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265. 

…Varu dot… padomu neuzbrukt teosofiem. Jo pēc savas apziņas viņi stāv 

neizmērojami augstāk par daudziem daudziem. Bieži tieši no viņu rindām tiek 

papildināti “Agni Jogas” cienītāju kadri. Tādēļ tos nevajag mīt kājām, bet centīsimies 

visur atrast kaut ko labu, tikai skaidra kaitnīcība ir jāuzrāda un jāpārtrauc. Mēs esam 

maz sastapuši krievu teosofus vai dzirdējuši par viņiem, bet man jāsaka, ka atklāti 

naidīgu attieksmi esam redzējuši tikai no atsevišķām personām. Tāpat nevar apvainot 

maldos visus darbus, kurus uzrakstījuši Helēnas Blavatskas sekotāji. Šo darbu starpā 

ir labas un vērtīgas lappuses. Dzīvē daudz sarežģīta, tādēļ esiet uzmanīgi savā kritikā! 

266. 

Atcerēsimies arī mūsu ģeniālo daudz apmeklēto Helenu Blavatsku, kura trīs gadus 

pavadīja kādā Tibetas Ašramā un kas atnesa lielo zinātni uz gaišu Vēsti par 

Mahatmām. Ja nebūtu laika biedru ļaunprātības un skaudības, viņa būtu uzrakstījusi 

vēl divus “Slepenās Doktrīnas” sējumus, kuros būtu ietilpušas lappuses par cilvēces 

Vareno Skolotāju dzīvi. Bet cilvēkiem labpatika viņu nonāvēt un darbs netika 

pabeigts. Vēsture atkārtojas, un atkal tumšie spēki izlien no savām pagrīdēm, lai 

nosmacētu gaišo Vēsti, bet – Gaisma uzvar Tumsu! 

267. 

“Slepenās Doktrīnas” lasīšana, protams, nav viegla. Šī darba uzdevums pārāk 

grandiozs. Lai atvieglotu tās apgūšanu, vajadzīgs iepazīties ar austrumu mācībām un 

domas vispārējo evolūciju. Bet, nešaubos, ka pie Jūsu sagatavotības šāda veida 

grūtības nebūs lielas. 

268. 

Neieteiktu Jums lasīt “Slepeno Doktrīnu” no beigām. Iznāks tikai jēdzienu sajukums. 

Trešais sējums tika sakārtots pēc H.P.B. nāves, un tur ir palikušas neskaidrības. 

Apgalvojums, ka Sk. Šankaračarja ir izlietojis mirušā Maharadžas ķermeni, ir jāsaprot 

kā viens no eksotiskiem apgalvojumiem; tieši apgalvojums, kas balstās uz leģendas, 

bet nevis uz patiesa fakta. Par to, ka H.P.B. ir atvēlējusi savu ķermeni dažiem 

Skolotājiem, protams, ir teikts Olkota dienasgrāmatā. Bet īstais māceklis zina, kā ir 

jāizprot šis fenomens, kad tas skar Lielos Skolotājus. Tas ir, šo parādību nevar 

nosaukt par ķermeņa pārņemšanu vai apsēstību. Lielie Skolotāji ļoti nemīl šīs 

varmācīgās iedarbības un pārējos fenomenus. Tāpat daudz neizpratnes ir ap 

Avatāriem. 

269. 

…Man jāatzīstas, ka mani ļoti sarūgtināja atsūtītās rindas par H.P.B. Es tajās saskatīju 

necienīgu domu atbalsi, kas piemīt zināma tipa cilvēkiem… Teikšu, ka H.P.B. bija 

Baltās Brālības ugunīgā vēstnese. Tieši viņa bija tai uzticēto zināšanu tālāk nesēja. 

Tieši H.P.B. vienīgai no visiem teosofiem bija laime saņemt Mācību tieši no 

Lielajiem Skolotājiem kādā no Viņu Ašramiem Tibetā. Tieši viņa bija tas lielais gars, 
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kurš uzņēmās grūtu uzdevumu – iekustināt cilvēces apziņu, kas bija sapinusies 

mirušajos dogmas pinekļos un iekļuvusi ateisma strupceļā. Tikai caur H.P.B. bija 

iespējams tuvoties Baltajai Brālībai, jo viņa bija posms Hierarhijas Ķēdē. Bet daži 

viņai apkārt esošie stāvēja tik daudz zemāk par šo ugunīgo garu un sirdi, ka savā 

lielajā iedomībā un pašapmānā iedomājās sasniegt Virsotnes, ignorējot tās sākumu un 

savā skaudībā nosodīja, apmeloja un nozākāja to, kura tiem bija visu atdevusi, visu 

viņiem atklājusi. Protams, visi šie ilūzijām nodevušies augstprāši neko nesasniedza. 

Jo Hierarhijas likums ir nepārkāpjams. Lietas labā Mahatmas sarakstījās ar dažiem 

viņas līdzstrādniekiem, bet nevienu nepielaida līdz māceklībai. H.K.B. rakstos un 

“Mahātmu Vēstulēs” Jūs varat atrast šo apstiprinājumu. H.P.B. bija tas Hierarhijas 

ķēdes loceklis, kuru apejot vai ignorējot, nozīmēja sevi notiesāt uz pilnīgu neveiksmi. 

Un tagad, kad pašapmierinātie, savu cienītāju ielenkti, atrodas Smalkās pasaules 

slāņos, tie atrodas vēl tālāk no Baltās Brālības Mītnes nekā agrāk, bet mūsu lielā laika 

biedre gandrīz tūlīt savā ugunīgajā trauksmē pēc nāves iemiesojās Ugunīgajā un jau 

kopš desmit gadiem savā fiziskajā ķermenī ir ieradusies Galvenajā Mītnē un pašreiz 

zem Brāļa H. vārda strādā pasaules glābšanai. Tā darbojas Kosmiskais Taisnīgums. 

H.P.B. bija lielā mocekle pilnā šī vārda nozīmē. Skaudība, apmelošana un tumsoņu 

vajāšanas to nogalināja, un viņas darbs palika nepabeigts. 

Pēdējais “Slepenās Doktrīnas” noslēdzošais sējums neiznāca. Tā cilvēki paši atņem 

sev visaugstāko. Es noliecu galvu mūsu laika biedres lielā gara un ugunīgās sirds 

priekšā un zinu, ka nākotnes Krievijā viņas vārds tiks nostādīts viņai priecīgā cieņas 

augstumā. H.P. Blavatska patiesi ir mūsu nacionālais lepnums. Gaismas un Patiesības 

lielā mocekle. Lai viņai mūžīga slava! 


