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360. 

Protams, neviens no Cilvēces Lielajiem Skolotājiem nav aizgājis no mūsu saules 

sistēmas, un Viņi nav pat aizgājuši no sfērām, kas ir ap mūsu planētu. Tieši otrādi, 

pašreiz Viņi atrodas vistuvāk, jo trakojošais Armagedons prasa visu Gaismas 

Hierarhijas Spēku piepūli. Bet, ja arī nebūtu Armagedona, visi šie Augstākie Gari 

turpinātu savu pilnveidošanos citās augstākās pasaulēs, bet tomēr mūsu saules 

sistēmas robežās. Jo Zeme nav mūsu saules sistēmas augstākā planēta! Augstie Gari ir 

ieradušies uz mūsu Zemes no augstākas planētas, lai paātrinātu mūsu cilvēces 

evolūciju, bet tā kā Viņu planēta vēl nav nobeigusi visu savu evolūcijas ciklu, Viņi 

atgriezīsies uz tās, kad cikls atbildīs Viņu garīgai pakāpei. 

Daudz pārpratumu un maldu ir iezadzies priekšstatos par Lielo Balto Brālību un tas ir 

saprotami, jo mūsu literatūrā šīs ziņas ir ļoti fragmentāras un nabadzīgas un bieži 

daudzu negodīgu roku izkropļotas. 

361. 

Var jautāt – kāpēc Runāju par Vadoni, bet ne par Valdītāju? Atšķirība starp viņiem ir 

milzīga. Valdītājs domā par tagadni, un it kā par kaut kā jau pastāvoša pārvaldīšanu, 

bet Vadonis vārda īstajā nozīmē reprezentē nākotni. Viņš nav saņēmis neko jau 

izveidotu, viņš vada un katra viņa darbība virza uz priekšu. Valdītājs pazīst jau 

izveidoto un nobeigto, bet Vadonim nav jau agrāk nostiprinātā, viņam jāuzved tauta 

Pilnības Kalnā. Ja Valdītāja nasta liela, tad Vadītāja atbildība vēl lielāka, bet toties 

Visaugstākie Spēki nostiprina Savu Troni tur, kur ir vadonības pazīmes. Tieši 

Vadonim jāizpazīst, kur izlikšanās un kur patiesīgums. Sirds tikumība atšķiras no 

piespiedu izdabāšanas. Vadoņa spēkos ir saskatīt šādu īpašību. 

Daudzi ir lasījuši, kā Dāvids iztaujāja Augstākos Spēkus, viņš griezās pie šī Avota, lai 

izvairītos no liekām kļūdām. Dažādu tautu vēsturē ir daudz tādu piemēru. Ikviens tos 

pazīst. Nav pat jāmeklē senatnē, arī visjaunākajos notikumos saredzamas Saskares un 

Dižās Kalpošanas zīmes. Bet mēs zinām arī to, ka Dižā Saskare prasa skaidru sirdi. 

Nekas nešķīsts nesaņems Saskari, tāpēc Vadoņa Simbols, lai ir skaidras sirds zīme. 

Vadonis nes tautām svētību ne vien darbībās, bet arī domās. Viņš zina, ka viņam 

uzdots atnest pilnu kausu, viņš nenovirzās no ceļa maldos, viņš neizlaistīs uzticēto 

kausu – tā Vadoņa jēdziens ir nākotnes zīme. 

362. 

Atcerieties, cik ļoti cilvēkiem vajadzīgs Vadoņa jēdziens. Viņi vēlas Galvotāju 

Augstākā priekšā. Viņi saprot, ka nevar atrast ceļu bez sakura, bet viņi arī zina, ka 

Vadonis nāk. Nekad nekas nevar aizkavēt Vadoni, ja Viņu nav aizturējuši zemes 

izpaudumi, kas izlemj viņa atkāpšanos. Vadoņa skaidro tiekšanos nedrīkst pārtraukt 

pirms termiņa. 
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363. 

Nesatricināms ir tas, kas atdevies Visaugstākajam. Ja ir kāda svārstīšanās, tas nozīmē, 

ka maz bijis priekšstata par visaugstāko. Gars, kas nespēj iztēloties Ugunīgo 

Majestātiskumu, neprot pacelties pie Augstākā. Atkārtosim, ka bailes no Uguns ir 

garīgs aklums. 

 


