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Baltie Brāļi.
145.
Hierarhija virza cilvēci bezrobežīgi nostiprināties. Kad gars attīstoties piesātinās ar
šādām atziņām, tad viņa ceļš apliecināms kā tuvākais. Tāpēc garam, kuram ierādīta
vieta augstākajā lidojumā, tik daudz kas atklāts. Garam, kas ieņem augstāko vietu
Hierarhijā, pieejamas vistālākās pasaules. Bet jārunā ar tiem, kas izpratuši patiesību
tikai daļēji. Tāpēc Mēs – Cilvēces Brāļi pēc Patiesības apmēra saredzam augšupeju.
Gars, kas tiecas uz tālajām pasaulē, ir pilnīgas Patiesības nesējs.
146.
Tautu labklājība izveidojas ap vienu personību. Visā vēsturē tam daudz piemēru
visdažādākajās sfērās. Daudzi šo neapšaubāmo parādību piedēvēs personībai kā tādai.
Tā domā tuvredzīgie, bet tālredzīgākie saprot, ka tādi uzkrājēji nav nekas cits kā
Hierarhijas spēks. Patiešām, visos gadījumos Hierarhija izvēlas fokusu, uz kuru
iespējams vērst strāvu; bez tam, tāda rakstura personībā iemīt apzināta vai neapzināta
uguns, kas atvieglo sakarus. Bet pašā tautā nepieciešama arī cita kādība – vajadzīga
uzticēšanās un Spēka apzināšanās. Tāpēc dažādās lietās uzsveru autoritāti. Šī kādība
vajadzīga kā ugunīgās mašīnas loceklis. Jūs redzat, kā attīstās tautas, kuras balstās uz
vadītāju. Jūs paši redzat, ka cita ceļa nav. Tā jāapzinās Hierarhijas ķēde. Nevajag būt
tuvredzīgam.
147.
Kas saka, ka varoņi nav vajadzīgi, tas izslēdz sevi no evolūcijas. Ievērojiet, kur
viduvējības, neticības un patības robeža, tur ir sevis iznīcināšana. Var paiet desmitiem
gadu, iekams pašiznīcināšanās process atklāsies, bet tas pieaugs no Hierarhijas
noliegšanas brīža. Nav iedomājama progresa kustības nostiprināšanās bez Hierarhijas.
Šī vienkāršā Mācība jāatkārto, jo ļaudis traucas uz bezdibeni. Plecu stari mocoši sāp
ne tikai no planētas konvulsijām, bet arī no cilvēces kaucieniem. Kā virpuļviesulis
sadala ūdeni vērpetēs, tā virpuļo saskaldījusies cilvēce. Ļoti ievērojams cilvēka gara
sacelšanās gads. Uguni var savaldīt tikai līdz zināmai pakāpei. Tā neatturami
izlauzīsies caur visiem aizsprostiem.
148.
Daudz reiz sirds dalīšana ir virzījusi apķērīgu prātu, bet kā dalīt to, kas vienas Uguns
pilna? Tāda Uguns spēj iededzināt daudzas lampadas, bet Uguni dalīt nevar. Tā
pilnīga tiekšanās uz Hierarhiju nav dalāma. Daudzās svārstības uzskatu kā Hierarhijas
vienotības neapzinīgas izpratnes sekas. Tuvojas laiks, kad visi dzīves apstākļi
piepildīs ļaudis izprast vienbūtīgo Hierarhiju. Gudri norādīts, ka vislielākā atšķirība
dos impulsu vienotībai. Vai gan tagadējais laiks nav vislielākās šķelšanās laiks? Vai
gan cilvēce var vēl vairāk sašķelties? Tā ir vienotības tapšanas ausma. Mēness dilšana
dod cerību uz jaunu sirpi. Vai gan tajā nav bērns?
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149.
Mutiskā pavēle ieviešas dzīvē, kaut arī cilvēces rīcībā būtu tūkstoš rakstisku vārdu;
tam trīs iemesli: pirmais – pavēle ne vienmēr viegli izsakāma rakstiski; otrais –
paļaujoties uz rakstiem cilvēki pavēli vāji iegaumē; trešais – Augstus Nolikumus
nekad nepieraksta, tāpēc ka augstākās pavēles lūpas runā no sirds uz sirdi. Šādam
vienkāršam apsvērumam tomēr vajadzīgs paskaidrojums, jo kas nepazīst Hierarhiju,
tas neizpratīs arī pavēles svētumu. Vajag daudz norādījumu par Dabas likumiem, lai
saprastu tā pievilksmes likuma skaistumu, kas ir Hierarhijas pamatā. Tumsoņi
nesaprot, ka verdzība un brīvība atrodas: pirmā – tumsā un otrā – Hierarhijas Gaismā.
150.
Lai atgūtu aizmirsto Hierarhiju, jāatskārst tās lietderība no visiem viedokļiem, no
augstākā līdz zemākajam. Tādā veidā iespējams izvairīties no parastajiem maldiem,
kad cilvēki bija jau it kā atzinuši Hierarhiju, bet tad steidzīgi pie mazākā neizdevīgā
gadījuma atkal novēršas. Jaunās apziņas attīstībai šādi traucējumi ļoti kaitīgi.
151.
Var būt četrejāda veida darbs – pretīgs darbs, kas noved pie sabrukuma; neapzinīgs
darbs, kas nestiprina garu; darbs atdevībā un mīlestībā, kas nes svētīgu ražu un,
beidzot, nevien apzinīgs, bet arī Hierarhijas Gaismas svētīts darbs. Tumsonība var
ieskatīt, ka nepārtraukta saskare ar Hierarhiju var mazināt tiekšanos uz pašu darbu,
gluži otrādi, pastāvīga saskare ar Hierarhiju piešķir darbam augstāko kādību. Tikai
mūžīgais Avots padziļina pilnveidošanās nozīmi. Jānosaka šāda kvēla darba mērogs.
Pati tuvošanās Ugunīgajai Pasaulei kā tuvāko pakāpi prasa zemes darba pazīšanu. Nav
daudz tādu strādnieku, kas spēj noteikt sava darba kādību, bet ja darba rūķis tiektos uz
Hierarhiju, viņš nekavējoties tuvotos augstākai pakāpei. Prasme ietvert sirdī svēto
Hierarhiju ir jau gudra rīcība, bet šāda rīcība apgūstama darbā. Neizšķiežot laiku tikai
sevis labā, darbā iespējams apvienoties ar Hierarhiju. Lai Valdonis mājo sirdī. Lai
Viņš top tik pat neatņemams kā pati sirds. Lai katrs elpas vilciens ieelpo un izelpo
Valdoņa Vārdu. Lai katrs darba ritms skan Valdoņa Vārdā. Tā jāprot rīkoties katram,
kas domā par Ugunīgo Pasauli. Vai gan Valdonim samelošu? Vai gan no Valdoņa
noslēpšu? Vai gan spēšu domāt par nodevību paša Valdoņa klātbūtnē? Tā lai katrs
nodoms tikai stiprina un attur no mazdūšības un tumsonības netikuma.
152.
Sagrozīti daudzi vērtīgi jēdzieni. Ja saku – nerūpējieties pārāk par rītdienu, tas
nenozīmē, ka ieteicu būt sliņķiem. Visa domāšana jēvērš uz nākotni, jāstrādā
nākotnei, bet rūpes par svēto nākotni jāvirza caur Hierarhiju. Tad rūpes par rītdienu
iegūs pienācīgo nozīmi. Biedināšana ar rītdienu ir roku un kāju paralizēšana.
Nākotnes lidojuma vietā cilvēki sasaista sevi ar bailēm un pārtrauc savu kustību. Bet
bez Hierarhijas, patiešām, var pildīties ar šausmām līdzīgi slīkstošajiem vētrainā
okeānā. Tikai Hierarhijas skaidrotās rūpes nebūs zemes rūpes, kaut gan saglabās
darbīgumu un derīgumu. Pie tam šis svētīgais derīgums būs brīvs no katras patības.
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Vispārības labuma derīgums novedīs pie saskares ar Hierarhiju. Šāda doma nav
abstrakta ētika, bet ceļš uz Ugunīgo Pasauli. Jau zemes stāvoklī cilvēkiem jāatlasa
ikviens grauds, kas izaudzēs stiebru saskares pavedienam. Ugunīgajām Būtnēm nav
viegli iekļūt zemes slāņos. Vai gan mūsu apziņa jau šeit nav jāiedragā smagās čaulas?
Daudz ir to, kas tiecas, bet maz, kas nostiprinās Hierarhijas jūtziņā.
153.
Padomāsim, kādā mērā paklausība ir tikai sadarbība. Nav grūta tāda sadarbība, kas
sniedzas Visaugstākajā Svētmītnē. Fanātiķi droši vien šādā bezrobežīgā trauksmē
saskatīs lepnumu, bet fanātiķa galva jebkurā savā stāvoklī skar to pašu Bezrobežību.
Tāpēc fanātiķiem ieteicams piesargāties māņticības. Tāpēc lai mūs nesamierina
nekādas balsis, un nostiprināsimies Hierarhijā kā visvitālākajā sākotnē.
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