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262. 

Kurš pazemina un izkropļo Skolotāja gribu, tas sevi sagrauj. Kas pazemina savu 

Guru, līdzinās cilvēkam, kas cenšas nocirst zaru uz kura pats sēd. Jo lielāks Guru, jo 

lielāki esam mēs paši, bet arī šī vienkāršā patiesība ar grūtībām ietveras cilvēku 

apziņā. Visa cilvēces vēsture liecina par to, ka visām lielām vēsturiskām personībām, 

vadoņiem un filozofiem, visiem ir bijuši savi Guru, kuru vadībā viņi kļuvuši par gara 

un dzīves varoņdarba milžiem. 

Top grāmata “Hierarhija”, jo tieši tagad šo nepārkāpjamo kosmisko likumu tā noliedz. 

Tieši pašreiz cilvēcei ir nepieciešami apzināties šo likumu. Hierarhijas likums ir 

vadošais likums, patiesi – dzīvību dodošais likums, tādēļ mums jāpiesātina visa mūsu 

apziņa ar tā izpratni, jo gribam izaugt un dot savu devuma tiesu cilvēces labumam. 

Hierarhijas ķēdes likums ir visnesatricināmākais, un Baltā Brālība to stingri ievēro. 

Neviens nevar pārkāpt tuvākajam posmam, jo šis posms ir kalts ar ilgstošu augšanu un 

tūkstošgadīgiem uzkrājumiem. Tādēļ cieši turēsimies pie mums tuvākā posma, lai no 

tā neatrautos un nepazaudētu visu ķēdi. Cik daudz skaistuma ir uzticības un atzinības 

izpaušanā Guru! Mācībā teikts, ka uzticības un atzinības liesmas pārākas par citu 

devumu ugunīm. Bet diemžēl, tieši šīs divas īpašības ir tik retas starp zemes 

iemītniekiem. Jo tikai šīs divas īpašības radījušas gara un gribas milžus. Gars, kas 

apveltīts ar spīdošu talantu, bet kuram nav šo īpašību, nekad netiks tuvāk par zināmu 

robežu. 

Derīgi atzīmēt visu, kas tiek teikts Mācības grāmatās par savstarpējām Skolotāja un 

skolnieka attiecībām. Teikts, ka Skolotāja godināšana norāda Mācības izpratni. Bet 

skolnieks, kam šķiet smaga Skolotāja vadība, aizver sev pieeju. Mācība nav atrauta no 

dzīves, bet dod vispraktiskākos un visnoderīgākos padomus dzīvei. Tādēļ par 

Hierarhiju teikto glabāsim sirdīs un sekosim savu domu tīrībai, jo nodomu tīrība 

līdzinās ozonam. 

263. 

Visi norādījumi ir pilni rūpēm par apziņas paplašināšanu. Esiet modri, sasprindziniet 

visu vērību, jo ienaidnieks ir iekļuvis namā, uzvilcis draudzības ietērpu! Ciešāk 

saslēdziet savas rindas un uzmanīgi sekojiet mēģinājumiem jūs sašķelt! Glaimu un 

godkāres uzpūšanas ceļš ir visdrošākais, jo kam gan nepatīk dzirdēt kaut ko labu par 

sevi? Uz šīs visiem kopējās vājās stīdziņas tumšie arī spēlēs. Uzpūšot godkāri, viņi 

nemanāmi sāks pazemot Visaugstāko, kas mums ir un ar ko mēs turamies. Esiet 

nomodā! 

264. 

Jūs apgalvojat, ka piederat pie to cilvēku Tipa, kurus sauc par “vienmīlētājiem”. Tā, 

bez šaubām, ir katra nopietna mācekļa pirmā īpašība, bet lai sasniegtu patiesus 

panākumus, ir nepieciešami, lai šī vienmīlestība attiektos galvenokārt uz Skolotāju. Ir 

vairāki Lielās Brālības Skolotāji, kas pieņem mācekļus un vada tos, un katram, kas 
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iestājas mācekļa pakāpē, bet nevis studē grāmatu okultismu, ir pilnīgi nepieciešami 

bez atkāpšanās savas sirds dziļumos izlemt, kurš no Lielās Brālības Skolotājiem 

viņam tuvāks, un pēc tam atdot sevi pilnīgi bez jebkādiem ierobežojumiem un 

noteikumiem šai Augstākajai Vadībai. Bet ļoti bieži ir gadījumi, kad cilvēks, kas 

tiecas un ir aicināts, bet ar savu vēlēšanos pēc tūlītējas tuvošanās un vēl lielākām 

zināšanām, metas meklēt citas mācības un citu Lielo Skolotāju, un sevis pārdalīšanā 

un pat sabrukumā zaudē savu vietu augšupejas kāpnēs. Atcerieties visu, kas teikts 

Mācībā par Skolotāja izvēli! 

Jā, ļoti bīstami pirmajā laikā mētāties. Neaizmirstiet par pārbaudes un ķermeņa 

sagatavošanas gadiem, caur kuriem nenovēršami jāiziet visiem, kas nostājušies uz 

kalpošanas ceļa un kuriem pakļauti pat ļoti lieli gari. Protams, viss teiktais neattiecas 

uz grāmatu okultistiem, bet kā es saprotu, Jūs vēlētos tikt uzņemti mācekļa skaitā, jo 

Jūs runājāt par savu vienīgo vēlēšanos sastapties ar Skolotāju un strādāt Viņa Vadībā. 

Protams, es vēl neesmu sastapusi tādu cilvēku, kurš pat tikai pavirši iepazinies ar 

Mācību (un tieši tādi vispirms vēlas iekļūt Lielajā Brālībā), nevēlētos galvenokārt 

sastapties ar Skolotāju un, nometot visas zemes nastas, aiziet Viņa Vienkopā; pie 

kam, pilnīgi nestādoties sev priekšā, vai viņa fiziskais ķermenis būs spējīgs izturēt to 

milzīgo atmosfēras saspringtību, kas aptver šo cietoksni. Bet jāatceras, ka organisma 

un nervu centru transmutācijai jānotiek šeit uz Zemes starp gara cīņām, starp visām 

dzīves nastām un grūtībām, starp visiem uztraucošiem ikdienas sīkumiem. Tikai šī 

cīnīšanās izsauc vajadzīgās enerģijas, lai pārveidotu un izskaustu visus mūsu garu 

apgrūtinošos paradumus un saites. Tieši Zemes dzīve ir tā šķīstītava, kuru neizejot, 

nav iespējams nokļūt Paradīzē (Brālībā). Apgrūtināto auru augsto enerģiju ugunis 

apdedzinās. Brālības Vienkopa ir pārāk tāla no Zemes apstākļiem, lai kļūtu par 

pārbaudes akmeni. 


