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240. 

Mācībā ir teikts, ka katrā alķīmiķa retortē baznīcas kalpi saskatīja velna ragus! Un 

pašreiz tie Gaismas Mācības grāmatās saskata Antikrista zīmes. Patiesi, katrs saskata 

savu personīgo atspoguļojumu. 

Tādēļ atvērsim un iztīrīsim savu apziņu, iegūstot lielākas zināšanas. Protams, nelaime 

tā, ka pie mums viss gaismu nesošais ir apkrauts baznīcas lāstiem. Tādēļ arī mūsu 

dižajai tautietei Gaismu vajadzēja nest Amerikā un Eiropā, jo krievu sabiedrības 

apziņa vēl nebija nobriedusi. 

Grāmatās minētā Pasaules valdība ir Lielā Gaismas Hierarhija, un mums kristiešiem, 

kas esam savu reliģiju aizņēmušies no ebrejiem, protams, tās ir Jēkaba kāpnes, kas 

tiek minētas “M.D.L.” otrajā grāmatā. Austrumiem tā ir Lielā Šambala vai Šabistana, 

vai arī Meru Kalns, ir arī citi apzīmējumi, jo tie variējās atbilstoši tautai un zemei. 

Par masonu kustību teikšu ka kādreiz tā bija liels un gaišs pasākums, kura priekšgalā 

ne reti atradās lieli Gari, un, protams, šī kustība tika cietsirdīgi vajāta no baznīcas 

pārstāvju puses, 

Bet tāpat kā baznīca ir novirzījusies no tīrās Kristus Mācības, tāpat arī masoni pašreiz 

ir attālinājušies no saviem kādreizējiem augstajiem ideāliem. Kā vienā tā otrā 

gadījumā, ar retiem izņēmumiem, ir palikušas tikai čaulas, mirušas dogmas un rituāli. 

Tādēļ šī pagrimuma vietā ir jānāk pirmo kristiešu atdzimušajai baznīcai šķīstās 

Kristus Mācības Gaismā. Ir jānotiek Kristus Mācības attīrīšanai. 

Varētu pajautāt baznīcu vadītājiem, kādēļ viņu gaišās Mācības pārstāvji, pieļauj arī 

savstarpējas nonievāšanas un nesaderību? Viens noliedz otru. Un kam gan citam, ja ne 

viņiem, vajadzētu pašreiz apvienoties un parādīt lielo apgaismību, es teiktu, planetāru 

apgaismību un tad no šejienes nāktu arī lielā iecietība, kas ietver sevī 

visdaudzveidīgākos Visvarenās, Visredzošās, Visuresošās, Visuzinošās Dzīvības 

aspektus un izpausmes, kas neatstumtu nevienu pasauli, nevienu cilvēku, nevienu 

parādību. 

Jūs jautājat, kā saprast –“Atej nost, Liesmainais…Kādēļ novērs Savu Liesmojošo 

Seju?...” Šos vārdus tieši var piemērot Jūsu minētajiem gadījumiem. Vai tad šie ļaudis 

nebaidās Tā liesmainības, Kas atnes Gaismu? Vai tad viņi nenosaka: “Atkāpies, 

Liesmainais, nostājies priekšā Debesu Vārtiem!” Un tālāk, Liesmainā Vēstneša 

atbilde: “Mans skats tev dara sāpes, tavi spārni vēl nav atbrīvoti” – jo smagi ir 

māņticības un aizspriedumu pinekļi – šie tumsonības radījumi, kas sapin gara spārnus. 

Baisi ir dvēselei, kas nejauš Gaismas ceļu, kas nespēj orientēties apkārt esošajā mēslā. 

Jo, - “zināšanas nenāk drīzi, ja gars ir satraukts.” Ir daudz tādu sirgstošu dvēseļu. Un 

neviens tām nevar palīdzēt, jo atspirgšanai jānāk no sirds un dvēseles dzīlēm. Bet lai 

pēdējo reizi tās izlasa Mācības Grāmatās par nodevību un zaimošanu un pēc tam lai 

iet savu ceļu. 
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Protams, gaismas veidojumi norāda uz dažu centru sākotnējām izpausmēm. Tiek dots 

padoms – būt ļoti uzmanīgai: maza, īsa pranajama bez elpas aizturēšanas nevar kaitēt, 

bet nevis tā, kā to dara daži, kas iepazinušies ar dažādu pseido jogu grāmatām, pie 

kam vēl vingrošanas laikā; tas var negaidīti novest pie bēdīgiem rezultātiem! Tādēļ 

ļoti Jūs lūdzu, esiet piesardzīgi. Es nekad neesmu izdarījusi nekādus vingrinājumus, 

pat ne vienkāršu pranajamu. Patiesību sakot man ir instinktīvs pretīgums pret visām 

mākslīgām varmācībām tur, kur mēs pieskaramies svētākajām sirds ugunīm. Jo 

pastiprināta pranajama attīsta zemāko psihismu, šos divus īstās, garīgās attīstības 

antipodus. 

Tādēļ nepārspīlējiet pranajamas nozīmi. Elpošanas zinātnei, ar kuru nodarbojas 

Hatha-joga, ir maz kopēja ar pranajamu. Hatha-jogi ir nodarbināti ar plaušu dzīvīgās 

elpošanas kontroli, bet senie Radza-Jogi to izprata kā mentālo elpošanu, jo tikai šīs 

mentālās elpošanas apgūšana noved pie augstākās gaišredzības, trešās acs funkciju 

atjaunošanas un pie īstiem Radža-Jogas sasniegumiem. 

Vienmēr jānorāda uz psihisko parādību kaitīgumu. Tieši senajā Indijā faķīri un mediji 

netika pielaisti tempļu Vissvētākajā vietā. Tāpat arī Ēģiptes hierofanti nepieņēma par 

mācekļiem psihiķus un medijus un pat vairījās no kalpiem – limfatiķiem. 

Garīgais sasniegums pastāv uzkrājumos un jūtziņas attīstībā, par to jau esmu Jums 

rakstījusi, bet šis jautājumus ir tik ļoti svarīgs, ka tas ir vispusīgi jāizskaidro un bieži 

pie tā jāatgriežas. Ir jāsaprot, ka mediumismam nav nekā kopēja ar centru atvēršanos. 

Atcerieties, ka mediumisms tiek pielīdzināts iebraucamai vietai atmiesotajiem 

meļiem. Tāpat arī psihisms stāv tālu no centru ugunīgās transmutācijas. 

Tādēļ tieksimies uz patiesu māceklību un kalpošanu, kas izpaužas dzīves varoņdarbā, 

pašaizliedzīgā vispārības labuma darbā, tad viss nokārtosies īstā laikā bez 

varmācīgiem līdzekļiem, kas varētu uz ilgu laiku aizturēt mūsu īsto garīgo attīstību. 

Sirsnīga tiekšanās uz Lielo Tēlu ir augstāka par visiem fiziskiem vingrinājumiem. 

Pieliksim visas mūsu pūles nevis mākslīgiem vingrinājumiem, bet gan darbīgai 

kalpošanai. Tā Ugunīgajai Sirdij, kas asins sviedros stāv mūžīgajā sardzē un pašreiz 

atrodas Gaišo Spēku Vadībā cīņā pret Tumsu. Jo Armagedons nav vairs tikai tāla 

parādība, bet gan barga un briesmīga tiešamība. Tādēļ ir tik noziedzīgi viss, kas 

veicina šķelšanos. Vai tiešām cilvēki kļuvuši galīgi akli un kurli, ka neredz visus 

draudošos lielās Kaujas Vēstnešus! 


