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376. 

Zinu, ka daudzi mani uzskatīs par bargu. Bet es gribu pateikt, ka tikai lielās briesmas, 

kurām sevi pakļauj labie un jūtīgie cilvēki, bez zināšanām saskaroties ar viņpasauli, 

piespiež mani runāt tik asi un noteikti. Pašreiz jebkura paviršība un vieglprātība ir 

noziegums. Tuvākās zemes spēks ir neparasti pieblīvētas ar gariem, kuri varmācīgā 

ceļā ir nogādāti šajos slānos (karš, revolūcija) un kuri alkst pieskarties dzīvības 

spēkiem, lai iegūtu dzīves ilūziju. Jo tas lielais nenosvērto cilvēku daudzums, kas 

pašreiz ir novērojams visur, bieži ir tāda vampīrisma vai apsēstības sekas. 

Tādēļ, lūdzu Jūs, turēties pie Mācības Skaidrības, tad viss daiļais un līksmais 

ieradīsies vajadzīgajā laikā. Bet organisms, kas aptraipīts saskarsmē ar Smalkās 

pasaules zemākajiem slāņiem, šīs augstākās enerģijas neuzņems. 

Veltīgi jūs domājat, ka dižais Platons netika atrisinājis dalīto dvēseļu problēmu. 

Lielais Platons bija svaidīts mistērijās un zināja esības noslēpumus un tādēļ arī 

nevarēja izdot dižās zināšanas nesagatavotiem prātiem. Vienmēr ir doti tikai 

patiesības mājieni. Ka jau teikts: “Tas, kurš atklājis vērtīgu formulu, nedrīkst to 

izkliegt logā, jo tad, patiesi, ļaunums pārspēs vislabāko nodomu.” 

377. 

Visi Dižie Skolotāji, kas nākuši zem dažādiem vārdiem, dažādās tautās un valstīs, ir 

Sliekšņi uz Garu. Katrs no Viņiem ir bijis Alfa un Omega, tāpat kā katrs cilvēks, kas 

atradis un apstiprinājis sevī Kristus principu. Atcerieties izteicienu – mikrokosms ir 

makrokosms un otrādi. Jo termins – Kristus ir aizgūts no pagānu vārdnīcas un tas ir 

nozīmējis Svaidīto jeb Hierofantu. Kristus ir mūsu šķīstītais un augstākais Es. Mini no 

Vēstījuma Galatiešiem 4.nod. 19 p. – “Mani bērni, kuru dēļ es atkal esmu dzimšanas 

mokās, kamēr jūsos neizpaudīsies Kristus.” No šī izteiciena ir skaidrs, ka apzīmējums 

Kristus – tajos laikos nozīmēja sevišķi augstu apziņas stāvokli. Kristus jēdziena 

izskaidrojums atrodams arī Dobrotoļubija grāmatās. 

Tāpat vārdos “es atkal dzimšanas mokās, kamēr tiek apstiprināts atkaliemiesošanās 

likums. 

378. 

Tāpat vēl vairāk ir jāuzsver darba, šī mūsu eksistences svarīgākā stūrakmeņa nozīme. 

Var atgādināt bībeliskās leģendas gudro paskaidrojumu: “Paskatīsimies, kā ir 

izkropļota leģenda par Ādama aiziešanu no Paradīzes. Dievs viņu nolādēja ar 

norādījumu strādāt vaiga sviedros. Dīvains Dievs, kas nolād ar darbu! Saprātīgs 

Radījums nevar piedraudēt ar darbu, kas ir Gaismas Vainags. Kas tad ir šīs leģendas 

pamatā? Kad cilvēks, pateicoties sievišķīgai intuīcijai nonāca pie dabas spēku 

pārvarēšanas, tad viņam Vadītājs, izvadīdams ceļā deva savas pamācības. Galvenā 

pamācība bija par spraiga darba nozīmi. Tā drīzāk bija svētība nekā lāsts. Sviedru 

pieminēšana ir sprieguma simbols. Aplami ir domāt, ka sviedri ir tikai fiziska 

parādība. Strādājot garīgu darbu, izplūst sevišķa emanācija, kas ir vērtīga izplatījuma 
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piesātināšanai. Ja ķermeņa sviedri var mēslot zemi, tad gara sviedri atjauno prānu, 

ķīmiski pārveidojoties saules staros. Darbs – Gaismas Vainags. Jāpanāk, lai skolnieks 

paturētu prātā darba, kā pasaules faktora, nozīmi.  

379. 

Tāpat dīvaini bija lasīt vārdus, ka “ja Valdonim Maitreijam jākļūst par Budu, tad 

Viņš, droši vien, ieradīsies fiziskā ķermenī.” Tā Individualitāte, kurai Austrumu 

izpratnē ir Maitreijas Tēls, sensenis kļuvis Buda, tas ir, sasniedzis lielo apskaidrību un 

tādēļ šis Jūsu minētais iemesls fiziskajam iemiesojumam atkrīt. Tāpat varu tikai 

apstiprināt visus pareģojumus, kas minēti grāmatā “Šambala”. Protams, 36.gads ir 

norādīts kā lielu pārmaiņu un pasākumu ievadīšanas gads. Bet Šambalas Valdoņa 

Vadība nenozīmē, ka viņš ieradīsies Pats un pat fiziski ņems dalību pēdējā kaujā. Tā 

domā visneattīstītākie budisti. Šambalas Valdonis pēc vissenākajām derībām, cīnās ar 

pašu Tumsas Kungu un šī kauja notiek vispirms smalkajās sfērās, turpretim šeit 

Šambalas Valdonis darbojas caur saviem zemes karavīriem, bet Pats ir redzams tikai 

visretākajos gadījumos un, protams, nekad neieradīsies pūlī vai ziņkārīgajo vidū. Viņa 

parādīšanās Ugunīgajā izskatā daudziem un daudz kam būtu graujoša, jo Viņa Aura ir 

piesātināta ar neparasti spēcīgām enerģijām. Arī Mateus Evanģēlija 24.nod. 27.-

39.pantam, diezgan skaidri ir aprakstīta Atnākšana un Tiesas Diena, kas sagaida mūsu 

planētu, bet līdz šai dienai Jūs jau paspēsiet novecot, kaut gan daļējas katastrofas var 

notikt arī agrāk. 

380. 

Atbildot uz Jūsu vēstuli, varu tikai vēlreiz atkārtot, ka mans apgalvojums paliek visā 

savā spēkā un patiesībā – Lielā Atnākšana nevar būt parasta parādība un tādēļ tā 

nebūs fiziskajā ķermenī. Ir jāsaprot, ka Lielie Valdoņi pieņem vai saglabā to vai citu 

Tēlu, atbilstoši pasaules vajadzībām. Kādēļ gan ir tik grūti iedomāties, ka Lielajai 

Individualitātei nebūs vajadzīgs fiziskais ķermenis savām tuvākajām izpausmēm. Bez 

tam pagātnes fakti un mūsdienu dzīves piemēri mums rāda, kā tika sagaidītas un 

pavadītas visu lielo Garu ierašanās tumšo divkājaino vidū. Labākā gadījumā Viņi tika 

apveltīti ar šarlatāna vai spiega epitetu, vai pareizāk, kā ar vienu, tā ar otru. Cilvēki 

parasti piedāvā citiem savas īpašības. Ir pamācoši izlasīt vēsturiskās ziņas par grāfu 

Sen-Žermēnu, šo Baltās Brālības sūtni. Bet pat ja Pats Kristus pašreiz ierastos mūsu 

vidū, tad arī Viņam neietu secen ieslodzījums cietumā, vai ļaunākā gadījumā 

Linčtiesa. Pārlasiet Dostojevska Lielo Inkvizītoru. Tādēļ ir jāsaprot, ka Visdižākā 

Individualitāte nevar pašreiz ierasties izlaidīgā pūļa haotiskās domāšanas un vibrāciju 

dēļ. Lielie Valdoņi it visā seko Mērķtiecības likumiem. Tādēļ saprotiet, ka pašreizējā 

cilvēces stāvokļa dēļ Parādīšanās fiziskajā apvalkā pilnīgi neiespējama, un tā būtu 

postoša visai evolūcijai. Dižā Individualitāte, neredzami neredzamā, būs un jau valda 

apstarota un visiem varenās, bet neredzamās Laboratorijas stariem. 
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381. 

Jāiedziļinās Absolūto un viņa sinonīmu – Bezrobežības, Absolūtā Saprāta jeb 

Gudrības, Absolūtās Apziņas un Absolūtās Esības jēdzienu izpratni un pēc tam 

jāuzdod sev jautājums – vai to ir iespējams sasniegt? Tādēļ, kad runā par saplūšanu ar 

Absolūtu, par Kosmisko saplūšanu, tad tas ir jāsaprot visā relativitātē, jo citādi, kas 

gan notiktu ar Bezrobežību! Dievišķīgā Dzirkstele jeb Dievs mūsos (Monāde) sirds 

tiekšanās iedarbībā var tik ļoti uzliesmot, ka, apvienojusies ar izplatījuma uguni, tā ar 

savu gaismu var mūs apskaidrot un parādīt mums visas mūsu uzkrātās garīgās 

bagātības, jeb augstākās enerģijas varenā jūtziņā. Bet šī apskaidrība notiek pilnīgā 

atbilstībā ar mūsu “kausa” uzkrājumu. Tādēļ, ar katru mūsu jaunu pilnveidošanos, ar 

katru cilvēces attīstības augstāku pakāpi, ar katru nākošo mūsu planētas riņķi arī šīs 

apskaidrības būs augstākas un skaistākas un tā Bezrobežībā. 

382. 

Nevar teikt, ka “mūsu zeme vai pat izpaustā Pasaule ir Absolūta pretstats”; citādi 

vajadzēs pieņemt, ka ir kaut kas ārpus Absolūta vai divi Absolūti, kas būtu absurds. 

Tieši Absolūts ietver sevī visu, galīgo un bezgalīgo, visu izpausto un neizpausto, visu 

redzamo un neredzamo utt. Un ja Absolūts ir viss, tad tas nozīmē, ka tas ir ne tikai 

pirmcēlonis, bet arī sekas. Un tālāk par šo visaptverošo jēdzienu cilvēka prāts nav 

spējīgs pacelties. Ja mēs sāksim Absolūtu ierobežot ar saviem priekšstatiem, tad tas 

pārstās būt Absolūts un kļūs ierobežots, tādēļ Absolūts ir neaptverams. Tātad mēs 

varam aptvert tikai šī absolūta dažādos aspektus un izpausmes. Un tā kā mēs esam šī 

Absolūta daļiņas un katra šī Vienotā Veselā daļiņa ietver sevī šī Veselā visu īpašību 

potenciālu, tad mēs pakāpeniski varam sevī atklāt šo potenciālu neskaitāmu 

iemiesojumu un Bezrobežībā aizejošo gadu tūkstošu laikā.  

 


