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267. 

Augstākais Likums vienmēr ir bijis un būs – nevis daudzums, bet gan kvalitāte. 

Apslēptais tiek uzticēts visu uzticamākajiem, kas pārbaudīti gadu tūkstošu laikā. 

Daudz seju mums atklājas, jo cilvēku pazīšana ir pats galvenais. Šī cilvēku pazīšana ir 

pārbaudes akmens tiem, kas iet lielo kalpošanas ceļu cilvēces labā. Īstenības un 

cilvēku pazīšana ir pirmā prasība un noteikums patiesas māceklības ceļā. Tā, 

atrodoties uz zināmas garīgas attīstības pakāpes, var okulti redzēt mums apkārt esošo 

un tuvojošos cilvēku gara skulptūru. Neiegūstot šo īpašību, nevar tuvoties. Jo kā gan 

var kaut ko uzticēt māceklim, kurš neprot atšķirt gaismu no tumsas un draugu no 

nodevēja? Šāda neattīstība var sagraut visus pasākumus. Protams, šajā pazīšanā ļoti 

palīdz jūtziņa. Bet vai daudziem tā ir? Ja šī ir reta kādība un to eonu rezultāts, kas 

noieti nenogurstošā tieksmē uz Zināšanām, uz Gaismu. Bet vai salasīsies kaut simts 

tādu laimīgo, - nezinu? Sen ir teikts, ka patiesi zinošo garu nav vairāk par simtu uz 

visas mūsu planētas. Un tas pie mūsu divbiljonu lielā cilvēku skaita! 

Tas nav pārāk mierinoši arī tiem, kuri apgalvo, ka viņi nekļūdīgi pazīst cilvēkus, ka 

viņiem ir kosmiskā apziņa, ka tie izgājuši svaidījuma augstākās pakāpes utt. Cilvēku 

iedomība ir vistraģiskākā lappuse mūsu cilvēces vēsturē. Un šis traģisms atklāsies 

visā savā spēkā tad, kad cilvēki būs spējīgi ielūkoties planētas vēstures patiesajos 

sasniegumos, tad, kad viņi saskatīs, ka, ja nebūtu bijis nelielās Augstāko Garu grupas 

milzīgās pašuzupurēšanās, kuri iemiesojušies daudzu eonu laikā katras planētas 

vēstures pagrieziena punktā, lai dotu cilvēkos apziņai jaunu impulsu, un tāpat, ja 

nebūtu Viņu nedaudzo mācekļu un tuvinieku pūļu šajā virzienā, tad mūsu cilvēce vēl 

ir šobrīd atrastos hoglodītu stāvoklī. 

Tā ir iespējams izsekot, kā Vislielākās Individualitātes Vienotais Ego ir izpaudies 

veselā Dižo Tēlu rindā. Patiesi, ļoti maz kaut cik nozīmīgu iemiesošanos paliek 

Zemes bērnu daļā! Patiesi, šiem Bothisatvām, kā Viņus sauc Austrumos, mums 

jāpateicas par visu vērtīgo, visu augstāko, visu nepieciešamāko, jo viņi ir piesātinājuši 

mūsu apziņu un līdz ar to pārveidojuši un tālāk virzījuši mūsu dzīvi. 

Minēšu Jums dažus izvilkumus par Bothisatvām no N.Rokotovas grāmatas “Budisma 

pamati”. “Vārds Bothisatva sastāv no diviem jēdzieniem: Bodhi – apskaidrība jeb 

atmošanās un satva – būtība. Kas tad ir šie Bothisatvas? – Budhu mācekļi, kas 

labprātīgi ir atsacījušies no personīgās atbrīvošanās un pēc Skolotāja parauga stājušies 

uz garā, grūtā un ērkšķainā ceļa cilvēces labā. Šādi Bothisatvas parādās uz zemes 

visdažādākos dzīves apstākļos. Fiziski ne ar ko neatšķirdamies no pārējiem cilvēkiem 

un būdami nemainīgi Vispārības labuma principa nesēji… Viņi ir pilnīgi atšķirīgi pēc 

savas psiholoģijas. Ar kādām gan īpašībām ir jābūt apveltītiem Bothisatvām? 

Gautamas Budas mācībā un Bothisatvas Maitreijas mācībā, kas dota Ašangam 4. gs. 

vispirms ir atzīmēta maksimālā enerģijas, drosmes, pacietības, tiekšanās pastāvības un 

bezbailības attīstība. Visa pamats ir enerģija, jo tajā ir visas iespējas. Budhas mūžīgi 

atrodas kustībā, viņiem nav pazīstams nekustīgums; līdzīgi mūžīgajai kustībai 

izplatījumā Uzvarētāju Dēlu darbība izpaužas pasaulēs.” 
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“Spēcīgs, drošs un stingrs savā gaitā, tas neatsakās uzņemties vispārības labuma 

varoņdarba nastu.”… “Bothisatvu trīs prieki – dāvāšanas laime, palīdzēšanas laime un 

mūžīgās izzināšanas laime. Pacietība vienmēr iet visā un visur. Buddu Dēli, 

Uzvarētāju Dēli, Bothisatvas savā darbīgajā līdzcietībā ir – Mātes visam esošajam 

(Matrajana Sutra).” 

Vai gan šie Bodhisatvas ir tā simta priekšgalā, kas izkaisīts pa visu mūsu planētu? Bet 

šo Bothisatvu liktenis ir smags, jo neviens nav panesis un nepanes tik daudz 

apmelojumu un vajāšanu kā tieši šie patiesie cilvēku dzimuma Glābēji. No viņiem ir 

nākuši visi lielo valstu, reliģiju un filozofiju Dibinātāji, lielākais vairums alķīmiķu un 

atsevišķi svētie, bet nemeklējiet tos starp šaurajiem dogmātiķiem. Viņi ir dzīvās sirds 

reliģijas, bet ne verdzinošo dogmu dibinātāji. Viņi ir Dibinātāji un reliģiju ugunīgie 

šķīstītāji. 

Jūs jautājat par tiem, kas noliedz Gaismas Hierarhiju. Indijā skolotāju, kurš atsakās no 

pēctecības, no Hierarhijas sākotnes, uzskata par koku bez saknēm, un tādā skolotājā 

neviens  neklausās. 

Jūs varat teikt saviem jautātājiem, ka patiesā Mācība nekad nenoliedz pamatus, t.i., 

vissenāko Pasludināšanu, un šie pamati ir apstiprināti Dižās Hierarhijas godināšanai. 

Bez saites ar Gaismas Hierarhiju mūsu liktenis ir līdzīgs kaķēna liktenim trakojošā 

jūrā. Kas gan var eksistēt bez vadošā Jēdziena? Jo Hierarhijas jēdziens ir kosmiskais 

likums un izpratne. Viss Visums ir piesātināts, eksistē un turās tikai uz šīs Sākotnes. 

Tādēļ katra mācība, kas noliedz šo Sākotni, ir viltus mācība. 

Kas attiecas uz svaidīšanām, teikšu – dzīvē eksistē daudz svaidīšanas pakāpju un 

katrs, kura apziņa ir augstāka par viņa kaimiņa apziņu, ir jau kādu svaidījumu 

saņēmis. Tāpat ļoti lūdzu Jūs, šķirot Baltos Brāļus  - Himalaju Vienkopas Locekļus un 

vienkārši baltos brāļus – cilvēkus, kuri pievienojušies Gaismas mācībai. 

Vairums Balto Brāļu pašreiz atrodas sabiezinātos smalkos ķermeņos. Un Tie no 

Viņiem, kuri vēl ir fiziskos ķermeņos, pašreiz ir sapulcējušies savā galvenajā 

Cietoksnī. Visi Tibetas Ašrami, kas slēpti neizejamās aizās, arī ir slēgti. Zemes 

atmosfēras briesmīgais sabrukums neveicina Lielo Skolotāju parādīšanos cilvēku 

vidū. Un pie tam Viņu darbs pašreiz neprasa ķermenisku izpausmi. Tādu jēdzienus kā 

Svaidītais Adepts, Baltais Brālis cilvēki šausmīgi profanē! Lai gan vajadzētu 

atcerēties Skolotāja K.H. vārdus: “Adepts ir veselas meklētāju paaudžu rindas retākais 

zieds.” Un cik daudzkārt, tieši šis retākais zieds ir dzimis to pašu pašaizliedzīgo 

Varoņu vidū! Tādēļ parādīsim arī šeit augstāko iejūtību un neprofanēsim visdižākos 

jēdzienus. Jo ir neiespējami pat iedomāties visu Gaismas Hierarhijas Arhatu dižumu! 

Tas neietveras mūsu aprobežotajā domāšanā un iztēlē. Tikai sirds trīsas liecina par to 

gara līksmi, kuru sajūt padevīgais māceklis, tuvojoties Gaismas Skolotāja staram! 


