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215. 

Sadarbība var būt apzinīga gara rota. Ne spaidi, vēl mazāk sacensība, bet gan 

enerģijas kāpinājums dod sadarbības izpratni. Kopīgais darbs kļūst izprotams tiem, 

kas ar sirdi izpratuši Hierarhiju. Brīvības Skolotājs ir Hierarhija, jo, vispirmā kārtā ir 

sacīts – ejiet īsāko ceļu, sakoncentrējiet savus spēkus, nostiprinieties 

individualizācijas izpratnē, jo varavīksne sastādās no visiem stariem. 

Tikai izteiktus nodevējus izraidām, kā kosmiskus atkritumus – citos Mēs atrodam 

staru, ko tie spēj transmutēt. 

216. 

Ko darīt jums? Tikai cieši turēties pie mums un iedomāties sevi okeāna vidū, kur spēj 

glābt vienīgi Pasaules Mātes šķidrauts. Cīņā ar tumsu nepieciešama nedzirdēta 

neatlaidība, kas pavērs visas brīnišķās iespējamības. 

217. 

Nolikšu Manu Norādījumu izpratnes pirmo mēģinājumu. Sākšu pirmo kopīgā darba 

ierosmi. Došu pirmo uzskatāmo Pavēli sākt nākošās pakāpes darbību. Izsacīšu pirmo 

vajātā Pasaules Karoga aicinājumu. Došu vajātājiem pirmo brīdinošo Pavēli. 

Apstiprinu jaunās celtniecības pirmo stundu, bet apvienoties iespējams tikai pilnīgi 

apzinīgi pieslejoties Hierarhijai. Bet labajam allaž jāuzvar ļaunais, tātad labajam 

jādarbojas. Maz labuma, ja gars krietns, bet mēle nievā. Līdz nākošai pakāpei jebkura 

nievāšana iznīcināma, jo nievāšana kurina tuvu nodevībai. Jāsaprot, ka nievāšana ir 

tumšo daļa. To vajag ļoti labi izprast, jo nievātājs nespēj atzīt Hierarhiju. 

218. 

Stāsta, ka pie Čingiz-Hana atnākuši Kalna Gudrā sūtņi. Šķirstiņā bijis zelta kauss un 

daudzi daudzkrāsaini pārklāji. Uzraksts vēstījis – “Dzer no viena kausa, bet sedzies 

visu tautu lakatiem”. Tā tika apliecināta Hierarhija un iecietība, kā tas Vadoņiem arī 

piederas. Tas pats lai tiek uzsvarots Gaismas Mācību izplatot. Pievērsīsim uzmanību 

dotās Mācības ritmam. Var redzēt, ka izglītojošais nomainās ar apstiprinošo, tad 

pienācis laiks, kad sakopojošais princips dos Dzīves Pamatu pamācību. Drīz būs 

iespējams nodot zinātnieku rokās kosmiskos ceļus, bet tāpēc vēl jo vairāk jānostiprina 

degšana Labumam. Sevišķi tagad nepieciešami vienoties kā dzīvot, kā doties nākotnē. 

Kad visa cilvēces situācija pārdzīvo nedzirdētas briesmas, tad jāauž audums ārpus 

paredzētajām ievirzēm. Var sameklēt sevī ugunīgus spēkus, lai nemazinātu un 

nenogremdētu ikdienībā Būtības īsto panaceju. Var atzīmēt, ka dažiem pati 

bezrobežība jau pārstāj būt drausmas, ka Hierarhija kļūst par augšupejas pavedienu un 

sirds top par Augstākās Gaismas troni un ka pati izplatījuma uguns iemirdzējusies kā 

Visaugstākā Valstība. 
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219. 

Visas Pasaules vēstures pagrieziens novērojams, kā izplatījās ugunīgie jēdzieni. 

Līdztekus novecojušiem jēdzieniem izveidojas jauni ceļi. Visus lielos pagriezienus 

sasprindzināja divi kosmisko plūsmju poli. Tā Pasaules iekārtu piesātina šo divu polu 

enerģijas. Jo spēcīgāka tumsas saspringtība, jo spēcīgāka Gaismas jaunrade. Ugunīgās 

enerģijas var nostiprināties tikai lielā spriegumā. Šo spriegumu eksplozijas izraisa 

jaunas enerģijas. Vērīgi gari, skatoties uz Pasaules karti, zina, kur tiek ielikts nākotnes 

konstruējuma Jaunais Magnēts. Iespējams viegli pārliecināties, kā tiecas kosmiskā 

pagrieziena enerģijas, strauji tuvojoties pēdējai kaujai. Visas kosmiskās enerģijas 

koncentrējas ugunīgo pamatu nodibināšanai. Protams, visa šī lielā transmutācija 

varēja norisināties citā veidā, bet kā sacīts senatnē, - gribēt nozīmē iegūt. Arī šis 

princips spēcīgi apstiprinās dzīvē. Vajag vērīgi klausīties Ugunīgās Pasaules 

tuvošanos. 

220. 

Kā gan sasniegt ugunīgo svaidījumu bez aktīvas cīņas? Kā gan noiet dzīvi bez 

intensīvas kaujas? Tikai zema izpratne var iedomāties, ka augstākie sasniegumi 

iegūstami bez sprieguma kāpinājuma. Noiet dzīvi un sasniegt, nozīmē noiet pa 

bezdibeņu malu, nozīmē iziet caur ciešanām un sasprindzinājumiem. Tāpat kā 

kosmiskā laboratorija transmutē sirds enerģijas, tā arī cilvēku dvēseles iziet caur 

šķīstītavu virs zemes. Bez šādas ugunīgas piesaistīšanās Kosmiskajai Ugunij, sirds 

neiegūs svaidījumu uz Augstāko Pasauli. Ceļā uz Ugunīgo Pasauli jāiegaumē. 

221. 

Apliecinu, ka jāpierāda labā atzīšanas ugunīgā kādība, jo bez tās nav iespējams 

nostiprināt jaunu celtniecību. To vajag cieši iegaumēt un realizēt pa visu Hierarhijas 

līniju. Karma smagi maksā par katru nepateicību, un pat Gaismas Spēki novēršas no 

gara, ja tie pamati tiek kājām mīdīti. Un līdz augstākajām pakāpēm šis likums ir viens, 

jo šī kādība jāapgūst ar iekšējo Uguni un pašam garam jāattīsta šī kādība. Mēs 

neiejaucamies apziņā, kad Mēs redzam šī ugunīgā pamata trūkumu. 

222. 

Tikai vienotībā ir spēks. To zināja no senseniem laikiem un vienmēr pret šo likumu 

nogrēkojās. Lai veiktu grūto darbu, vajadzīga tieši vienotība. Ja cilvēce gribētu, tā 

apvienoti tiecoties, varētu darīt brīnumus. Bet sīkās nesaskaņotās pūles glābt planētu 

ir ļoti vājas. Atkal nākas atkārtot vienotības nepieciešamību. 

223. 

Vajadzīga liela vienotība. Bet nav vienotības ja to balsta viens satrūdējis pavediens. Ja 

circenis spēj iztraucēt noskaņojumu, tad tiekšanās nav bijusi liela. Ugunīgajā kaujā 

vajadzīga nesatricināma vienotība, tikai tā izveidojas neuzvaramais monolīts. Tādi 

monolīti ir vajadzīgi. 
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224. 

Mākoņi joņo, bet kuģis sasniedz ostu. Jūrniekam nav jādomā par ūdens dzelmēm zem 

kuģa. Visapkārt tādi pat bezdibeņi, bet nevajag baidīties no tiem. 

225. 

Katra diena, kas nodzīvota vienotībā, jau ir dārgumu uzkrājums. Nav grūti 

sadarboties, nav grūti neuzbudināt izplatījumu. Tā iespējams katru dienu papildināt 

sakramentālās krātuves dārgumus. 

226. 

Uzvaras dienās gribu jums novēlēt laimīgu ceļu uz jaunām vēl spēcīgākām cīņām. 

Uzvaras dienās gribu atgādināt Lielā Skolotāja novēlējumu! “Pazīt cīņas prieku.” 

Uzvaras dienās rūpīgi apskatīsim savus ieročus un uzasināsim savus vairogus, jo 

ienaidnieks ir sardzē un modri vēro mūsu vājās vietas, lai turp virzītu triecienu, zinot, 

ka uzvara aptumšo galvas un pavājina tiekšanos un modrību. Tādēļ pēc pirmās 

uzvaras ar divkāršotu spēku tieksimies uz nākošo vēl lielāku kauju un uzvaru. 

Traukšanās atslābšana gatavo nākošo sakāvi. Protams, tikai paplašināta apziņa 

brīdinās par piesardzības atslābuma bīstamību pēc pirmajām uzvarām. 

Tātad piesavināsimies pastāvīgas modrības un tiekšanās prieku. Jo tie ir Mācības un 

Esamības pamati. Tikai tiekšanās nes mūs uz tālākiem pakāpieniem, tikai modrība un 

piesardzība palīdz mums sekmīgi pārvarēt šķēršļus. Skolotājs aicina uz pastiprinātu 

darbu uzvaras dēļ. Jo tiekšanās ir uzvaras garantija. Tādēļ, ja tiekšanās atslābs vai nu 

aprobežotas apziņas tuvredzības dēļ vai arī iekšēju nesaskaņu dēļ un kareivju darbības 

nesaskaņotības dēļ, tad sakāve nenovēršama. Tādēļ lūdzu jūs, nevājiniet sevi ar 

iekšēju šķelšanos, jo mūsu priekšā bīstama pāreja un nevietā tagad vieniem otru 

grūstīt. Pagrūdējs viegli var piedzīvot to pašu likteni, ko pagrūstais. 

 


