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171. 

Lielā Brālība bez apstājas strādā un darbojas visas Pasaules Labumam un tādēļ plaši 

izmanto visas iespējamības, lai izplatītu glābēju Mācību. Cilvēces kuģis grimst un 

vienīgi aklie nesaredz visu pārdzīvojamā laikmeta bargumu. 

Protams Lielajai Gaismas Hierarhijai ir zemes plānā dažādi pakāpju līdzstrādnieki, tie, 

kas paši to apzinās un arī kas to neapzinās, un tāpat arī īpaši uzticami un tuvi. Ir arī 

ļoti daudz personu, kas saņem skaistus vēstījumus, pie tam viņām bieži vien nav ne 

jausmas par tāda vēstneša patieso izskatu, bet viņi visi nes savus graudus lielajai sējai. 

Galīgs analfabētisms būtu prasīt kaut kādus visu ietverošās Gaismas Hierarhijas 

darbības ierobežojumus ar reiz uzstādītajām /noteiktām/ formām! Hierarhija dzīvo un 

darbojas atkarībā no lietderības likuma, kas nodrošina patieso evolūciju. 

Neapšaubāmi arī tas, ka pašreizējos, noteiktajos termiņos cilvēces apziņas 

atjaunošanai un Mācības jaunas pakāpes ieviešanas labad Lielā Brālība izvēlas vienu 

vai divas personas, kā tas bija ar Blavatsku un pēc viņas nāves ar Frančia La Dju, caur 

kuru Skol. Il. Deva savu Mācību. Par nožēlošanu viņa nomira 1923.gadā. Viņa bija 

Kalifornijas Brālības un žurnāla “Artizāna Templis”, kurā šie sūtījumi tika iespiesti, 

dibinātāja. Bet atkārtoju, ka bez tādiem galvenajiem uztvērumiem, kas saņem 

“Mācības Okeānu”, kā izteicies viens no L.Sk., un kas atrodas pastāvīgā, apzinīgā 

saskarsmē ar Hierarhiju, nepārtraukti tiek doti atsevišķi vēstījumi arī pa citiem 

kanāliem un mēs pazīstam ne mazums šādu skaistu grāmatiņu. Bieži tās tiek dotas 

meklējošām dvēselēm, kuras neko vai arī ļoti maz, ir dzirdējušas par Lielo Brālību. 

Šīs grāmatiņas lielāko tiesu tiek rakstītas automātiski vai arī, kas gadās retāk, pēc 

diktāta. Bet šādu grāmatiņu tikumiskās vērtības skaistums nav noniecināms tādēļ vien, 

ka tās rakstītas bez dažu autoritāšu atļaujas un svētības. Cik man zināms, neviena no 

šīm autoritātēm, visas savas dzīves laikā nav pagodināta ar tamlīdzīgu uzdevumu no 

Augstā Avota. 

172. 

Mūsu Brāļi var parādīties personīgi, bet ar aizmiglotu vaigu. Kad vaigs aizmiglots, 

esiet pārliecināti, ka šī persona nogrimusi ilgstošā mēģinājumā, kas prasa acu 

fiksāciju. Ja sievietes tēlam aizsegta seja, tad parādība attiecas uz Pasaules Māti. 

173. 

Kad Mēs runājam par Starptautisko Valdību, daudzi samulsa. Kad viņiem kļūs 

zināms, kā Tā ir Zināšanas Valdība, vai gan sapratīs? 

174. 

Var apgalvot, ka cilvēces apziņas līmenis ir proporcionāls planētas līmenim, bet nav 

iespējams galvot, ka Kosmosa līmenis pielīdzināms planētai. Kā gan iespējams 

pieņemt šādu izmērījumu, kad viss Kosmoss ir bezgalīgs un, kā ugunīgā strūkla, 

izstrāvo, izšķaidot savas dzirkstis un ierosinot dzīvību visā izplatījumā. Strūkla ir 

viena, bet dzirkstis neskaitāmas. Kosmoss viens vienīgs un formas bezrobežīgas. 
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Mēs, jūsu Brāļi pazīstam to dzīves lappusi, kurā ierakstīta Kosma vienība. Mēs 

apliecinām, ka nevis nošķirtība virza evolūciju, bet tikai bezrobežīga tiekšanās uz 

harmoniju. Jo daiļāk, jo augstāk, jo spēcīgāk, jo augstāk. Kālab gan veicināt gara un 

matērijas cīņu, kad abi nāk no viena avota? Kālab nekāpināt spēkus un neizjust sevī 

Kosma psihodzīvību? 

Mēs aicinām pie tapšanas pirmavota. Mēs gadu tūkstošiem pielietojam Mūsu 

tiekšanos dot cilvēcei esamības prieku, bet kosmosa dalībnieki ir neatjautīgi un sapņo 

par mierīgu dzīvi un nobeigumu vienā ietērpā. Vajag saprast, ka vērpiena audums tiek 

darināts no daudziem diegiem un vērpiens atkārtots daudzkārt. Kosmiskais audums 

sastāv no visām psihiskās enerģijas izpausmēm un Matērijas Lucidas izdaiļots. Ceļu 

izdaiļo tiekšanās uz Bezrobežību. 

175. 

Apliecinām dzīvības kosmiskumu kā nemainīgu principu. Kosmisko enerģiju vajag 

izprast kā kopdzīves faktu, jaunu dzīvju vēstnesi. 

Mēs uzsvarojam Brālību, kā kosmiskā spēka apliecinājumu un Mūsu simbols ir 

materiālās sekas. 

176. 

Mūsu Brāļu gara potenciāls ietver sevī visas Kosmosam tāpatīgās enerģijas. Kad mēs 

tiecamies uz evolūciju, tad var sacīt, ka Kosmosa strāvas atnes tāpatīgas strāvas. 

Izplatījuma uguni uztur dzīvu tas pats impulss. Runājot par Brāļiem, Mēs ar to 

saprotam arī Māsas. Sākotnes taču apstiprinātas kā Kosma līdzsvarojums. Tas, kas 

atsakās no līdzsvara principa, nostiprina nelīdzsvarotību. Kosmiskā jaunrade prasa 

vienas sākotnes apgarošanu ar otru. Tādejādi Sākotnes Kosmosā radītas kopīgai 

jaunradei. Kopīgā jaunrade apstiprināta kā Esamības simbols. 

177. 

Tas, kas iet ar cilvēces Brāļiem, nevar iegrimt neziņas tumsā. To, kas iet ar cilvēces 

Brāļiem, sasprindzina Kosmiskā Magnēta spēks. Tas, kas iet ar cilvēces Brāļiem, 

pāriet robežas nezināmā kārtā. To, kas iet ar cilvēces Brāļiem, sasprindzina gara 

drosme. Tas, kas iet ar cilvēces Brāļiem, nes savā garā neievainojamu šķēpu un savā 

aurā atvairošu tīklu. To iegaumēsim. Cik daudz naidīgu bultu salauzusi Mana Roka! 

Tā mūžīgā, nemitīgā cīņa sasprindzina dzīvības impulsu. Kauja norisinās un aizejošos 

spēkus kāpina tieksme uz iznīcību. 

178. 

Visi garīgie impulsi tik krasi izpausti Pasaules Vienkopā, tāpēc Mūsu apstiprinātais 

Avots atklāj Kosmiskā Magnēta līdzsvaru. Cilvēce izkropļojusi Pasaules Vienkopu un 

sadarbības vietā cilvēce apstiprina savas tiesības uz prioritāti. Cilvēces jaunrade 

izveido sablīvējums. Tā nostiprinas negrozāmais ceļš. Cilvēcei palīdzības Nesēji, 

Cilvēces Brāļi, patiesi, piesātina izplatījumu ar jaunrades uguni. 
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179. 

Mēs – Bezrobežības Sekotāji. Tur, kur nav pieejama daudzskanīga tiekšanās, tur 

cilvēces Brāļi neapstiprina savu atklāsmi. Mēs piesātinām izplatījumu ar evolūcijas 

plūsmu. Cilvēces brāļi atsakās no Paranirvanas, lai nostiprinātu cilvēces evolūciju, tā 

brīvprātīgi tiekdamās likt pamatus labākai pakāpei. Mērķis nav sasniedzams bez 

pūlēm, mērķis prasa upurus. Tāpēc norādiet uz Maitreijas tuvumu. 

180. 

Cilvēces Brāļi tiek norīkoti planētas dzīves izveidošanai, tie izraudzīti kā dižās 

Pasaules Mātes Pavēles Virzītāji. Kad tuvojas prieka vads, tad atskan sfēru mūzika. 

Kad sirds dreb kosmiskā spēkā, tad sfēru mūzika pilda izplatījumu. Mūsu Brālības 

Sirds glabā cilvēcei ceļu uz Vispārības Labumu. 


