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Hierarhija – Gaismas Bāka.
119.
Vajag pilnīgi noskaidrot, ko nozīmē un kā izpaužas “ugunīgā cieņā piesaistīties
Hierarhijai”. Hierarhijas ķēde ir manifestēta un nevar pārlēkt nevienu tās locekli. Lai
noturētos varenajā ķēdē, viņas straujajā kustībā, nedrīkst izlaist tuvāko locekli.
Drausmīga ir atraušanās no Ķēdes, tā mūs aizrauj izplatījumā, iegrūž haotiskos maldu
ceļos. Cik daudziem mūžiem jāpaiet, lai atrāvies gars atkal spētu pieķerties jaunam
ķēdes loceklim. Bet agrākais ķēdes loceklis nav vairs panākams, tas jau tālu priekšā.
Lūk, kāpēc atrausme jeb atkrišana no manifistētās Hierarhijas Ķēdes tik drausmīga.
120.
Kā pārvērst rūgtāko saldākajā? Nekas cits nepārvērtīs dzīvi, piešķirot tai pārzemes
apziņu, kā vien Hierarhija. Nav iespējams iedomāties tiltu uz Bezrobežību, jo tiltam
vajadzīgi balsti. Bet Hierarhija ir tā, kas kā tilta balsti noved līdz Gaismas krastiem.
Un stādieties priekšā tad visu mirdzumu, kas atklājas acīm un izprotiet Gaismas
Dziesmu.
Papūlēsimies Gaismas un Hierarhijas labā!
121.
Mūsu Norādījumu smalkums cilvēcei pašreiz nav apjēdzams, Kad gan būs iespējams
apskaidrot cilvēku ar Mūsu Tēlu? Domāšana tikai ar grūtībām apjēdz Augstākās
sfēras tīrību. Mēs svēti sargām dzīvības noslēpumu. Dzīvības rats elpo dailē. Dzīvības
rats piesātinās ar Kosma diženumu. Dzīvības rats vērsts uz Matērijas Lucidas
diženumu. Un tikpat gaismunesoši ir katras dzīvības izpausmes stari, dzīvības, kura
iekļaujas kosma diženumā. Svētās gara saites līdzinās stariem, kas sēj vislielāko
Gaismu.
122.
Nepieradiniet necilos gaidot dižas parādības viņu cilvēciskajā mērogā. Tik ļoti veci
mērogi neatbilst īstenībai; cilvēki ļoti stipri sagrozījuši diženuma jēdzienu pat fiziskā
nozīmē. Doma nespēj aptvert, ka vienīgi sekas noteic patieso diženumu. Katrs darbs
var tikt izmērīts vienīgi attiecībā pret Hierarhiju un Bezrobežību. Tā šie jēdzieni
mums būs vadošās zīmes, kas norāda uz realitāti. Tāpēc māciet jaunos vispirms
padomāt par Bezrobežību, iegaumējiet pie tam, ka neviens nedrīkst uzskatīt sevi par
niecīgu puteklīti, kā to parasti dara liekulis. Mūsu lielums nodrošināts ar milzu
atbildību. Mēs nekļūdīsimies, mērīdami pēc atbildības.
123.
Hierarhija būs patiesās Gaismas varenības labākais galvojums.
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124.
Kad notiek Kosmiskas perturbācijas, gars, protams, sāk pārdomāt par Esības
lapaspusēm. Kad garu nomāc izbailes, tad katra jaunveidojoša griba paralizējas un
celtniecība traucēta. Jo spēcīgāk jāceļ tam garam, kas zina, ka ugunīgā tiekšanās ved
viņu pie varenās Kosmiskā Magnēta zināšanas. Tāpēc tiem, kas seko Hierarhijai, jābūt
bezbailīgiem, jo sirds, kas ietver Plāna diženumu, ir neuzvarama; un zem Varenās
Hierarhijas ugunīgā vairoga izveidojas diža nākotne. Tāpēc visu kosmisko
perturbāciju un dzīves apvērsumu vidū ir viens vienīgs Enkurs – Hierarhija. Viņš –
patiesi- ir glābiņš!
125.
Ja cilvēki saprastu, uz kā veidojas zemes pārākums, tad patiesi būtu iespējams dot
visaugstākos principus! Bet kurš gan pārdomā par radošo impulsu principu? Kad
notiek nošķiršanās un tiek pārkāpts likums, ko apstiprinājusi Dižā Esošā tiesība, tad,
protams, sabrūk galvenie pamati. Pat kukaiņi pazīst Hierarhijas varenību. Dzīves
balstu pazīšana var dzīvi pārveidot, tāpēc vienīgi Hierarhijas likuma dižums dos
cilvēcei tiekšanos uz augstākajām evolūcijas pakāpēm.
126.
Kā gan piekļūt jo tuvu Avotam? Kā gan lai nostiprinās augstākā izpratne? Tikai ar
Hierarhijas likumu. Roka Vadošā ir Roka pacēlēja. Ja Roka Norādošā ir Roka, kas
rāda ceļu uz Augstāko Likumu. Tā tiek radīta Hierarhijas likuma diženā pakāpe,
patiesi!
127.
Pasaules pārkārtošanas laikā iespējams izturēt vienīgi apstiprinot Jauno Pasauli!
Paustā lēmuma nodibināšanās var ieiet dzīvē vienīgi ar dižo izpratni, ka pasaulei
jāatdzimst saskaņā ar dižo Hierarhijas likumu. Tāpēc Jaunās Pasaules meklētājam
jātiecas apstiprināt hierarhijas nolikumu, vadošo apstiprināto hierarhiju. Tikai tā
pasaulē iespējams nodibināt līdzsvaru. Vienīgi liesmaini vedošā Sirds paudīs
glābšanu. Tā pasaulei vajadzīgs Hierarhijas likuma apstiprinājums.
Tāpēc laikā, kad nomainās valstis un uguns aizvieto visu aizejošo, Hierarhija top
likumīgi apstiprināta. Tāpēc ir tik nepieciešami pieņemt Hierarhijas likumu, jo bez
ķēdes neuzcelt dižās augšupejas kāpnes. Tā ugunīgi jāpieņem Hierarhijas likuma
diženuma apstiprinājums.
128.
Nesamulstiet par šķietamo atkārtojumu nepieciešamību. Pirmkārt, nekas nav atkārtots,
pat tie paši vārdi dažādā laikā pilnīgi dažādi. Otrkārt, vajag dienu un nakti atgādināt
par Hierarhiju. Pareizi, ka verdzības Hierarhija izbeigusies, bet apzinīgās Hierarhijas
izpausmi pavada cilvēces ciešanas. Pārāk daudz pasaulē verdzības un pārāk nomākta
katra apziņas liesma. Verdzība un apzinīga Hierarhija, kā diena pret nakti! Tāpēc bez
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samulsuma atkārtojiet – Apzinīgā Hierarhija, Brīvības Hierarhija, Zināšanas
Hierarhija, Gaismas Hierarhija. Lai zobojas, kas nezina par Jaunās Pasaules dzimšanu,
jo katrs Jaunās Pasaules jēdziens viņiem drausmīgs. Vai Viņus nešausmina
Bezrobežība? Vai viņiem Hierarhija nav apgrūtinoša? Jo paši būdami tumsonība
despoti, viņi nesaprot Hierarhijas jauncelsmi. Paši būdami gļēvuļi, viņi dreb izbailēs
varoņdarba priekšā. Tā liksim svaru kausos pienākušā Dižā Laikmeta visvajadzīgākos
jēdzienus – Bezrobežību un Hierarhiju!
129.
Hierarhija jāpieņem kā evolucionāra sistēma. Gariem, kas nav sevī izdzīvojuši
verdzību, var atkārtot, ka Hierarhija pilnīgi atšķiras no despotisma. Bet pat
skursteņslauķim jākāpj uz jumta, lai izslaucītu dūmvadus; no apakšas to nevar izdarīt.
Nevar sakomponēt simfoniju bez visiem instrumentiem kopīgas atslēgas. Var minēt
daudz analoģiju, sākot ar asprātību un beidzot ar aizkustinošiem piemēriem no bišu,
skudru un gulbju dzīves. Bet vislabāk šā laika cilvēcei dot salīdzinājumu ar
neizteiksmīgo ķīmiju. Viegli izprast, ka reakcija var notikt tikai noteiktajos apstākļos.
Tāpat Hierarhija pilnīgi atbilst astroķīmiskiem principiem, kurus neuzdrīkstēsies
noliegt pat iesācējs zinātnē. Mēs jau taisnīgi vienojāmies par psihiskās enerģijas
atklāšanas svarīgumu. Tās izzināšanas koordinācijai nepieciešama Hierarhija, kā
atvieglinošs ķīmisks veidojums.
130.
Kas gan ir devējs? Tas, kam ir. Bet lai neizsīktu, vajag saņemt no neizsīkstošā Avota.
Griezīsimies pie Hierarhijas.
131.
Viena no viskaitīgākām darbībām būs Hierarhijas nosodīšana savu pašu personīgo
kļūdu dēļ. Nekas, izņemot nodevību, tā nepārtrauc saiti ar Hierarhiju, kā šāda
tumsonīga nosodīšana. Hierarhijas aizgādība visās lietās samazina kaitīgo kļūdu
sekas, bet Hierarhiju atmest nozīmē uzņemties visu seku straumi uz sevis. Kāds
piedzīvojis jūrnieks deva padomu – “Nekad nemēģiniet vētras laikā pārsēsties no
viena kuģa uz otra”. Var atcerēties, kā cilvēki bieži, izdarot kļūdu, mēģinājuši tās
sekas izskaidrot kā upuri Hierarhijai, nesaprazdami, ka ar to viņi jau nosoda
Hierarhiju.
132.
Pūlies, dari labu, cienī Gaismas Hierarhiju – šo Mūsu nolikumu var uzzīmēt pat uz
jaundzimušā delnas. Tik nesarežģīts ir sākums, kas ved uz Gaismu. Lai to pieņemtu,
vajadzīga vienīgi skaidra sirds.
133.
Kosmisko enerģiju sablīvējumi atbilst cilvēku gara apjukuma apstiprinājumiem.
Pastāvot tādai kosmiskai atbilstībai, jukas var novērst vienīgi ar tādu spēcīgu sviru kā
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Hierarhija. Kad notikumu ķēde izposta vecos balstus, piesātinot izplatījumu
satrauktām enerģijām, protams, vajadzīgs varens spēks, kas var virzīt visas enerģijas
uz jaunu celtniecību. Hierarhija ir kosmiska mēroga apstiprinājums pasaulei. Jo
Kosmā viss saistīts Visvarenās Hierarhijas apstiprinātiem mēriem! Tā visas enerģijas
ir savstarpēji saistītas. Tā sirds pavediens saistīts ar manifistēto Hierarhiju. Tā šī dižā
saite noteic kosmisko būtību.
134.
Visas kosmiskas jukas atstarojas un savstarpēji sasprindzējas dzīves parādībās. Katra
enerģija atbilst dzīves izpausmei. Kad uz planētas izjūk līdzsvars un apstiprinās visu
veco balstu ārdīšana, tad vareni sasprindzējas viesuļvētras un zemes garozas fiziskā
postīšana. Kad uz planētas apstiprinās Hierarhijas ugunīgā zīme, protams, dzīvinošā
uguns sasprindzē apstākļus. Tā ar Hierarhijas dzīves augstāko uguni nodibinās dižais
apstiprinājums.
135.
Tikai atjaunojot domāšanu, cilvēcei iespējams iepazīt jaunu planētas pakāpi. Jo – kāds
izplatījuma sasprindzējums apjož planētu! Jo tikai pirms lielām kosmiskām kaujām
bijušas tik draudošas iepriekšējas zīmes! Tādēļ tikai tad var būt glābta cilvēce, kad
nostiprināsies Mūsu Hierarhija.
136.
Ticība ir zināšanas priekšnojauta. Esamības daudzveidībā, ticībai ir patiess
pamatojums. Viņa kā dzīvinošs spēks, sasprindzē enerģiju un tā pastiprina izplatījuma
darba spējas (spēju darboties). Var apsveikt enerģijas sasprindzējumu, kad tas saistīts
ar svētdevīgās vielas izpausmi. Tā Mēs varam norādīt visvairāk izpausto ticības ceļu
kopā ar cildenu un izsmalcinātu apziņu. Protams, Hierarhija būs tas megafons, kas
liks debesīm dārdēt.
137.
Cilvēks pa katru izpausto pakāpi var evolucionāri doties augšup, ja viņš pieņem
Vadošo Roku un katru Hierarhijas Norādījumu. Hierarhija veido dzīves vēsturi.
Hierarhija veidojusi cilvēces labākās pakāpes. Tā tikai ar Hierarhiju iespējams
sasniegt.
Vislabākie sasniegumi nostiprinājušies un Mēs piesātinām izplatījumu ar lielo
aicinājumu!
138.
Kāda gan valsts uzplauks bez dižā Vadoņa? Kāds gan apstiprināts pasākums
pastāvējis bez Valdoņa? Patiesi, jāsaprot, ka Vadoņa jēdziens ir visu augstāko
centienu sintēze. Tā tikai Gaišā Vadoņa Hierarhijas jēdziens var dot garam virzienu.
Tā lai visi, visi, visi padomā un atceras Hierarhijas varenību. Tikai ar šādu izpratni
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iespējama augšupeja. Tikai ar šādu izpratni iespējams sasniegt. Lai iegaumē, ka katrs
akmens pret Hierarhiju, vērsīsies pār kalnu pašam pret sevi. To lai visi atceras. Tā
Mēs pasludinām Vadoni – Hierarhiju!
139.
Kad gan cilvēce iemācīsies saprast, kur ir tautas patiesā jēga! Kad gan cilvēce
sapratīs, ka apslēptais dārgākais gars jāsargā un ka domu nesēji var virzīt tautas kā
vienotu avotu! Tā var atņemt tautai tās spēku vai arī apstiprināto ietekmi – ar domu
iznīcināšanu. Tālab jebkurai tautai vispirms jārūpējas par Stūrmani, jo laiva bez stūres
neizturēs vētru. Tādēļ vislielākās tautas un jebkuras iekārtas rūpes jādibina uz
Hierarhijas. Jo katra jauncelsme jāpiesātina ar Augstāko varenību. Tā, iekams
nenostiprināsies Hierarhijas izpratne, cilvēce grims nejēdzībā un postīšanas
tumsonībā.
Tālab tumšie tik modri, jo jājūt, cik vareni pasaule meklē un cik ļoti tai nepieciešama
pārveidošana! Tādēļ tumšie tā apstiprina paši savu bojāeju.
140.
Protams, perturbāciju dienās cilvēcei ir tikai viens glābiņš. Doma, kas dod Hierarhijas
izpratni, ir vienīgais ceļš, kurš cilvēci var novest pie mērķa – realizēt augstāko
apstiprināto Hierarhiju. Tā haosa dienās var sacīt – vienīgi ar Hierarhiju ejot
iespējams sasniegt labāku pakāpi, jo gara vadonība ir visaptveroša un visietveroša
varenība. Tā var apstiprināt laikā, kad Kosmiskais Magnēts nodod cilvēcei savu
varenību caur gara vadonību. Tāpēc augšupeja ar Hierarhiju jāpieņem kā planētas
glābiņš.
141.
Plāna sagrozāmības apziņa vērš katru domāšanu Patiesības virzienā. Gara jaunrade
prasa piesātinātu tiekšanos uz priekšu, tāpēc katra svārstība aiznes prom jaunradošas
tuvošanās parādību. Jaunrades pamatkādība ir nelīkumota sekošana manifistētajai
Hierarhijai. Tikai tā var apgalvot, ka ceļš novedīs pie augstākajiem sasniegumiem. Kā
gan cilvēce var tuvoties izplatījuma ugunij, ja ne tuvodamās Hierarhijai! Tā vedošais
Hierarhijas princips liesmaini vērš cilvēci uz jaunu progresu. Bez šī varenā progresa
tikai tumsa aprīs planētu.
142.
Gararadīšana ir visvarenākā spēku pievilksme. Ap graudu grupējas dažādas daļiņas,
kas apvienojas vienā un tai pašā ugunīgajā pievilksmē. Ikviens pasākums var pastāvēt
vienīgi ar šo ugunīgo pievilksmi, tāpēc Hierarhijas varenais spēks ir šis diženais
Magnēts, kas visu tur savienojumā kohēzijā un paplašina visas iespējas. Hierarhijas
princips ir visās dzīves izpausmēs. Hierarhijas princips ved visu Kosmu. Tā
gararadīšana piesātina ar uguni visas izplatījuma izpausmes. Dižās vadonības simbols
ietverts Kosmā.
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143.
Droša acs neaptumšosies. Droša acs paraudzīsies Hierarhijas saulē. Ne rāpošana, ne
īgna uzbudināšanās, nedz izdevīgums būs Hierarhijas vārti. Bet brīva Kalpošana,
sirsnīga cieņa un apzinīga augšupeja tuvinās Gaismas slieksnim.
Beidzam pierakstījumus tanī Lielajā Dienā, kad sākusies vēl viena Satia Jugas pakāpe.
Augšupejas pakāpi Svētie Raksti jau sen vēstīja, bet tirgus putekļi aptumšoja ļaužu
acis. Tāpat arī tagad jautās: “Kur tad bazūnas balss? Kur Eņģeļu spārni? Kur kalnu un
jūru satraukums?” Aklie uztver auku kā aicinājumu uz mielastu!
Tā dziedināšana rodama sirds Hierarhijas atskārsmē. Mācība atklāsies pareizo ceļu
izpratušajiem. Vēstnieks pieklauvēs pie viņiem.
144.
Protams, kad melnā raida savas bultas uz Balto Brālību, tad sekas ir pašiznīcinošas un
atgriezeniskais atsitiens nenovēršams. Tas, ko jūs dzirdējāt, bija pašiznīcināšanas
sekas, jo raidītā bulta atgriezās pie raidītāja. Tā ikviens lai nostiprinās Mūsu Spēka
izpratnē. Nekas nevar skart to, kas apliecinājis pilnīgu ticību varenībai un Hierarhijai.
Mūsu Stari mūžam ir nomoda sardzē un Mūsu Roka ir nenogurdināma. Tā jāsaprot
visa Hierarhijas Varenība.
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