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249. 

Dižais laikmets, kas tuvojas, cieši saistīts ar sievietes atdzimšanu. Kā agrākajos 

cilvēces labākajos laika posmos, tā nākamībā atkal ir jādod sievietei vieta pie dzīves 

stūres, vieta – līdzās vīrietim, viņas mūžīgajam līdzgaitniekam un līdzstrādniekam. Jo 

viss Kosmosa varenums sastāv no divām Sākotnēm. Esamības pamati balstās uz divu 

Sākotņu līdzvērtību. Vai iespējams vienu no tām pazemināt?! 

Visas pārdzīvojamās un gaidāmās nelaimes, un kosmiskās kataklizmas ievērojamā 

mērā ir sievietes paverdzināšanas un pazemošanas sekas. Tikumības šausmīgā 

pagrimuma slimību un dažu tautu degradācijas pamatā ir sievietes verdziskā atkarība. 

Sievietei atņemta iespēja pilnā mērā izmantot cilvēces lielāko priekšrocību iesaistīties 

radošas domas un jauncelsmes darbā. Sievietei atņemta ne tikai tiesību vienlīdzība, 

bet daudzās zemēs arī izglītības vienlīdzība ar vīrieti. Viņa netiek pielaista pie savu 

spēju izpausmes, pie sabiedriskās un valsts dzīves celšanas, lai gan pie kosmiskā 

likuma un taisnības viņa ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Bet sieviete – verdzene var 

dot pasaulei tikai vergus. Parunai – izcilai mātei ir arī izcils dēls – ir dziļš kosmisks 

pamatojums. Jo dēls bieži vairāk manto no mātes un otrādi – meitas ir tēva spēku 

mantinieces. Diža ir kosmiskā taisnība! Pazemojot sievieti, vīrietis pazemojis sevi! 

Šeit arī jāmeklē izskaidrojums vīrieša ģēnija nabadzīgajai izpausmei mūsdienās. 

Vai būtu iespējamas visas pašreiz notiekošās šausmas un noziegumi, ja abas sākotnes 

būtu līdzsvarotas? Sievietes rokās atrodas cilvēces un planētas glābiņš. Sievietei 

jāapzinās sava nozīme, sava Pasaules Mātes lielā misija un jāsagatavojas atbildībai 

par cilvēces likteņiem. Mātei – dzīvības devējai ir tiesības parūpēties par savu bērnu 

likteni. Sievietes – mātes balsij ir jāatskan kopā ar cilvēces likteņu lēmēju balsīm. Kas 

cits, ja ne māte dod bērna tieksmēm un spējām vajadzīgo virzienu, sliecību un 

kvalitāti. Bet māte, kurai atņemta domas kultūra, šis cilvēces esamības vairogs, var 

veicināt tikai zemāko cilvēcisko kaislību attīstību. 

Sieviete, kura pilnīgi apzinoties savu atbildību tiecas pēc zināšanām un skaistuma, 

augstu pacels tikumības un visas dzīves līmeni. Tad nebūs vietas pretīgiem 

netikumiem, kas ved uz veselu tautu deģenerāciju un iznīcību! 

Bet, tiecoties uz izglītību un zināšanu, sievietei jāatceras, ka visas izglītības iestādes ir 

tikai pakāpes augstākas zināšanas un augstākas kultūras apgūšanai. Patiesa domas 

kultūra aug no gara un sirds kultūras. Tikai tāds savienojums dod to lielo Sintēzi, bez 

kuras nav iespējams atvērt visu cilvēka dzīves diženumu, daudzveidību un zīmējuma 

komplicētību tās kosmiskajā bezrobežīgajā pilnveidošanā. Tādēļ, tiecoties uz 

zināšanām, lai viņa neaizmirst Gaismas Avotu un tos Gara Vadoņus, tos lielos Prātus, 

kas radījuši cilvēces apziņu. Tuvojoties šim Avotam, pievēršoties šim Vadošajam 

Sintēziskajam Sākumam, cilvēce atradīs patiesās evolūcijas ceļu. 

Lai tieši sieviete iepazīst un pasludina šo Vadošo Sākumu, jo no laika gala viņai ir 

dots pavediens divu pasauļu – redzamās un neredzamās sasaistīšanai. Sievietei lemts 

izpaust noslēpumainās dzīvības enerģijas varenību. Gaidāmais laikmets nes pasaulei 
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izpratni par šīs lielās vissākotnējās enerģijas vareno spēku, kas izpauž savas augstākās 

kādības cilvēces ģēnija nemirstīgajos darbos. 

Rietumu sieviete jau atmodusies savu spēku apziņai, un tās ieguldījumi kultūrā jau 

acīmredzami, bet vairumam tiekšanās pēc tiesību līdzsvarošanas sākumā parasti 

izpaužas atdarināšanā. Tomēr ne jau atdarināšanā, bet savā individuālajā, 

neatkārtojamā izteiksmē slēpjas līdzsvara un harmonijas skaistums. Vai tad mēs 

gribētu, lai vīrietis zaudētu savu vīrišķības skaistumu? Tāpat arī vīrietim, kuram nav 

svešas skaistuma jūtas, ir nepatīkami redzēt viņa īpašību atdarināšanu un sacenšanos 

tikumu izlaidībā. Atdarināšana vienmēr sākas ar visvieglāk sasniedzamo. Cerēsim, ka 

šo pirmo pakāpi ātri izskaudīs un sieviete padziļinot savas Lielās Mātes – Dabas 

izzināšanu, atradīs savas radošās izteiksmes neatkārtojamu diženumu. 

Kosmoss, izpaužot likuma vienību, ir neatkārtojams savā daudzveidībā. Kādēļ gan 

cilvēce tiecas tikai uz vienmuļību visā un visur, pie tam pārkāpjot galveno likuma 

vienību? 

Redzamības vienmuļība, dzīves vienmuļība un par visu vairāk sargātā domu 

vienmuļība. Aizmirstot, ka parādību vienmuļība noved pie sastinguma un nāves. 

Dzīve un tās spēks pastāv mūžīgā formu maiņā. Šo dzīvinošo principu nepieciešams 

piemērot visām mūsu dzīves izpausmēm. Sapulcēsim visu laiku un tautu 

visskaistākos, varonīgākos tēlus un radošā tieksmē uz pilnveidošanu, īstenosim viņu 

īpašības un sasniegumus mūsu laika garā; tikai tāds atdarinājums dos pareizu pamatu 

tālākajam virzienam uz priekšu. 

Nobeigšu savu aicinājumu sievietei, ar lapaspusi no grāmatas – “Dzīves Mācība.”- 

“Kad tautas sāka virzīties uz nelīdzsvarotību, tad apstiprinājās pašiznīcināšanās 

princips – un pretdarbību pašiznīcināšanai var nodibināt tikai ar līdzsvaru. Cilvēce 

nenovērtē radīšanas principu un līdz ar to grauj Esamības pamatus. Jā, pēc Kosmiskā 

Magnēta likuma eksistē zemākā pakļaušanās augstākajam, tad tās skar tikai tās 

enerģijas, kurām pēc savas būtības jātransmutējas. Bet kad Sākotnes ir aicinātas 

dzīvai radīšanai bez pašiznīcināšanās nevar nobīdīt pie malas kādu no Sākotnēm. Kad 

cilvēce izpratīs šo divu sākotņu nozīmi, tad viņa apzinīgi attīstīsies. Visi principi, 

kuriem nav šo divu Sākotņu, var pastiprināt nelīdzsvarotību. Cilvēcei jāparāda 

Kosmiskā Magnēta likuma izpratne. Evolūcijas ķēdē var panākt lielu pavirzīšanos uz 

priekšu, apzinoties šīs divas Sākotnes kā Esamības pamatu.” 

Tik vienkārša patiesība līdz šim laikam neatrod vietu cilvēces apziņā! Mūsu mācītiem 

biologiem, ķīmiķiem, fiziķiem, šķiet, bija jāzin šī patiesība par divu sākotņu jeb 

polaritāšu lielo nozīmi, bet viņi klusē. Un šo patiesību tās tuvākajā, vissvētākajā un 

dzīvei nozīmīgākajā pielietošanā mīda kājām lielais egoisms, un visā tiek apliecinātas 

stiprā tiesības. Nelaime tā, ka cilvēka saprāts ir zaudējis sakarus ar savu avotu – 

Kosma Saprātu. Cilvēks, būdams Kosma daļa, neredz savu solidaritāti, savu vienību 

un Kosmu. Un dabas parādību vērošana nerada viņā analoģijas. Lai gan tikai šajos 

novērojumos un pretnostatījumos ar cilvēka būtību ir jāmeklē atslēga uz visiem 
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Esamības Noslēpumiem un tātad arī uz daudzu dzīves problēmu atrisinājumiem. 

Cilvēki kā papagaiļi atkārto seno iemīļoto formulu – “makrokosms ir mikrokosms!” 

Cik daudz tiek runāts, cik daudz atkārtots, nepievēršot vērību teiktā jēgai! Uzspiestās 

dogmas, cilvēku likumi, dzīves standarts ir atradinājuši cilvēci no domāšanas procesa 

un padarījuši to, ar retiem izņēmumiem, par automātu, kas atkārto iemācītās 

pieņemtās formulas. Kad gan radīsies iespēja atbrīvot cilvēka domu? Visi skandina 

par dažādām brīvībām, bet vispretējākās nometnes baidās no viena un tā paša zvēra – 

domas brīvības! 

Tādēļ sievietei jāaizstāv ne tikai savas tiesības, bet arī visas cilvēces domas brīvība! 

Tādēļ domāsim visplašākām, visgaišākām domām! Pateicoties domāšanas spēju 

attīstībai lieliski izaugs mūsu iespējas. Teikts, - “valstība nepastāv ne valdnieku 

kroņos, nedz pūļos, bet kosmiskā plašuma idejās.” 

“Radīsim savas pilsētas, savas zemes un savas planētas”! Bet lai šīs domas būtu sirds 

radītas, jo tikai sirds radītas domas dzīvo. Sirds ir vislielākais Kosmiskais Megnēts. 

Sirds pievelk visas kosmiskās enerģijas, sirds asimilē visas enerģijas, kas uz to tiecas. 

Sirds izpauž visas tiekšanās dzīvē. Izplatījuma uguns tiecas uz sirdi un šajā principā 

slēpjas viss kosmiskais process. Tādēļ kosmoss var dzīvot sirds pievilksmē. Tikai tās 

enerģijas, kas pamatotas uz sirds pievilksmi, var dzīvot. Tā bezrobežīgi sirds kaļ 

dzīves ķēdi.” 

Vai esat ieklausījušies savā sirdī? Vai tā dreb ritmā ar Pilnveidoto Sirdi, kura ietver 

jūs visus? 

Tā nobeigšu ar sirdi, lai sieviete nostiprinās uz šī visas dzīves pārveidotāja lielā 

simbola un lai tiecas uz visas cilvēces garīgās atdzemdināšanas varoņdarbu. 

Māte – dzīvību dodošā, dzīvību sargājošā, lai kļūst par Māti – Vadošo, Apdāvinātāju 

un visu ietverošo! 

250. 

Smagās pasaules satricinājuma dienās, kad notiek cilvēces šķelšanās un tiek aizmirsti 

visi augstākie Esamības principi, kuri vienīgie veido patieso dzīvi un ved uz Pasaules 

evolūciju – jāpaceļas balsij, kas aicina uz gara atdzimšanu, varoņdarba uguns 

iedegšanu visās dzīves darbībās, un šai balsij ir jābūt sievietes balsij, kas daudzu gadu 

tūkstošu ritējumā iztukšojusi ciešanu un pazemojumu kausu un ar to norūdījusi savu 

garu lielā pacietībā. 

…Sieviete – māte un sieva – vīrieša ģēnija attīstības lieciniece var novērtēt visu lielo 

domas kultūras un zināšanu nozīmi.  

Sieviete – skaistuma iedvesmotāja pazīst visu skaistuma sintēzisko spēku un varu. 

Sieviete – apslēptā spēka un gara zināšanas nesēja, patiesi var kļūt Vadošā. 
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Un tā bez kavēšanās stāsimies pie Jaunās Ēras, Pasaules Mātes Ēras dižā Karoga 

nešanas. Lai katra sieviete paplašina sava pavarda robežas un ietver visas pasaules 

pavardus. Šīs bezgalīgās ugunis nostiprinās un izdaiļos viņas pašas pavardu. 

Zinot, ka aprobežotība noved pie sabrukuma, bet katrs paplašinājums ir radīšana, - ar 

visiem spēkiem centīsimies paplašināt savu apziņu, domu un jūtu izsmalcināšanu, lai 

ar šo radošo uguni aizdegtu mūsu pavardus. 

Apvienošanās pamatā liksim cenšanos pēc patiesas zināšanas, kas nepazīst cilvēciskās 

sašķeltības un ierobežojumus. Bet mums jautās kā sasniegt patiesu zināšanu? Teiksim, 

šī zināšana atrodas jūsu garā, jūsu sirdī, protiet atmodināt to! 

Tiekšanās pēc skaistuma būs atslēga uz to. Šī zināšana pamatojas uz tiekšanos pēc 

Vispārības Labuma. Šī zināšana ir izbārstīta visās Lielajās Mācībās, kas ir dotas 

pasaulei. Tā ir ietverta katrā dabas parādībā. Tikai, aizmirsuši novērot Kosmiskās 

parādības, cilvēki ir pazaudējuši atslēgu uz daudziem Esamības noslēpumiem. Bet 

tieši šie noslēpumi varēja viņiem dot šodien notiekošo satricinājumu un posta cēloņu 

izpratni. Tādēļ, pulcējot gara cīnītājas, virzīsim viņas uz šīs svētās zināšanas 

atmodināšanu sevī. 

Cilvēcei jāapzinās lielais Kosmiskais likums, šis diženuma un divu līdzvērtīgo 

Sākotņu likums, kas ir Esamības pamats. Vienas Sākotnes pārsvars pār otru ir radījis 

nelīdzsvarotību un sabrukumu, kas tagad novērojams visā dzīvē, - Bet lai sieviete, kas 

izpratusi šo likumu, tiecoties pēc savām likumīgajām tiesībām vai Sākotņu 

līdzsvarošanas saglabā visu sievietīgā tēla skaistumu; lai nezaudētu sirds maigumu, 

jūtu smalkumu, pašuzupurēšanās un pacietības vīrišķību. 

Sieviete, apslēptās zināšanas nesēja, var kļūt par aicinošo spēku, aizdedzinot 

nobriedušās dvēseles ar ugunīgo vārdu. Jāprot katrai dot pēc viņas apziņas un, 

netraucējot viņas dabisko un individuālo augšanu, ar uzmanīgiem pieskārieniem 

paplašināt viņas apvārsni uz Dzīves Mācības pamata. Lai katra dvēsele attīstās viņai 

tuvā virzienā un dod veltes pēc savas apziņas līmeņa. Skaistums ir daudzveidībā, bet 

visiem jāsaglabā viens pamats – tiekšanās uz Vispārējo Labumu. Jo Pasaules Mātes 

Karogā ir ierakstīta visplašākā sadarbība. Tādēļ parādīsim lielu iecietību. 

Zelta Kalna māsas, mūsu priekšā bargs, bet skaists laiks – Varoņdarbu laiks, tādēļ 

sūtu jums sirds aicinājumu; apbruņosimies ar liesmainu tiekšanos, vīrišķību un pāri 

visiem šķēršļiem iznesīsim Pasaules Mātes Karogu – Mīlestības, Pašuzupurēšanās un 

Skaistuma Karogu, lai uzvaras stundā to uzspraustu Pasaules Virsotnēs. 

251. 

Laiks ir tik īss un man dažreiz kļūst baigi – vai mēs paspēsim visu izpildīt laikā? 

Jaunā Pasaule nāk, un mums jāsagatavo cilvēku kadri, kas būs spējīgi, kas būs spējīgi 

nostiprināt jaunos jēdzienus. Arī sieviešu atmošanās notiek uz visas planētas. Tālo 

austrumu sieviete jau no mūsu gadsimta 20tiem gadiem cīnās par savām tiesībām. 
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Tāpat mostas Indijas sievietes un, neskatoties uz smagajiem apstākļiem, strādā šajā 

virzienā pilnīgā pašaizliedzībā un sasniedz ievērojamus rezultātus. 

252. 

Gribu apgalvot, ka dzimuma un tautību līdztiesībai ir jābūt vienam no valsts 

galvenajiem pamatiem. Uz pirmo es jau atbildēju, bet varu vēl papildināt. Ja pasaules 

līdzsvars balstās uz divām Sākotnēm, jo tās ir Esības pamats, tad dzimumu līdztiesību 

likums ir kosmisks likums. Tādēļ tikai nejēgas var iebilst pret to. 

Runājot par to tautību līdztiesībām, kuras ietilpst vienā vai otrā valstī, es domāju, ka 

visi valsts pavalstnieki, bez nacionalitātes izķirības pakļauti galvenajiem valsts 

likumiem bez jebkādiem izņēmumiem, priekšrocībām un ierobežojumiem. Protams, 

šajos pamata likumos neietilpst reliģijas jautājums, kā arī citi otrās pakāpes likumi, 

kuriem jāvariējas attiecīgi vietējiem paradumiem un apstākļiem. Pie tam jāievēro 

galvenā likuma īpašība – tieši tā kustīgums. Ja mums jāierobežojas ar likuma mirušu 

burtu, tad labāk pārvākties uz kapsētu. Es nekad neesmu interesējusies par politiku un 

par valstu valdīšanas formām, jo esmu dziļi pārliecināta, ka ne forma svarīga, bet 

būtība, kas to apgaro un padara dzīvu. Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka pie jebkuras 

pārveidošanas nepieciešami vadīties vispirms no veselā saprāta un proti, no vispārības 

labuma un nekādi citi apsvērumi nav cienīgi tādam atbildīgam, es teiktu, tādam 

svētam darbam. Man jāsaka, ka neviens likums mani tā nesatrauc, kā valsts vadītāja 

izvēlēšanas likums, kuru izved neattīstītas masas. Es pietiekami esmu noskatījusies 

šajā viszemākā un noziedzīgākā komēdijā. Pērkamība it kā tiek vajāta, bet 

visatbildīgāko, vissvētāko darbību kā valsts galvas vēlēšanas pieņemts plaši subsidēt 

un pat pieļaut visbrēcošāko uzpirkšanu, nemaz nerunājot par citiem ne mazāk 

pretīgiem paņēmieniem. Tā pirms vēlēšanām lielākajās valsts avīzēs jūs varat redzēt 

iespiestu izvirzītā valsts vadītāja vārdu kā izcilākā noziedznieka vārdu, bet nākošā 

dienā viņa ievēlēšanās gadījumā, tās pašas avīzes pārplūst viņa neparasti augsto 

īpašību cildinājumos. Tā tiek izkropļota masu apziņa. 

Veselīgam saprātam taču vajadzētu apjēgt, ka nesaprātīgās masas, zemu instinktu 

vadītas, nevar būt par tiesnešiem visaugstākajam. Valsts vadītāja izvēlēšanas tiesības 

var piederēt tikai augsti morāliem, tātad kulturāliem un izglītotiem valsts pārstāvjiem. 

Bet par nelaimi masu spēks un pārsvars sevišķi spilgti izpaužas šai laikmetā, kad 

labāko izvēlēto pilnvarnieku vadošā loma kļūst pilnīgi nepieciešama. Ja jebkura no 

valstīm zaudētu kaut vai tūkstoti savu labāko pārstāvju visās zināšanu un darba sfērās, 

tad šī valsts ļoti ātri noslīdētu līdz zemam līmenim. 

Jā, tagad sievietei jābūt gatavai dalīties arī valsts vadīšanas grūtumos. Sievietei, kura 

dāvā dzīvību un liek pirmos audzināšanas pamatus, ir balsstiesības izveidot labākus 

apstākļus šo dzīvību attīstībai. Viņas veselais saprāts un galvenais – sirds norādīs 

daudzus pareizus lēmumus. Ja mēs apskatīsim vēsturiskus faktus un daudzu lielu 

personību patiesas biogrāfijas, tad mēs ieraudzīsim, ka viņu iedvesmu avots un 

galvenais padomdevējs bieži bijusi sieviete. Tā arī senajā Ēģiptē augstas priesterienes 
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6 lapa no 6 lapām 
 

bija hierofantu iedvesmotājas un nodeva viņiem Dievietes pavēles, tādēļ viņas var 

nosaukt par varas nesēju vadītājām. 

Iestājas varenais sievietes laikmets. Tieši sievietei jāizdara divkāršs varoņdarbs – 

jāpaceļ sevi un jāpaceļ savs mūžīgais līdzgaitnieks – vīrietis. Pasaules Mātes zvaigzne 

ir norādījusi dižā Laika iestāšanās termiņu. Visi Svētie Raksti liecina par to, ka 

sieviete satrieks Pūķa galvu. Lai sievietes sirds uzliesmo šajā pašaizliedzīgajā 

varoņdarbā un drosmīgi un bezbailīgi lai viņa paceļ mirdzošo, bet arī satriecošo gara 

šķēpu. 

Nolemtajā stundā aicināsim kvēlošās sirdis un rokas, kas gatavas pacelt Pasaules 

Glābšanas Kausu.  

Lai katra mūsu diena būtu pašaizliedzīgs kalpojums lielajai kustībai. Dižā Māte 

tuvojas! 


