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251. 

Atceros raksturīgu gadījumu, kas notika pie mums. Kāds musulmanis lūdza 

Evaņģēliju, lai iepazītos ar kristietības mācību. Izlasījis to, viņš izbrīnījies sacīja – “Es 

vērīgi izlasīju Evaņģēlijus, bet neatradu tajos nekā, kas atbilstu mūsdienu 

kristietībai?” Lūk, tieši tas jāņem vērā tiem, kas vēlas sekot Jēzus Kristus patiesajai 

Mācībai. 

Tāpat jautājiet arī tiem, kas jūtas apvainoti, ka nākamais laikmets nosaukts par 

Maitreijas laikmetu, un nevis par Kristus laikmetu, vai tie vispār izpratuši šo Vārdu 

nozīmi? Ja tie zinātu vairāk, tie neapvainotos. Nākamais laikmets būs zem Triju 

Valdoņu stariem – Maitreijas, Budas un Kristus. Vēlreiz jānožēlo, ka visi, kas 

apvienojas, tik maz pazīst caur HPB dotos pamatus. Bet varbūt daudzi tos nespētu 

sagremot un sāktu zaimot vēl ļaunāk. Atavisms dažos cilvēkos neparasti stiprs. Viņu 

prāts nekādi nevar uzsākt jaunu ceļu, vecas sliedes kavē katru progresu. Bet viņi to 

nenomana. Bet piesardzīgi uzliktās mūžu aizsargbrilles, visādu dogmu un aizliegumu 

veidā, atradinājušas no pašiem apvāršņiem. Lūk, kāpēc evolūcijas process tik lēns, 

kosmiskais līdzsvars traucēts, un cilvēcei jāsamaksā par savu kūtrību ar drausmīgu 

satricinājumu un revolūciju pārdzīvojumiem. 

252. 

Cik daudz gan posta atnes priekšlaicīgi pavēstījumi! Bet to var atskārst vienīgi tie, kas 

labi apguvuši cēlonības un seku likumu un spēj apjaust, kādas sekas var radīt viens 

vai otrs cēlonis. Šī iemesla dēļ arī man jāatturas un jāatstāj daļa jautājumu bez 

atbildes. Vai gan vispārīgā apjukuma un tumšo uzbrukumu pastiprināšanās laikā 

iespējams kaut ko ezotērisku jeb svētnoslēpto uzticēt papīram, kas iet caur tik daudz 

rokām. Daudz ko sagrozīs un iztulkos ļaunprātīgi. 

Kad sensenos laikos Gaismas Mācības tika sniegtas mutvārdos vai arī miglainos 

simbolos, tad šādā faktā slēpās vislielākā mērķtiecība un samērība. Bet vai arī mūsu 

laikos ir daudz tādu, kas izprot pat vienkāršu vārdu jēgu? Šādas neizpratnes un pat 

ļaunprātīga iztulkojuma piemērs ir tikko saņemtais vienas Dzīvās Ētikas grāmatas 

apskats. Lasīju to un brīnījos! Uzsākt polemiku, protams, nav mans nolūks, bet jāsaka, 

ka izsacītās paviršās domas, diemžēl, ir ne vien vienkārši primitīvas, bet jau robežojas 

ar ļaunas gara tumsības pašapmānīšanos. 

Tā oponētājs nesaprot, ka gara Mācība jeb Dzīvās Ētikas Mācība ir labākās miesas 

bruņas. Bet pat mūsdienu ārsti, piemēram, franču ārsts un biologs Georgs Lahovskis 

savā darbā “Kā sasniegt nemirstību” zinātnisku pierādījumu ceļā nāk pie slēdziena, ka 

visām ētiskajām mācībām ir tīri bioloģisks pamats. No tā tad arī viņa padoms -  

“Nedusmojieties, neesiet greizsirdīgi, neapskaudiet, īgni neuzbudinieties un esiet labi 

un optimistiski un jūs nodzīvosit līdz lielam vecumam.” Ja būs laiks, došu Jums šī ļoti 

interesantā darba īsu pārskatu, kas tik tuvu piegājis psihes un psihiskās enerģijas 

iespaida nozīmei uz visu cilvēka dzīvi. Amizanti lasīt, kā oponents vairākkārtīgi 

cenšas attaisnot dažus grēciņus, uzveļot par tiem atbildību kārdinātājam. 
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Redzams arī, ka viņš ļoti pieķeras savam astrālajam ķermenim un doma par šķiršanos 

no tā viņam smaga. Bet vienmēr jāņem vērā, ka astrālais ķermenis nepieciešams 

dzīvei fiziskajā plānā, jo tas ir vienotāja tilts, bet, pārejot augstākajā stāvoklī, tas, tāpat 

kā fiziskais ķermenis, jau tiek uzskatīts par atkritumiem. Fiziskais ķermenis mums ir 

nepieciešams, bet tālākajā evolūcijā to nomainīs sabiezināts astrāls. Arī astrālais 

ķermenis vajadzīgs sevišķiem uzdevumiem sakarā ar fizisko pasauli, tāpēc daži Lielie 

Skolotāji patur šo ķermeni. 

Bet tieši Lielajam Skolotājam ir pamats astrālo ķermeni nosaukt par lieku atmeslu. 

Jau fiziskās dzīves laikā visiem spēkiem jāapvalda astrālais ķermenis un jāpievērš 

visa uzmanība mentālā ķermeņa attīstībai. Lielie Skolotāji augsti vērtē savu mācekļu 

darbībās nevis rupjajā astrālajā, bet smalkajā ķermenī. Arī Mācībā sacīts, ka, 

attīstoties garīgi, cilvēka uzturēšanās astrālajā pasaulē var robežoties ar 40 dienām. 

Nepiekrītot – “ka pasaules evolūcijas ceļu veic nevis zemākie slāņi, bet Augstāko 

Slāņu kooperācija”, mūsu pretinieks kā redzams, noliedz Vadošā sākotni Kosmā. 

Jājautā, kā tad viņš var pieņemt Kristus vai “Visu piedēvēja” Dieva Kunga sākotni? 

Vai tad Kristus nav Augstāko Plānu kooperācija? 

Uz viņa iedomīgajiem vārdiem, ka M. vajag dot nevis sava dārza lapas, bet arī labus 

augļu kokus ar sulīgiem augļiem”, var atbildēt, ka jau pirmajā grāmatā Skolotājs 

viņam ir atbildējis: “Valdniek, kādēļ neuztici man salasīt visus Tava dārza augļus?” 

“Bet kur gan tavi grozi?” 

“Valdniek, kāpēc neizlej uz mani Tavas Svētības strautus? – “Bet kur gan tavas 

krūzes?” 

“Valdniek, kāpēc čukstu vietā nesaki pērkona balsī Tavu patiesību?” – “Bet kur ir 

ausis? Un pie tam pērkonā labāk klausīties kalnos.” Šeit liksim punktu.  


