
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

12.daļa: Dārgumu Krātuves Sardzē. 

2.nodaļa: Hierarhija. 

 

1 lapa no 3 lapām 
 

86. 

Kad tiek savākta jauna rase, Savācējs ir Hierarhs. Kad Ceļ jaunu pakāpi cilvēcei, 

Cēlējs ir Hierarhs. Kad uz dzīves ritma pamatiem tiek izveidota pakāpe, ko nozīmējis 

Kosmiskais Magnēts, tad priekšgalā stāv Hierarhs. Nav tādas parādības dzīvē, kurai 

graudā nebūtu savs Hierarhs. Jo varenāka pakāpe, jo varenāks Hierarhs! 

87. 

Tā Mums ir to saraksts, kas seko Hierarham, kas iet pret Hierarhu, kas atklāti darbojas 

pret Visaugstāko. Protams, sevišķi sarežģās to dzīve, kuri tikai dažreiz darbojas pret 

Hierarhu, jo tāds ir dzīves likums. Tāpēc jāapzinās, cik svarīgi ir sekot Hierarham. Tā 

jāapstiprina svarīgais laiks. Tā vajag izprast šo laiku. Tā Mēs apstiprinām Jauno 

Pasauli. Protams, tumšie trako un baiļojas, bet Mēs esam spēcīgāki par tumsu. Tā visi 

dugpas sevi nolēmuši bojāejai. 

88. 

Kas ir viņi – Gara karaļi? Cilvēki bieži nostāda sevi gara karaļa augstumos, bet 

piemirst, ka visbūtiskākā gara karaļa īpašība ir sekošana Hierarham. Vai gan 

iespējams pacelties gara karaļa augstumos, nevērīgi izturoties pret Hierarhu? Vai gan 

noniecinot Hierarhu var sagaidīt cieņas apstiprinājumu pret sevi? Vai gan pret 

Hierarhu ejošie neaptraipa sevi nenomazgājami? Tā lai cilvēce atceras un padomā, kā 

var kļūt par īstiem gara karaļiem. Tā var brīdināt cilvēkus, kas vēlas kļūt par gara 

karaļiem. Ne jau ar pašpaaugstināšanos sasniedzam gara majestātiskumu. Ne jau ar 

tiekšanos uz atklātu pašnolemšanos iespējams sasniegt gara karaļa pakāpes 

apstiprinājumu! 

Tā Mēs ikvienam iesakām sekot Hierarham. 

89. 

Nāks atkal Hierarhijas noliedzēji un nosauks to par varmācības vadību. No jauna 

teiksiet viņiem – “Hierarhijai nav nekā kopēja ar varmācību, Viņa ir likums, kas 

atver.” Mēs esam pret jebkuru varmācību. Mēs nevirzām enerģiju bez līdzstrādnieka 

piekrišanas. Mēs zinām visa virspusīgā, no ārienes ievirzītā, nevērtību. Līdzīgi 

celtniekam Mēs pieaicinām līdzstrādniekus. Bet kam Mūsu laiva nav vajadzīga, tam 

atļaujam pārkļūt pār okeānu kaut vai uz bambusa niedras. Bet cilvēki bieži tā baidās 

no katras sadarbības, ka gatavi ierausties dubļos, lai tikai nebūtu jāpieskaras 

Augstākajam. Bieži jums nāksies nošķirties no cilvēkiem sakarā ar Hierarhiju. Viņi 

drīzāk pieņems Bezrobežību, jo neizjūt tās priekšā savu atbildību. Bet Hierarhijas 

likuma nenovēršamība dara nemierīgu vājo, patīgo prātu. 

Protiet neuzstāt, ja redzat, ka ceļš aptraipīts. Neiedrīkstiet pret karmu. Bet daudz 

nesaprātīgo grēkojuši pret Hierarhiju, tādēļ viņu saniknojuma putas. 
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90. 

Kad pasaule iegrimusi noliegsmes tumsā, tad, protams jāgaida veco, nederīgo pamatu 

sagraušana, jo kā gan citādi iespējams pasauli pārradīt? Kā gan lai cilvēce atmostas, ja 

ne no visu nederīgo balstu satricinājuma? Jo tikai tad, kad cilvēce apzināsies 

apstiprinātos jaunos, dižos Hierarhijas principus, būs iespējams nostiprināt cilvēces 

glābšanu. Tā Mēs sasprindzēti virzām planētu uz Labuma Hierarhijas principiem. 

Augstāko jēdzienu zaudējumam jātop izlīdzinātam, jo katrs zaudētais princips rada 

kosmiskus apvērsumus. Tā ar Hierarhijas principu jāatjauno cilvēce. 

91. 

Hierarhija ir plānveidīga sadarbība – tā varētu nosaukt šo Mācības daļu, bet 

nebaidāmies, jo jūs lietosit sengrieķu vārdu – Hierarhija. Ja kāds to iztulkos savā 

nosacītā izpratnē, viņš tikai pierādīs, ka viņa smadzenes vēl nav gatavas kooperācijai. 

92. 

Ikkatrs gars rada savu karmu. Ikkatra tauta veido savu karmu. Protams, tautas meklē 

vadoni, jo pat nostiprinājies prestižs nevar aizkavēt aplami domājošus cilvēkus. 

Tautas neglābs ne zelts, ne skanīgi vārdi, ne nepieņemamu padomu kaudzes. Patiesi, 

vadoņa ugunīgā doma, ugunīgais gars dos jaunus ceļus, tāpēc kosmisko perturbāciju 

laikā lai spoži deg Garīgā Vadoņa Zvaigzne. Tā uz vecās pasaules drupām lai paceļas 

Dižā Gaismas Valstība! 

Tā pievilksme izpausta kā varens spēks. Tā pienāks paredzētās Jaunās Pasaules laiks, 

tāpēc vai! Tiem, pret Hierarhiju ejošajiem! 

93. 

Vai gan viegli ir tur, kur plosās neizpaustā haoss? Hierarhijas ķēdes secībā sprieguma 

pilna sirds var sajust kosmiskās kaujas sprieguma atbalsis! 

94. 

Gara apskaidrība! Kā var sasniegt šo pakāpi! Kā gan var iegremdēties Patiesības 

Pirmavotā, ja ne sekojot Hierarhijai? Gars var gūt apskaidrību vienīgi Gaismas avotā. 

Kur gan rast vadošo staru, ja ne Hierarhijā? Cilvēce smēlusi savus spēkus ne pati sevī, 

bet no dižās Hierarhijas. Tā jau mūžu mūžos Mūsu jaunrade vedusi cilvēci. Tā cilvēci 

var virzīt tikai ar augstāko Hierarhijas varenuma spēku. Gara apskaidrība, protams, ir 

sekošanas ceļš Augstākajai Hierarhijai. Tādēļ Patiesības meklētāji Esības nozīmi var 

rast vienīgi augšupejas ceļā uz Hierarhiju. Citādi dzīve tā arī paliks kā apburts aplis un 

mūžos gars neatradīs atbrīvi. Tā Hierarhijas likums ir vadošā Sākotne. 

95. 

Gars nevar nostiprināties un paust spēku, nesmeļot to no Hierarhijas. Gars nevar paust 

varenību neatzīdams Augstāko Varenību. Tāpēc katrs dzīves jaunradītājs ir dižās 

Hierarhijas ķēdes loceklis. Tā arī Mūsu Vadība ir dižā Vietniecība. 
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96. 

Vajag iemācīties griezties pie Hierarhijas, kā pie vislieliskākā. Kādu gan varenu spēku 

var dot griešanās pie Hierarhijas bez pazemināšanas un svārstībām! Kaut arī šī 

svārstība īsāka par sirdspukstiem, bet tā var dzelt apziņu ļaunāk par nāvīgu čūsku. 

Vajag sevi pieradināt būt pastāvīgā saskarsmē ar Hierarhiju, tikai tā sirdī ievijas 

dzīvības ligzda. 

97. 

Nevar nodzīvot zemes dzīvei noteikto laiku bez Hierarhijas, bet ir starpība, kādu 

Hierarhiju spēj ietvert apziņa. Pagrimumā var noiet līdz zelta hierarhijai un pat līdz 

nesātības hierarhijai. 

Kā tiekšanās uz Vadītāju, tā jāizkopj sevī Augstākās Hierarhijas atskārsme. Ņemiet 

vērā, ka pabeigdami piezīmes par Hierarhiju, Mēs neko nenobeidzam, bet tikai 

paveram nākošos Vārtus.  

 


