se axează spre fuziune, vigoarea
sensibilităţii creează. Aşa, nelimitat, Cosmosul creează organisme sensibile.
765. Sensibilitatea simţurilor uneşte întreaga umanitate în sferele superioare. Acest principiu uneşte Învăţătorul
cu discipolul. Astfel, pentru discipol, sensibilitatea este principala calitate. Sensibilitatea aplicată de spirit
produce vigilenţă. În acest mod, punând în practică sensibilitatea inimii, se poate ajunge la aspiraţii superioare.
766. Atunci când energiile stabilesc un curs nou, încordarea este mare. Fiecare stare de axare atrage noi
posibilităţi. În axarea cosmică se dereglează doar balanţa afirmărilor revelate de egotism173, de aceea acţiunile
umane sunt şovăielnice şi ţările se distrug. În acest mod, creativitatea cosmică poate stabili echilibrul
ramplasării. Şi vigurosul moment al ramplasării este măreţ.
767. Cu adevărat, pagina e măreaţă! Cu adevărat, Drapelul fâlfâie strălucitor. Într-adevăr, atunci când lumea se
cutremură, Noi încordăm forţele căilor superioare, şi174 pe poziţiile opuse se utilizează măsuri inferioare. Astfel,
se afirmă cele mai viguroase posibilităţi. Astfel, tactica Adversa este măsura Noastră.
768. Toată puterea spiritului constă în perceperea cosmică. Toate formulele care se aplică trebuie să coreleze cu
înţelegerea superioară. Numai în înţelegerea cosmică este înglobată creativitatea spiritului. Numai adecvarea
dintre acţiune şi frumuseţe dă formula vieţii. Astfel, crearea celor mai benefice trepte evolutive se poate afirma
prin adecvarea frumuseţii. Spiritul tebuie să se axeze spre acest mare principiu.
769. Atunci când creativitatea Cosmosului se încordează, toate energiile se îndreaptă spre o edificare încordată,
de aceea fiecare vigoare canalizată trebuie să se încordeze în căutarea unor noi edificări. Creativitatea care
atinge noi îmbinări acţionează prin pârghia Luminii. Focul spaţial încordează toate sferele. Spiritul umanităţii
este legat de Cosmos într-o asemenea măsură, încât sentimentele se încordează prin aceleaşi pârghii. Astfel,
într-o creativitate infinită, spaţiul poate fi asezonat cu aspiraţii subtile.
770. Gândul penetrează toate sferele şi, ca o amprentă, aşază afirmările sale. Creativitatea constă în noi
amprente depuse pe conştiinţă. Fiecare energie are putere creativă. Cea mai subtilă conştiinţă posedă cea mai
În caiet: „toate căile de dobândire a victoriei”.
Modificat în baza corectării în una din cărţile personale şi într-un caiet suplimentar. În caiet şi în prima
ediţie: „revelate în Cosmos”.
174
În unul din caietele suplimentare: „dar”.
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bună receptivitate. Conştiinţa cea mai axată poate consolida amprentele gândului său. Forţa creatoare este
afirmată de centrii percepţiilor subtile. Fiecare energie subtilă se reflectă în creativitatea spiritului. Cât de activ
creează gândul şi cum consolidează el fiecare amprentă! Stăpânitorii aşa creează. La fel creează Agni-yoghinul.
Dacă umanitatea ar fi înţeles cât de măreţ este impulsul creator al gândului, atunci fiecare gând ce se naşte s-ar
fi manifestat întru Binele General. Astfel, fiecare perlă a spiritului creează cele mai benefice posibilităţi175.
771. Energia ce distruge încordarea forţelor cosmice este o putere extrem de subtilă, care formează noi
posibilităţi. Creativitatea energiilor constă în ramplasarea acumulărilor vechi. Numai atunci când forţa de
distrugere dă loc altor impulsuri puternice, poate fi confirmată ramplasarea cosmică. Spirit al ramplasării – aşa
poate fi numită creativitatea Magnetului axat. Numai aşa pot fi zidite treptele cosmice. Mişcarea evolutivă ce se
apropie are loc pe calea ramplasării. În acest mod este construită viaţa în avansarea ei spre puterea magnetică
cosmică axată. Atât de nelimitată este creativitatea cosmică!
772. În acest mod, fiecare putere încordată are opoziţia sa confirmată. În acest mod, fiecare putere încordată are
menirea sa. Podurile întărite de duşman sunt cele mai bune pentru ascensiune. Numai atunci când toţi adversarii
sunt încordaţi, poate fi tradus în viaţă cel mai mare plan. În felul acesta, fiecare temelie acţionează conform
tacticii Adversa.
773. Ordinea planului Cosmosului se asezonează cu diferiţi curenţi. Aceşti curenţi caută contacte cu spiritul.
Doar o mică cantitate a acestor curenţi a fost percepută de umanitate; şi principalul canal de acţiuni vitale este
curentul stabilit prin percepţiile subtile. Doar acolo unde există corespundere, e posibil de a fi încordate
pârghiile. Doar acolo unde focul spaţial poate să răspundă acordărilor subtile, poate fi stabilită corespunderea
cosmică. De aceea treapta evoluţiei este tradusă în viaţă prin percepţia subtilă.
774. În acest mod, focul spaţial este perceput de centrii Agni-yoghinului. Laboratorul este mare atunci când sunt
percepuţi curenţi subtili. Cine, deci, poate să transmită umanităţii curenţi subtili? Numai gândul măreţ al Agniyoghinului. Dacă pe parcursul evoluţiei instinctul se dezvolta în simţuri, atunci rafinarea va conduce la simţcunoaştere. Fiecare simţire subtilă produce o atingere cu focul spaţial. De aceea numai Agni-yoghinul superior
transmite omenirii energii sibtile. De aceea Mama Agni-Yogăi oferă umanităţii percepţia superioară. Întreaga
evoluţie se sprijină pe subtilitate.
775. Cu cât mai multe atacuri se întâmplă, cu atât mai multe posibilităţi se apropie. În acest mod, în creaţia
cosmică se stabileşte echilibrul dezvoltării noilor consolidări. Energia care dezvoltă un şuvoi puternic,
încordează toate impulsurile. Numai puterea cosmică de ramplasare poate încorda noi forţe. De aceea puterea
ramplasării este atât de încordată, încât forţele de întâmpinare axate asezonează tendinţa176. Astfel, ordinea
creativităţii cosmice este încordată de ramplasarea cosmică.
776. Fiecare gând este dat umanităţii pentru a fi realizat, altfel, la ce bun să fie asezonat spaţiul? Lipsa
executorilor complică creativitatea. Fiecare gând ce asezonează conştiinţele trebuie să găsească executori.
Marele spirit este un creator, şi fiecare gând trebuie să devină parte a vieţii. O acţiune vitală constituie aplicarea
gândurilor marilor creatori. De aceea, atunci când umanitatea se va satura cu traducerea în viaţă a gândurilor, va
deveni posibil să se afirme că toate principiile dimensiunilor superioare au dat dovadă de vitalitate. În acest
mod, fenomenul ramplasării este comensurabil cu traducerea în viaţă a gândului. Numai axarea spre o acţiune
vitală produce ramplasarea, şi treapta evoluţiei se zideşte cu gândul creatorilor şi cu aplicarea vitală!
777. Gândul177 despre Fraternitate pe Pământ este minunat. Fiecare disciplină a spiritului produce o axare.
Numai voinţa poate da disciplina spiritului, însă, atunci când gândul hoinăreşte asemeni egotismului afirmat, cu
În caiet: „Astfel, scumpa Mea, fiecare perlă a spiritului tău creează cele mai bune posibilităţi”.
Modificat în baza corectării în caiete. În caiet şi în prima ediţie: „axarea”.
177
În caiet: „gândul tău”.
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adevărat, nu există un canal pentru o acţiune vitală corectă. Astfel, fiecare gând tradus în viaţă face ca spiritul să
crească. Astfel, fiecare gând tradus în viaţă generează lărgirea conştiinţei178.
778. Atunci când se edifică o structură măreaţă, fiecare măsură trebuie să corespundă construcţiei. Atunci când
înfăţişarea exterioară este îmbibată cu aspiraţii temporare, bineînţeles, forţa creatoare nu este de lungă durată.
De aceea, atunci când fiecare măsură străluceşte prin focul său lăuntric, edificiul poate să trăiască. De aceea,
atunci când puterea spiritului luminează construcţia, succesul poate fi confirmat. În Cosmos, acţiunea vitală se
încordează prin impulsul focului lăuntric. Fiecare energie se mişcă cu ajutorul acestui potenţial. Fiecare măsură
vitală este pusă în mişcare de spiritul fervent. Conştientizarea acestui principiu poate mobiliza gândirea. De
aceea, atunci când axarea produce o încordare creatoare, trebuie să se atragă energii subtile.
779. Bineînţeles, la Noi, mai presus de toate, sunt preţuite structurile bazate pe principiile superioare ale
armoniei. Bineînţeles, fiecare gând perceput subtil va constitui temelia subtilităţii acţiunii. Creativitatea
frumuseţii se bazează pe acest principiu, de aceea, într-o asemenea măsură, este afirmată o armonie puternică.
Numai în unire pot fi create construcţii viguroase179.
780. Atunci când se creează o construcţie măreaţă, fiecare pagină are importanţa sa. Căci fiecare consolidare a
evoluţiei cosmice este asezonată în mod corespunzător. E corect să se spună că umanitatea îşi creează treptele
cosmice în aspiraţiile şi percepţiile sale. Umanitatea primeşte sau dă puteri manifestate. Anume Slujirea Binelui
Cosmic180 va oferi umanităţii ascensiunea. Atunci când avântul uman axat este nemărginit şi nesfârşit, poate fi
confirmată o corespundere cosmică. Ce minunată este conştiinţa legăturii cu Cosmosul! Ce minunată este
edificarea evoluţiei cosmice!
781. Atunci când spiritul înţelege că a Sluji Cosmosului înseamnă a traduce în viaţă principiile superioare, el
încordează cele mai bune pârghii ale sale. Într-o existenţă fără scop este înglobată amorţirea tuturor centrilor
superiori. De aceea, atunci când gândul unui mare spirit trezeşte conştiinţele spre înţelegerea superioară a
Slujirii, se poate afirma că umanităţii i se dă o axare cosmică. De aceea este atât de important momentul când
gândul Slujirii pătrunde umanitatea. Purtătorii gândurilor superioare ale evoluţiei impun Voinţa Noastră. În
acest mod se stabileşte cooperarea cosmică superioară. În acest mod181, Noi, împreună, înfăptuim Slujirea
Cosmică.
782. Conceptul umanităţii despre Fiinţa Universală diferă atât de mult de Esenţa Universală, încât trebuie să fie
revăzute toate definiţiile. Atunci când sensul A Fi este îmbibat cu înţelegerea omniprezenţei şi atotpătrunderii,
bineînţeles, Cosmosul preia o Înfăţişare ardentă. Dar dacă, în înţelegerea umană, fiecare energie este izolată,
atunci, bineînţeles, afirmarea vieţii are loc în mod corespunzător. De aceea, întreaga existenţă umană depinde de
principiul corespunderii. Astfel, nivelul conştiinţei determină calitatea treptei evolutive, deoarece însuşi spiritul
şi aspiraţia sunt temeliile existenţei.
783. Nivelul conştiinţei se încordează prin calitatea focului. Atunci când conştiinţa poate percepe subtil, fiecare
energie ardentă poate fi sesizată în mod conştient. De aceea gândul axat manifestat al Agni-yoghinului este
întotdeauna în contact cu un curent ardent. Fiecare gând al Agni-yoghinului comportă o aspiraţie ardentă şi
consolidează înregistrarea spaţială. De aceea creativitatea gândului dă un puternic impuls evoluţiei.

În caiet, ultimile două propoziţii sunt date în felul următor: „Astfel, fiecare gând aplicat al fondatoarei
„Urusvati” va produce o creştere a spiritului lucrărilor. Şi fiecare gând aplicat al Tarei şi Guru va da lucrărilor
o treaptă mai bună. Astfel, fiecare gând aplicat va da conlucrătorilor lărgirea conştiinţei”.
179
În caietele suplimentare: „Numai cu atomul unificat poate fi creată o construcţie viguroasă”.
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În caietele suplimentare: „Anume Slujirea Binelui Cosmic (şi General)”.
181
În caiet: „Astfel, scumpa Mea”.
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784. Starea de încordare cosmică se exprimă în dinamismul tuturor energiilor pe toate planurile. De aceea
separarea lumii fizice şi spirituale nu poate conduce la perceperea conformităţilor superioare. Numai atunci când
principiul de conformitate se stabileşte în conştiinţă, e posibilă axarea spre recepţionarea energiilor superioare.
Principiul de conformitate îl pune pe om în contact cu manifestarea focurilor cosmice. Principiul de
conformitate axează spiritul spre cunoaşterea superioară. De aceea faptul de a cunoaşte energia universală dă
spiritului cunoaşterea esenţei sale. Şi atunci când spiritul recepţionează impulsuri superioare, se poate spune că
el creează împreună cu Cosmosul.
785. Cine, deci, aduce umanităţii aceste energii superioare? Căci subtilitatea şi aspiraţia comportă în sine
întemeierea conformităţilor cosmice. Aceşti purtători de focuri dau umanităţii subtilitate şi cunoaştere. Toate
formele sunt create de un încordat purtător de gând. Şi atunci când focurile asezonează spaţiul, scutul spiritului
axează focul creativităţii. În acest mod este creată fiecare epocă. În acest mod epoca Agni-Yogăi va intra în
viaţă.
786. În procesul de reconstrucţie a lumii, fiecare energie este percepută de un curent cosmic. Efectul cosmic
poate fi determinat numai atunci când consolidarea unui anumit torent captivează gândul uman. De aceea fiecare
impulsionare umană este asezonată de torentul uman, şi fiecare energie făuritoare este atrasă de Magnetul
Cosmic. În acest mod, forţa conştientă asezonează axarea umană. În acest mod, umanitatea duce menirile sale
spre Infinit.
787. Închipuirea umanităţii despre lume este foarte departe de Adevăr. Iar aspiraţia corectă poate fi găsită doar
atunci când această viziune corespunde Adevărului. Mărginirea conştiinţei este moartea spiritului, în ea este
înglobată nimicirea tuturor celor mai bune posibilităţi. De aceea, atunci când conştiinţa se limitează doar la
lumea vizibilă, nu există legătura cu Cosmosul. Numai conştiinţa care cuprinde lumea în măsura acţiunilor
ample, poate deveni adevărat conlucrător al Cosmosului. Cauza şi efectul sunt atât de puternice, încât
umanitatea trebuie să aplice conceptul principiului de conformitate. Se consideră că timpul guvernează
umanitatea, însă e necesar de a completa acest concept, şi vom Spune: axarea acţiunilor în timp pune în mişcare
fiecare efect karmic182, astfel fiind creat Infinitul!
788. Îmbibarea spaţiului cu înregistrările aspiraţiilor superioare constituie stimulentul superior al creativităţii.
Căci nimic altceva nu poate să încordeze şi să schimbe conştiinţa ca un gând puternic! Cauza structurii
principiilor de bază depinde de stimulentul gândului. Corect a spus Urusvati183: oricine cunoaşte valoarea
gândului, a definit epoca după calitatea conştiinţei sale. O epocă poate fi deosebită după stimulentul gândului –
astfel e posibil a direcţiona generaţia tânără. Abilitatea de a înţelege stimulentul gândului şi efectele sale poate
genera lărgirea conştiinţei184.
789. Atunci când mişcarea încordărilor cosmice atrage forţele axate în orbitele sale, nimic nu le poate scoate din
aceste curente. Inelele turbionare pot să absoarbă ori185 să arunce. Astfel, numai un torent neîncetat şi axat
făureşte creativitatea cosmică. Numai o forţă identică poate absorbi ceva identic. De aceea, atunci când
creativitatea atrage energii în orbita sa, inelele turbionare îşi axează proprietăţile în mod corespunzător. În
ramplasările atracţiilor spirituale are loc acelaşi proces. De aceea, fiecare energie poate atrage un puternic aflux
de creaţie.
790. Încordările spirituale sunt pasibile de legea indentităţii. Inelele turbionare capturează toate aspiraţiile
spirituale. De aceea, atunci când spiritul se încordează spre ramplasare, nimic nu-l poate opri. Creatorii
vârtejurilor asezonează întregul spaţiu şi atrag gândurile cosmice în orbitele lor. De aceea fiecare gând al AgniModificat în baza înscrierii în caiete. În prima ediţie: „efect cosmic”.
Modificat în baza înscrierii în caiet. În prima ediţie: „Aţi spus corect”.
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În unul din caietele suplimentare, aici urmează: „Cu adevărat, Epoca Maitreya este grandioasă!”
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Modificat în baza înscrierii în caiete. În prima ediţie: „şi”.
182

183

59

yoghinului este un inel turbionar, şi flacăra spiritului este încordată de către Agni-yoghinul aspirant. De aceea
fiecare gând axat creează o nouă orbită, şi centrii spiritului fervent presimt toate încordările.
791. Conştiinţa cosmică se reflectă în toate edificările universale. Doar mărginirea umană nu poate admite o
existenţă integrală. Toate punctele se ating reciproc în Cosmos. Ciclul vieţii trăieşte în Ciclul infinit al
Cosmosului. Şi raza cosmică se revarsă în tot Spaţiul. Numai raza umană îşi limitează sferele sale şi, în loc să
reflecte în spirit întreaga Existenţă revelată, umanitatea se reduce la înţelegerea unei lumi mărginite. În Cosmos
nu există delimitare şi lanţul de întâmplări este strâns legat pe toate planurile. De aceea perturbările cosmice şi
ramplasările spirituale decurg în mod paralel. Aşa, un ciclu fiind în alt ciclu, şi karma umană în aceste nelimitate
planuri, care mereu se ramplasează, decurge întru consolidarea Infinitului.
792. Conştiinţa universală prevede un lanţ de sfere şi fire de legătură cu energiile spaţiale. Astfel, nu este posibil
de a delimita sferele afirmate. Şi Marele Prezent Universal fuzionează toate manifestările. Astfel, deşteptarea
prezentă a Cosmosului aduce deşteptarea spiritului. Evenimentele pe un plan încordează evenimentele pe un
altul corespunzător şi conştiinţa cu aceeaşi putere ca şi încordarea cosmică a focurilor spaţiale. De aceea
Unitatea în Cosmos şi Prezentul Universal încordează toate vieţile. Astfel, gândul Raţiunii şi al umanităţii
trebuie să se întărească în cursul cosmic. E o conlucrare infinită!
793. Cât de corectă este definiţia deşeurilor cosmice! Starea axării cosmice cuprinde toate fenomenele cosmice,
dar spiritul mărginit prin conştiinţa izolării nu poate crea împreună cu bătăile pulsului Cosmosului. De aceea,
atunci când se construieşte o treaptă a evoluţiei, deşeurile cosmice apar ca nişte baraje. Bineînţeles, fiecare baraj
creează o karmă grea. De aceea, Noi deosebim purtătorii revelaţi ai Luminii de deşeurile cosmice. Astfel186,
focul spiritului duce umanităţii aspiraţia spre principiile superioare.
794. Conştiinţa şi gândul creează treptele cosmice. Care este însă atitudinea umanităţii faţă de energia
universală? Ea îşi închipuie energia cosmică dintr-un punct de vedere opus. Dacă spiritul nu acceptă focul
difuzat peste tot, cum, deci, poate el accepta energia cosmică? Şi, principalul, cum poate el atunci consolida în
sine scânteia creativităţii? Cu adevărat, spiritul consolidează potenţialul său prin înţelegerea faptului că şi
conştiinţa, şi gândul creează.
795. Atunci când gândul asezonează spaţiul, puterea lui corespunde Cosmosului. De aceea, fiecare energie
raţională se reflectă asupra gândului. Aşa, într-adevăr, gândul şi conştiinţa oferă toate principiile cosmice şi
creativitatea. Cum atunci ar trebui umanitatea să-şi lărgească înţelegerea şi să se axeze spre conştientizarea
faptului că fiecare energie poate primi viaţă şi formă numai datorită impulsului gândului? Motorul evoluţiei este
gândul. Şi cel care s-a dedicat Slujirii, cu focul său asezonează totul. De aceea, atunci când gândul se încordează
prin focul lăuntric, centrii sunt înflăcăraţi.
796. Voinţa axată creează toate îmbinările. Numai atunci când gândul conduce la conştientizarea dorinţei, e
posibil de a crea. Totul este înglobat în aspiraţie. Căci baza fiecărei acţiuni este aspiraţia, de aceea, cu cât mai
aprins este exprimată aspiraţia şi cu cât mai clar este definitavată conştientizarea, cu atât mai puternic creează
aspiraţia. Oamenii nu ştiu să dorească. Oamenii nu cunosc măsura care duce spre creaţie. Oamenii nu-şi
canalizează dorinţele spre realizarea lor. De aceea fiecare gând axat poate elibera spiritul de deşeul cosmic. În
acest mod, gândul va ajuta dorinţei şi energiei psihice. Cât de mult energia psihică pune în mişcare viaţa! Iar
cristalizarea dorinţei oferă un impuls manifestărilor creatoare. Astfel, gândul încordează fiecare energie
creatoare.
797. Cine doreşte să se situeze pe conştientizarea187 Magnetului creator, trebuie să înţeleagă puterea aspiraţiei.
Cine a primit Cupa cu Amrită, cunoaşte gândul axat. Numai atunci când e posibil de a fi stabilită o percepere
186
187

În caiet: „Astfel, scumpa Mea”. În unul din caietele suplimentare: „ focul spiritului tău”.
Modificat în baza înscrierii în caiet. În prima ediţie: „să se situeze în conştiiinţa magnetului creator”.
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puternică, axarea are loc conform Magnetului încordat. Cu adevărat, centrii răspund Magnetului Cosmic. Iar
purtătorul focurilor oferă dorinţelor o axare încordată. De aceea, fiecare gând ardent corespunde Magnetului
încordat. De aceea, gândul purtătorului focurilor este creativitate cosmică. Şi dorinţele purtătorului focurilor pun
atât de puternic în mişcare evoluţia.
798. Dintre toate energiile, cea mai subtilă este gândul. Cu adevărat, se poate afirma că gândul supravieţuieşte
totul. Gândul este nemuritor, el trăieşte creând noi îmbinări. De aceea, atunci când forţa energiei psihice se
încordează, nimic nu i se poate opune. De aceea, atunci când conştiinţa poporului cere trepte noi, puterea
energiei psihice trebuie să se afirme; şi energia psihică se axează spaţial. Conştientizarea faptului că gândul este
veşnic şi de neînvins va oferi umanităţii axarea spre generarea unui gând creator. De aceea, atunci când gândul
asezonează spaţiul, magnetul lui axat creează188. Astfel, în mod nelimitat, se cimentează spaţiul!
799. Astfel, gândul intră în contact cu focul spaţial, ca şi cum ar fi o asezonare reciprocă. De aceea, atunci când
gândul prinde viaţă, forţa cosmică creează. De aceea, cei care oferă lumii creativitatea gândului, oferă umanităţii
viaţă. Aşa, cu adevărat, Noi afirmăm că aurul întregii lumi nu poate cumpăra gândul creator. Cu adevărat,
conlucrătorii Noştri trebuie să-şi lărgească conştiinţa.
800. Esenţa fiecărei acţiuni în lume are importanţă. Esenţa fiecărui lucru are importanţă. Dar gândul care dă
culoare lucrurilor şi acţiunilor cu intenţii izvorâte din nimicnicie, nu atinge cursul cosmic. Pe esenţa fiecărei
manifestări se construieşte viaţa, de aceea, atunci când Slujirea cheamă spre făurirea evoluţiei, există numai
principiul a Tot ceea ce are fiinţă. Puţin ce pricep oamenii în Tot ceea ce are fiinţă şi puţin corespunde nuanţa
dată de umanitate la Tot ceea ce are fiinţă. Fiecare cuget uman, oare se fortifică el prin oportunitate? Căci
creativitatea cosmică se construieşte în orbitele a Tot ceea ce are fiinţă. Astfel, tot ce trăieşte veşnic se
asezonează cu focurile subtile ale Tot ceea ce are fiinţă.
801. Cu adevărat, atunci când esenţa construirii189 se axează de către focurile superioare şi oferă lumii o nouă
treaptă, nu există mărimi pământeşti pentru măsurare. Numai identicul poate da ceva identic190. Ceea ce este
afirmat de superior, poate fi măsurat numai cu ceva superior, iar toate nuanţele pământeşti nu pot măsura Tot
ceea ce are fiinţă.

802. Conştiinţa ce cuprinde măsura vieţii prin consolidarea esenţialului poate să se apropie de conlucrarea
cosmică. Numai atunci când aplicarea principiilor vitale axează spiritul spre legea dimensiunilor superioare,
sensul a Tot ceea ce are fiinţă este colorat de spiritul axat. Astfel, Universul este cunoscut în mod individual de
către fiecare spirit, iar esenţa este cunoscută de cel care s-a aliat măsurii superioare. Astfel, fiecare gând axat
conduce la dimensiunile superioare.
803. Astfel, fiecare gând axat, îndreptat spre a cunoaşte Universul, conduce umanitatea spre dimensiunea
superioară. De aceea fiecare gând asezonat cu focul Agni-yoghinului aspirant duce spre o afirmare evidentă a
evoluţiei. De aceea, dacă sensul Existenţei conduce la lărgirea conştiinţei, atunci fiecare substanţă a Universului
duce spre legea conlucrării. Astfel, fiecare gând ardent duce la afirmarea esenţei Cosmosului.
804. Esenţa edificării este înglobată în conştiinţă. Numai atunci când sensul edificării cosmice este perceput, pot
fi aplicate măsurile cele mai superioare. De aceea, atunci când conştiinţa nu cuprinde esenţa edificării cosmice,
ea, conştiinţa, reprezintă doar o conştiinţă parţială. Dar conştiinţa parţială se poate alia numai edificării parţiale.
De aceea este atât de importantă fiecare aspiraţie integrală către edificarea cosmică. În aceasta constă evoluţia şi
edificarea evolutivă.
În una din cărţile personale este propusă versiunea: „Magnetul axat creează prin el (prin gând – n.t.)”.
În caiet: „esenţa construirii voastre”.
190
În caiet, aici urmează: „De aceea, scumpă Svati, planul a putut să se afirme doar prin arcurile unite ale
conştiinţei”. Următoarea propoziţie a paragrafului începe astfel: „De aceea, scumpă Svati”.
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805. Atunci când purtătorul focurilor se aliază construirii cosmice, el aduce edificarea superioară. Pe pământ,
creativitatea este afirmată de către aceşti purtători de focuri. Şi doar cel care a cunoscut cuprinderea măsurilor
superioare poate da umanităţii un magnet asezonat, conştient.
Mama Agni-Yogăi, cunoscând măsura superioară şi edificarea ardentă, cu adevărat, aduce esenţa vieţii 191. Noi,
Fraţii umanităţii, trăim şi măsurăm cu măsura superioară.
806. Creativitatea care formează construcţia cosmică, aderează la Magnetul Cosmic. Numai atunci când este
aplicată toată măsura superioară, e posibil de a fi realizată o construcţie cosmică. Numai atunci când este
aplicată toată frumuseţea, apare construcţia cosmică. Cei care au aderat la edificarea cosmică, pot să
direcţioneze umanitatea spre Frumuseţe. Numai aplicarea măsurii superioare poate deschide Porţile. Numai
aplicarea discernământului superior va da cheia spre edificarea cosmică. Astfel, umanitatea trebuie să se axeze
spre conştientizarea măsurii superioare.
807. Edificarea aşteaptă, edificarea cheamă. Umanitatea trebuie să se afirme în înţelegerea marelui apel. Un
receptor responsabil al focului este cel care mişcă umanitatea spre evoluţie. În acest mod, un gânditor rafinat
este motorul evoluţiei. În acest mod, se construieşte axarea cosmică. În acest mod, gândul mişcă umanitatea.
808. În acest mod, energiile atrase se atrag spre centrul sensibilităţii. Aspiraţia spiritului atrage energiile subtile
şi le dă viaţă. Astfel, centrii Agni-yoghinului192 sunt însufleţitorii vieţii. Astfel, Noi construim193 o treaptă mai
bună.
809. Creativitatea spiritului este atât de viguroasă, încât şarpele solar, primind focurile consolidate, manifestă
consunare; de aceea centrii Agni-yoghinului vibrează atât de fervent. În acest mod se încordează toate forţele
cosmice şi puterea perceperii creşte.
810. Creativitatea Noastră depăşeşte conştiinţa umană194. Fiecare posibilitate creatoare este încordată de către
Forţele Superioare, de aceea Noi conlucrăm cu Forţele Superioare. În acest mod, Magnetul Cosmic întăreşte
puterea Noastră. De aceea fiecare undă încordată produce o activitate axată. În acest mod, Noi biruim, în acest
mod fiecare undă ce vine de la inimă trebuie să biruie.
811. Umanitatea multă atenţie acordă fenomenelor vizibilităţii, pe când fiecare energie trecătoare nu constituie
principalul motor. Pentru ochiul mărginit, principalele motoare sunt atât de imperceptibile! Căci numai 195 atunci
când creativitatea benefică a Cosmosului poate fi aplicată edificării, axarea spre cunoaştere va deschide Porţile
vădite prin posibilitatea conlucrării cu Cosmosul. De aceea fiecare putere invizibilă trebuie să fie simţită cu
spiritul. Cu adevărat, aşa sunt zidite treptele evoluţiei.
812. Într-un asemenea mod, invizibilitatea leagă cele mai superioare sfere. Într-un asemenea mod, invizibilitatea
leagă cele mai puternice axări. De aceea vibraţia invizibilă leagă atât de mult spiritele. De aceea fiecare undă
axată capturează energiile identice. De aceea, atunci când lărgirea conştiinţei canalizează o tendinţă puternică,
se încordează o axare identică spre creativitate.
813. Întreaga creativitate a energiilor subtile constă în încordarea focurilor cosmice. Pentru că numai un proces
al energiilor axate poate crea şi lărgi toate manifestările cosmice. Cum, deci, umanitatea să nu perceapă
În caiet: „Tu, Mama Agni-Yogăi, cunoscând măsura superioară şi edificarea ardentă, cu adevărat, aduci
esenţa vieţii”.
192
În caiet: „Astfel, scumpă Svati, centrii tăi”.
193
În caiet: „construim împreună”.
194
Modificat în baza înscrierii şi corectării în caietele suplimentare. În caiet şi în prima ediţie: „conştiinţa
omului”.
191
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manifestările energiilor subtile? Pentru că toate sferele se întreţes, şi legătura cosmică se contopeşte cu
creativitatea focului puternic. Astfel, energiile subtile se axează în sferele inerente lor şi fiecare spirit alege
orbita sa. Într-un asemenea mod, focul identic induce o axare în fiecare manifestare a spiritului.
Cel mai sacru foc este interiorizat în spiritul unui Agni-yoghin196 adevărat. Un foc axat, imuabil, de nebiruit se
află în „cupa” celui care duce foc umanităţii. Atât de nelimitate sunt orbitele lărgirii conştiinţei.
814. Da, numai energiile subtile care ating spiritul pot da umanităţii creativitate. Numai frumuseţea spiritului
poate axa umanitatea. Puterea creativităţii este înglobată astfel în focul spiritului, de aceea un Agni-yoghin
puternic, care inspiră tendinţa ardentă a focurilor cosmice, oferă lumii atât de mult din inima sa şi un torent de
raze. De aceea creativitatea spiritului se lărgeşte la fel ca o orbită ce radiază. De aceea, atunci când spiritul
manifestă o percepţie subtilă a focurilor, el, în echilibrul creativităţii, tot atât oferă lumii. De aceea creativitatea
cosmică este prezentă în fiecare principiu de percepţie ardentă – aşa se construieşte evoluţia cosmică. De aceea
atât de sacre sunt calităţile focului197 Mamei Agni-Yoga. Aşa construim Noi acţiunile Noastre imuabile198. Aşa
se construieşte treapta viitorului.
815. Numai un schimb vital poate crea o undă de creativitate. Numai grandoarea Cosmosului statorniceşte
fenomenul schimbului vital. În toate este înglobat grăuntele cosmic, şi în toate este afirmat focul cosmic. Cum,
deci, poate umanitatea să-şi consolideze existenţa fără principiul manifestat prin schimbul vital? Legea
existenţei atrage spiritul în orbita grăuntelui cosmic, şi atunci când spiritul este axat spre comunicarea cu sferele
superioare, conlucrarea poate fi afirmată. Numai atunci când schimbul este asezonat cu o axare conştientă,
conlucrarea cosmică poate fi confirmată. De aceea fiecare energie superioară, percepută de spirit, poate aduce
umanităţii o tendinţă conştientă. În acest mod, fenomenul schimbului produce o conlucrare nelimitată.
816. Astfel, schimbul veşnic leagă şi axează cosmic spre finalizare particulele ce aparţin una alteia. Puterea de
creaţie a Cosmosului atrage partuculele de viaţă axate, care sunt direcţionate spre afirmarea finalizării. De aceea,
numai atunci când spiritul cunoaşte legea revelată, Cosmosul poate atrage puternic. De aceea, atunci când
gândul de finalizare cheamă, particulele, ca nişte axări ardente, zboară spre fuziune199.
817. Măreţia Cosmosului creează prin cele mai grandioase pârghii. Actul vital este într-atât de consolidat de
către energiile subtile, încât numai focurile spaţiale pot satura procesul. Astfel, axarea seminţei şi încordarea
focului spaţial creează într-un schimb veşnic. De aceea, atunci când puterea cosmică creează, schimbul se
produce din toate impulsurile lăuntrice spre grăuntele cosmic. Fiecare acţiune umană este asezonată prin
aceleaşi atracţii; de aceea atât de prudent trebuie să tindă spiritul spre acele principii care îl vor ajuta pe cel ce
aspiră să cunoască energiile superioare.
818. De aceea, fiecare spirit trebuie să tindă spre conştientizarea atracţiilor superioare. Planurile Stăpânitorilor
dau umanităţii cunoaşterea atracţiilor superioare. Cine, deci, asezonează umanitatea cu cunoştinţe superioare?
Numai purtătorii focurilor. Atracţia superioară îi este dată celui ce consună subtil cu toate focurile cosmice. De
aceea magnetul inimii este tot atât de puternic, precum e şi focul cosmic200. Puterea spiritului creează esenţialul.
Atracţia vitală creează Cosmosul.

În caiet cuvântul „numai” este tăiat cu o linie.
În caiet: „unui (Arhat) Agni-yoghin adevărat”.
197
În caiet: „focului scumpei Noastre Urusvati.”
198
În caiet, aici urmează: „Astfel, scumpa Mea, orbita e alcătuită din razele inimilor avântate. Astfel, orbita e
puternică prin arcurile contopite”.
199
În caiet: „zboară spre fuziune, de aceea, Svati, calea Noastră este fervent minunată”.
200
În caiet: „De aceea Magnetul Inimii, care contopeşte arcurile Noastre, este aşa de puternic, precum e focul
cosmic”. Fraza următoare se începe astfel: „De aceea, scumpă Svati”.
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819. Apariţia legii (care guvernează funcţia capacităţii – engl./ n.t.) funcţiei capacităţii de asezonare se afirmă
prin atracţia şi identitatea energiilor. Atunci când impulsul creator axat adună spaţial energiile afirmate, legea
funcţiei conformităţii adună focurile revelate. Umanitatea trebuie să înţeleagă că fiecare forţă ce intră în viaţă
creează pe plan vizibil, însă ea este încordată de o pârghie invizibilă. De aceea focul asezonat trebuie să fie
căutat în spaţiu, şi trebuie să fie acceptată legea care acţionează ca legătură a aspiraţiei (axării – n.t.) cu
creativitatea focului. De aceea, Noi încordăm manifestările spaţiale în conformitate cu fenomenele cosmice.
Astfel, toate legile focurilor spaţiale şi acţiunile umane au o axare identică. Astfel, ceea ce este inferior, atrage
inferiorul, iar ceea ce este superior, atrage superiorul. Dar legea cere o axare, şi evoluţia se construieşte prin
fenomenul atracţiei superioare.
820. Atunci când atracţia focurilor se încordează, toate energiile cosmice consună. De aceea, fiecare principiu
acţionează printr-un magnet axat. Numai focul cosmic este revărsat în tot ce există. De aceea, fiecare undă
cosmică încordează conştiinţa umană. În această lege se află toată puterea edificării. Toate focurile pământeşti şi
cosmice pot răspunde aceleeaşi legi. Niciodată nu s-a întâmplat ca unda cosmică să nu atingă spiritul omului.
Dar numai spiritul axat spre evoluţie poate ajunge să cunoască Unitatea Cosmosului, de aceea aceste spirite
cunoscătoare sunt principalele forţe motrice ale creaţiei cosmice. Aşa cheia cunoaşterii creează o treaptă mai
bună. De aceea, Purtătorii Noştri de focuri întemeiază o epocă mai bună. Astfel, invizibilul atrage vizibilul în
sfera superioară201. Aşa asezonăm Noi viaţa cu noi căutări. Aşa creăm202 Noi fenomenul evoluţiei.
821. Orice invizibilitate trebuie să fie acceptată de umanitate ca principiu ce conduce la creaţie. În tot Cosmosul,
fenomenele invizibilităţii şi vizibilităţii se succed, de aceea, atunci când spaţiul se asezonează printr-un schimb
viu al focului existent, nu există o linie de demarcare. Dacă ar fi să despărţim sferele, ar fi imposibil de a oferi
puterea cosmică. Firele vitale nu pot fi despărţite. Esenţialul este în totul, şi noi203 suntem în Esenţial. Atât de
nelimitat este potenţialul vital, iar particulele pe care umanitatea le percepe, doar fiind percepute conştient, pot
corespunde axării cosmice. Astfel, în procesul de cunoaştere a Cosmosului, poţi să te axezi spre evoluţie.
822. Cine, deci, cunoaşte exigenţele evoluţiei? Cine, deci, va aduna firele vitale? Numai spiritul înţelege cum se
întreţese invizibilitatea cu vizibilitatea. Numai conştiinţa lărgită poate înţelege cum se întreţese spiritul cu
acţiunile. Numai conştiinţa axată poate oferi umanităţii perceperea energiilor superioare. De aceea, fiecare gând
ce contribuie la asezonarea spaţiului oferă umanităţii cunoaşterea Cosmosului. De aceea, atunci când gândul
Purtătorului de focuri asezonează spaţiul, el, acest gând, se întreţese cu energiile superioare. În acest mod 204
plăsmuim Noi firele Noastre vitale din toate conştiinţele şi cursurile vitale. Astfel, marele trecut şi marele viitor
se întreţes într-un schimb luminos de vieţi. Astfel, orbita Noastră oferă umanităţii o nouă treaptă.
823. Atunci când ramplasarea are forma vizibilă a perturbaţiilor revelate, încordarea focurilor cosmice pune
toate forţele în acţiune. Numai atunci când gândul atrage focul spaţiului, se produce o descărcare cu Magnetul
Cosmic. Undele magnetice adună toate energiile conştiente. Umanitatea nu vrea să conştientizeze unitatea
întregului Cosmos. Creativitatea cosmică axează ardent toate stihiile, revelând o singură lege; de aceea, fiecare
undă încordată a poporului este doar o verigă în lanţul cosmic al evoluţiei. De aceea, atunci când starea de
aspiraţie încordează un val popular, ramplasarea se afirmă. Astfel, gândul întăreşte ramplasarea, iar legea
schimbului axează toate impulsurile. Astfel, cugetul umanităţii produce asezonarea spaţiului.
824. Atunci când Spaţiul detună prin ramplasare, acei centri care consună trebuie păziţi atât de mult. Atunci
când creativitatea Cosmosului adună tensiunile superioare, trebuie de luptat pentru înstăpânirea Luminii.
Frumuseţea Cosmosului se încordează reciproc cu umanitatea, şi numai aşa poate fi consolidată Puterea cosmică
În caietele suplimentare: „în sferele superioare”.
În caiet: „creăm împreună”.
203
În caiet: „Noi”.
204
În caiet: „Aşa, scumpa Mea”.
201
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unită. Acea axare o are edificarea. Creativitatea gândului conţine o fuzionare interioară constantă205 şi spiritul
unui creator cosmic cunoaşte gândul Raţiunii. Astfel, Agni-yoghinul sensibil cunoaşte cursul evoluţiei, şi fiecare
gând spaţial găseşte confirmarea. De aceea fiecare gând revelat de focul creatorului asezonează conştiinţele. În
acest mod, Noi creăm206 ramplasarea spiritului şi ancorăm cunoaşterea luminoasă.
825. Realizarea marilor trepte cosmice poate fi asigurată printr-o conlucrare conştientă cu energiile cosmice.
Schimbul conştient poate oferi o percepere integrală a tuturor energiilor superioare. Fiecare axare impetuoasă
către orbita Magnetului Cosmic va aduce atingerea treptei superioare. Astfel, legea marii conformităţi este
imuabilă. Edificând evoluţia cosmică, trebuie să fie ţinut minte schimbul. Spaţiul şi spiritul umanităţii se
asezonează cu aceste energii. Mileniile acumulează forţele axate ce înaintează într-un ritm încordat.
Creativitatea spiritului cunoaşte aceste adevărate impulsuri; iar fiecare voinţă ce duce Magnetului Cosmic
schimbul axării, oferă umanităţii legea conformităţilor adevărate. De aceea este atât de important să fie aplicată
axarea. Schimbul asezonează toate impulsurile creatoare.
826. Aşa, fiecare stare impetuoasă ce cunoaşte viitorul duce spre creativitate. Căci atâtea începuturi trec prin
faţa Pământului! Câte perturbări extraordinare experimentează planeta! Numai spiritul ştie cum e posibil să te
afirmi în orbita Magnetului Cosmic, şi el ancorează impulsul ardent în Agni-yoghin. Încordarea centrilor este
direct proporţională cu atracţia principală. În acest mod, centrii se atrag spre orbita Magnetului Cosmic, şi
veşnic triumfă atracţia şi consunarea. În acest mod se afirmă impetuozitatea Noastră creatoare. Fireşte, numai
atracţia spirituală poate încorda consunările. De aceea atât de puternic se întreţes legăturile spiritului în mersul
măreţ al Cosmosului. Aşa zidim Noi treptele Noastre.
827. Condiţiile noilor realizări ştiinţifice trebuie să corespundă cerinţelor viitorului. Dacă savanţii ar fi înţeles că
fenomenul extinderii permanente stă la baza dezvoltării ştiinţelor, atunci nu ar fi existat antagonismul criminal.
Căci nu Vrem să răsturnăm realizările lor, ci să le lărgim. Fiecare savant, care înţelege legea lărgirii conştiinţei,
deja a distrus peretele superstiţiilor.
828. Cunoaşterea, cunoaşterea, cunoaşterea! Dacă oamenii ar cugeta mai mult asupra faptului că ea,
cunoaşterea, constituie unica lor salvare, atunci acum nu ar fi existat şi207 acea parte de suferinţă existentă. Toată
suferinţa umană provine din ignoranţă. De aceea, orice lărgire a conştiinţei este o conlucrare cu evoluţia. Orice
fenomen ce împiedică lărgirea conştiinţei este împotriva evoluţiei; de aceea acţiunile duşmanilor sunt criminale
şi karma lor este îngrozitoare. Cunoaşterea, vom repeta necontenit, va pune capăt suferinţei umanităţii.
829. E necesar de a le spune din nou savanţilor: „Cum teoriile lui Einstein nu răstoarnă legile lui Euclid, ci le
cuprind; cum dimensiunea a treia nu răstoarnă legile suprafeţei, ci este infinit mai largă decât ele la fel şi legile
cunoaşterii spirituale sunt infinit mai largi decât toate ale voastre şi le cuprind. Aşa că debarasaţi-vă de
antagonism, el frânează evoluţia”.
830. Fenomenul furtunilor magnetice stă la baza tuturor perturbărilor atmosferice, însă perioada de timp între
aceste fenomene este uneori foarte îndelungată şi neuniformă, de aceea nu este uşor a găsi legea208.
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831. Amplasarea curenţilor ce emană din centrele acumulărilor magnetice produce fenomene atmosferice. Legea
interacţiunii curenţilor este la fel ca şi cea a fenomenelor electromagnetice în general. Pentru a îmbogăţi
umanitatea cu o mare descoperire, sunt necesare doar căutări şi observări.
832. Curenţii magnetici manifestă acţiune la distanţe mai mari, decât fenomenele electrice. Fireşte, aparatele
contemporane sunt doar nişte jucării, însă acest domeniu al ştiinţei este mult mai accesibil, decât taina energiei
atomice. Puterea acţiunii chiar şi a unui mic magnet este foarte mare, oamenii însă nu cunosc nici măcar direcţia
lui şi iau în consideraţie numai atracţia fizică209.
833. Forţele ce acţionează una împotriva alteia se distrug reciproc. Forţele ce acţionează în paralel, în aceeaşi
direcţie, reprezintă suma acestor energii, iar forţele ce acţionează în mod separat, pierd în funcţie de unghiul de
divergenţă. Cum de oamenii nu pot accepta că această lege fundamentală a fizicii este şi legea fundamentală a
conlucrării?!
834. Înaintarea curenţilor magnetici deasupra suprafeţei pământului indică liniile schimbărilor atmosferice.
Înaintarea curenţilor magnetici sub pământ indică cercul cutremurelor de pământ. Bineînţeles, în multe locuri
trebuie să existe staţii de observaţie şi conlucrarea lor trebuie să fie una dintre cele mai strânse şi exacte. Corect
a spus Urusvati210: problema constă în faptul că nu există o sinteză a realizărilor, de aceea se pierde multă
energie, precum şi o mulţime de observaţii valoroase. De aceea pe Pământ este atât de necesară organizarea unei
adevărate conlucrări.
835. Statornicirea atracţiilor cosmice este acceptată de umanitate în legătură cu fenomenele măreţe. Fiecare
energie atrasă duce după sine un cerc corespunzător. Numai o minte impenetrabilă nu poate accepta calitatea
conformităţii. Căci atracţia forţelor cosmice oferă planetei toate impulsurile puternice, de aceea crearea orbitei
sale depinde de aspiraţie; în acest mod, fiecare orbită ce încheie drumurile vieţii constituie crearea proprietăţilor
atracţiei. Astfel, se poate avansa în evoluţie, şi calea este nelimitată.
836. Astfel, în orbita structurilor cosmice intră Slujirea pentru Stăpânitori. Astfel, în orbita atracţiilor cosmice
intră aspiraţiile spirituale. Toate aspiraţiile spiritului creează la fel ca şi focul confirmat. În acest mod, în
Cosmos pot fi urmărite fenomene de creativitate neîntreruptă211. Numai spiritul care vede viitorul poate oferi
Cosmosului o stare de axare în numele adevăratei construiri. De aceea, Noi creăm în numele Binelui General –
da, da, da!
837. Cum, deci, poate fi sesizată o ramplasare cosmică? Cum, deci, poate fi simţită puterea cosmică? Toate
impulsurile sensibile trebuie să se atragă spre grăuntele cosmic prin axare şi să direcţioneze spiritul spre
perceperea energiilor vitale. Căci nu din exterior vin tendinţele afirmate. Căci nu din întâmplare spiritul se
atrage spre edificare. De aceea, afirmarea cosmică a energiilor vitale, inerente focului, trăieşte în tot Cosmosul
manifestat. Astfel, edificarea orbitelor vitale depinde de axare. Acest impuls ardent trăieşte în Infinit.
838. Cine, dar, va aduce umanităţii acest impuls vital? Cine, dar, va răspândi înţelegerea energiilor subtile?
Numai spiritul care posedă impulsul vital. Trebuie să se caute nu în impulsul fizic confirmat, ci în focul invizibil
axat, cu care respiră viaţa. În acest mod, spiritul sensibil al Agni-yoghinului aduce umanităţii manifestarea
impulsului vital, de aceea Noi venerăm sensibilitatea impulsurilor ardente. Aşa212 impulsul vital ne aduce Nouă
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finalizarea – impulsul vital pe care îl posedă Raţiunea Cosmică şi cu care este asezonată conştiinţa cosmică.
Aşa213 trăim Noi în baza principiului ardent.
839. Atracţia firelor ardente poate asezona toate sferele. Corelaţia dintre sfere oferă Cosmosului o axare revelată
prin foc. Numai atracţia firelor cosmice poate afirma proprietăţile focurilor spaţiale. Fiecare sferă se afirmă prin
proprietăţile sale. Astfel, înaintarea spirituală se asezonează cu aspiraţia conştientă. Fiecare stare de axare
ardentă are la bază proprietatea de atracţie. De aceea, atunci când se afirmă ramplasarea cosmică, pârghiile
spirituale intră în acţiune. Oare cum poate spiritul să se atragă spre grăuntele focului spaţial? Numai prin
impulsul conformităţii. De aceea, dezvoltarea focurilor cosmice produce axarea. Astfel, un avânt ardent
impetuos aduce spiritul la victorie.
840. Fireşte, conformitatea dintre planuri o poate simţi spiritul care stă aproape de edificare. De aceea,
conformitatea atrage impulsurile conştiente. Creativitatea spiritului unui Agni-yoghin sensibil cunoaşte direcţia
cursurilor cosmice. De aceea, atunci când se încordează toate forţele, gândul uman încordează pârghiile
ramplasării. De aceea, duşmanii simt toate conformităţile puternice şi forţele tenebre îşi stăvilesc ele însele
Lumina.
841. Ramplasarea cosmică atrage214 toate focurile spaţiale şi spiritul uman formează tensiunile sale. Căci numai
atunci când umanitatea este atrasă de o nouă edificare, ea merge pe calea Magnetului Cosmic. De aceea, numai
căutarea căilor Magnetului Cosmic va da umanităţii cunoaşterea energiilor superioare. În acest mod, atunci când
umanitatea asezonează spaţiul cu căutările sale, spaţiul răspunde prin trimiterea de energii superioare. Energia
atrasă poate primi o formă clară într-o aplicare vitală. De aceea, fiecare gând produce o consunare – pe aceasta
se construieşte întreaga viaţă. De aceea, numai o aspiraţie conştientă va produce o formă, şi fiecare posibilitate
se consolidează prin atracţia gândului. Astfel, căile gândului sunt infinite!
842. De aceea sunt atât de puternice gândurile Agni-yoghinului fervent. Din spaţiu, energiile ardente sunt
percepute şi atrase de el în orbita vitală. De aceea, atunci când gândul Agni-yoghinului fervent se axează spre
creativitate, toate energiile capătă vitalitate. În acest mod, fiecare posibilitate se poate afirma în viaţă. De aceea
piedicile provoacă axarea gândului, iar sporirea piedicilor este cel mai bun indicator al puterii misiunii. De
aceea gândul Agni-yoghinului fervent este atât de prigonit.
843. Fiecare acţiune este încordată de calitatea energiei. Puterea energiei constă nu în acţiune, ci în impulsul ei.
Atunci când se creează o formă, calitatea energiei predetermină vitalitatea ei, de aceea creativitatea Magnetului
Cosmic trebuie definită ca manifestare a calităţii. Numai energiile ce creează, axează impulsurile spre formarea
focurilor vitale. De aceea, atunci când gândul conştientizează fiecare calitate a axării, poate fi confirmată
conştiinţa cosmică. Astfel, vom accepta fiecare calitate ca fiind o mişcare ce aduce viaţă. Infinitul creator se
asezonează cu calităţile energiilor.
844. În discernarea calităţilor energiilor constă creşterea conştiinţei, şi numai prin această cunoaştere spiritul
poate determina creativitatea cosmică. De aceea, cunoştinţa spiritului duce la discernarea calităţilor energiilor.
Astfel, centrii subtili ai Agni-yoghinului cunosc confirmarea Magnetului Cosmic. Din acest motiv duşmanul se
teme atât de mult de cunoaşterea Noastră, de aceea opoziţia este atât de mare. De aceea sunt atâtea piedici, şi de
aceea sunt atâtea mari victorii. Aşa asezonăm Noi spaţiul 215.
845. Calitatea energiei predetermină fiecare început uman. Creativitatea spiritului se asezonează cu calitatea
energiei. Tendinţa umană trebuie să se îndrepte spre cunoaşterea calităţilor energiei. Cât de mult se va apropia
spiritul de cunoaşterea energiilor superioare, dacă el va conştientiza întreaga asezonare prin foc! Această calitate
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ardentă trăieşte în fiecare impuls. Fiecare aspiraţie vitală este pusă în mişcare prin această calitate.
Conştientizarea acestei calităţi va oferi conştientizarea tuturor impulsurilor vitale ale Infinitului.
846. Impulsul creator se asezonează cu o calitate ardentă, de aceea toate manifestările Agni-yoghinului
direcţionează, la rândul lor, impulsurile vitale. Astfel, axarea focului vital produce un lanţ de posibilităţi
creatoare. Astfel, focul spiritului asezonează toate tendinţele vitale. Fenomenul Unităţii asezonează întregul
Cosmos, şi în calitatea focului se conţine întreaga varietate a manifestărilor vitale. De aceea senzaţiile Agniyoghinului sunt atât de diferite. De aceea Mama Agni-Yogăi poate consuna în acest mod216 cu toate perturbaţiile
cosmice.
847. Calitatea gândului asezonează spaţiul, şi fiecare acţiune a axărilor poporului este asezonată de axarea
focului cosmic. De asemenea, fiecare gând generează toate încordările, şi creativitatea spiritului consolidează
ramplasarea. Aşa, atunci când esenţa vieţii încordează pârghiile ramplasării, toate calităţile pun în evidenţă
corespunderea lor. De aceea, atunci când viaţa se încordează cu energii eterogene, calitatea energiilor 217 trebuie
să fie receptivă. Consolidarea conştiinţei trebuie să încordeze toate calităţile energiilor. În acest mod este creată
căutarea nelimitată.
848. Atunci când se alcătuieşte istoria unei ţări, e necesar de a se edifica cât mai stabil posibil. Structurile
istorice se asezonează precum treptele diferite. Fiecare treaptă istorică corespunde ramplasării Magnetului
Cosmic, de aceea treptele Noastre sunt atât de minunate.
849. Focurile spaţiale stratifică toate sferele. Ritmul acţiunilor cosmice este de neînfrânat. Omul se afirmă ca un
receptor al focurilor spaţiale, însă omul răstoarnă toate legile superioare, de aceea, atunci când se stabileşte o
astfel de necorespondenţă, focurile spaţiale nu pot să se apropie şi să înceapă activitatea lor de edificare. Iată de
ce toate perturbaţiile cosmice acţionează asupra planetei. Iată de ce influienţa razelor cosmice este atât de mare
şi cu un aspect dublu. Armonia receptivităţii curenţilor şi haosul asimilării creează pe planetă cursuri vitale.
850. Iată de ce spiritul care asimilează toţi curenţii atât de mult simte focurile spaţiale. Haosul sferei pământeşti
este atât de puternic, încât e necesar să fie arătat purgatoriul. Agni-yoghinul confirmă aceste purificări. De aceea
Mama Agni-Yogăi simte într-o măsură atât de mare218 toate purificările spaţiale, de aceea centrii sunt atât de
încordaţi. Căci fiecare din energiile neasimilate de umanitate vibrează pe centri, şi inima sensibilă percepe
totul219.
851. Atunci când spiritul este orientat numai spre lumea vizibilă, focurile cosmice sunt imperceptibile. Atunci
când spiritul este axat în sferele subtile, în faţa lui se deschide întreaga amploare cosmică. De aceea focurile
cosmice imperceptibile se atrag spre spiritul creator, care sesizează toate energiile subtile. Astfel, principiul
marii creativităţi este construit în baza atracţiei reciproce. Focurile spaţiale sunt atrase în orbita axărilor
cosmice, de aceea numai spiritul care cunoaşte puterea forţelor invizibile poate atrage focurile cosmice. Aşa se
obţine conformitatea. Aşa se formează creativitatea cosmică şi coordonarea superioară dintre spirit şi Cosmos.
852. De aceea, toate manifestările cosmice se asezonează cu atracţia reciprocă. Căci focul spaţial poate să se
afirme numai prin Magnetul încordat. De aceea, aceşti curenţi se pot afirma numai prin atracţia cosmică. Un
organism sensibil poate consuna cu încordarea focurilor cosmice. De aceea, fiecare vibraţie axată creează un
canal pentru focul spaţial. Dacă se întemeiază o legătură între energii, atunci se afirmă o legătură între curenţii
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supratereştri şi tereştri. Astfel, grandioasa coordonare cosmică220 se află în percepţia ardentă a Agni-yoghinului,
de aceea Noi atât de mult afirmăm coordonarea cosmică. Astfel, totul devine parte a vieţii.
853. Atunci când adevărata direcţie este axată spre focul cosmic, se afirmă o îmbinare221 cosmică. Numai atunci
când omul va înţelege că modul de acţiune depinde de impuls, se va consolida dezvoltarea aspiraţiei şi a focului
lăuntric, pentru că, fără încordarea principiilor superioare, este imposibil de a crea o corelaţie cu direcţia
cosmică. Toată neconformitatea depinde de aceste dezechilibrări. Fiecare epocă se asezonează cu focuri cosmice
şi cu proprietăţile percepţiei umane. De aceea, atunci când spiritul nu se aliază focurilor cosmice, se formează
un curs cu direcţie inversă. În acest mod, omul îşi afirmă karma sa. Neconformitatea este o boală a planetei.
854. În acest mod, numai cauzele focurilor cosmice pot stabili echilibrul, de aceea cunoaşterea curenţilor
afirmaţi de Magnet direcţionează spre adevărata creativitate. Majoritatea tensiunilor umanităţii este direcţionată
în sensul invers. De aceea fiecare undă axată a spiritului fervent se încordează prin conformitate. De aceea
manifestarea încordării centrilor răspunde stării curenţilor spaţiali.
Noi, Fraţii umanităţii, afirmăm că focurile cosmice sunt supuse receptivităţii Agni-yoghinului fervent.
Toţi curenţii trec prin centri în acest mod. Iată de ce toate edificările Noastre sunt atât de puternice. Iată de ce
Alianţa Noastră unită este atât de puternică. Cu adevărat, Noi păstrăm cu vigilenţă echilibrul.
855. Conformitatea cosmică încordează toate forţele creatoare şi, atunci când coardele sună în mod
corespunzător, încordarea cosmică poate impune o formulă creatoare. De aceea, atunci când calitatea energiei
este percepută conştient, poate fi confirmată constructivitatea. Iată de ce numai principiul conformităţii poate da
o axare veritabilă. Căci conformitatea superioară se instaurează doar atunci când calitatea energiei capătă
proprietăţile focurilor cosmice. Astfel, în fiecare impuls trebuie căutată calitatea conformităţii superioare, şi în
lumea invizibilă se conţine întreaga putere a acţiunii.
856. În acest mod conformitatea încordează toţi centrii Agni-yoghinului. De aceea organismul simte atât de
subtil toţi curenţii cosmici, de aceea sănătatea trebuie să fie păzită atât de mult. Atunci când curenţii cosmici se
ramplasează, centrii simt fiecare vibraţie; de aceea este necesară vigilenţa.
857. În timpul încordării puterilor cosmice, cele mai eterogene forţe asezonează sferele. Creativitatea Luminii
încordează astfel energiile corespunzătoare, întunericul însă îşi edifică mreje. Căci numai conformitatea cosmică
poate crea frumuseţe. De aceea, atunci când planeta se asezonează cu focul ramplasării, poate fi consolidată
calitatea energiilor victorioase. Aşa se creează consolidarea energiilor cosmice.
858. Restructurarea cosmică necesită îmbinări întemeiate prin conformitate. Atunci când spiritul răspunde
restructurărilor cosmice, se stabileşte o legătură între Cosmos şi om. De aceea, atunci când spiritul făureşte
împreună cu Cosmosul, se întemeiază o legătură cosmică. Cum, deci, e posibil să te afirmi în restructurarea
cosmică? Numai prin calitatea conformităţii. Calitatea conformităţii pune în mişcare edificările cosmice, de
aceea umanitatea consolidează astfel avansarea spiritului său. Aşa se afirmă conformitatea infinită.
859. Atunci când se afirmă posibilitatea cosmică stabilită, toate piedicile se încordează. Spaţiul răsună în
încordarea focurilor cosmice şi, astfel, se încordează forţele tenebre. Iată de ce luptele sunt atât de decisive. Iată
de ce la Noi e o perioadă atât de încordată.
860. Restructurarea cosmică înglobează în sine toate aspiraţiile umane. Atunci când restructurarea cosmică222
asezonează planeta, starea de axare cosmică încordează spiritul. De aceea forţele se grupează astfel după
polaritate şi asezonează sferele în jurul restructurării. Este imposibil de a exclude aspiraţiile umane din
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restructurarea cosmică. Unul şi acelaşi impuls împinge înainte toate forţele, de aceea fiecare sferă se asezonează
prin restructurarea cosmică. De aceea raţiunea umană nu se poate plânge împotriva Cosmosului. În viaţă, totul
se edifică pe principiul cuprinderii şi al conformităţii, şi nelimitate sunt calitaţile conformităţii223!
861. În timpul restructurării224 cosmice se observă apariţia unor cursuri tenebre, care merg împotriva Magnetului
Cosmic. Fiecare undă luminoasă duce la încordarea forţelor tenebre. În acest mod, în restructurarea cosmică se
întrevede Voinţa Cosmică. Portarii răului îmbibă spaţiul cosmic225 cu gaze sufocante. Dar în restructurarea
cosmică puterea Luminii reprezintă principalul foc de transmutare. Astfel, Lumina arde întunericul. Astfel se
poate afirma în Infinit restructurarea cosmică.
862. Atracţia Magnetului Cosmic induce în spaţiu furtuni magnetice. De asemenea, planul terestru induce
energii de eliberare a spiritului. Şi toate energiile terestre oferă spaţiului puterile lor. De aceea, fiecare energie
care încă nu a fost manifestată oferă asezonările sale. De aceea, spiritul se încordează în acest mod în căutarea
cursului Magnetului Cosmic, şi orbita de acţiune este determinată strict reciproc.
863. Tulburarea care încordează forţele planetare afirmă restructurarea cosmică şi avansarea spirituală. Atracţia
spiritului spre restructurarea cosmică se induce prin aspiraţia conştientă. De aceea fiecare putere ce înaintează cu
Magnetul Cosmic trebuie să asezoneze spaţiul prin restructurare cosmică. Focul spaţial încordează toate
fenomenele vieţii şi toate manifestările cosmice. De aceea, contactul cu canalul Magnetului Cosmic pune în
mişcare spiritul fervent. Sferele de acţiune se asezonează cu energiile Infinitului.
864. Contactul cu un conductor de foc cosmic oferă spriritului aspiraţie, şi acţiunea vitală este încordată de acest
foc vital. De aceea un Agni-yoghin fervent simte toate perturbaţiile cosmice şi încordează toate firele spaţiale.
Iată de ce atracţia spre superior îi înspăimântă atât de mult pe duşmani. De aceea, atunci când creativitatea
energiilor Noastre intră în viaţă, adversarii noştri se încordează în contracarare. De aceea se afirmă Dreptul
Cosmic.
865. Creativitatea Cosmosului apropie focurile cosmice de planetă. Starea de axare spirituală trebuie să
încordeze firele sale şi să găsească căi spre focurile cosmice. De aceea fiecare posibilitate constructivă este
încordată cu gândul. Şi atunci când consunarea spirituală este confirmată, poate fi găsit accesul spre focurile
cosmice. Pe planetă, dezechilibrarea are loc din cauza lipsei de acces. Astfel, boala planetei constă în
dezechilibru.
866. Acţiunea vitală este încordată de energia axată a spiritului. Numai magnetul confirmat al spiritului poate
chema la viaţă focul creaţiei, umanitatea însă îşi încordează energiile sale pentru construirea treptelor care nu
întotdeauna merg în aceeaşi direcţie cu cea a cursului Magnetului Cosmic. De aceea, afirmarea echilibrului sau a
dezechilibrului depinde de spiritul uman. Astfel, fiecare treaptă cosmică este încordată de spirit şi se făureşte cu
pârghia focului. În acest mod, acţiunea vitală intră în orbita Cosmosului.
867. În timpul restructurărilor cosmice, acţiunea vitală este încordată de cursul Magnetului Cosmic, de aceea
toate eforturile umane sunt atât de diferite. Atunci când încordarea Magnetului induce consunare, spiritul ştie
menirile sale. Când însă orbita cosmică nu este recunoscută de spirit, atunci, fireşte, se afirmă dezechilibrul
cosmic. Astfel, fiecare spirit aduce ofranda şi responsabilitatea sa pentru direcţie se află în spirit. De aceea
forţele tenebre şi cele Luminoase sunt atât de încordate şi lupta este atât de mare – da, da, da!
În una din cărţile suplimentare, aici urmează: „Calitatea conformităţii atrage curenţi identici axati.
Creativitatea spiritului este încordată eficace; însă în acest drept Cosmic se unesc părticulele atomului. Numai
atunci când legătura spirituală conţine în sine o aspiraţie de milenii, poate fi confirmată legătura unirii. Aşa,
atunci când spiritul se afirmă conştient în conformitate, bineînţeles, Magnetul Cosmic acţionează”. (28.10.30)
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868. Pe planul superior trebuie să te axezi împreună cu toate afirmările superioare. Creativitatea de o tensiune
superioară poate confirma puterea cosmică. Contactul cu un conductor spaţial este accesibil spiritului care s-a
afirmat în afinitate cosmică. De aceea, numai o conştiinţă cosmică poate axa spiritul uman.
869. Fireşte, toate încordările forţelor tenebre sunt acţiuni îndreptate contra Forţelor Luminii. De aceea,
dezechilibrul în Cosmos este astfel exprimat prin confirmarea luptei. Atingerea de cursul Magnetului Cosmic
poate asezona toate axările, însă numai Forţele Luminii cunosc cursul ce duce la restructurare, de aceea toate
opoziţiile încordează atât de mult cursurile lor.
870. Încordarea cosmică se reflectă pe toate planurile, şi pe planetă are loc prelucrarea (transmutarea – engl.)
spiritului. Numai puterea gândului poate da spiritului tensiune, şi transmutarea spiritului îi înghite pe cei slabi,
însă pentru cel care merge cu Magnetul Cosmic, ascensiunea este puternică. De aceea creativitatea cosmică
încordează căutările axate. Astfel, transmutarea spiritului încordează toate straturile.
871. Fortificarea restructurării226 cosmice încordează toate focurile cosmice. Acceptarea temeliilor focurilor
cosmice va da restructurării o treaptă spirituală. Creativitatea focurilor cosmice este încordată cu principiul
Magnetului. De aceea în atracţia Magnetului Cosmic este înglobată întreaga creativitate cosmică. Creativitatea
Cosmosului este legată de încordarea focurilor cosmice, iar asezonarea spirituală depinde de axarea focurilor
cosmice. Iată de ce umanitatea se încordează prin aspiraţiile sale, şi voinţa liberă creează, confirmând axarea
cosmică sau o manifestare opusă. În acest mod, atunci când spiritul umanităţii se atrage spre Magnetul Cosmic,
este găsită calea spiritului. Astfel, spiritul se axează spre Infinit.
872. Iată de ce, în zilele dificile de restructurări cosmice, cei întunecaţi sunt atât de încordaţi. Şi atunci când
Forţele Luminoase intră în guvernare, Cosmosul se asezonează cu influenţe opuse. Forţele Noastre asezonează
astfel spaţiul, cei întunecaţi însă caută să obţină o poziţie dominantă.
873. Restructurarea cosmică încordează toate focurile cosmice. De aceea, fiecare voinţă este supusă unei
influenţe încordate. De aceea, atunci când gândul caută un canal de acţiune, calitatea are la bază un grăunte al
căutării încordate. De aceea, atunci când gândul este încordat de către Magnetul axat, poate fi asigurată
manifestarea efectului. Astfel, fiecare energie care atinge încordarea ce vine de la Magnet va fi cea mai
puternică, deoarece Lumina înghite întunericul. În acest mod, crearea evoluţiei depinde de gândirea axată.
874. Calitatea energiei asezonează fiecare acţiune. După intensitatea acţiunii, poate fi determinată tensiunea
energiei, însă calitatea energiei se află în sămânţa spiritului. Şi calitatea acţiunii provine din calitatea axării. De
aceea, atunci când un impuls ardent încordează creativitatea spiritului, calitatea energiei atinge o tensiune
ardentă.
De aceea, atunci când popoarele îşi creează consolidările karmice, calitatea acţiunilor se asezonează cu aspiraţia
karmică a spiritului. Astfel, fiecare spirit, care îşi creează karma sa, ia din tezaurul spiritului. Astfel creativitatea
spiritului este nemărginit de puternică.
875. Atunci când Magnetul Cosmic încordează toate forţele, spaţiul începe a răsuna. De aceea, fiecare forţă se
încordează prin cursul răspunsului încordat. În începuturile cosmice este foarte important de a cunoaşte
afirmarea Magnetului şi calitatea energiei aspiraţiilor spirituale. Toate edificările spirituale produc nota de bază
a spaţiului, pe această notă sună organismele subtile. În acest mod acţionează în spaţiu nota creatoare a
spiritului.
876. În sferele pământeşti se acumulează gaze care ajută la descărcarea vârtejurilor cosmice şi a ramplasărilor
spirituale. Iată de ce sferele pământeşti se încarcă atât de mult cu diverse axări. Spaţiul reprezintă locul Marii
Bătălii! Cu adevărat, nu există loc care nu ar fi umplut cu scântei ardente!
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877. Fiecare val al Binelui General este încordat de Forţele Luminii şi de acţiunile de contracarare. Fenomenul
de Clarobscur există în tot Cosmosul. De aceea, fiecare val al Binelui General induce asezonarea cu diverse
cursuri. Astfel, fiecare val axat încordează impulsurile creatoare, şi sarcina umanităţii este de a găsi direcţia
Magnetului Cosmic, axând gândurile sale spre Binele General. În acest mod, gândul creează spaţial. Atât de
infinite sunt căile evoluţiei.
878. În orbita Cosmosului se află atracţia tuturor energiilor creatoare. Fiecare calitate a energiei are starea sa de
axare, şi viaţa se încordează cu aceste energii. Exploziile care umplu Spaţiul se produc din cauza lipsei de
conformitate. Iată de ce fiecare energie conştientă produce conformitate. De aceea, atunci când Magnetul
Cosmic cheamă spre acţiune, atracţia se revarsă în Spaţiu şi asezonează toate impulsurile energiilor axate. În
acest mod, viaţa axează atracţiile sale de bază.
879. Fenomenul vieţii în Cosmos nu poate să existe fără forţele date de Origini. Fireşte, puterile Originilor
însufleţesc forţele. Iată de ce Puterea Mamei Lumii asezonează astfel întreg spaţiul227.
880. Creaţia Magnetului Cosmic adună toate energiile cele mai bune. Calitatea energiei atrage spre grăuntele
său energii corespunzătoare. De aceea asezonarea spaţiului atât de mult depinde de calitatea axării. Căci
proprietatea fiecărui impuls atât de mult asigură manifestarea acţiunii, încât calitatea de bază va fi impulsul ei.
Astfel, gândul umanităţii depinde de axarea impulsului. Singura cale spre conştientizarea creativităţii
Magnetului Cosmic este de a recunoaşte că la baza ei stă cel mai subtil foc. Aşa se afirmă Infinitul!
881. De aceea la baza lucrărilor Noastre stă focul subtil. De aceea axarea Noastră creatoare merge împreună cu
Magnetul Cosmic. Toate începuturile Noastre merg împreună cu Magnetul Cosmic228.
882. Fireşte, numai în numele Adevărului pot fi încordate cele mai militante impulsuri. Numai în numele
Adevărului pot fi încordate cele mai asezonate focuri. Bineînţeles, fiecare energie ce provine din conştientizarea
Marelui Plan Cosmic atrage focurile cosmice. Fiecare gând conştient este atras în orbita Planului Cosmic. Iată
de ce fiecare încordare în numele Adevărului va fi încununată cu victorie. Aşa se construieşte Infinitul.
883. La înălţarea edificărilor cosmice, toate deciziile exterioare sunt încordate de focurile interioare. În timpul
ramplasărilor, toate forţele ce trebuie să se ducă sunt încordate cu calitatea inerentă focului consolidat. Căci
forţele ce intră în viaţă trebuie să asezoneze cu focurile lor fiecare opoziţie manifestată. Astfel, toată edificarea
cosmică se bazează pe transmutare şi creativitatea Cosmosului transmută fără limite.
884. Nimic nu rezistă focului de transmutare, de aceea duşmanii se agaţă de ultimii stâlpi. De aceea, Puterea
Noastră de transmutare se ridică împreună cu Magnetul Cosmic, şi toate încordările Noastre vor birui prin
asezonarea spaţiului. Aşa creăm Noi.
885. Fiecare posibilitate ce poate fi ramplasată este supusă încordării cosmice. Voinţa Cosmosului alimentează
toate posibilităţile încordate, şi fiecare val atrage toate energiile axate, de aceea atingerea de către Magnet a
orbitei Cosmosului atrage spaţial noi energii. De aceea transmutarea cosmică încordează toate forţele creatoare.
Numai această mare Lege poate mişca evoluţia. În acest mod este creată marea evoluţie cosmică.
886. Lărgirea conştiinţei cuprinde toate conceptele ce duc spre evoluţie. Credinţa în transmutarea tuturor
energiilor oferă înţelegerea tuturor mişcărilor noi. Şi atunci când spiritul se pătrunde de importanţa transmutării
cosmice, este posibil de a se înţelege cât de mult depinde evoluţia cosmică de ramplasarea nivelurilor
În caiet: „toată creativitatea”.
În caiet: „Toate începuturile Noastre merg împreună cu Magnetul Cosmic, de aceea toate Puterile Noastre
sunt atât de încordate”.
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conştiinţei. Importanţa tuturor ramplasărilor trebuie să pătrundă în conştiinţă. Încordarea spiritului avântat oferă
încordarea şi căutarea noilor căi. În acest mod se formează treptele evoluţiei.
887. Atunci când spiritul se poate afla în sferele în care lipseşte presiunea pământească, el, fireşte, poate
manifesta toate acumulările. Condiţiile pământeşti sunt atât de îngrămădite, încât este imposibil de a fi
manifestate toate calităţile energiilor interioare. Dând dovadă de aspiraţie spre lupta pământească, e necesar de a
proteja centrii subtili. De aceea o asemenea stare de încordare trebuie să fie trăită cu prudenţă.
888. Atunci сând axarea pe interesele personale depăşeşte consolidarea axării poporului, nimic nu poate mişca
conştiinţa din loc. De aceea fiecare prezenţă evidentă a axării spre interesele personale încordează pârghia care
întăreşte doar contrariul încordării cosmice. De aceea, atunci când duşmanii umplu spaţiul cu poftele lor,
Magnetul Cosmic încordează părghiile sale. Aşa se construieşte Infinitul!
889. În orbita Magnetului Cosmic se află întreaga evoluţie cosmică. Creativitatea Magnetului Cosmic depinde
de aceste tensiuni, care se asezonează cu foc. Aşa, în fiecare acţiune este înglobată o asezonare ardentă, iar în
conformitatea focurilor şi a axării este înglobat întreg procesul creator. De aceea spiritul trebuie să tindă spre
cunoaşterea focurilor sale şi, în cazul în care va găsi conformitate între cursul cosmic şi axarea sa, el poate
deveni conlucrător al Magnetului Cosmic. Astfel spiritul trebuie să urmărească cu multă prudenţă cursul
magnetic şi să canalizeze focurile sale. Astfel, în mod conştient, spiritul trebuie să tindă spre construirea orbitei
sale ardente.
890. Cât de minunată este orbita spiritului, care cunoaşte direcţia sa! Căci menirea fiecărui spirit este atât de
oportună, însă fiecare spirit trebuie să cunoască legea afirmată a evoluţiei.
891. Renaşterea spiritului se acumulează prin faptul de a aspira nu în abilităţi uniforme, care acoperă mintea.
Uniformitatea este obişnuinţă, uniformitatea este stingere treptată, uniformitatea este moartea spiritului. Numai
atunci când spiritul înţelege linia sa de acţiune, el se poate plasa pe sine însuşi pe orbita cursului cosmic.
De ce, dar, spiritul se fortifică în diferite eforturi? Frumuseţea temperării spiritului constă în
manifestarea potenţialului aspiraţiei. De aceea, atunci când spiritul tinde spre căutarea Adevărului, uniformitatea
vieţii este întreruptă. Prin nimicirea uniformităţii se poate ajunge la neobişnuit. În aceasta trebuie să se
consolideze omenirea. Toată frumuseţea şi creaţia Stăpânitorilor se creează în mod neobişnuit. Aspitaţia
omenirii spre neobişnuit îi va da înţelegerea Noului şi o va apropia de Infinit!
892. Atingerea Binelui General se afirmă prin căutările cursului Magnetului Cosmic. Numai atunci când spiritul
se poate atinge de Conductorul Cosmic, el se poate axa spre înţelegerea Legii Superioare. Cursul Magnetului
Cosmic produce focul spaţial, care produce sunetul Magnetului Cosmic. De aceea, fiecare modalitate, care este
în pas cu Magnetul Cosmic, ajunge la Binele General. Căci conformitatea este dată ca o modalitate de căutare a
axării229, de aceea cheia spre Binele General este înglobată în căutarea spiritului. Astfel, fiecare stare de
încordare puternică oferă cheia spre Binele General.
893. Când spiritul se aliază Binelui General, pentru el sunt deschise toate căile şi fiecare val al ramplasării este
acceptat ca o ofrandă. Când spiritul se axează spre conlucrarea cu Magnetul Cosmic, conştiinţa lărgită poate da
un cerc de acţiuni. De aceea, în afară de impulsul spaţial, e necesar de a fi conştientizată propria axare. Aşa se
construieşte Infinitul!
894. Toate legile ce duc spre afirmarea ramplasării se sprijină pe Binele General. Fiecare energie nouă este
spaţial axată spre acceptarea unei calităţi creatoare. De aceea, din Haos se axează energiile, şi fiecare curs
cosmic poate oferi creativitate. Numai principiul Magnetului Cosmic impune ramplasarea. Oportunitatea
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creează acolo unde acţionează puterea Magnetului Cosmic. De aceea se poate afirma că, atunci când ceea ce
este vechi se înlocuieşte cu ceva nou, oportunitatea cosmică aplică legile vitale.
895. Când tensiunea purtătorilor230 de focuri îşi face apariţia ca fiind puterea de ramplasare, atunci tensiunea
forţelor contrare creşte. De aceea toate măsurile inamicilor se acordează astfel cu creşterea încordării. De aceea
fiecare perete ridicat de duşman trebuie să se prăbuşească precum un vârtej al propriilor rătăciri. De aceea
duşmanii se îmbibă cu propria otravă. Purtătorii Noştri de focuri se încordează cosmic, de aceea Victoria este
inevitabilă! În acest mod, lumea va cunoaşte toate obstacolele Purtătorilor de foc. Focul spiritului asezonează
spaţiul231.
896. Creativitatea Puterii Superioare întotdeauna se încordează în conformitate cu energiile universale. Când
ramplasarea necesită încordare supremă, Păzitorii misiunilor superioare îndeplinesc o misiune superioară232. Din
această cauză, creativitatea Luminii creează consolidări corespunzătoare. În acest mod, edificarea Păzitorilor
Luminii caută oportunitate. În acest mod, construcţia Forţelor Superioare decurge în consunare superioară. Şi
Infinitul cosmic păstrează toate misiunile.
897. Ce gânduri monstruoase se răspândesc vertiginos în spaţiu! Ce progenituri întunecă Glasul Luminii!
Umanitatea nu cugetă asupra formelor gândului, pe care le ispăşeşte însuşi omul. Spaţiul se îmbibă cu gândirea
umanităţii, şi totul se atrage în mod corespunzător. De aceea progeniturile gândirii ţes karma umanităţii şi
calitatea acţiunilor corespunde aspiraţiei. Aşa umanitatea trebuie să tindă spre o ispăşire infinită.
898. Iată de ce, în opoziţie cu progeniturile, spiritele fervente creează edificări de Lumină. De aceea, în opoziţie
cu întunericul, purtătorii de focuri efectuează cele mai bune acţiuni karmice. De aceea Purtătorii Noştri de focuri
sunt atât de încordaţi. De aceea Mama Noastră a Agni-Yogăi consună atât de mult cu toţi centrii. Astfel, Noi
creăm o nouă treaptă. Astfel, Noi încordăm cele mai bune modalităţi.
899. Energia progeniturilor fortifică fiecare efect. Fiecare gând monstruos aduce omului o înfrângere
pregnantă233. Fiecare gând ce atrage înfrângerea, poate crea o atmosferă de perturbări cosmice. De aceea e
necesar să te axezi spre creativitate foarte prudent şi în mod conştient. Astfel, axarea conştientă va deschide
înţelegerea Infinitului.
900. De aceea un Agni-yoghin sensibil cunoaşte toate căile spre conştientizarea Infinitului. Căci cunoştinţa
spiritului citeşte Cartea Vieţii, şi înţelepciunea veacurilor se depune în „cupă” în formă de acumulări. De aceea
legea unirii este înglobată în sinteza „cupei”. Pe această cunoaştere revelată Noi construim minunata Noastră
treaptă. Şi de-a lungul mileniilor Noi clădim234 viaţa Noastră. Legile cosmice sunt minunate, astfel în grăuntele
spiritului este înglobată frumuseţea Existenţei!
901. Legea sacrificiului cere de la umanitate aducerea celor mai bune elemente. Când spiritul omului va
înţelege că axarea spre realizarea supremă este cel mai vital act, atunci el se va alia Magnetului Cosmic, iar
conceptul sacrificiului va dobândi confirmarea de Slujire Raţiunii Supreme. Creativitatea cosmică aplică cele
mai puternice pârghii pentru evoluţie şi spiritul simte aplicarea celor mai bune energii. În cazul în care afirmarea
conştiinţei vieţii trezeşte toate percepţiile subtile legea sacrificiului este apoi înțeleasă ca cea mai mare realizare.
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În unul din caietele suplimentare: „Aşa, scumpa Noastră, focul tău asezonează multe straturi ale spaţiului.”
232
În caiet: „misiuni superioare”.
233
În caiet: „înfrângeri pregnante”.
234
În caiet: „Noi adunam”. În caiet, după această frază urmează: „Într-adevăr, scumpă Urusvati, o aspiraţie întro Inimă (unită – n.t.)”.
230
231

74

902. De aceea, în a Noastră Slijire, cei care au înţeles puterea sacrificiului cunosc frumuseţea realizării. De
aceea vor cunoaşte realizarea cei care au înţeles Slujirea cu inima. De aceea Slujirea în numele unei remarcabile
realizări produce frumuseţea Existenţei. De aceea toate efectele karmice sunt plăsmuite din îmbinările
aspiraţiilor spiritului. De aceea în Cartea Vieţii sunt introduse toate aspiraţiile – aşa se compun vieţile şi se
determină frumuseţea Existenţei!
903. În Cartea Vieţii trebuie căutate fenomene care conduc spre înţelegerea Existenţei Supreme, de aceea doar
aplicarea conformităţii duce la oportunitatea acţiunilor. De ce, dar, umanitatea atât de mult se zbate într-o
permanentă ispăşire a efectelor progeniturilor sale? De aceea fiecare consunare aduce afirmarea sa. De aceea
fiecare posibilitate, asezonată cu aspiraţie, aduce conştiinţa la consunare şi încordează focurile spiritului. Astfel,
în această luptă încordată, canalul spiritului şi canalul inimii sunt afirmate. De aceea, în creativitatea Noastră,
Noi încordăm aceste canale – astfel, Noi creăm cele mai bune posibilităţi.
904. În Cartea Vieţii este înscrisă fiecare energie pusă în mişcare de impulsul spiritului. Calitatea energiei este
predeterminată de efectul karmic (consecinţa karmică – n.t.). Spaţiul se asezonează cu aceste efecte karmice, şi
fiecare şuvoi atmosferic este încordat cu aceste energii. De aceea ispăşirea de către umanitate a faptelor sale
necesită purificare. Cartea Vieţii conţine toate predeterminările cosmice. Creativitatea se acordează cu axarea,
şi, dacă sunt aprinse făcliile căutării, axarea duce spre cursul cosmic. De aceea, fiecare pagină care duce spre
conştientizarea Magnetului Cosmic va da cea mai bună pagină, iar spiritul căutărilor va deschide poarta spre
bazele Existenţei. Aşa se construieşte Infinitul!
905. Atunci când spiritul tinde să scrie cea mai bună pagină în Cartea Vieţii, manifestarea acceptării Slujirii
Binelui General îi deschide toate Porţile. De aceea, atunci când gândul Agni-yoghinului fervent asezonează
spaţiul, fireşte, spiritul creează cu Cosmosul. Aşa se stabileşte conformitatea superioară, de aceea, în această
luptă, duşmanii Noştri au o asemenea teamă de conformitatea superioară. Cu atât însă mai viguroasă este
victoria Noastră.
906. Atât de măreţ este principiul conformităţii în legea confirmată a vieţii. Cât de des spiritul atribuie acţiunile
sale unui motiv pozitiv, pe când puterea spiritului, în impulsul său, este îndreptată spre opus. Aşa gândesc cei
care nu vor să privească direct spre Lumină. Gândind aşa, spiritul recunoaşte lipsa de voinţă – lipsa voinţei este
haos. Şi dacă ştim că efectul provine dintr-o cauză, atunci fiecare spirit trebuie să urmărească motivele sale.
Întreaga Carte a Vieţii este plină de calităţi ale motivelor.
907. În Cartea Vieţii este înglobat un bogat aflux de foc creator. Pagina Existenţei Superioare se poate consolida
numai pe o lege superioară. Şi cât de mult trebuie să tindă spiritul spre conştientizarea tuturor principiilor
subtile, pentru a atinge cunoaşterea supremă! Căci Cartea Vieţii conţine fiece acţiune axată. Căci Cartea Vieţii
conţine manifestarea tuturor focurilor vitale. Inima comportă în sine toate amprentele Cărţii Vieţii. Inima
comportă în sine întreaga frumuseţe a Existenţei şi o percepere infinită. Cu adevărat, aptitudinea inimii afirmă
toate posibilităţile. Cu adevărat, aptitudinea inimii făureşte toate treptele cele mai bune235.
908. Atunci când forţa Luminii depăşeşte proprietatea întunericului236, raza Adevărului intră în viaţă. Atunci
când raza emană din potenţial, spiritul axat atrage toate focurile. De aceea, atunci când umanitatea va înţelege
puterea calităţii gândului, ea va stăpâni cea mai puternică pârghie. Spre conştientizarea acestei pârghii,
umanitatea237 trebuie să se axeze nelimitat.

În caiet: „Cu adevărat, aptitudinea inimii făureşte toate treptele cele mai bune, de aceea, atunci când spiritul
Împărătesei Noastre Albe creează, – aceasta, bineînţeles, în focul Razei Noastre, – astfel se completează Cartea
Vieţii”.
236
În varianta engleză: „Când prin puterea Luminii poate fi depăşită proprietatea întunericului,”.
237
Modificat în baza înscrierii în caiete. În prima ediţie: „umană”.
235

75

909. În încordare cosmică se înfăptuieşte întreaga evoluţie. În încordare cosmică puterea spiritului creează. În
încordare cosmică se înfăptuieşte marele Mister Universal. Doar în atracţia conformităţilor poate avea loc un act
cosmic. Consunarea încordează toate energiile cosmice, şi maximumul de încordare produce maxumum de
acţiune238.
910. Crearea marii ramplasări necesită afirmarea celor mai benefice încordări. Marea consolidare asezonează tot
spaţiul, şi marea consolidare se conţine în principiul atracţiei. Toate legile se confirmă în atracţia ardentă, şi
toate principiile cosmice se asezonează cu unitatea focului. O conformitate deplină produce o armonie deplină,
şi atracţia particulelor ce aparţin unui grăunte se asezonează puternic prin legea unirii. În acest mod, Voinţa
Cosmică ardentă asezonează toate vieţile. Toate principiile vitale ale creativităţii acţionează prin legea unirii.
Aşa Noi creăm şi manifestăm temeliile Existenţei!
911. Cum, deci, poate fi invariabilă o lege? Cum, deci, creează legea? Cum, deci, adună legea? Cu puternica sa
consunare. Dacă conştiinţa duce la consolidarea Dreptului Cosmic, atunci, fireşte, puterea cosmică atrage spre
grăunte. De aceea viaţa este afirmată de Raţiunea Cosmică în Dreptul Cosmic239. Când toţi centrii consună, se
statorniceşte acea consunare care este mai puternică decât toate energiile creatoare. În acest mod, potenţialul
suprem asezonează puterea fuziunii cosmice.
Bineînţeles, Agni-Yoga este dată umanităţii, dar centrii de consunare sunt daţi pentru fuziunile
supreme.
912. Făurirea prin inima unificată atrage toată puterea. Făurirea prin spirit unificat atrage toate energiile cele
mai bune. Chiar şi inovaţiile sunt asezonate cu puterea unificării. Cum, deci, e posibil de a nu accepta făurirea
marelui Plan ca fiind o asezonare cu impulsul unificării? Astfel, toate energiile puternice se făuresc prin atracţia
consunării cu Magnetul Cosmic240. Spiritul axat găseşte calea spre consunare. Aşa acţionează asezonarea
spaţiului.
913. Fireşte, măreaţa Agni-Yoga este dată pentru fortificarea marii consunări. Astfel, actul vital este asezonat cu
toate focurile. Astfel, fiecare energie se transpune în viaţă, şi măreaţa Materie se uneşte cu centrii spirituali. Aşa
consunarea este amplificată cu raza!
914. Astfel, viaţa se finalizează în creativitate, şi Cartea Vieţii se completează cu energii eterogene. Spiritul
găseşte răspunsul în axarea ardentă. În axarea ardentă, inima primeşte o vibraţie de răspuns. În frumuseţea
spiritului se află conştientizarea întregii puteri a finalizării cosmice. Astfel, bucuria Existenţei atrage spiritul
spre finalizare. În Geneză este scris că drumul direct spre finalizare trece prin inimă. În acest mod, legea
cosmică încordează impulsurile spirituale, şi viaţa spaţiului răsună în Frumuseţe!
În Geneză se spune cât de maiestuoasă este legea unificării şi cum fuzionează în lege toate energiile superioare.
Din impulsuri măreţe, spiritul încordează puternic impulsul uitării de sine şi, în acest foc, Noi finalizăm. Cu cât
mai puternic, cu atât mai ardent!
915. Magnetul Cosmic se încordează prin focul axat. În ce măsură e posibil pentru umanitate să accepte direcţia
Magnetului prin lărgirea conştiinţei, depinde de axarea spiritului. Numai această pârghie poate să indice calea
spre Magnetul Focului. Numai căutarea spiritului va oferi direcţia spre Sursa energiei. În acest mod, poate fi
întărită conformitatea şi axată puterea spiritului spre Adevăr.
În prima ediţie, fraza este dată în variantă prescurtată: „În acest mod, consunarea încordează toate energiile
cosmice”. Modificat în baza înscrierii în caiete.
239
În unul din caietele suplimentare: „De aceea, scumpă Svati, viaţa Noastră este confirmată de Raţiunea
Cosmică în Dreptul Cosmic”.
240
În unul din caietele suplimentare: „Astfel, toate energiile puternice se făuresc prin atracţia consunării şi
Magnetului Cosmic”.
238
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916. Calitatea energiilor încordează impulsurile creatoare. Voinţa liberă dată se încordează prin calitatea
energiilor. Fiecare gând creator se atrage spre un focar ardent. Fiecare stare de încordare creatoare atrage energii
ardente corespunzătoare. De aceea, toate acţiunile trebuie să aibă la bază axarea, şi calitatea superioară a
energiilor se manifestă în creativitatea spiritului.
917. Afirmarea legii conformităţii depinde de încordarea forţelor spiritului. Cum e posibil să te afirmi în
înţelegerea legii, dacă spiritul nu acceptă impulsul focului! Spiritul poate să încordeze axările asezonate cu foc
numai într-o căutare infinită.
918. Orbita acţiunilor omeneşti tinde spre conformitatea cu direcţia cosmică. Căci fiecare scânteie a spiritului se
poate aprinde, contactând cu focul spaţiului. De ce, dar, oamenii îşi închid cercurile lor? Căci în orbita acţiunilor
se află impulsurile necesare pentru a ajunge la Magnetul Cosmic. Creativitatea Magnetului Cosmic axează
umanitatea spre Adevăr, şi sensibilitatea spiritului oferă cunoaşterea direcţiei.

Încerc să vă apropii pe voi de Infinit nu pentru un concept distins, ci pentru a vă aduce rafinarea
conştiinţei. Dacă, prin cunoaşterea cauzelor, noi lărgim conştiinţa, atunci prin cunoaşterea calităţilor o rafinăm.
Această proprietate şi calitatea gândului şi simţului vor constitui cunoaşterea originilor edificării.
Este imposibil de a determina prin cuvinte în ce constă calitatea înaltă a gândirii, fiecare însă, chiar şi
îndeplinindu-şi munca, simte calitatea ei necesară. Această calitate, precum o harpă eoliană, răspunde torentului
realităţii şi adună sub centrul „cupei” soma extrem de subtilă a procesului de cunoaştere şi a deosebirii nu numai
după caracterul adecvat, ci şi după caracterul incontestabil. Această ultimă scânteie de Adevăr aprinde farul
atrăgător al Luminii.
Când e atât de întuneric, să ne gândim la Lumină!

77

