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118. 

No visiem principiem, kas paplašina apziņu, visspēcīgākais ir Hierarhijas princips. 

Katru nomaiņu rada Hierarhijas principa izpratne. Kurp gan gars spētu iet bez 

Vadošās Rokas? Kurp gan acij pavērties un sirdij pievērsties bez Hierarhijas? Kad 

Hierarha Dodošā Roka nostiprina likteņa virzienu; kad Hierarha Roka piebīda labāko 

termiņu un augstākās enerģijas pieņem vispatiesākos veidus. Tāpēc gara graudu 

piesātina Hierarha Kosmiskais Stars. Kad visaugstākais princips satur uguns 

potenciālu, tad kā visaugstākais princips tiek apstiprināta Hierarha gara tīrā uguns. 

Tāpēc glabāsim atmiņā mūsu garīgos Vadītājus. Tāpēc turēsim godā Hierarhijas 

likumu! 

119. 

Kurš jaunrada ar gara spēku? Uguns Nesējs, evolūcijas jūtīgais kalpotājs, cilvēku 

veidotājs, kas visas savas ugunis ziedo cilvēces attīstībai. 

Visos savos meklējumos cilvēcei jāpielīdzinās šiem Gaismas Nesējiem.  

Kā tad jaunrada Hierarhs uz Zemes? Paceļot visu apkārtējo. Tā Hierarha gara skaidrā 

liesma ceļ augšup sfēras. 

120. 

Patiesi, ir brīnišķas kosmiskās Sākotnes savā varenajā spēkā; un Hierarhijas jaunrades 

likums piesātina visu ar uguni. Tāpēc visa Kosma pamatos likta augstāko uguņu dižās 

apvienošanās likums. Tāpēc nevajag saskaldīt visus dižos uzdevumus. Un nākotnes 

pamats, Gaišā Labuma Hierarhija, patiesi, sasprindzēta dižo likumu apstiprināšanā. 

Lai atceras, ka, patiesi, var celt tikai ar Hierarhiju. Hierarhijas apstiprinātajā orbītā var 

atrasties vienīgi tad, kad apziņa saprot, ka trieciens Hierarha Vārda Vairogā ir 

trieciens Mums, un ikviens, kas triecienu pieļauj, dārgi maksā. Tā darbu panākumi 

rodami vienībā. Nicinājuma pieļaušana ir bailīguma apliecinājums un atkrišana. 

Apvienība ir brīnišķa uguns! 

121. 

Katrs akmens uz planētas ir domas radīts. Katrs priekšmets ir domu jaunrades 

apdvests. Ir jāciena radītais priekšmets. Ir jārod iecietība pret nepilnību. Jo ikviens 

radītājs kādreiz ir bijis nepilnīgs. Katrs uzkrājums ir iegūts ar darbu un 

sasprindzinājumu. Tikai ar šādu izpratni iemācīsimies cienīt jaunradi. Caur mazo 

izpratīsim arī diženo. Lai mērķtiecīgi ievadītu Aum skanējumu, jāpildās ar dziļi cieņu 

pret jaunrades diženumu. 

Tādējādi svētdevas izpratne kļūs par brīnišķu balvu. Tikai labākie centieni saņems 

apbalvojumu. Labākā jēdziens jāsaprot kā atbilstība Augstākai Sākotnei. No kaut kā 

uz kaut ko sniegsies stīga. Bez nostiprināšanas stīga svaidīsies izplatījumā. 
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122. 

Darbs tāpat kā zināšanas ved uz Augstāko Pasauli. Katrs darbs taču ir izzināšana. 

Tādējādi darbs ir lūgšana. 

123. 

Šī Kalpošana var būt jebkura cilvēka tiesa. Jauna dzīvība ieplūst tāda, kas iedrīkstas 

nodoties dižajai Kalpošanai. Katrs pats atmēris savu pienācīgo ieeju. Katrs pats sev 

nosacīs ne mazu, bet diženu Kalpošanu un pats sevi aicinās uz Augstāko Pasauli – 

nenovēršami. 

Tā dižā Kalpošana ir pienākums un gods.  

124. 

Dižā Kalpošana ietver visu cilvēci. Ne tautība, nedz kādi citi nošķirojumi nedrīkst 

ierobežot Kalpošanu Labumam. Nav viegli izvairīties no dažiem uzslāņojumiem, ko 

radījuši gadu tūkstoši. Vienīgi Augstākās Pasaules apjēgšana var palīdzēt uzveikt 

visas māņticības un atavisma paliekas. Pie tam nedrīkst ļaut jūtām patvaļu attiecībā uz 

karmiskiem aizspriedumiem. Pat nelabvēlīgos apstākļos taisnīgums tomēr uzrādīs 

taisnīgu izzināšanu. Personība, kā atbildīga vienība, būs sprieduma objekts. Aiz 

visiem konvencionālajiem tērpiem personības vērtība grūti saskatāma. Vienīgi 

atdevība Kalpošanai atvērs acis, lai ļoti skaidri ieraudzītu gara graudu. 

Tā vienīgi Augstākā Pasaule dos arī augstāko spriedumu. 

125. 

Kad cilvēks atskārtīs visas iedarbības, tad viņš varēs sākt savu patstāvīgo darbību. 

Viņš iemācīsies izprast, kur augstākā Hieroiedvesma un kur zemākā postīšana. Nav 

tik viegli atšķirt visus viltīgos paņēmienus, bet laime, kad sirds trīs apziņā, ka esi 

noderīgs Augstākai Pasaulei. 

Pa visu dzīvi izplatītas saskaršanās ar Augstāko Pasauli, pat mazos ikdienas darbos 

var manīt augstākā sprieguma dzirkstis. Nevar būt darbību, kuras nebūtu saspringtas, 

ja tās attiecas uz Augstāko Pasauli. 

Šāds spriegums jāiemīl, bez tā nevar būt Lielās Kalpošanas. 

126. 

Zemes klēpis bagātīgi piebārstīts Augstākās Pasaules likumu dzirkstīm. Tās var 

savākt, kā visvērtīgākos dārgumus. Šādā vākšanā viss kļūs brīnumjauks. Pati 

Augstākā Lietderība rotās brīvās gribas kombinējumus – gribas, kura apjēgusi 

strādājošo detaļu saķēdēšanos. Tiešām, visa dzīve kļūst par lietderīgu uzdevumu 

pildīšanu, kurus uzticējusi Augstākā Doma. 

Mīlas – Uzvarētājas zīme būs – ne sakumpis darbs, bet varonīga pārvarēšana! 
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127. 

Auglīga sadarbība sekmēs apgūt jēgu par darba pastāvīgumu. Bet cilvēks nevar darīt 

tikai vienu un to pašu. Bet kvalitātes uzlabošana un jaunu iemaņu atrašana kļūs par 

domas pastāvīgo atjaunošanās faktoru. 

Vienīgi gūstot sekmes kvalitātes ziņā, iespējams iemīlēt darba pastāvīgumu. 

128. 

Ejot darba ceļu, tiek izzināts ritms un enerģijas jēdziens. Ceļā, patiesi, var apzināties 

kustību uz harmoniju. Pārmērīgos pūliņos samanāmas Iedvesmas dzirkstis. 

Strādājošais būs līdzstrādnieks. 

 


