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14. 

Jūtīgai ausij tuva jūtīga sirds. Jūtīga sirds pārveido smadzenes. Sirds trūkums iznīcina 

visus agrākos uzkrājumus. Ko līdz lasīt un rakstīt prasme, ja tikai paviršas acis izmērī 

hieroglifa izliekumus! Smaga ir Pasaules Nasta! Pārpildīts Magnēta turētāju Kauss! 

Liesmainās sirdis var itin visur cīnīties pret Svētdevas vielas iznīcināšanu. Var 

saprast, kāpēc jāpieradina saprast sirdi kā Esības dzinējspēku. Var saprast, kā sirds 

pavediens savienojas ar Hierarhiju. Smadzenēs neuzliesmos (neapzināsies) apziņa, ja 

sirds sažuvusi. Tā mēs ķīmiski apjēdzam, kā organisms top par dižās Pasaules Sirds 

daļu. Kad ieteicu piesardzību, tas nozīmē, ka ārējie apstākļi satricina pārpilno 

“kausu”. 

15. 

Palīdziet viens otram, dzirdiet! Palīdziet kā lielajā, tā mazajā. Palīdzība ik klauvējiens 

nākotnē. Jūs nezināt, kur piliens, kas kausu pārpildījis! Atgādināšu senās Indijas 

nostāstu. “Karalis Rišiputra pazaudēja miegu. Viņš paaicināja Gudro, lai tas palīdzētu 

miegu atgūt. Gudrais sacīja: “Karali, aplūko savu guļvietu.” Pārmeklēja karaļa 

guļvietu un atrada auduma krokās akmeni. Karalis kļuva priecīgs, domādams, ka tas ir 

viņa nelaimes cēlonis. Bet bezmiegs nepārgāja. Gudrais atkārtoja savu padomu. No 

jauna apskatīja guļas vietu un atrada beigtu tauriņu. Karalis atkal bija pārliecināts, ka 

bezmiega cēlonis atrasts. Bet miega nebija. Gudrais sacīja: “Nav seku bez cēloņa. 

Pats, Karali, apskati savu guļvietu, jo neviens nevar atvietot paša aci.” Un atrada 

Karalis zem spilvena sīku kripatiņu zelta, kā sinepju graudiņu. “Nevarēja taču man 

kaitēt šis niecīgais graudiņš”, Karalis nodomāja. Bet miegs tūdaļ slēdza viņa acis. No 

rīta Gudrais aizrādīja: “Ne ar siekiem mēro gara kritienus. Karā gūti dārgumi nevar 

atsvērt vienu graudiņu, kas atņemts atraitnei. Palīdzi, Karali, visur, kur vien palīdzība 

var sniegties!” 

Palīdziet visur, kur vien var sniegties roka. Visur, kur vien doma var aizlidot. Tā 

klauvēsim nākotnei. Tā sapratīsim, ka katra stunda, ko sev atņemam, tiek pieskaitīta 

nākotnei. Vajag pierast, ka Mūsu līdzdalība atnesīs visu nepieciešamo, ja vien nesažūs 

roka, kura vadu tur. 

Sirds, kas degtin deg palīdzēt – Mūsu sirds. Tā tagad iespējams ieiet laikā, kurš 

drausmīgs nezinātājiem, bet mirdzošs iepazinušajiem. 

16.  

Lai neviens nedomā, ka bez sirds enerģijām viņš var izprast palīdzību, sadarbību, 

Hierarhiju. Ne prāts, ne intelektuālās zināšanas neapgaismos tur, kur vienīgi sirds 

slodzes kāpinājums var aizdegt visizpratnes varavīksni. Sirds izpratnes vairogs 

visizturīgākais. Kā zobens caurdurs moku izpausmi, tā sirds ir varoņa stiprā pils. 

Akmens turētāji, jums piederas vienīgi varonība. Vienīgi nelokāmība un vīrišķība jūsu 

cienīga. Varoņa ekstāze nāk no jauna ar sirds slodzes kāpinājumu. 
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17. 

Hierarhija ir sadarbība. Bet sadarbībā enerģijas sakāpinājums dod nemitīgu dzirksteļu 

riņķojumu no augšas uz apakšu un no apakšas uz augšu. Dinamo, kas attīsta šo 

liesmaino straumi, ir sirds. Hierarhija tātad vispirms ir Sirds Mācība. Pie sirds kā pie 

centrāles, virzītāja spēka, izpratnes jāpierod. Nevar izprast liesmu, neizprotot sirds 

nozīmi. Esmu runājis ar jums par daudziem centriem, bet tagad runāju īpaši par 

“kausu” un sirdi. “Kauss” – pagātne, sirds – nākotne. Tagad, protams, mēs izzinām, 

kā augšupeja notiek tikai pa vienu vienīgu sidraba pavedienu. Tāpēc būsim sevišķi 

uzmanīgi ar lemto veidojumu. Ķīmiķi augstu vērtē retu reakciju zināmā retortē un 

nekas pasaulē šo reakciju neatkārtos, ja retorti sasistu. Tāpat ir arī ar Mūsu 

izveidojumu. 

18. 

Tāpat lai saprot sirdi kā vienīgo dabīgo saiti starp redzamo un neredzamo pasauli. 

Daudzas sekrēcijas savieno abu pasauļu zemākos slāņus, bet vienīgi sirds pavediens 

var vest Bezrobežībā. Ar to gars pēc savas dabas atšķiras no maģijas. Tālab ieteicu 

vispirms piegriezt vērību sirdij, kā nolemtās pasauļu savienošanas parādības avotam. 

Nevajag domāt, ka Hierarhija ir tikai disciplīna, viņa ir tālāk virzīšanās Augstākajā 

Pasaulē. 

19. 

Kad būsit izpratuši Hierarhijas pamatus, mēs iesim tālāk, un sāksim izskaidrot gara 

koncentrēšanos uz sirdi. Lai sasaistītu pasauļu ķēdi, īpašu vērību nāksies pievērst 

sirdij. Tikai tā noturēsimies gara dabīgā pieauguma robežās. Gara miteklis ir sirdī. 

Sirds apgaro domas par Hierarhiju. Tā mēs joprojām paliksim patiesu uzkrājumu 

laukā. 

20. 

Sirds ceļi, ugunīgie ceļi, kas ved uz gara augšupeju, attīstās, piesātinoties ar vienu un 

to pašu. Kosmiskā Magnēta pievilksmes impulsu. Cik daudz dažādu sazarojumu ir 

jūtīgajai, liesmainajai sirdij, bet viņas avots ir viens un viņas potenciāls ir piesātināts 

no viena avota, no Hierarhijas. Sirds ceļi, ceļi ugunīgie, nāk no Hierarhijas Dižās 

Virsotnes un ved uz šo Pasaules Pērli. Tā apstiprinām sirds liesmu un brīnišķo sidraba 

pavedienu, kas saista pasaules. Tā mēs uzvaram ar jaunradi, ko paudis sidraba 

pavediens. 

 


