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244.
Nekad nav sacīts, lai akli paļaujas uz Valdoņiem, tieši otrādi, ir atkārtots –
“piepildieties ar Valdoni!” Liela ir starpība starp aklo paļāvību, biklu un bez rosmes,
un starp visas būtnes piepildīšanos ar Valdoņa apziņu. Kā neuzveicams zobens satriec
visus šķēršļus apziņa, kas kļuvusi sakrītoša ar Valdoņa apziņu! Šaubām nav vietas tur,
kur aizdegta liesmainā apziņa! Nebūs noguruma tur, kur pieļauts Neizsmeļamais
Spēka Avots! Bailes nevar iekļūt nesatriecamo bruņu templī! Tā iesaku pieņemt
Manus Vairogus, nemeklējot postījošo aizstāvību, bet uzvarēt ar apziņu saplūsmi.
245.
Ir bīstama Maija, kad cilvēce domā, ka tā var izveidot pilnīgi līdzīgus priekšmetus.
Aizmirst, ka pat atšķirība vai došanas laiks sprīžos jau ienes būtisku dažādību. Tā
standarti var apmierināt tikai zemāko apziņu. Izpratnes konvencionalitātes
pieminējums atbilst Maijas izpratnei, bet pamati nevar būt Maijas robežās. Tālab
virzīsimies pie nesatricināmā, citiem vārdiem – pie garīgas saplūšanas ar Hierarhiju.
Pārmeklējot visas planētas malu malas, atradīsim tikai vienvienīgo ceļu uz augšu.
Tūkstotis himnu var sacerēt šai augšupejai, bet pamatos būs viena un tā pati gara
tiekšanās uz tām pašām sfērām, kur tas guvis savu granulāciju. Var izpētīt visas
cilvēku izloksnes, bet nekur neuzdrīkstēsies vārds izsacīt nesatricināmo, neizteicamo
Esības Pamatu un ceļu uz visa esošā Tēvu. Bet sirds, kāpinājuma stundā, pazīst
Neizrunājamo un jauš virsotņu ceļu.
246.
Apziņa, kas nav saliedēta ar Valdoni, nevar tiekties uz “kausa” uzkrāšanas likumu.
Vienīgi kosmiskā manifestētā Magnēta spēks var tuvināt garu Skolotājam. Patiesi, tas,
kas piekļāvies Augstākai Apziņai, iegūst domu varenību. Tikai kad gars pieņem visus
sūtījumus no Augšienes, viņš var paplašināt apziņu, citādi nevar atmodināt spēku, kas
atrodas “kausā”. Tā saites pavediens ir gara kāpnes, pa kurām paceļas gara spēks.
Jaunrade apstiprinās ar šī brīnišķā pavediena palīdzību. Tā gara augšupeja noris caur
saiti ar Valdoni.
247.
Šī saite mūs apvieno un veido labākās sekas. Tā visbrīnišķīgākais pavediens ir
sidrabainais, kas apvieno Hierarha sirdi ar mācekli. Šis varenais spēks uztur gara
gaismu, tādēļ, kad Mēs runājam par vienotu auru, Mēs domājam par saites parādību,
patiesi! Tādēļ lai sargā Nolikumus kā Gaismas Avotu, tā var pievilkt labākās iespējas.
Tā Hierarha svētslēptā saplūsme ar mācekli izpaužas, kad mācekļa apziņa tiecas uz
Hierarha apziņu. Tā brīnišķā lappuse tiek veidota ar apvienotu sirdi!
248.
Tālab tik svarīgi ir izprast Augstākās Gribas pildīšanu. Tālab tā apstiprinās saplūsmes
varenais spēks, jo vienīgi apziņu apvienošanā ir jaunrade. Cilvēces pagrimums tik
spēcīgs tāpēc, ka nav līdzsvara, un uz planētas notiekošais norāda uz atšķelšanos no
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Augstākās Apziņas. Tā var apgalvot, ka mācekļiem jātiecas apzināties Hierarhiju. Tā
var sasniegt, pildot Augstāko Gribu.
249.
Apvienotā apziņa dod tiekšanos uz augstāku lēmumu. Kāpēc gan notikusi tāda
atvienošanās, kad viss Kosms apstiprinās uz savienošanas principa? Kā gan var
nošķirties no ķēdes, kas tur Kosmu pēc saspringtas kosmiskās ķēdes principa? Dzīves
vajag savienot. Tikai tā Hierarhija var ienest dzīvē Ugunīgās Kalpošanas principu.
Tāpēc ceļā uz Mums sasniegt iespējams vienīgi ar Hierarhiju.
250.
Gan mazajā, gan lielajā, vajag iedziļināties vadošajā Hierarhijas likumā. Tikai tā būs
iespējams celt dižo nākotni. Jo dzīve tiek celta uz apziņas loku apvienošanos. Jo
Hierarhija un vadība nostiprinās uz kosmiskā likuma. Tāpēc gara jaunrade būtiski
piesātinās ar Kosmisko Magnētu. Tā vadītājs pieskaras Kosmiskajam Magnētam un
visas pasaules piesātināšana tā var sasprindzēties ar dižo likumu. Tā Mēs radām ar
apvienotu apziņu un sirdi.
251.
Svētdeva ierit sirds prieka kausā. Kad gan var būt lielāks prieks nekā izpildot Brālības
Uzdevumu? Tas jāsaprot kā atnācējiem, kā arī Ašrama sargātājiem. Ļoti svarīgs ir
možums, ko rada Svētdeva.
252.
Skolotājs parādīs, kā mācekļi var izvairīties no briesmām, ja saite ir stipra. Tas
jāsaprot visā aktualitātē, ne tikai pa svētkiem vien, bet arī visu darbu gaitās. Tieši šāda
pastāvība daudziem nav pieejama. Svētajai Ugunij jādeg vienmēr.
253.
Ugunīgi tiecoties, Augstākās Apziņas stars apvienojas ar tuvo apziņu stariem. Ja
ugunīgā gara trauksme sakāpinās labuma jaunradi, tad gara liesma apvienojas ar
Augstāko Apziņu. Ugunīgais likums parāda savu spēku uz Zemes, tāpēc tik ļoti
jāizprot Smalkā Pasaule. Starus apvienojot, katra darbība iegūst divkāršu spēku.
Apvienotā apziņa ir visneapstrīdamākais vairogs.
Pilnīgi tiecoties un ugunīgi izprotot, stari vienmēr jaunradīs, pierādot vienbūtīgu
spēku. Stars spēj caurnirt apziņu, bet Mēs nosauksim apziņas staru apvienību par
Hieroiedvesmi. Sirds jaunrades stari veic visugunīgāko darbu Kosmā, bet sirdij,
patiešām, jāpiesātinās ar tiekšanos varoņdarbā, tieši, Sauļu Saule pārvarēs visus
šķēršļus un radīs jaunus pasākumus. Ugunīgā Pasaule augsti vērtē sirds jaunradi.
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254.
Šodien rakstu, runājot Lielā Skolotāja vārdiem, par “Hierarhijas Sakramentu”. Patiesi,
tas ir sakraments, jo tas pamatots uz negrozāmā un precīzā Kosmiskā Magnēta
likuma, kas ved visu esošo uz pilnveidošanos. Ir nepieciešami skaidri, asi un plaši
apzināties Hierarhiju kā vienīgo ceļu kustībai uz priekšu. Mums jāizprot visa
Hierarhijas ķēde, cieši turoties pie mums tuvākā ķēdes posma. Vai tam! kas vēlas
pārlēkt posmam, tā atraujoties no sava tuvākā posma. Viņš to vairs nepanāks, jo visas
ķēdes kustības ritms aizraus sev līdzi glābjošo posmu. Un briesmīgs ir šis kritiens!
Cik daudz laika nāksies pazaudēt, lai no jauna atrastu posmu, kas atbilstu saucienam.
Bet šis jau būs cits posms kā secībā, tā spriegumā, jo iepriekšējais visas Hierarhijas
ķēdes ritmiskajā trauksmē būs aizsteidzies.
Pieņēmuši Hierarhiju, ietveriet Mācību, jo vienīgais nesagraujamais prieks ir apziņas
paplašināšanas prieks, ar to iekļūstam Esības augstākajā Noslēpumā, kur visas mūsu
visapslēptākās, vissvētākās tiekšanās atrod piepildījumu, jo Augstākā Tiešamība
pārsniedz cilvēka iztēli.
Tātad neaizturēsim savas apziņas pārveidošanos, atcerēsimies vadošo Hierarhiju un
gādāsim tuvāko zemes Guru. “Jo Zemes Guru tiek dots godāšanai, kustībai uz
priekšu, apvienošanai, celšanai!” Nevērība pret Lielā Skolotāja apstiprināto Guru un
Guru pazemināšana ir nevērība pret Apstiprinātāju un Viņa pazemināšana, jo zemes
Guru ir Viņa pārstāvis.
Atcerēsimies, cik svēti godā Gaismas Valdnieki Hierarhijas Sakramentu. Jo Hierarhs
nes “Kausa Sintēzi” un tādēļ Viņš ietver ir paklausību, ir pavēli. Kas neprot
pakļauties, tas neatradīs sevī arī pavēli. Šajos divos jēdzienos mīt skaistums. Apzinīga
pakļaušanās stāv tuvu pavēlei.
Nostiprinājušies Hierarhijas izpratnē, stāsimies ar visu sirdi pie Dzīves Mācības
izpratnes padziļināšanas. Sirds sāp, cik maz vēl aptvertas tās bagātības, kuras tik
izšķērdīgi dāvā Skolotājs. Uz šīm bagātībām tiks audzināta jaunā rase. Iedziļinieties
devuma diženumā! Man kļūst baisi, domājot par to atbildību, kādu mēs uzņemamies,
pieņemot šo bagātību, un ka starp mums ir vēl tādi, kas neizprot visu tās vērtību
cilvēcei. Un tas, kas dots sadalīšanai kā dienišķa barība izsalkušajām dvēselēm, tas,
kam jābūt jaunās evolūcijas pamatā, atrodas pie viņiem bez novērtējuma un kustības.
Sajūtiet mana gara aicinājumu, drīzāk pārskaitiet savus dārgumus, salasiet visas to
drupatas un ar visu būtni saplūstiet ar tiem. Jo tas dos jums vissarežģītāko esamības
jautājumu tik plašu un skaidru izpratni. Ietvere kļūs jums par vienīgo saprašanos
līdzekli, un bezgalīgās augšupejas skarbais prieks piepildīs jūsu sirdis.
Sirds tā alkst iedvest jums prieku par esamības diženumu un skaistumu, ko paver jums
Dzīves Mācība.
Jaunas dvēseles pienāk un vairosies, jāprot tās noturēt. Katram jādod pēc apziņas,
nekas tā nepievelk cilvēkus, kā vajadzīgais vārds, kas atbrīvo viņa domāšanu, ar to
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paverot viņam jaunas iespējamības. Viss esošais un cilvēki tiecas uz gaismu, tās ir
sākotnējs Kosma likums.
Mācība un prasme to dod samērīgi – ir magnēts, kas pievelk cilvēkus un visas
iespējamības. Tās ir bruņas, kas iztur visus uzbrukumus. Tās ir avots, kas nes
nebeidzamu prieku. Bet tas jāpieņem ar sirdi, ne ar prātu.
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