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253. 

Protams, grūti vainot tikai sievieti tās pazemojošā stāvoklī, pat tā saucamo civilizēto 

tautu dzīves iekārtā zemākajās prāta un garīgās attīstības pakāpēs vispirms tiek 

pazemots augstākais. Taisnīgā vēsture mums rāda, ka senatnē plaukušas tieši tās 

tautas, kurās sievietiskās sākotnes godināšana atradusies vajadzīgajā augstumā. Ir 

teikts: “Likumu radītājiem ne vienmēr pašiem pieder tiesības.” Patiesi, likuma 

piesavināšanās ar rupju spēku vēl nenozīmē kosmiskas tiesības. Citādi mēs savā 

domāšanā neatradīsimies tālu no atzīšanās un apliecināšanas, ka mašīnas ir pārākas 

par cilvēka smalko aparātu. Tas pašreiz arī viscaur ir vērojams, izsaucot sabrukumu 

visā valstu un pasaules iekārtā! Augstākajās pasaulēs Sievietes kā Sākotne ir lielā 

godā, jo sieviete ir pašuzupurēšanās un mūžīgās došanas personificējums grūtajā 

cilvēces evolūcijas ceļā. Ir teikts: “Sieviete ir gājusi varoņdarba ceļu!” Neaizmirsīsim, 

kā Gaismas Hierarhija godā Pasaules Māti! 

254. 

Pirms šīs vēstules nosūtīšanas pienāca Jūsu otrā vēstule. Tā kā manas vēstules pēdējā 

lappusē vēl ir palikusi vieta, tad es to aizpildīšu ar atbildēm uz Jūsu jautājumiem. 

Tara – dieviete jeb Arhāta sievišķīgais ekvivalents, vai arī Baltās Brālības Māsa. Ļoti 

Jums ieteicu pārāk stipri neinteresēties par svaidījumu nosaukumiem, jo tas taču neko 

nedos. Senatnē katrai reliģiski filozofiskai skolai vai slepenai brālībai bija savas 

apakšnodaļas jeb pakāpes un to apzīmējumi. Esiet pārliecināti, ka patiesās pakāpes 

neapzīmē ar tādiem nosaukumiem, kādi pašreiz sastopami grāmatās. Bet ja jau jūs 

gribat, tad ņemiet garīgās attīstības pakāpju skaistos apzīmējumus, kas doti “Agni 

Jogā”. Jo ir tādi okultismu studējošie, kuri ir pārliecināti, ka saules svaidījums notiek 

uz fiziskās saules! Visas svaidījuma pakāpes atrodas mūsos pašos. Kad māceklis ir 

sagatavots, tad viņš saņem Apskaidrības staru, kas atbilst viņa sasniegtajai apziņas 

šķīstīšanas un paplašināšanas, tāpat arī centru ugunīgās pārveidošanas pakāpei. 

Jums par prieku minēšu seno ēģiptiešu svaidījuma pakāpes to grieķiskajos 

ekvivalentos. Pirmā pakāpe saucās Pastoforis; otrā – neokoris; trešā pakāpe 

Melanoforis; ceturtā – Kristoforis; piektā – Balahat; sestā – Astrologos; septītā – 

Profeta vai Safknaft Pankah. Vai jūs pavirzīsities garīgajā ceļā, zinot šos pieņemtos 

nosaukumus? Tāpat gribu teikt, ka jāiet savs ceļš nevis ar kvēpošu lāpu, bet gan ar 

šķīstījošu un tumsu caururbjošu gaismu. 

255. 

Tieši sievietēm ir jānes tām uzticētais apziņas pavērsiena un pasaules glābšanas kauss. 

Maitreijas laikmets ir sievietes laikmets. Lai katra mūsu diena būtu kalpošana dižajam 

Pavērsienam. 
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256. 

Mulaprakriti ir abstraktais dievišķīgais, sievietiskais princips. Parabramana 

sievietiskais aspekts. Nediferencētā substance. Burtiskais tulkojums – Dabas jeb 

Matērijas Sakne. 

257. 

Nav pareizi grāmatu apgalvojumi, ka visas reliģijas un Mācības ir pilnas ar 

spriedumiem par sievietes zemāko dabu. Visi šādi spriedumi ir valdošās šķiras 

izkropļojumi un papildinājumi, kas tika ievesti vēlāk aiz savtīguma un rupjas 

tumsonības. Šajā brēcošajā tumsonībā nav vainojami Dižie reliģiju un Mācību 

Dibinātāji. Ņemsim vērā, caur cik daudz negodīgām, alkatīgām rokām daudzu 

tūkstošu gadu laikā izgājušas šīs Mācības! 

Buda sievieti augsti vērtēja un apgalvoja, ka sieviete līdzīgi vīrietim var sasniegt 

Arhatu augstākās pakāpes. Sievietē deg tā pati gara uguns, tā pati monāde, kas vīrietī. 

Un sievietes psihiskais aparāts ir izsmalcinātāks par vīrieša. Lūk, kādēļ senajā Ēģiptē 

Izidas augstās priesterienes nodeva Dievietes pavēles hierofantiem, bet nevis otrādi. 

Ja mūsu kristīgā baznīca ir pazemojusi sievieti un, laulības noslēdzot, diakons brēc: 

“Sieva, paklausi savam vīram,” tad senajā Ēģiptē šī formula tika izrunāta citādi. Sieva 

bija mājas galva. Atklāsies vēl daudz interesanta. Jo mēs dzīvojam Maijā, kuru ir 

radījusi mūsu tumsonība, un ne jau tikai aiz taustāmo pierādījumu un faktu trūkuma, 

bet galvenokārt – Maijā, kas plaukst uz mantotās aizspriedumu un noliegsmes kaites 

pamata, kas līdzīgi vēzim saēd mūsu domāšanu jau no bērna gadiem. 

Patiesā vēsture un, galvenokārt, patiesā zināšana pavērs daudz pārsteidzošu lappušu 

un patiesību. Atcerēsimies izcilos vārdus: “Var teikt, ka neviena mācība līdz mums 

nav nonākusi neizkropļota. Nav skaitāmi labojumi un izkropļojumi, kas atrodami dižo 

rakstu sējumos.”- Cik ļoti ir izkropļoti pirmo kristiānisma tēvu raksti, kaut vai tā paša 

Dižā Origena! Vai tad mums nav par to pierādījumu viņa darbu priekšvārdā, kuru 

uzrakstījis viņa māceklis? Patiesi, jo vairāk mēs iedziļināmies pirmavotos, jo skaidrāk 

redzam visu mācību vienotību un dižumu. Tādēļ nevainosim tumsonībā Dižos Mācību 

Dibinātājus, kuri vispirmām kārtām pazina Lielo Sākotņu Līdzsvara likumu. Pēdējais 

visaugstākais Svaidījums arī pastāvēja šajā atklāsmē, šajā zināšanā. Viss Esības 

noslēpums, viss skaistums atvērās ar augsto Gaismu apstarotai dvēselei. Pat izkropļotā 

hinduismā ir saglabājušies mājieni par Sievietiskās Sākotnes nozīmi. Tā arī līdz pat 

šim laikam bramins nevar noturēt vissvētāko rituālu bez viņa sievas līdzdalības. 

Arī Kristus apstiprināja Sākotņu vienlīdzību, bet tumši bija viņa mācekļu sekotāji un 

var teikt, ka šī tumsa palielinājās un auga nevis aritmētiskā, bet gan ģeometriskā 

progresijā. 

Tāpat arī Zaraostra augsti vērtēja sievietisko sākotni un viņa derībās var atrast 

ievērojamus mājienus par kosmiskās mīlestības lieliskumu. 
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Mācībā ir teikts: “Lingams ir gudrības trauks”, tajā nozīmē, ka šī dzīvības substance 

ietver sevī svarīgas īpašības. Tieši neizšķērdējot šo substanci, mēs uzkrājam dzīvības 

spēkus un ar to uzturam sevī radošās spējas. Tādēļ no katra, kas studē praktisko 

okultismu tika un tiek prasīta pilnīga atturība. Tikai vēlāk šī zināšana pārvērtās 

nejēdzīgos falliskos kultos. Lūk, kādēļ arī Arhāti dzīvo pilnīgā saskaņā ar katras 

atturības stingrajiem likumiem. 

258. 

Kas var pateikt, kur sākas un kur beidzas sievietes tiesības, kuras tai paredzējusi 

Daba! To pašu jautājumu var uzstādīt arī attiecībā uz vīrieša tiesībām. Bet tikai 

evolūcija dod uz to atbildi un norāda virzienu. Dabā nav tāda norādījuma, ka sieviete 

būtu piesaistīta tikai mājas pavardam! Patiesi, viņa ir pasaules Māte un Sargātāja. 

Tādēļ dzīvē nav neviena novada, kurā varētu nedalīti valdīt vīrietis, tieši šī nedalītā 

vienas sākotnes valdīšana arī ir tumšā laikmeta dzemdinātāja. Jaunrade vienādi ir 

ielikta abās Sākotnēs. Pašreiz vīrietī tā bija spilgtāk izpausta tikai tādēļ, ka sievietei 

nebija tādas pašas izglītības un tādas pat iespējas vingrināt savus radošos spēkus plašā 

darbības laukā. Jo līdz šim laikam pastāv tumsonīgs uzskats, ka sievietes smadzenes ir 

vieglākas un mazākas apjomā nekā vīrietim un tādēļ viņai jābūt muļķīgākai utt. Es 

atceros, kāds pārsteigums bija zinātniekiem, kad nosvēruši Anatola Fransa, šī 

talantīgā un ļoti gudrā rakstnieka smadzenes, viņi pārliecinājās, ka tās bija svarā 

vieglas un gandrīz vai līdzīgas bērna smadzenēm! Tāpat nāk prātā, kā Skolotājs uz 

piezīmi, ka jo attīstītāki dzīvnieki, jo tiem vairāk smadzeņu, iebilda, ka daudzi kukaiņi 

ir gudrāki par dzīvniekiem! Piemēram, skudras un bites. Lielas smadzenes liecina par 

to lielāku fizisku izturību, bet nevis par izsmalcinātību. Lielu prātu raksturo pavisam 

citas pazīmes. Liela loma ir smadzeņu krokām. Bet pie pašreizējām mazajām 

zināšanām par iekšējā cilvēka noslēpumiem, arī šīs pazīmes dos tikai vienpusīgu 

slēdzienu. Pastāvēja arī cita vēl aplamāka antropologu teorija, ka, jo lielāks galvas 

kauss, jo attīstītāks cilvēks. Bet arī šeit daba par viņiem pasmējās, jo noskaidrojās, ka 

mežoņu – slimnieku galvas kausa apjoms izrādījās daudz lielāks par saprātīgā 

vidusmēra francūža galvas kausa apjomu. 

Pašreiz jau daudzi atzinuši, ka nav nekāda pamata uzskatīt sievietes prāta spējas 

zemāk par vīrieša. 

Tieši tumšais laikmets centās padarīt sievieti par draugaļu un aukli. Un ja sievietes – 

mātes loma ir augsta, tad tieši ne vien kā ģimenes mātes, bet mātes un tautu apziņas 

Dižās audzinātājas loma! Tādēļ, kā teikts Mācībā: “Sievietei, kas dod tautai dzīvību, ir 

tiesība noteikt tās likteni. Gribam redzēt sievieti pie valdības stūres, ministru padomē, 

visā celtniecībā!” Protams, turpat teikts – “cīņa starp Sākotnēm būs neatlaidīga un 

sievietei pašai būs jāatkaro savas tiesības, kuras tā brīvprātīgi atdevusi vīrietim.” 

Bet izjauktais līdzsvars ir tik briesmīgi ietekmējis planētas dzīvi, ka tai draud bojā eja! 

Un Kosmiskais taisnīgums un mērķtiecība vēl reiz nāk palīgā dodot arvien vairāk 

talantīgu sieviešu. Jaunajās zemēs, kuras lemtas attīstībai, var novērot, kā sievietes 

sevi izpauž. Tā Amerikā jau ir sievietes – ministri  un sievietes – diplomāti-vēstnieki, 
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štatu gubernatori, plašu firmu direktori, sievietes – lidotājas un juristes, kas uzvar 

visgrūtākās prāvās. Tāpat prezidenta pilnvarotais personīgais sekretārs arī ir sieviete. 

Tieši sievietes Amerikā ir galvenās izglītības un kultūras virzītājas. Pašreiz pat 

vairums brīnumbērnu ir meiteņu vidū. Tās visas ir tuvojošā laikmeta zīmes. 

Tagad iedziļinieties sekojošā: kad evolūcijas procesā Daba novērsīs fiziskās 

ieņemšanas, dzimšanas un zīdaiņa bezpalīdzīgā stāvokļa nepilnības, kas aizies uz 

teiku valsti; kad iemiesojošā gara formas sabiezināšanai būs vienādi nepieciešami kā 

tēva, tā mātes spēki, tieši kad viņi vienādi ņems dalību šajā sabiezināšanas procesā, 

bet uzturs vispār neprasīs dūmaino pavardu, vai tad tiešām sievietei pieejamais darba 

lauks vēl vairāk sašaurināsies un aprobežosies, piešķirot tai tikai vīrieša 

uzjautrinātājas laimi? Nē, ir laiks gaišākajiem prātiem padomāt par to un nokaunēties 

par savas iztēles nabadzību šajā jautājumā, kas nav tālu aizgājis no vakardienas. 

259. 

Psihiķu redzējums, protams, nevar nosaukt par gaišredzību. Jo nedisciplinēto psihiķu 

redzējumos daudz apzinīgu un neapzinīgu melu. Psihes sfēra tik bīstama un 

komplicēta, un viltus adeptiem tā slēpj sevī daudz pārsteigumu. Kā Mācībā sacīts: 

“Bez Augstākās vadības bīstami gremdēties šajā sfērā.” Orientēties šādos redzējumos 

var vienīgi tas māceklis, kurš atrodas Lielā Skolotāja tiešā novērošanā. 

260. 

Ieskatu, ka visi antiafrodītiskie preperāti ir kaitīgi. Dzimuma enerģijai piemīt varens 

spēks, vitalitātes un jaunradīšanas pamats, tāpēc jārūpējas vienīgi par līdzsvarošanu 

un tās pareizu ievirzi, bet katra mākslīga apspiešana nepieļaujama. Dažos gadījumos 

pastiprināts fiziskais darbs dod labus rezultātus. Visas senatnes mācības norāda, ka 

mums nav jācenšas apspiest mūsu izjūtas jeb, kā tās dēvē, kaislības, bet gan līdzsvarot 

un izsmalcināt viņu kādības.  

261. 

Jūs jautājāt par Sieviešu Apvienību. Es tajā redzu vispasaules apvienības ideju, 

sieviešu apziņas līmeņa pacelšanu visās zemēs, sieviešu tiesību iekarošanas ideju, 

protams, nevis varmācības un nejēdzīgu izlēcienu ceļā, kādus lietoja sufrazistes, bet 

pilnveidojot sevi un attīstot potenciālu. 

262. 

Sievietes stāvoklis Rietumos, protams, labāks nekā Austrumos, bet līdz vienlīdzībai 

tomēr vēl tālu. Tikai tad, kad sievietes vienlīdzība būs atzīta planetārā mērogā, mēs 

varēsim sacīt, ka mūsu evolūcija uzsākusi cilvēciskās evolūcijas pakāpi. Bet tagad 

lielāko tiesu mēs esam tikai divkājainie, kā lielais Buda apzīmējis garā tumšos un 

ļaunprātīgos. Sākotņu līdzsvars ir Esamības pamats, šī likuma nepildīšana novedusi 

mūsu planētu pie bezdibeņa. Bet vai daudzi to atskārtīs? 
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263. 

Teorētiski pareizi, bet dzīvē liela daudzveidība. Daudzas sievietes ir gandrīz vīrieši, 

un vīrieši – sievietes, kā garīgi, tā arī fiziski. Bieži sievietēm piemīt vīrietīgais 

magnētisms un otrādi. 

264. 

Steidzos izpildīt Jūsu lūgumu un pasacīt savas domas jautājumā par uzsaukumu visām 

Pasaules Sievietēm. Neredzu iemesla, kāpēc Jums gan nerealizēt šo domu? Katrs 

atgadījums par sievietes cieņu un nozīmi dzīves jauno formu izveidošanā ir vienmēr 

augsti derīgs un savlaicīgs. 

Daudzās zemēs sieviešu izvirzīšana valdības aprindās un viņu izpildītie visdažādākie 

sabiedriskie pienākumi jau tādā mērā apstiprinājuši viņu spēju līdzvērtības atzīšanu, 

ka tikai ļoti atpalikušas apziņas var principā kaut ko iebilst pret šādu apstiprinājumu 

un sieviešu pielaišanu visatbildīgākajos posteņos. 

Jūsu jaunā zeme, kas pārdzīvo savu ziedoni un tiecas uz savas tautas labklājību un 

uzplaukumu, nevar, protams, neieklausīties evolūcijas soļos un tai jāpriecājas par 

iespēju kāpināt savu garīgo un intelektuālos spēku, paceļot savu sieviešu apziņas un 

pašcieņas līmeni. “Cilvēces putns nevar lidot ar vienu spārnu.” 


