DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
12.daļa: Dārgumu Krātuves Sardzē.
3.nodaļa: Fokuss -Šambala. Hierarhija – Gaismas Bāka.
154.
Daudzie piemēri var pārliecināt, cik Hierarhiski gudri sadalīti augšupejas spēki. Jūs
paši redzat, ka jūsu cienītais darbinieks palika Mītnē, jo viņa garīgie spēki kvēloja ap
uzkrājumu centru. Tikai tumsoņi nodomās, ka Viņš neizgāja cīņas laukā zemes
apsvērumu dēļ. Ikviens, kam ir priekšstats par garīgajiem spēkiem, sacīs, ka tikai to
apzinīga pielietošana būs saprātīga. Tā izpazīsim lietderību, ceļā uz Ugunīgo Pasauli
bezgalīgi vajadzīga.
155.
Par gudrības dzirksteli nosauc to pārejas stāvokli, kas saista mūs ar Hierarhiju. Tas
nav tukšums, nav vienaldzība, nav patvarība, bet pilnīga, apzinīga sirds atvēršana.
156.
Atdosim sevi Hierarhijai.
157.
Jā, jā, jā! Ja Cilvēki nepievērsīsies Hieroiedvesmai, izcelsies lielas jukas. Pasaules
izpratne mehāniski izjaukusi līdzsvaru un atbilstību. Vēl pirms pusgadsimta Mēs
rūpējāmies par fizisko zinību veicināšanu. Šajā virzienā, patiešām sasniegts daudz, bet
tanī pašā laikā garīgā apziņa atpalikusi no fiziskā. Formulu sablīvējumos zudusi ētika.
Mašīnas novirzījušas cilvēkus no domāšanas mākslas. Pietiek robotu! Pasaules
līdzsvaram vajadzīga sirds, šajā Pavēlē neatliekams glābiņš. Jaunā griba
sasprindzējusi Zemes auru.
158.
Lai svētīts tas, kas nekavējoties savā sirdī atzīst Hierarhijas būtību. Bet ja sirds acis
aizvērtas, norādiet tam uz pēctecību visā esošajā. Sāciet ar mājas ikdienību un tā
nonāksit pie Visuma pamatiem. Bet ja tas palika kurls pret zinību, tas nozīmēs, ka
viņš no tumsas. Jāpatur prātā, ka tumsas likums pamatojas uz noliegsmi. Nevajag
aizmirst, ka visām tautām ir bijusi jēga par pēctecību un tāpēc tās tiecās uz Hierarhiju.
159.
Patiesi, Ēģiptē līdz Zālamana laikiem bija slavena ar sasniegumiem. Arī Buda ar īpašu
nozīmi saņēma kausu no Ēģiptes, tik harmoniski tika likti gudrības pamati. Protams,
arī Vēdām bija sakars ar pagātnes rasēm. Nolikumi bieži pieaug evolutīvi, bet karmas
ietekmē tie dažreiz involucionē. Tomēr pēctecība pastāvēja, un tieši tā bija tautu
līdzsvars. Pēctecības noliegsme ir tumsonība. Pati dzīves kādība, pati ceļa apzināšanās
pamatojas uz pēctecības kā uz sniegšanos Bezrobežībā. Pati Hierarhija jāizprot kā
Bezrobežība. Hierarhiju ļoti bieži iedomāja kā galējo robežu, un no šejienes izriet
visādi ierobežojumi un pazeminājumi. Hierarhijas majestātiskums ir tās
Bezrobežīgumā.

1 lapa no 4 lapām

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
12.daļa: Dārgumu Krātuves Sardzē.
3.nodaļa: Fokuss -Šambala. Hierarhija – Gaismas Bāka.
160.
Izziņas par Spīdekļu valodu jāizpēta ļoti vērīgi. Un var iegūt labākās kombinācijas un
tomēr tās nelikt lietā. Karsti tiecoties uz Hierarhiju, iespējams paiet garām
visbīstamākajām zīmēm. No šī Avota iespējams smelties derīgus sasniegumus, kuri
var atvieglot Karmu.
161.
Vajag prast saskaņot daudzus jēdzienus, kas šķiet atšķirīgi. Tā neizpratējam Hierarhija
un pašdarbība liekas pretrunīgi jēdzieni. Un tomēr, tieši Hierarhija prasa pašdarbības
attīstību. Nevar tuvoties Hierarhijai, neizprotot pašdarbību. Pašdarbība un atjautība ir
pirmais nosacījums uz augšupejas pakāpes. Ja visa pašdarbības prasme sakāpināta, var
cerēt uz Hierarhijas palīdzību. Katrs zina, ka, zināšanām paplašinoties, Skolotājs
tuvojas retāk, jo cilvēks paceļas līdzstrādnieka pakāpē. Jāsaprot, ka pašdarbības
Nolikums ir jau uzticēšanās zīme. Bez tam tieši pilnvarotais līdzstrādnieks var godāt
Hierarhiju visā apzinīgumā. Tā mēs spējam palīdzēt Augstākajam ar saviem
pašdarbības upuriem. Arī šo nolikumu cilvēki neizprata un sāka nest asiņainus upurus.
Bet vai gan Hierarhijai vajadzīgas izlietas asinis? Sirds enerģijas apmaiņa ir
sadarbības nostiprinājums, tāpēc Hierarhija un pašdarbība būs pareizā augšupeja uz
Ugunīgo Pasauli.
162.
Vajag vienoties, ko Mēs saucam par piesardzību. Tumsoņi var pieņemt, ka
piesardzība ir bezdarbība vai bailīguma drūmums. Gluži pretēji, piesardzība ir
darbības, modrības un vīrišķības pastiprinājums. Piesardzība ļoti vajadzīga, kad skarti
ugunīgie viļņi. Tādiem sasprindzinājumiem iespējams pretoties tikai ar Hierarhijas
Magnētu. Ja ieteicu piesardzību, vajag ugunīgi sasprindzēt sirdi uz Hierarhiju.
163.
Vajag ne vien saskaņot Ugunīgo Pasauli ar Bezrobežību, bet stingri balstīties uz
Hierarhiju. Ugunīgās Pasaules skaistumu vainago tikai Hierarhijas kāpnes, kas ved
augšup bezrobežīgajā Gaismā.
Nevajag skumt, ja pa Gaismas kāpnēm apzinīgi iet augšup tikai nedaudzi. Bet šie gara
milzī tāda magnēta ieskauti, ka viņi neapzināti aizrauj sev līdzi grūtā ceļa
neizpratējus.
164.
Darbību var pastiprināt ar izplatījuma piesātināšanu. Var pastiprināt to ar
vienpersonīgas gribas sūtījumiem, bet paplašinātā apziņa pastiprinās šos sūtījumus,
savienodama tos ar Skolotāja apziņu. Kvalitatīvi paplašināta apziņa nekad nenožēlos
pagājušo, jo katrs viņas mirklis ir plašāks par visu pagātni. Tāpat apziņa nenožēlos
izstaigātās vietas, jo katra jauna vieta, apziņas apskaidrota, ir skaistāka par
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iepriekšējām. Tā jaunas skaistas vietas apzināšanās, savienota ar Skolotāja pazīšanu,
ir radīšanas ķīla.
165.
Uzmanīga novērošana vajadzīga jau tāpēc, ka nav iespējams paredzēt, kā dažreiz
noritēs svarīga parādība. Tikai ļoti izsmalcināts organisms spēj nojaust it kā
aicinājumu. Tam pēkšņi rodas vēlēšanās novērot. Jābūt gatavam paklausīt šādam
aicinājumam.
166.
Kad iespējams apzinīgi uztvert refleksus, tad izveidojas apzinīgas jaunrades strāvas.
Kad Mēs redzam sūtīto staru refleksus visās mācekļu darbībās, tad Mēs sakām – “viņš
atspulgo Patiesību”. Daudzi stari atstarojas tikai kā bāli refleksi, tāpēc Mēs
priecājamies, kad Mūsu tuvinieki nostiprina pašizstarotos starus. Tāpēc Mēs parādām
gaismu pilnīgā spožumā tam, kas apstiprina Mūsu stara pilnīgo nozīmi.
167.
Pilnveidošanās process spēj pievest cilvēci augstākām pasaulēm, tāpēc jānostiprina
Nepārejošā izpratne. Kad izziņas fokuss tieksies uz jauniem leņķiem un meklēs ceļu
kā slazdus pārvērst izplatījuma ugunī, tad jauno formu pasaule būs bezrobežīga.
Pārejamība pārāk dominē planētas apziņā un cilvēces apziņa gaida visa esošā beigas.
Kādēļ tik ļoti īsināt Kosma darbību, kad Visums turpinās Bezrobežībā? Spilgti deg
izplatījuma ugunis, skaidri izjūtams izplatījuma aicinājums un vajag tikai gribēt to
sadzirdēt. Neapmierinātība un skumjas bieži ir atbilde izplatījuma aicinājumam.
Neapmierinātība norāda uz pilnveidošanās atskārsmi. Traukšanās apstiprina pareizu
soli uz Bezrobežību.
168.
Norādījums, kas apliecina jaunradi tālajās pasaulēs, saskan ar Pasaules uzdevumiem.
Pasaules uzdevumi ir kā prieka ugunis, un tad piepildās jaunrades uzdevums. Mums
vēl viens uzdevums – cilvēka gara noformēšana. Atrast cilvēces palīdzībai starus, kas
noformēs un attīstīs lieliskās gara spējas. Pasaules uzdevums apstiprina kosmisko
uguņu spriegums un izplatījuma sasnieguma prieks skan kā sfēru mūzika.
Sacīsim: “nesasniedzamais šeit, sasniedzams tur. Noraidītais šeit, pieņemts tur!”
Cilvēki neizprot pasaules uzdevumu. Visums cilvēku apziņā zemākās samērības
pakāpe. Jā, jā, jā! Ir daudz jaunu formu! Mūsu jaunrade apkopo jaunus savienojumus.
Kosmiskais Varenais Spēks un Arhata varenais Spēks spēj izveidot neiedomājamas
formas.
169.
Tas, ko jūs vēršat uz Mani, tas aug kā labākais dārzs. Augļi gatavojas, bet nedrīkst
pielaist tārpus.
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170.
Maz strādnieku; - ļaudis dzīdamies pēc bērnišķā, pazaudējuši Roku Vadītāju. No
jauna ejam pasaulē. No jauna Nesam gara pierādījumus.
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