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1. 

Ar ko gan gars tiek pārveidots? Ar impulsa jaunradi. Kā gan gars dodas augšup? Ar 

tiekšanās jaunradi. Kā gan garam nepiesātināties ar uguni, ja tikai tā var pievienoties 

Kosmiskajam Magnētam? Jo Augstākā Gara apziņa ir piesātināta uguns, tāpēc vienīgi 

Augstākās Gribas apjēgšana var novest garu pie noliktā mērķa piepildīšanas. Tālab 

katrs apzināts pasākums dos darbības daiļumu. Jaunrades process, kas piekļāvies 

apstiprinātajai ugunij, magnetizējas apzinīgi, pildot Augstāko Gribu. 

2. 

Tāpēc katra īstenota doma ir ieguldījums ugunīgajā jaunradē. Tāpēc katra īstenota 

doma savienojas ar Mūsu darbībām. Cik piesardzīgi mācekļiem jānoteic savu domu 

kvalitāte, vai nav kur paslēpies patības vai iedomības tārps vai patmīlība. Atzīšanās 

godīgums ir īpašība, kas katram garam sevī jāattīsta. Tikai tā var izpildīt Valdoņu 

Plāna uzdevumu. Hierarhijas Ķēde tiek celta pildot Augstāko Gribu. 

3. 

Protams, kad gars pierod Kalpojumā skanēt atbilstīgi augstākiem uzdevumiem, tad 

nodibinās gara saite ar Augstākā Gribu. Tālab vajag likt lietā tiekšanos uztvert 

Augstāko Gribu, vienīgi tā Hierarhs var kalpot Mūsu uzdevumam. Uztveršana un 

izpildīšana ir Hierarha varoņdrosme, patiesi. Tāpēc apstiprinu jaunrades vareno spēku 

– apziņu saplūsmē. Tā Mēs veidojam nākotni,- Apstiprinu! 

4.  

Cilvēcei sveša Augstākās Gribas pildīšanas izpratne, tas novedis cilvēci tai stāvoklī, 

kas viņu tā izolējis. Tālab Mūsu mācekļiem jācenšas visiem saviem spēkiem to pildīt, 

lai nenošķirtos. Tāpēc tik svarīgi izprast Hierarhijas likumu!  

5. 

Katra trauksmainība piesātinājas ar gara uguni. Gara jaunrade piedalās Kosma 

Ugunīgajā celtniecībā. Kā gan var nošķirties no visas kosmiskās jaunrades, kad 

cilvēce ir kosmiskās Gribas radošā pildītāja! Tāpēc vajag attīstīt sevī saskaņu ar 

Augstākajiem Spēkiem, jo bez tiekšanās uz saskaņu nav jaunrades. Tā cilvēcei 

jānostiprinās Augstāko Spēku izpratnē un jāpiekļaujas Augstākajai Gribai. 

6. 

Cik ļoti gan māceklim jāapjēdz izzināšanas un apstiprinājuma varenais spēks, ka ir 

viens likums, kas valda visu Kosmu – Augstākā Griba: pa šo līniju tiek izveidota gara 

evolūcija. Šis likums apvieno attiecīgos manifestētos lielumus. Tiekšanās pildīt 

Augstāko Gribu noved pie uztveres jūtīguma. Tikai šis ceļš dod Atbilstīgu 

apņemšanos apjēgt un pildīt Augstāko Gribu. Tā arī Mēs veltījam Mūsu jaunrades 

tiekšanos Augstākajai Gribai; un tā apziņu loki apvienojas Vienīgajā Liesmainajā 

Sirdī! Tā tiek radīta lielā kosmiskā pakāpe! 
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7. 

Cik majestātisks ir Hierarhijas likums! Cik celtnieciski visi Hierarhijas likumi! 

Patiesi, kāpnes atslejas Debesīs. Tā ikviens, kas tiecas uz Hierarhiju, var izpildīt 

Augstāko Gribu pildot uzdevumu, kas dots no Augšienes. Tāpēc Mēs ceļam ar 

Hierarhiju, tāpēc katrs Norādījums jāpilda, kā Hierarha dotais. Vienīgi tā var pildīt 

Augstāko Gribu. Tāpēc patiesi vajag apsargāt Hierarha vēlēšanos. Kā gara pērles 

jāapsargā viss apstiprinātais Avots! 

8. 

Kad doma ietver tiekšanos pildīt Augstāko Gribu, tad nodibinās tieša mijattiecība ar 

Augstākās Gribas Vairogu. Vai gan var sasniegt Kosma izpratni bez tiekšanās iekļūt 

Augstākajās Sfērās? Jo tikai pēctecība dod katras tiekšanās pamatu. Visu esošo virza 

uz priekšu pēctecības likums, tāpēc katras nošķiršanās sekas var būt tikai noliktā 

zaudēšana. Tā doma rodas kā pēctecības nesēja, tā Augstākās Gribas likums rada 

bezgalīgi. 

9. 

Izveidojot dižas pakāpes, var novērot, kā centrālais spēks savāc ap sevi evolūcijai 

vajadzīgo. It kā fokusa magnēts pievelk pie sevis progresa Vadītājs, noslaukot vecos 

uzkrājumus un radot jaunas plūsmas. Tā Vadītāji vēsturiski veidojuši valstis. Var 

apliecināt, ka, pilnīgi sekojot Hierarhijai, iespējams izpildīt jebkuru kosmisko 

uzdevumu. Cilvēce visvairāk cietusi, atraudamās no Augstākās Gribas. Tikai 

apstiprinot lielo apvienošanos ar Augstāko Vareno Spēku, iespējams pildīt Augstākos 

Likumus. Nav iespējama varenās Hierarhijas nodibināšanās bez Augstākās Gribas 

izpratnes. 

Tāpēc katra pakāpe tiek veidota apzinoties apstiprināto Gribu, kurai klātesot 

sasprindzējas visas augstākās atbilstības. Tā var pievilkt no Dārgumu Krātuves tik 

daudz pausto iespēju! Dižās Gribas neatzīšana sarežģī visus pasākumus, tas 

jāiegaumē! Katrs pasākums balstās uz sava fokusa, tāpēc jādarbojas apzinīgi, tiecoties 

uz Hierarhiju. 

10. 

Dižo evolūcijas pakāpju celtniecība noris neparastos veidos. Katra jauna pakāpe atnes 

cilvēcei apgalvojumu, kas pavirza domu uz jaunām varenām iespējām. Tā Augstākā 

Griba sasprindzē katru enerģiju saskaņā ar Kosmisko Magnētu. Nav tāda 

apgalvojuma, kas nevarētu piepildīties, ja to sūtījusi Augstākā Griba. Nav tādas 

tiekšanās, kas neizpaustos kā atzīšana, ja to sūtījusi Augstākā Griba, tāpēc cilvēcei 

tikai jātiecas uz Hierarhiju. Šai kosmiskajā jēdzienā ietveras visas celtniecības darba 

iespējas, patiesi! 
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11. 

Vadonības spēks piesātina cilvēci ar visiem tiekšanās veidiem. Katru sasniegumu, kas 

vērsts uz progresu, apstiprina Augstākā Griba. Galvojums izpaužas tikai apstiprinot 

mijattiecību starp Augstāko Gribu un uztveri. Tā cilvēcei parādīta tieša saite starp 

Hierarhiju un mācekli. Tā, patiesi, varens spēks ietverts sidraba pavedienā, kas 

savieno visus labākos pasākumus. Patiesi, var apgalvot, ka uzvara ir saitē ar Augstāko 

Gribu. 

 


