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239.
Darbs ir visā; un cīņa jau ir darba apstiprinājums.
Laiks patiesi varens un dižs! Atcerieties – kamēr Mozus kalnā gatavoja bauslības
galdiņus, tauta lejā nodevās neprātam. Bet nelikumības zelta teļš tomēr sabruka
Augstākā Nolikuma priekšā!
240.
Pretošanās ļaunumam ir viena no to pamatīpašībām, kas meklē Hierarhiju. Ne fiziskās
īpašības dos neatlaidīgu pretestību ļaunumam, bet gars un sirds uguns rada bruņas pret
ļaunuma viltībām. Bet kā saprast ļaunumu? Protams, tas visupirms ir postīšana. Bet
vecas mājas nomaiņa pret jaunu un labāku taču nebūs postīšana? Tātad postīšana ir
sairšanas process, kas noved amorfā stāvoklī. Tādai postīšanai vajag prast pretoties.
Jārod gara spēkus pārspēt gļēvulību, kas ir nepretošanās īpašība. Tātad lai gatavojas
pretoties ļaunumam.
241.
Atcerieties gravitācijas un pretdarbības likumu. Stabilums izriet no pievilkšanās un
spriegums no pretdarbības. Pievilkšanās pa Hierarhijas līniju uz Mani un pretdarbība
no naidnieka uz cildinājumu. Tā Skolotājs un naidnieks ir stūrakmeņi.
Zvēru dresētājs vispirms tos sanikno, lai pēc tam tos turētu savā varā. Bez
sasprindzinājuma nevar notikt kustība, tālab katrai progresīvai Mācībai vajadzīgi
naidnieki un Skolotājs. Vajag ielāgot fizisko likumu, lai saprastu gara likuma
neapstrīdamību. Aizrādu, lai saprastu Skolotāja nozīmi un naidnieka vajadzību.
Protams, tikai Skolotājs novedīs naidnieku līdz bezprātam. Vajag ļaut izpausties
zināmam ļaunuma mēram, lai izietu atjaunoti no niknuma liesmām. Nevar paiet
garām ceļa mezgliem, bet ziniet, ka nekāds jūgs nepaiet bez sava labuma. Varbūt tas
kalpo pat veselām tautām! Ja vientuļnieks ar domu spēj sagraut ļaunuma cietoksni, tad
spaidu sakāpinājums, ko pieļauj Augstākie Spēki, būs mūrlauzis pret ienaidnieka
spēkiem.
242.
Zināms, kad izplatījumā trauc vaidi, tad piepildītā sirds jauš tik daudz skaņu.
Izplatījuma kauja ir varena un gaismas viļņi tik sasprindzināti.
243.
Visspēcīgā sasprindzinājuma zīme – mēļa zvaigzne, jo enerģijas sasprindzinājums un
sakāpinājums jau arī ir izpausme.
Nepieņemiet neviens vieglprātīgi Manu brīdinājumu. Kad uzvara apsvērta un
noteikta, tad nevar būt aizbildinājumu un nejaušību. Neaizmirstiet, ir tikai viens
enkurs, ir tikai viena Gaisma! Un kad noris vislabākā kauja, tad nav piedodama
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ierindas izjaukšana. Būšu visai bargs, jo laiks negaida un tā jau ir atliktas dažās
veiksmes. Grūtums vienīgi pašiem no sevis. Sargiet pamatu! Daudz uguņu
iedarbināts. Atcerieties, mīļā zvaigzne ir augstākais sasprindzējums.
244.
Jūs bieži dzirdat par kauju ko pauž tumsas spēki. Tagad atrodieties tās vidū. Patiesi,
Pašas Hierarhijas piedalījušās kaujā, tādēļ jo cildenāka būs uzvara. Bet turiet Manu
Roku kā enkuru. Nerunāšu bez iemesla par drausmajām briesmām. Tāpēc
nepalaidīsim garām ne mirkli, lai apvienotos un, atstājot pagātni, tiektos uz nākotni,
un stingri turētos kaujā. Jāatceras, ka ir liels gods stāties pretī ļaunuma milžiem!
Pazīstu jūsu spriegumu, bet pieņemiet to kā svētu pacelsmi augšup. Aizdzeniet visu
ļauno un tumšo. Piesauciet Mani bieži, kad apdraud Gaismas parādību. Atcerieties
Hierarhiju!
245.
Kad tiek izlemts planētas liktenis, tai spēki novietoti pēc Gaismas un tumsas poliem;
tādēļ katram garam jānorobežojas no mazdūšības. Nostāties Gaismas pusē nozīmē iet
ar Mums zem Hierarhijas karoga; iet ar tumsu nozīmē iet manifestētā melnā karoga
jūgā. Tā kaujas laukā ugunīgi jāapzinās Mūsu Varenība un jāveido likumīgais dzīves
apstiprinājums. Tikai tā var pieņemt tumšo izaicinājumu, jo kad garam ir imunitāte
pret mazdūšību un nodevību, tad uzvara ir nodrošināta. Tā nostiprināsimies
Hierarhijā.
246.
Protams, kad turpinās kauja, tad spēku jaunrade sasprindzinās un katra uzticīga
darbība izveido spēcīgu posmu aizsargķēdē. Ikviena izpaudusies, Hierarhijai uzticīga
sirds kalpo kā liesma ienaidnieka satriekšanai. Tādēļ tikai tīra tiekšanās uz Hierarhiju
dod pareizo lēmumu, tā Mēs uzvaram. Protams, kad kauja sasprindzināta, tad ir tik
daudz to, kas vēlas kaitēt, bet plāns ir nesatricināms, un tikai pilnīga strauja tiekšanās
uz Hierarhiju dos uzvaru.
247.
Doma, ka ap labiem darbiem arvien rodas grūtības. Ko gan tas pierāda? Vai tas
pierādītu Gaismas vājumu un tumsas spēku? Bet atcerēsimies, ka attīstītai acij top
redzamas daudzas lietas. Tāpat arī izsmalcināts gars izprot daudz ko, kas nepieejams
notrulinātām sajūtām. Bez tam vai gan nav vajadzīgs pretestības spēks, lai pieradinātu
mūs pretoties neizpaustām stihijām? Šis svētīgais pretestības spēks izprotams tikai
darbībā un tas uzkrājas kā gara bruņas. Vai gan var sūroties, ka attīstās pretošanās
ļaunumam? Nē, protams, ka nē. Jo šīs gara bruņas ir ne tikai aizsargs, bet tās ir arī
magnēts, kas pievelk sabiedrotos. Tālab svētījiet visu, kas attīsta pretestību un
varenību pretoties ļaunumam.
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248.
Spēks, kas vērsts uz labo, izplatījumā arvien pastiprinās un rodas saite ar augstākajām
sfērām. Bet spēks, kas nāk no ļaunuma, kļūst par bumerangu. Apstiprināto
izstarojumu izveidošanās dod spēku piesātināt izplatījumu. Ļaunās bultas sasprindzē
viszemākos slāņus, kas tādā mērā sabiezējas, ka atsitiens nav novēršams. Tā ikvienai
domai, kas tiek pievilkta pie Gaismas, nāk līdzi gaišs izstarojums, bet saindētā bulta
var ieurbties raidītajā pakausī. Garīgajā plānā ir daudz tādu norādīto parādību, tāpēc
jāsargā izplatījums no inficēšanās un jāuztur augsta domu kādība. Tā var izpaust
atzinīgu kooperāciju.
249.
Var salīdzināt iekšējo uguņu procesu ar dažādām fiziskās uguns paralēlēm. Ņemsim
liesmu zem lodējamās trubiņas. Skatiet, kā spiedienā liesma zaudē dzelteno nokrāsu
un caur zilo nonāk pie sudraba un violetā. Pie tam ievērosim, kā liesma noliecas. Tieši
tāpat sakāpinās mūsu ugunis kosmiskā viesuļa spiedienā. Vajag atzīmēt šīs retās
parādības, jo tās liecina par piedalīšanos kosmiskā kaujā. Ne daudzi var lepoties ar šo
līdzdalību. Ne haotiska trīcēšana, bet gaišu karapulku ierinda vajadzīga tumsas
šķelšanai. Un cik svētīgs kāpinošais viesulis, kas ierauj mūs jauncelsmes kaujā! Šajā
kaujā var īstenoties jauni nodomi, bet jāzin trieciena virziens un to Mēs norādām!
250.
Hierarhija un jaunās apziņas veidošana tiek apstiprināta kā evolūcijas stūrakmens.
Tāda progresa parādības var novērot ik dienas. Bet cilvēki reti sintezē šīs
daudzkrāsainās Uguns zieda ziedlapiņas. Pietrūkst vīrišķības, lai atzītu sevi dzīvojam
vecās pasaules noārdīšanas laikā. Bet pat koku cirtējs zina, kur kritīs koks, jo viņš
negrib tikt sadragāts; gluži otrādi, viņš mierīgi aplēš jaunā būvmateriāla un kurināmā
daudzumu. Tā vajag priecāties par kosmisko kauju.
251.
Visu enerģiju sadarbībā iespējams uzcelt visu apstiprināto celtni. Tā arī cilvēku
celtniecībā. Jāatceras, ka pozitīvie spēki rada zem negatīvo spiediena un jaunradi
piesātina izpausto spiedienu spriegums; tā jaunrade Valdoņu Vārdā, protams, izsauc
spriegumu. Tāpēc tieši Kalpošana Gaismai apstiprina tādu Kosmisko Spēku
spriegumu. Kad tiek apstiprināts tādas varenas celtniecības darbs, kā gan lai
nepretotos spēki, kas nomainās?
252.
Lielā celtniecībā, protams, arī cīņa liela, jo tumšie baidās zaudēt savas bruņas. Tā
katra tiekšanās, kas vērsta uz Labumu, protams, izraisa uzbrukumus. Bet vajadzīga
Gaismas kalpotāja neievainojamība, jo kad sirds liesmaini pildīta ar Hierarhiju, tad ir
iespējams uzveikt katru naidnieka uzmākšanos. Tālab jāsaprot, ka katrs personīgs
elements, protams, grauž dižās celtnes pamatus. Tā daudz brīnišķīga cilvēce
3 lapa no 5 lapām

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
8.daļa: Darba visvarenība. Evolūcija.
4.nodaļa: Cīņa pret ļauno.
1.apakšnodaļa: Pa Hierarhijas līniju.
izpostījusi, jo tika noliegta vadonība. Tāpēc neviens negūs sekmes, neatskārtis
vadonības dižumu. Tā vistuvākajiem un vistālākajiem jāapzinās katra apstiprinātā
likuma plūsma.
Cīņas taktika
253.
Domāju par spārniem. Pasākumi patiešām spārnoti.
Zirgi šķeļ zemes plašumus un kā viesulis auļo radošie centieni. Uz cīņu, uz cīņu, uz
cīņu! Tik tiešām, gara okeāna ainava ir grandioza. Dun un skan aicinājums, un gara
ieročus saņēmušie traucas uz troni, jo pasaules meita pabeigusi gara pārsegu. Uz cīņu,
uz cīņu, uz cīņu! Dzirdu aicinājumu, un noliecu galvu Labā Valdoņa pavēles priekšā.
254.
Pateikšu, kā karavadonis sasniedza vienu no savām lielajām uzvarām. Viņš
aizdedzināja stepi sava karaspēka aizmugurē un gūstekņiem iedeva tūkstots zirgu lai
tie glābtos. Viņi šausmām bēga pie pretinieka un sēja tur bailes. Tūdaļ aiz viņiem
steidzās karapulki un ātrāk par liesmu samina ienaidnieku, neredzēdami citas izejas.
Nesaprātīgs karavadonis aizdedzina ienaidnieka aizmuguri, bet gudrs aizdedzina
savējo aizmuguri. Tā bija, kad gāja pirmie Āzijas klejotāji, viņi aiz sevis iznīcināja
tiltus un pārceltuves, lai neienāktu prātā atkāpties. Ir tāda austrumu mīkla - “Saki,
kam patīk būt paglābtam? Atbilde – “graudam”. Tieši plāna graudam vajag gulēt zem
zemes, jo kad tas sāk dzīvot, tas aug tikai uz augšu. Skolotājs redz jaunas
iespējamības un stepes degšana dzen jātniekus vienā virzienā.
255.
Jāzin kāds kaujas paņēmiens, kas iesaukts par klinšu nogāšanu. Kad Kauja sasniegusi
zināmu spriegumu, Vadonis atrauj auras gabalus un met tos ienaidnieku pūļos.
Protams, kareivju auras arī tiek saraustītas un tādēļ aizsargtīkls šai laikā nav stiprs, bet
toties ienaidnieki sevišķi spēcīgi atvairāmi.
Auras audi dedzina stiprāk par zibeni. Šo paņēmienu Mēs saucam par varonību. Nav
jādomā, ka Mēs braucam luksus vilcienā, Mēs ejam pa dēli pār bezdibeni. Saplosītie
auras gabali līdzinās pāršautiem ērgļa spārniem. Vajag zināt, ka Mēs tuvojamies
cietokšņiem bez seguma. Ne uzreiz nošķind sadauzītais stikls, bet kad sasniegtas
zemākās aizas, tad drumstalas nošķindēs. Pārējo saprotiet paši. Visdižākie Spēki
Kaujā cilvēces glābšanai.
256.
Iemācieties, kā visā Kaujas laikā nezaudēt spirgtumu. Gaisā Kauja tikai vēl sākas –
tajā piedalās miljoni, nemaz nezinādami galīgos rezultātus. Bet jūs zināt, un šai
zināšanai vajag darīt jūs gudrus, vajag dot cienīgu atrisinājumu. Patiesības vārdā jūsu
gars lai gūst spārnus. Kā iespējams pacelties Pasaules evolūcijas varoņdarbā? Mans
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stars lūdz, lai to netraucē mirdzēt. Varoņdarba spārnu vietā viegli izaudzēt melnus
ragus – mānīgā prāta spārnus. Zemāko garu melnās emanācijas līdzinās ragiem.
257.
Daži sapņo krist pie Skolotāju kājām, bet iet viņiem līdzi kaujā tie neuzdrīkstas. Bet
tieši tagad ir kauja, un Mēs varam aicināt tikai kaujā. Pilni labā patiesības pētīšanas
tieksmes, gan uzliekot personīgu atbildību, Mēs apstiprinām laimīgu kauju.
258.
Radiet gatavības atmosfēru darbībai. Kad trieciens dots, negaidot krīt daudzi vecie
aizbīdņi. Daudz kauju jau aiz muguras, vēl vairāk priekšā. Cīnās ikviens Kosma
atoms. Nāves miers Mums svešs.
259.
Adverza taktika. Pretējā taktika. Tas ir, kad gaišie spēki realizē uz Zemes kādu plānu,
viņi ņem vērā visas iespējamības, pieņemot apsvēruma pamatā visļaunākos apstākļus,
lai būtu nodrošinātas sekmes pat visļaunākajos apstākļos. Un katra apstākļu
uzlabošanās jau būs negaidīts plus. Tādā veidā arī viss sliktais dod labumu! Ar šādu
taktiku bieži pat ienaidnieki dod labumu. Atcerieties uzslavu ienaidniekiem! “Ja
nebūtu ienaidnieku, tad pateicīgā cilvēce apraktu visus labākos pasākumus.” Jo bieži
draugi pat kaunas pārāk labi runāt par otru, lai tos neapvainotu partejiskumā. Patiesi
verdziskās jūtas cilvēku labākā daļā vēl nav izskaustas! Un tādā veidā cilvēki vai nu
uzbrūk visiem spilgtākiem gaismas izpaudumiem vai arī tos noklusē.
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