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58. 

Garam vistuvākā zinātne būs augstākā matemātika, ja tā pareizi izprasta. Tā 

abstrakcija top realitāte. Zināšanas migla var apgaismoties caur Bezrobežību. 

Protams, mums jātiecas uz visu, kas var mūsu apziņu izvest ārpus planētas robežām. 

Tikai tā var izprast patiesās vērtības. Kas spēj saprast sintēzi, tas apzinās Hierarhiju. 

Var daudz atkārtot par Hierarhiju, un Mēs līdzināmies dzenim, kamēr neizkalsim caur 

uzaugumu mizu. Atkārtoju, ja neizprotat Hierarhiju garā, tad izprotiet to kaut savas 

veselības labā. Parādiet cieņu. 

59. 

Kosmiskajā jaunradē viss tiek celts uz secības, jo katras celtnes saknes balstās uz 

Hierarhijas likuma. Katrs uzdevums un plāns tiek celts mērķtiecīgi un apstiprināts 

lielajā evolūcijas plānā. Tā visā Mūsu apstiprinājumi nes svētīgas parādības. Vienīgi 

pievilksme Hierarhijas ķēdei var pavērt ceļu uz Bezrobežību. Tāpēc saplūsmes 

varenais spēks valda pār pasauli, patiesi. 

60. 

Centrs, kas apgaismo visus Mūsu darbu pasākumus, apstiprināts uz Hierarhijas 

likuma. Trauksmainā jaunrade balstās uz Hierarhijas centra. Cik acīm redzama cilvēce 

izvairās no pareizā ceļa un pareizās tiekšanās! Kas bīstas Skolotāja parādības, tas 

paliks nepraša. Kas atstumj Vadošo Roku, tas paliks uz mūžu maldos. Kas baidās 

pazaudēt savu individualitāti, tam tās nav. Tā lai padomā par diženajiem Hierarhijas 

likumiem. 

61. 

Tā tikai apvienotā apziņa spēj pildīt Augstāko Gribu. Tā apstiprinās Hierarhijas ķēde. 

Tā apvienotā apziņa valda pasauli. Augstākā Griba tiek nodota tālāk vistuvākajam 

garam, tāpēc ar tādu piesātinājumu jāpilda Hierarha griba. Tāpēc tik vitāli vajag 

uztvert visu, ko pauž apvienotā apziņa. 

62. 

Tomēr atkal runāšu par Hierarhiju. Nekas tā nespēj stiprināt nervu vielu, kā 

Hierarhijas ķēde. Bet kā gan nostiprināt cilvēkus Hierarhijas atzīšanas nozīmē? Pat 

tie, kas klausās par viņu, to nepieņem kā dzīvīguma nosacījumu un tā kaitē sev un 

lielajam plānam. Neatlīdzināms un neiztīrāms ir ļaunums, kas nodarīts pret Hierarhiju, 

nevaru to pat nosaukt par kļūdu, tā jau ir atkrišana; ne vieglprātība, bet nodevība. 

63. 

Tiekšanās pastāvīgi ievērot Hierarhiju var dot vajadzīgās pakāpes. Kā gan koks var 

spēcīgi turēties, ja pastāv cenšanās izraut saknes? Vienīgi pieskaršanās tīrajam vadam 

dod līdzsvaru spēkiem, tālab vienīgi Hierarhijas saknes spēj saturēt celtni. Katra 

atkāpšanās nodara postu varenajai augsnei. Vajag apzinīgi nostiprināties Hierarhijas 
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Spēku izpratnē. Caur spraugām, ko ieplēš necieņa pret Hierarhiju, ielien melni spēki, 

tāpēc jāsaprot vienība ar varenību, ko pauž Augstākais Spēks. Tā iespējams sasniegt. 

64. 

Tas, kurš tiecas augšup bez Hierarhijas, bieži līdzinās strēlniekam, kas raida bultu uz 

debesīm aizvērtām acīm, gaidīdams, ka viena no bultām sasniegs putnu. Jāizskauž no 

dzīves katra nejaušība. Mēs zinām, kādā virzienā dodamies un ticam Vadītājam; tikai 

tā neviena bulta nepazudīs bezmērķīgi; un Vadītājs prot pasargāt no indīgiem 

sūtījumiem. Bet godāsim Vadītāju ne vārdos vien, bet sirdī, un Viņš augs līdz ar 

mums; jo tuvodamies kam lielākam, mēs paši topam lielāki, bet ir neizbēgama 

pamazināšanās atkrītot. Šo likumu var viegli attēlot grafiski: iedomāsimies, kā no gara 

grauda uz Gaismu Bezrobežībā iet divas attālinošās līnijas un kā katra pareiza kustība, 

patiesi, mūs palielina. 

65. 

Pastāvīga pieskaršanās Augstākam Saprātam pievelk garu pie Augstākās izziņas. 

Pastāvīga augstāko likumu pielietošana dzīvē noved garu pie Kosmiskā Magnēta 

Orbītas. Neuzvarams ir ceļš, kas veidojas no saskaņas ar Augstākās Gribas pavēli. 

Hierarhijas vara ir varenība, piesātināta ar jaunrades uguni. Pakļaušanās Hierarhijas 

varai nozīmē uguns nešanu Vispārības Labumam. Cik blāvi deg šī izpratne cilvēku 

jēdzienos! Jo apziņa, kas izpratni neietver, var tikai murmināt dižus vārdus, bet dzīvē 

iemiesot nespēj, jo vienīgi ar Hierarhijas diženumu piesātināta sirds, spēj izprast visu 

kosmiskā likuma diženumu. Tā pievilksme pie Magnēta var īstenoties tikai apzinoties 

Hierarhiju. 

66. 

Hierarhijas ķēde likumīgi vada pasaules celtnes izveidošanu. Patiesi, smalko ķermeņu 

veidošana var nostiprināties tikai ar domas smalko matēriju. Sava ķermeņa audējs 

nenojauš, ko viņš ienes sava ķermeņa audos, atraudamies no Augstākā! Tāpēc lai 

padomā par visnepieciešamāko – par Hierarhijas ķēdi. 

67. 

Jo, kā varena ugunīga Griba, darbojas ugunīgais Hierarhijas Sūtnis. Kā Augstākā 

Roka virza Hierarha Roka. Kā tiecīgs Magnēts, piesātina Hierarhs, tāpēc jādarbojas 

apzinīgi. Tā gars, kas tiecas apzināties Skolotāju, var nostiprināties ceļā. Bet gars, kas 

atraidījis Skolotāja jēdzienu, var nodot Hierarhiju. 


