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39. 

Hierarhijas esamība ir visas dzīves pamats. 

40. 

Kā tad cilvēki izprot Hierarhijas likumu? Kā tad tie pilda dzīvē visus likumus? Kā gan 

tie kāpina sevī labākos centienus? Hierarhijas likumu, patiesībā, ieskata par personīgu 

tiesību, aizmirstot, ka Hierarhs ir ķēdes loceklis un ka pilda Augstākā Gribu. Tikai tā 

var rast atbilstību augstākajam uzdevumam. Tikai tā var attaisnot uzticību un uzkrāt 

uguņu kausu. 

41. 

Tātad Hierarha uzdevums ir Augstākās Gribas Pildītāja uzdevums. Kad gars piešķir 

sev apstiprināto tiesību, viņš var sasniegt vienīgi pildot Augstākā Pavēli. 

42. 

Tātad Mūsu Plāns ir tik spēcīgs, tālab Mūsu Nolikums tik varens, jo vārdi ieiet dzīvē 

kā brīnišķīgi apstiprinājumi. Tālab Mūsu Vārds tik dzīvs, jo jaunrades impulss tik ļoti 

piesātināts ar uguns vareno spēku. Tikai tad, kad dzīvē tiek likts lietā Mūsu Nolikums, 

var apstiprināt augstāku pakāpi. 

Kāpēc gan tik iedarbīgs katrs jums uzliktais uzdevums? Tāpēc, ka tas nes sevī Mūsu 

Līdzdarbības ķīlu. Tā Mēs apstiprinām Hierarhiju pēctecības likumā. Tāpēc, kad 

kosmiskais likums tiek apzināts, tad iestājas Hierarhijas ķēdes izpratne. Tā labākais 

izpildītājs būs jo tuvs Hierarham. Tikai Augstākās Gribas pildīšana ir Kalpošanas 

Hierarhija. 

43. 

Protams, Hierarhijas varenais spēks ir visvitālākais, un jauncelsme var notikt vienīgi 

pa šo tiltu. Tāpēc ikviena liela pasākuma pamatos enerģija, kas piesātināta ar 

Hierarhijas likumu. Tikai uz visciešākās saliedētības likuma pamata var jaunradīt. 

Tikai uz Hierarhijas Principa apstiprinājuma pamata var apstiprināt augstāko iespēju. 

Radošā Griba vēsta, ka apvienota apziņa dod saskaņotu atrisinājumu. 

44. 

Veidojot apstiprinātos pasākumus, jāiegaumē, ka jauncelsme vienmēr tiecas augšup. 

Jaunradot Valdoņa Vārdā ir tikai viens ceļš, kas ved pie Radošā Avota – varenās 

Hierarhijas ceļš, Varenās Kalpošanas dižās vadības ceļš. Tāpēc pieskaršanās 

radošajam principam vērš garu uz apstiprināto Hierarhijas likumu. Katrs jauncelsmes 

darbs liek apzināties tiekšanos augšup. Tāpēc tikai Hierarhijas paklausības likums var 

dot likumīgu spriegumu. Vienīgi tā var apjēgt ceļu, kas ved pie varenās Bezrobežības. 
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45. 

Kad izplatījums piesārņojas ar neizpratnes miglu, tad, protams, jaunrades stariem ir 

grūti izlauzties cauri. Katrs slānis piesātinās pēc savas tiekšanās kādības, tāpēc zemes 

slāņi tik necaurlaidīgi. Tāpēc visām gara meklējumu izpausmēm jānoris spriegā 

tempā. Gara meklējumiem jāpievelk gars pie Hierarhijas Magnēta, jo katram spēkam 

ir sava atbilstība virs zemes. Tā Hierarhijas likums jāliek lietā dzīvē. 

46. 

Psihiskās enerģijas īpašība ir pareiza nolēmuma apstiprināšana. Kā gan cilvēkiem 

jāattīsta sevī šī īpašība! Bez šīs īpašības nevar apgūt izplatījuma uguni. Bez šīs 

kādības nevar saņemt pienācīgo dārgumu. Tikai pieskaršanās Augstākajam var dot 

virzienu, tāpēc nepieciešami censties izprast Augstāko Sākotni. Tikai tā mēs 

tuvosimies Hierarhijas likumam. 

47. 

Zināms, sasniegt var vienīgi pakļaujoties Hierarhijai. Tikai dižā likuma saprašana 

atvērs acis cilvēcei. Kā gan necensties apgūt jaunrades vareno spēku? Tāpēc mācekļu 

apziņai jāietver Hierarhiju. Tāpēc jauncelsme iespējama tikai tad, kad Mūsu Uguns 

Nesēji nes Mūsu Gribu un mācekļi pieņem sūtīto. Ikviens celtnieks pazīst Hierarhijas 

likumu. 

48. 

Saprāta Dēli – Mēs cildinām Viņus kā Hierarhus virs Zemes. Saprāta Meitas – Tā 

Mēs cildinām Viņas zemes virsū. Tiem, kas tiecas uz gara evolūciju, jāseko 

Hierarhijas pēdās, lai ietu uz priekšu. Kas gan piesātinās tiekšanās pārņemto mācekļu 

garu? Kas gan nostiprinās augšupejas ceļu? Vienīgi Saprāta Meitas un Dēli. Kuros 

gan uzkrātas sasniegumu ugunis? Saprāta Meitās un Dēlos. Tā Mēs cildinām Mūsu 

Ugunīgos Nesējus. Katra Mūsu Gribas īstenošana norisinās, paužot Hierarhijas 

ugunīgo likumu. Tikai Hierarhijas likuma apzinīga pieņemšana dzīvē apstiprina 

pareizo ceļu. Patiesi, izplatījums skan Hierarhijas apstiprinājumā. Tā veidojas 

brīnišķīga dzīve. Tā nolemtais ieiet dzīvē. Saprāta Dēli, Gaismas Meitas tikai ar 

paklausību manifestētājai Hierarhijai var izpaust augstāko likumu spēku. Tā Mūsu 

Hierarhi pauž Mūsu Saprāta un Sirds Spēku. – tā līdz Bezrobežībai. 

49. 

Tā Augstākais Saprāts jaunrada virs zemes ar Hierarhijas spēku. Mūsu jaunrade prasa 

Hierarhijas apstiprināšanu visā plašumā, visā izpratnē, visā daiļumā. Hierarhijas 

izpratne paver visas iespējas. Ir pareizi uzskatīt Hierarhijas likumu kā kosmiskās 

jaunrades Virsotni. No Viņas plūst Gaisma. Uz Viņu tiecas domas. Tā vajag vērst 

labākās tiekšanās uz Hierarhijas Virsotni. Tikai kad Augstākā apstiprināšana apzinīgi 

ieiet dzīvē, var dot augstāko. Ugunīgā parādība tuvojas! 
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50. 

Tādējādi nav viegli būt bez Valdoņa. Ne ar lūpām vien atkārtojiet Valdoņa vārdu, bet 

lai tas bieži vibrē jūsu sirdī un Viņš neizies no tās – līdzīgi kalnu ūdens nestam 

akmenim, kas iesprūdis aizā. Kad Sirds Karalis ienāk nolemtajā miteklī – pie Mums 

to sauc Cor Reale. Vajag aizstāvēties ar Valdoni! 

51. 

Kad visi kosmiskie spēki sasprindzēti, tad nevar būt atkāpšanās bez postījuma. Kad ap 

Gaismu grupējas gaišie un ap tumsu melnie, tad nav atkāpšanās. Tāpēc, ja darbinieki 

grib uzvarēt, tad tiem kā varenam spēkam jāpriecājas ap fokusu, jā, jā, jā! Vienkāršu 

fizisko formu satur kopā tikai daļiņu saķēdēšanās, cik gan varenāks ir spēks, kas plūst 

no manifestētā Hierarha! Tālab tiem, kas vēlas uzvarēt, jāpiekļaujas cieši pie Vairoga, 

kas tos paver – pie Hierarhijas, vienīgi tā var uzvarēt. Vienīgi tā bargajā pārkārtošanās 

laikā iespējams pārdzīvot jukas. To iegaumēsim! 

52. 

Tādēļ, kad Mēs pasludinām Hierarhiju, Mēs pazīstam izplatījuma kauju, kas aicina 

apzināties augstāko likumu. Jaunrade prasa apzināta Hierarhijas principa 

apstiprināšanu. Tā Mēs veidojam, tā Mēs aicinām uz smalku Hierarhijas izpratni. 

Patiesi, manifestētais likums ieviešas dzīvē! Tā apstiprināta augstākā pakāpe. 

53. 

Tikai ar visu spēku sasprindzinājumu uzvarēsit. Vajag iegaumēt un pielietot. Pie 

Mums izlemta pilnīga veiksme, no jums atkarājas to pieņemt. Ir jāpamet visu šaubu, 

aizdomu, baiļu, apvainošanās, nosodījumu dārzs. Ja gribat gūt uzvaru, tad jāizvairās 

jebkādas nodevības, jo izpausto šaubu un Hierarhijas nocietināšanas sekas sapostīs 

visus pavedienus. Kad kuģis vētrā turas tikai pie enkura, ir nesaprātīgi sākt mainīt 

ķēdi. Sargiet pamatu un augat vienīgi līdz ar pamatu augšanu. Kamēr neapzināsities – 

Nepaguršu atkārtot par Hierarhiju. Nepietiek māt ar galvu, laiks pārdomāt un pielietot. 

Ja Runāju atkārtoti – Man ir iemesls. 

54. 

Protams, nešaubieties, ka no jauna apstiprināšu par Hierarhiju. Pastāvēsim uz to, 

kamēr nenodibināsim stingru panacejas izpratni, bet katru reizi atzīmēsim jaunu 

pazīmi, jo Mēs neatkārtojam. 

Var vaicāt: “Vēršos pie Valdoņa visiem spēkiem, bet tomēr neaizsniedz mana 

pievēršanās?” Sakiet: “Vai bija sirdsskaidrība? Šī vēršanās īpašība nepieciešama kā 

gaisma. Ikviens var ieskatīties savā sirdī un aplūkot vecās pasaules kaktiņus. Bez sirds 

skaidrības nebūs vada. Tālab sasprindziniet visus spēkus un īpaši izceliet sirds 

skaidrību. 
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55. 

Kosmiskās parādības, protams, atbalsojas uz sasprindzētā Agni Joga jūtām. Cilvēku 

darbu plūsma tik acīmredzami izraisa apakšzemes vētras un pārzemes ugunis. 

Sakritība izpaužas visur un visam notiekošajam ir šī sakarība. Tādēļ vajag paust 

svētās jūtas pret Hierarhiju un manifestēto sirdi. Tā vajag izprast glābšanas enkuru un 

spraigi tam piekļauties. 

56. 

Var redzēt visu izpausmju vienību, kad gars prot atstarot labākās tiekšanās. 

Izplatījums prasa novērojumus un katrai parādībai vajadzīga apzinīga ietvere, tikai 

kad stipri jaunrades pamati, var celt evolūcijai. 

Abkars mēdza teikt: “Šķielētājs neredz vidu”. Tādēļ ikvienai dzīves darbībai 

vajadzīga noturība. Nevar skatīt divas paralēlas līnijas, nezinot kuru izvēlēties. Tāpēc 

noturība tik nepieciešama, un tikai visciešākā pieeja Hierarhijai dod pareizo ceļu un 

augstāko atrisinājumu. 

57. 

Tā katram māceklim jātuvojas Hierarhijai un ar visu gara spēku jānostiprinās uz 

tuvākās pieejas. Tiekšanās uz Valdoni dos pilnīgu Hierarhijas izpratni un parādīs 

garam sidraba pavedienu. Centrā ir Hierarhija, no centra iziet visi stari, uz centru 

tiecas visi stari. Tāpēc gara noturība var piesaistīt pozitīvas parādības. Tā saplūsmes 

spēks ir sirdī. Patiesi, sirdī! Tā Mēs radām, tā apstiprinās augstākā pakāpe.   

 

 

  


