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Viss tas, ko jūs rakstāt par dažādajiem tā saucamajiem okultajiem grupējumiem mūs 

nepārsteidz, bet tikai apstiprina mūsu domas, jo mēs pazīstam citu organizāciju 

bēdīgo stāvokli un cilvēku daba visur ir vienāda. Ļaunums visiem viens un tas pats – 

neiecietība un šausmīga pārākuma apziņa, kas saēd visus pamatus. Daudzu biedrību 

vai ložu priekšsēdētāji vienlīdz pretendē uz savām izņēmuma tiesībām un autoritāti, 

kas attiecas uz Mācību, ko devusi Lielā Baltā Brālība. Pie kam daži vēlas būt arī 

vienīgais kanāls, caur kuru var pievadīt Augsto Mācību. Bet savā domu nabadzībā 

viņi aizmirst, ka Lielā Brālība, kas stāv visas cilvēces evolūcijas sardzē un priekšgalā, 

nevar sevi ierobežot ar vienu vai pat desmit vadiem jeb uztvērējiem, pie tam 

pārejošiem! 

Dažas autoritātes izlasījušas vienu “Agni Jogas” grāmatu, ir saskatījušas tajā lielas 

briesmas un aizliegušas to lasīt saviem sekotājiem. Protams, mēs viņus nepratināsim, 

kur tie saskatījuši šīs briesmas, jo nevienam doto Mācību neuzspiežam. Bet tie, kurus 

šāds nepamatots apgalvojums mulsina, var pajautāt. Ko teiktu šīs pašapstiprinātās 

autoritātes, no kurām viena pat pretendē uz savu piederību pie Saules Hierarhijas, ja 

viņi no mums dzirdētu par ievērojamiem notikumiem un satikšanos un tāpat par 

glabāšanā saņemtajiem slepenajiem dārgumiem? Droši vien, uzskatītu mūs par 

blēžiem un savā “patiesajā un svētajā” sašutumā vienprātībā apvienotos ar visiem 

fanātiķiem un baznīcas liekuļiem un nolādētu mūs uz visiem laikiem! 

Briesmīga ir dažu baznīcas aprindu neiecietība. “Patiesi visgrūtāk ir nomazgāt Kristus 

miesas”, kā to teica viens no Lielajiem Skolotājiem. Galvenais neiecietības iemesls ir 

tumsonība. Bet tā tas turpināties nevar, un jaunā paaudze jau uzstāda jaunas prasības 

garam un Esības problēmām, uz kurām dvēseļu gariem būs jādod atbilde, ja tie 

negribēs redzēt savu norietu. Masu apziņa aug un paplašinās, un to vairs nevar 

iesprostot viduslaiku mūros! Rietumu baznīca arī uztraucas, bet lai galīgi nezaudētu 

savu iespaidu, tā sāk ieklausīties zinātnes slēdzienos un pat Austrumu mācībās. 

Arī pašreiz ir izglītoti cilvēki, kas sevi skaita pat par zinātniekiem dažos novados, kas 

tic, ka Lielās Tiesas Dienā viņi celsies augšā savā fiziskajā ķermenī! Tieši uz šī 

pamata viņi tik ļoti nostājas pret kremāciju. Ar ko izskaidrojama šāda 

pašapdullināšanās, - ar hipnozi vai ar atavismu? 

Laiks saprast, ka pasaulei vajadzīgas atjaunotas dvēseles, kas spējīgas ar ērgļa aci 

saskatīt un saprast, ka pašreizējo notikumu jēga pastāv iekš tā, ka pasaules mērogā 

uzskatāmi tiek pierādīts savu laiku pārdzīvojošo ideju un konstruējumu nederīgums. 

Un starp nedzirdētiem sabrukumiem kā blāzma melnajās, bargajās debesīs dzimst 

jaunas, lielas iecietības un kulturālas vadības idejas. 

Un tomēr pareizticīgo mācītāju vidū mēs pazīstam domājošus un bez 

aizspriedumainus cilvēkus. Tie visi ir bijuši mūsu draugi. Zinu, ka daudzas gaišas 

dvēseles atradīsim arī Jaunajā Pasaulē. Kas attiecas uz masoņu ložām, tad protams, 

starp tām ir arī tīri politiskas un ļoti kaitīgas. Dažās zemēs ar retiem izņēmumiem 
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masoņu kustība ir deģenerējusies un pārvērtusies butaforijā. Šāda visu kādreizējo 

augsti tikumisko un skaisto pasākumu izkropļošanās ir smaga, un Lielie Skolotāji par 

to neizsakāmi skumst. Tāpat ņemiet vērā, ka pašreiz ir nedzirdēti attīstījusies buršana, 

vismelnākā maģija, un tā tas ir gandrīz visur. Bieži pat labi cilvēki aiz savas 

nezināšanas tiek ievilkti šajos melnajos tīklos. Tādēļ Lielie Skolotāji tik ļoti nosoda 

jebkuru maģiju. Melnās ložas ir ļoti darbīgas, tādēļ ir tik svarīgi, lai Gaišie Spēki bez 

kavēšanās savā starpā apvienotos apzinīgā un aktīvā pretdarbībā tumšajiem ļaunuma 

spēkiem. Bet, ak vai! Pašreiz viņu starpā ir mazāk saskaņas nekā starp tumšajiem. Jo 

tos apvieno bailes, un tie iet baiļu dzīti. 

Protams, Gaismas Mācības zaimošana nav sīkums, jo tā ir Svētā Gara zaimošana. Un 

šausmīgs ir šāda zaimotāja liktenis visos plānos. Bet, lai paralizētu zaimotājus, ir 

jāapgaismo klausītāji. Tumsonība ir liela! Par to nākas pārliecināties uz katra soļa. Bet 

tomēr pilnīga nezināšana dažreiz labāka par mazu zināšanu, jo tieši maza zināšana 

rada iedomību un līdz ar to izslēdz jebkuras iespējamības. 

Patiesi, dzīve pilna brīnumiem, ja pieejam visam ar atklātu sirdi un tiekšanos uz 

daiļumu un pilnveidošanos. Un ne jau dažādu mākslīgu meditāciju, koncentrāciju un 

pārējo mehānisko paņēmienu ceļā, bet gan dzīves varoņdarbā. Lūk, šo dzīves 

varoņdarbu visā tā bargajā skaistumā veic N.K. Viņa dzīve ir pilnīga pašatteikšanās 

dzīve. Viņš dzīvo lielā kalpošanā cilvēcei. Nekas viņam nepieder un Viņš pats 

nepieder sev. Liela iecietība ir Viņa daba un tas kā magnēts pievelk visdažādākos 

cilvēkus un pulcē tos ap Viņa vārdu. Skolotāja gudrība ir viņa gudrība. Ja tas būtu 

citādi, vai viņš varētu būt tāds paredzētājs un gūt sekmes viņam uzticētos darbos, 

ņemot vērā milzīgos šķēršļus, kurus ceļ tumšie Kali Jugas beigās, bargi trakojošā 

Armagedona laikā? 

Tagad gribu Jums teikt, ka labi darāt, sargājat Jums uzticēto. Bet no ienaidniekiem 

nav jābaidās, jo neviens cits, kā viņi paši pieraksta Jums visfantastiskākos spēkus un 

iespējas – un sava naida niknumā viņi nekad nepazeminās Jūs un tieši ar to modinās 

un piesaistīs Jums klausītāju uzmanību. Mēs savā ceļā esam sastapuši daudz 

ienaidnieku, bet tie visi ir tikai veicinājuši galējo, un lielo panākumu. Atcerēsimies, 

kas Mācību Grāmatās teikts par apmelošanu. – “Lai apmelotāji pārskata visa viņu 

apmelotā sarakstu. Vai tas nebūs cilvēces attīstības sasniegumu saraksts? Citā vietā 

aprunāšana tiek pielīdzināta mežoņu lāpām, bet nakts pārgājienos katra uguns ir 

derīga. Un tā praksē mēs esam iepazinuši ienaidnieka derīgumu. Tādēļ nobeigšu ar 

slavinājumu ienaidniekiem. 


