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246. 

Sirds pilna dziļas pateicības Skolotājam par Viņa neatslābstošo gādību par visiem, kas 

atdevuši sevi kalpošanai vispārības labumam. Tāpēc sargiet veselību – tas ir 

galvenais. Tik daudz vēl ko domāt, un Jūs zināt, cik retas ir to apzinīgo cīnītāju 

rindas, kas cīnās par Gaismu, par Esības (Mācības) pamatiem, un cik liels skaits ir 

tumšo pusē. Protams, kosmiskā taisnība un mērķtiecība nāk palīgā, un patlaban mēs 

esam liecinieki, kā satinas tautu karmas vīstokļi. Pašreiz vairāk kā jebkad vajag sargāt 

katru, kas spēj vadīt daudzās zināšanas nozares, citādi mēs uz ilgu laiku nogrimsim 

tumsā, vēl sliktākā nekā tā dēvētajā barbaru iebrukuma laikā. (Kā pareizi sacījis 

tagadnes angļu slavenais filozofs Bertrands Russells savā pēdējā darbā “Zinātniskais 

Pasaules uzskats” – “Ja 17.gadu simtenī simts cilvēku būtu nonāvēti bērnībā, tad 

tagadnes pasaule neeksistētu”). Pienācis laiks, kad tautām jāsāk apzināties, ka cilvēki, 

kam piemīt sintēzes spēks, psihiskās enerģijas spēks, ir valsts nenovērtējams dārgums. 

Patiešām, tautu labklājības atkarīga no šiem pasaules līdzsvara balstītājiem un 

turētājiem. Var sacīt, ka psihiskās enerģijas nozīmes atskārsme būs pasaules 

evolūcijas jaunas varenas pakāpes iekarojums. 

247. 

Jūsu zināšanai teikšu, ka okulti nepareizi ir sacīt, ka “enerģijas pārvēršas viena otrā”; 

pareizāk būtu definēt, ka enerģijas īpašības var pāriet kopā ar saistītāju elementu, kas 

ir trešā spēka vai jauna ingredienta stimuls, kurš pārvērš vienu izpaustu īpašību kādā 

citā; tā nodibinās izplatījuma enerģiju savstarpējā iedarbība, jo izplatījumā viss 

iedarbojas savstarpēji. Tāpat es jums ieteiktu izlasīt pazīstamā ārsta Piragova “Ārsta 

dienassgrāmatu”. Es pati to neesmu lasījusi, bet savā laikā H.P.Bl. ļoti cildināja viņa 

darbus un izrakstus no tiem citēja savās grāmatās. Viņa bezaizspriedumainais prāts, 

ejot pa zinātnes ceļiem, ieveda to okultisma novadā. 

248. 

Gluži nepamatotas ir Širē ziņas par Ramu indusu episkās poēmas Ramajana varoni. 

Rama – vēsturiskais senās Ariavartas iedzimtais, Aiodhja zemes valdnieks un nekad 

viņš nav atstājis Indiju. Āriskie indusi jau labu laiku pirms Rama atnāca no 

Visdusāzijas stepēm un caur Afganu nonāca Indijas ielejās. Rama nekad nav bijis 

druids un viņam nav nekāda sakara ar ķeltiem. 

Ārietis Rama cīnījās ar atlantu pēctečiem no Lankas salas, un viņa sabiedrotie bija 

kareivīgas dravidu ciltis, pie kurām bija stipri attīstīta pērtiķu godāšana. Šī godāšana 

bija senās zināšanas atliekas par pērtiķu izcelšanos no cilvēka. Tautas jaunradē šī 

zināšana savijās ar fantāziju, un Hanumans, dravidu vadonis, ieguva pērtiķa veidu. 

Tāpēc ieteicu lielu piesardzību, smeļot ziņas no Širē darbiem. Viņa grāmatas var 

noderēt kā stimuls daudzām atziņām, bet pēc tam vajag izpazīt un atmest cilvēka 

fantāzijas izpušķojumus, kuru skaistums nobāl varenās īstenības priekšā. Tāpat arī 

Mozus nebija ēģiptietis, bet ebrejs un viņš nevarēja būt sievietes ienaidnieks, jo bija 

svaidītais. 
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249. 

Priecājos, ka esat nodomājuši pievērst uzmanību psihiskajai enerģijai un domas 

spēkam. Šis jautājums pašreiz visbūtiskākais. Ir nepieciešams modināt cilvēku 

apziņas pareizi novērtēt domas nozīmi. Tāpēc savāciet pēc iespējas vairāk praktisko 

sasniegumu materiālu domu raidīšanas nozarē. 

250. 

Tā arī teika par Vienkopu Ciānas kalnā jāattiecina uz Varenās Brālības novietni 

Smalkajā Pasaulē. “Brālības” II daļā sacīts: “Mums ir veseli cietokšņi smalkajā 

pasaulē.” Jums jau ir zināmi to nosaukumi. Jau esat dzirdējuši par brīnišķo koku un 

celtnēm, ko radījusi doma. Šis apstāklis sevišķi skaidri apzinās, lai nonāktu Dokindā. 

Šaubu neierobežotā doma novedīs Mūsu pārzemes Svētmītnē.” 


