DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
12.daļa: Dārgumu Krātuves Sardzē.
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Fokuss.
99.
Tiekšanās kādība atkarīga no impulsa. Tādēļ vajag attīstīt visas domas, kas ved pie
apziņas izsmalcināšanās. Tā var celt augstāku pakāpi.
100.
Tāpēc, kad dota augstākā tiekšanās uz Valdoni, vajag saglabāt izpausto orbitu un
fokusu. Tālab visus Mūsu Pamatus vajag apsargāt, jo visapkārt mākoņi. Uzvara
nolemta, bet jāsarga visi pamati un augstākā tiekšanās var sniegt visas iespējas. Laiks
ir bargs, bet skaists. Noslēguma un celtniecības laiks. Augstākā sprieguma un zemes
kaujas laiks. Laiks, kas veido diženu lappusi un kas izveido diženu nākotni! Tāpēc arī
ienaidnieki tā trako, ka Augstākais Likums ieviešas dzīvē.
101.
Spēku pretdarbībā arvien jāievēro centralizācijas maksimums. Tāpēc fokusa spēks tik
nepieciešams un ikvienam sargvietā sava pozīcija jāuzskata kā saistīta ar centru, tā
centrālais varenais spēks izstaros visus starus, un ēnām nāksies izzust. Fokusa
radiācija garīgajā plāksnē ir tik neuzvarama! Tādēļ gara imunitāti var sasniegt,
tiecoties uz garīgo fokusu. Hierarhija ir brīnišķīga tieši tāpēc, ka viņa ir šis varenais
fokuss. Tā bezrobežīgi jātiecas uz Hierarhijas likumu!
102.
Tā pie Mums izpaužas garīga Fokusa varenība. Tik negrozāmi ir Hierarhijas likumi
un tie, kas pievienojušies apstiprinātajai varenībai, var atrast pareizo ceļu.
Tādēļ tik svarīgi tuvoties Mums un ar vienotu tiekšanos piepildīt iepriekš norādīto. Tā
Mēs esam apstiprinājuši uzvaru. Tā jāsakopo visas tiekšanās, lai pakļautos Garīgajam
Fokusam!
Fokuss staro ar apziņu saplūsmi. Mūsu Fokuss ir varens ar siržu saplūsmi. Apstiprinu
– Mūsu Fokuss ir neuzvarams! Tā lai staro Garīgais Fokuss katra līdzstrādnieka sirdī.
Gara jaunrade nešķirami saistīta ar atbilstīgu tiekšanos. Tā saskaņa ir likumīga
parādība.
103.
Tādēļ, kad izpratne nedibinās uz Hierarhijas, tad fokusa parādības nevar tik vitāli
izpausties un ikviens, kas nošķiras, nevar atrast ceļu uz Mums. Tā daudz ir klaidu ēnu,
kas nespēj pagriezt apstiprināto atslēgu. Tā daudz tiekšanās izgaist izplatījumā. Tāpēc
uz apziņas loku saplūsmes Mēs ceļam nākotni. Tā Mūsu ugunīgais likums nosaka
apziņu apvienošanos. Tā jānostiprinās fokusa apzināšanā. Gars var tuvoties ugunīgā
likuma izpratnei. Hierarhijas ir celtniecības darba pamats.

1 lapa no 3 lapām

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
12.daļa: Dārgumu Krātuves Sardzē.
3.nodaļa: Fokuss -Šambala. Hierarhija – Gaismas Bāka.
104.
Daži Skolotāji ieteica neskart neatrisināmus jautājumus. Protams, Viņu nolūks bija
nesatraukt nesagatavotus prātus, bet tur, kur pārrunas iespējamas, ir jāieteic vislabākās
intelektuālās pastaigas. Daiļums mirdz prognozēs, kuras var rasties Brālīgā Vienotībā.
105.
Dzīves pamats būs ierakstīts “Dzīves grāmatā”, un kad apziņa sasniegs mūžīgās
apvienotības līmeni, tad varēs sacīt cilvēcei – “celiet dzīvi uz apvienības principa”.
Cik daudzi gari varēs augstākā ceļā likt lietā savas izpausmes!
106.
Kā varens likums Kosmosā valda diženā Vienība. Tikai tie, kas pakļāvušies šim
likumam, var patiesi piedalīties kosmiskajā celtnicībā. Būtības vienība it visā virza
cilvēci jaunradīt. Kad apziņa smeļ no izplatījuma dārgumu krātuves, tad Kosmiskais
Magnēts sasprindzinās. Dārgumu Krātuvē glabājas tā enerģija, kas Vienības
piesātināta. Tāpēc arī katram gara graudam jānojauš tāpatīga Vienība. Katrs gara
grauds pieder kosmiskajai Vienībai, kurā ietverta visa kosmiskā jaunrade. Pieņemot
savrupības likumu, cilvēce laupa sev šo Patiesību. Visā savā daudzveidībā Vienības
likums ir negrozāms!
Tikai šis likums palīdz jaunradīt, jo kad pievilksme jaunrada, tad darbības spēkā
izpaužas vienība. Kosmiskā jaunrade savā Vienībā ir bezrobežīga!
107.
Skolotāja apstiprināšana sasprindzē visus radošos spēkus. Bez Skolotāja nevar būt
locekļa Lielajā jaunrades ķēdē. Tādēļ visi kosmiskie spēki, kas pauž evolūcijas gaitu,
var nostiprināties ar Hierarhijas principu. Kā gan iespējama jauncelsme bez
pievilksmes fokusa? Ikvienam spēkam savi spriegumi, kas izraisa kosmisko uguņu
avota radošās tiekšanās; šis avots savāc gaismu un izplata uguni ap sevi. Tā, patiesi,
apstiprinās Kosmiskais Fokuss un dzīvei jāizveidojas ap fokusu. Tā jaunrade ir
bezgalīga!
108.
Tādēļ tikai ar plašu fokusa apzināšanos var sasniegt labāko izpausmi. Kad mēs
apzināmies Hierarhijas apstiprināšanu, tad katrai darbībai ir fokuss. Tālab tik svarīgi
apzināties fokusu. Roka, kas svārstās ar fokusu, rāda stiprinājuma nepieciešamību. Tā
lai apziņa paplašinās fokusa virzienā. Tā Guru un Tara atnesuši visu radošo uguni.
109.
Visi notikumi grupējas ap vienu fokusu. Visas zīmes norāda uz vienu fokusu. Visā ir
viena manifistētā uguns, kuras grauds pievelk visas atbilstīgās enerģijas. Tā piepildās
visi kosmiskie notikumi, tādēļ pilnīga vienīgā fokusa atskārsme var virzīt garīgos
meklējumus uz apstiprināto graudu. Jaunrades neatvairāmība tad vitāli piepildās, kad
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apjēgts manifistētais fokuss, jo tādā veidā tiekšanās ievirzās darbības kanālā – patiesi!
Tā vienīgi ar to sasniegsim gara noturību. Tā var piesātināties ar smalko Bezrobežības
apziņu.
110.
Tādēļ tik daiļa ir tiekšanās uz vienīgo Hierarhijas fokusu, tā var ietvert visus Augstāko
Spēku Norādījumus. Tikai tādā veidā var sasniegt Mūsu Nolikumus un pievienoties
ugunīgajai jaunradei. Ugunīgais fokuss, kas visu apgaismo un visu aptver, dod
dzīvību katrai jaunradošai sākotnei, tāpēc ir tik svarīgi apzināties Hierarhiju, jā, jā, jā!
111.
Vajag sakopot dzīves fokusus, tādā veidā uzkrājas tā kādība, ko saucam par Kultūru.
Kultūra nevar izveidoties acumirklīgi. Tāpat dzīves fokusi nevar parādīties kā lodes
no lielgabaliem. Tā vajadzīga dzīves parādību noskaņošana, kā instrumentu
noskaņošana orķestrī. Runāju it kā par dažādiem priekšmetiem, bet tie visi nav nekas
cits, kā Uguns, Enerģija, Hierarhija!
112.
Tuvoties Hierarhijai var tikai ar garīgu pieeju. Sirds harmonijai un Kalpošanas varenā
spēka izpratnei jābūt visu pasākumu pamatos. Katra atkāpšanās no fokusa dos vietu
naidnieka bultai. Tāpēc par līdzstrādnieku iespējams kļūt vienīgi aizstāvot dižo
fokusu. Patiesi, tikai tā var sasniegt.
113.
Kosmisko likumu apstiprināšanas principi ietverti garā. Tiekšanās uz Kalpošanu
arvien atver manifistētos Vārtus; Tā Mūsu uzvara arvien realizējas ar tiekšanās
likumu un gara nelokāmību. Tā lemtais piepildīsies, tā apstiprinu! Tā, kad Mūsu
apstiprinātais fokuss tiks, patiesi, apsargāts, tad Magnēts sāks darboties.
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