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Patiesi, meklējošām dvēselēm varat aizrādīt, ka Dižās Zināšanas Pils pastāv no 

neatminamiem laikiem un atrodas nemainīgajā cilvēces evolūcijas sardzē, vērojot un 

ievirzot pasaules notikumu plūsmu glābjošā gultnē. Visi Dižie Skolotāji ir saistīti ar 

šo Mītni. Visi Viņi ir tās Locekļi. Šīs zināšanas un Gaismas Pils darbība ir 

daudzveidīga. Visu laiku un visu tautu vēsture glabā šīs palīdzības liecības, kas, slēpta 

no atklātības, parasti ieradusies valstu vēstures pagrieziena brīžos. Pieņemšana vai 

novirzīšanās no tās nemainīgi tiks attiecīgi pavadīta vai nu ar valsts uzplaukumu, vai 

pagrimumu. 

Šī palīdzība brīdinājumu, padomu un veselu Mācību veidā parādījās visnegaidītākos 

un daudzveidīgākos aspektos. Šie brīdinājumi caurvij vēsturi kā sarkans pavediens. Ar 

maz izņēmumiem visi līdzīgie brīdinājumi palika bez ievērības. Tā var atcerēties, ka 

Zviedru karali Kārlis XII saņēma spēcīgu brīdinājumu neuzsākt liktenīgo karagājienu 

pret Krieviju, kas darīja galu viņa valsts attīstībai. Publicējot nelaimīgās Marijas 

Antuanetes galma dāmas grafienes d Ademaras dienas grāmatu, kļuva plaši zināmi 

fakti par vairākkārtēju karalienes brīdinājumu gan vēstuļu, gan personīgas tikšanās 

ceļā ar šīs pašas grafienes starpniecību par valstij, visam karaliskajam namam un 

daudziem viņu draugiem draudošajām briesmām. Un visi šie brīdinājumi nāca no 

viena avota, no grafa Sen Žermēna, kas bija Himalaju Vienkopas Loceklis. Bet visi 

viņa glābjošie brīdinājumi un padomi tika uzņemti kā apvainojumi un krāpšana. Viņš 

tika vajāts un tam ne reizi vien draudēja Bastīlija. Šo noraidījumu traģiskās sekas 

visiem labi pazīstamas. 

Var atcerēties arī Napoleonu, kas savas slavas pirmajos gados tik ļoti mīlēja runāt par 

savu vadošo Zvaigzni, bet kurš tomēr panākumu apmiglots un lepnības pārņemts 

nepieņēma visu Padomu un gāja pret galveno noteikumu – viņš nedrīkstēja uzbrukt 

Krievijai, - viņa armiju sakāva un viņa bēdīgais gals tāpat ir zināms. 

Tāpat mēs zinām, ka pie prezidenta Vašingtona atradās noslēpumains profesors, kura 

padomus viņš izlietoja. Ar to arī izskaidrojami viņa panākumi. Proklamējot Amerikas 

brīvību, atdaloties tai no Anglijas, ir apliecināts fakts, ka šīs Vēsturiskās Sanāksmes 

laikā, svārstību un nenoteiktības mirklī klātesošo vidū parādījās gara auguma 

Nepazīstamais, kas noturēja ugunīgu runu, nobeidzot ar saucienu – “Amerikai jābūt 

brīvai!” Sanāksmes entuziasms bija pacelts un Amerikas brīvība parakstīta. Kad 

klātesošie gribēja apsveikt to, kas viņiem palīdzēja pieņemt lielo lēmumu, tad 

izrādījās, ka Nepazīstamais nebija atrodams. Tas bija pazudis. Tā visā vēsturē var 

redzēt. Cik daudzveidīgi ir izpaudusies un izpaužas Dižās Gaismas Vienkopas 

palīdzība. Tā rietumu kristīgā baznīca 12. un 13. gadsimtā zināja par noslēpumainas 

Garīgas Patvēruma Vietas eksistēšanu Āzijas Sirdī, kuras priekšgalā toreiz atradās 

Presbīters Jānis, kā sevi sauca šis Dižais Gars. Šis Presbīters Jānis laiku pa laikam 

sūtīja Pāvestiem un pārējiem baznīcas galvām savas atmaskojošās vēstules. No 

vēstures mēs zinām, ka viens no Pāvestiem sarīkoja sūtniecību uz Vidusāziju pie 

Presbītera Jāņa. Var iedomāties, ar kādu mērķi devās ceļā šāda sūtniecība un, protams, 
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pēc daudzām likstām un neveiksmēm šī sūtniecība pa galvu pa kalu atgriezās. Garīgo 

Citadeli neatradusi. 

Jā, vēsture pazīst ne mazumu izcilu personu, kurām bija lemts spēlēt lomu cilvēces 

evolūcijas pavirzīšanā un kuri pirms tam tika apmeklējuši šo Dižo Zinātnes Pili. Tā 

savā laikā Paracelzs pavadīja zināmu laika posmu kādā no Trans Himalaju Pils 

Ašramiem, mācoties Dižo zināšanu, kuru viņš izklāstīja daudzos sējumos, bieži vien 

aizmiglotās formulās, jo liela bija šo zinātnes spīdekļu vajāšana. Baismīgi ir 

tumsonības noziegumi pret zinātni. Drūmas ir patiesās vēstures lappuses! 

Neaizmirsīsim arī Kaliostro, kas izvairījās no nāves soda, tikai pateicoties tam, ka 

iejaucās noslēpumains Svešinieks, kas ieradās pie Romas Pāvesta. Nāves sods tika 

atcelts un pēc tam arī pats Kaliostro no cietuma pazuda. Atcerēsimies arī daudz 

apmeloto mūsu H.P.Blavatsku, kas trīs gadus pavadīja kādā no Tibetas ašramiem un 

atnesa lielo zināšanu un gaišo vēsti par Mahatmāru. Ja nebūtu ļaunuma un skaudības, 

kas bija ap to, tad viņa uzrakstītu vēl divas slepenās Mācības sējumus, kuros ietilptu 

lappuses no Lielo Skolotāju dzīves. Bet cilvēki uzskatīja par labāku to nogalināt, un 

darbs netika pabeigts. Tā atkārtojas vēsture; tā veidojas cilvēces karma. 


