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288. 

Attiecībā uz Miera Paktu un Miera Karogu Jūs rakstāt, ka daži cilvēki nostāsies pret 

to, jo viņi nesimpatizē pacifistiskām idejām. Bet kādēļ viņi skata tikai vienu karoga 

pusi? Pats Pakts, vispirms runā par Karoga nozīmi kara laikā, kā arī pārējos 

tumsonīgos graušanas gadījumos. Sarkanais Krusts ir labs miera laikā, bet tā galvenā 

nozīme – kara laikā. Tāpat arī Karogs kā aizsargātājs sevišķi vajadzīgs tagad, kad 

valstis atrodas uz bargu notikumu sliekšņa. Visievērojamākās Francijas un Amerikas 

kara autoritātes pirmās ir izteikušās par labu Karoga pieņemšanai. Un jau sākusies 

oficiāla Pakta atzīšana. Tā Panamas republika likusi pamatu un oficiāli atzinusi Miera 

Paktu un Miera Karogu. Un Pan Amerikas Unija, pārņēmusi savās rokās Pakta 

ratifikāciju, cer jau ap 35.gadu nobeigt šo lielo un neatliekamo kulturālo pasākumu ar 

uzvaru. 

Tagad par Kultūras Līgu. Jūs rakstāt, ka esat izlēmuši koncentrēt iecerētās Kultūras 

Līgas darbību pie biedrības, kuras nolikumi atļauj organizēt attiecīgas sekcijas – tas ir 

lieliski, ka tieši pie biedrības būtu kultūras, zinātnes un mākslas grupas. Un man šķiet, 

ja Jūs sāksit šādu grupu organizēšanu, tad tās attīstīsies teicami. Ar laiku no tā var 

izveidoties lieliska skola, kaut kas līdzīgs tautas universitātei un, protams, uz 

pašapmaksāšanās principa. Bet sākt vajag, kā vienmēr, mazos apjomos, pēc iespējām.  

Nekādā ziņā nevajag pārāk savilkt stīgas, tas ir pamata likums. Tāpat iepazīšanos ar 

“Dzīvās Ētikas” Mācību un tās pieņemšanu nedrīkst padarīt par obligātu noteikumu. 

Lai tikai ļaudis nebūtu slikti un galvenais, lai nebūtu nodevēji. Laiks izdarīs savu 

atlasi. Vajag atcerēties, ka kanons “ar tavu Kungu” ir augstāks par kanonu “ar manu 

Kungu”. 

289. 

Viss, ko Jūs rakstāt par teātra stāvokli, ir ļoti skumji, bet visās citās zemēs tas nav 

labāks. Jo radio un kino ir izstūmuši patieso mākslu un radošā gara svētās uguns tiešo 

iedarbību. Tāpat arī fotogrāfija, kas ir neaizvietojama daudzās nozarēs, ir lielā mērā 

izstūmusi mākslas darbus – gleznas no vidusmēra dzīves. Diemžēl arī šo pakāpi 

cilvēka gara gausajā evolūcijā nākas pārdzīvot. Bet, augot un izsmalcinoties apziņai, 

pareizi audzinot jauno paaudzi cienīt cilvēka ģēnija radošo garu, viss atradīs sev 

pienācīgo vietu. Tādēļ tikai nāksies ne mazums papūlēties. Tādēļ, cik iespējams, ar 

visiem līdzekļiem jāceļ masu gaumes un izpratnes līmenis visos radošos novados un, 

protams, teātris tam ir lielisks medijs. Bet kamēr valstu priekšgalā neatradīsies augsti 

kulturāli cilvēki, līdz tam laikam ir grūti gaidīt patiesu kultūras sasniegumu 

uzplaukumu. Jo tieši vadītāji visam piešķir toni un, neskatoties uz tā saucamo 

demokrātismu un visu apdziedāto individuālismu, visā kā apburti seko vadītāju 

uzstādītam standartam. Un, protams, bieži šis standarts nav vajadzīgā augstumā. 

290. 

Miera Karoga idejai pakāpeniski jāieviešas dzīvē, un kā kāds rakstnieks raksta: 

“Katram zinātniekam, katram radoša darba darītājam, katram skolotājam un katram 
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skolniekam, kas sēd pie grāmatas, katram, kas domā par vēstures jēgu un mērķiem – 

jāsteidzas uz taures skaņām, ar kurām N.K.R. aicina pie visā pasaulē paceltajiem 

Miera Karogiem. Un mēs, bez tam, skaidri saprotam, ka šis miers tajā pat laikā ir arī 

cīņa, bet ne jau cīņa par sevi, par saviem materiāliem labumiem, bet gan lai atvairītu 

tumšo spēku uzbrukumu garīgajām vērtībām. Lietas būtība nav statūtos, bet lai 

atsevišķo, pagaidām izklaidēto kultūras darbinieku griba saplūstu vienā plūsmā, 

kopīgā upē, kas traucas uz lielajām grīvām, uz ideju okeānu.” 

Cilvēka ģēnija darbu aizsardzības ideja ir tik skaista un tik nepieciešama, ka gribētos 

to drīzāk īstenot dzīvē. Jo cik gan daudz gadu nepaies, iekams masu apziņa iemācīsies 

cienīt to, kas būs Karoga aizsargāts! Bet laiks negaida. Nupat Spānijā sagrauta sena 

baznīca ar labāko meistaru gleznām. Garš ir izpostīto, nenovērtējamo bagātību 

saraksts! Ir laiks apturēt šo barbarismu. 

Dzīvē mums bieži nācies saskarties ar psihiķiem, kas bija tik ļoti apmierināti ar 

saviem astrālajiem redzējumiem un apmeklējumiem, uzskatot to par augstāko 

sasniegumu, ka viņi zaudēja jebkuru tiekšanos uz pilnveidošanos, uzskatot sevi par 

sevišķi priviliģētiem un jau visu sasniegušiem. Tas ir visbriesmīgākais, ko vien var 

iedomāties. Jo tajā mirklī, kad mēs atzīstam sevi par visu sasniegušiem, mēs nākotnei 

patiesi nomirstam. 

Neviens negrib saprast, ka augstākais sasniegums nepastāv ne psihismā, ne astrālajos 

redzējumos, bet gan sintēzē, savu spēju attīstīšanā, kas tiek sasniegta ar sava 

pienākuma godprātīgu pildīšanu, vai kā to teiktu austrumnieki, dharmā. Jo pasaule ir 

izpaudusies, pastāv un attīstās tikai ar darbību, tikai darbība rada jaunas enerģijas. 

Tāpat ir teikts, ka pasaule ir domas celta vai arī, ka doma rada darbību, tādēļ daudzi, 

pieņemot, ka doma ir augstāka par darbību, nogrimst sapņošanā, uzskatot to par 

radošu domu un atturas no darbošanās, aizmirstot, ka tikai tā doma rada, kas 

piesātināta ar ugunīgo gribu. Bet šo gribu mēs varam iegūt tikai ilgstošu vingrinājumu 

ceļā, īstenojot dzīvē un darbībā savas un citu domas. Tā vispirms ir jāizcīna sev 

tiesības uz šādu tīri garīgu eksistēšanu. 

Visi Lielie Skolotāji savā zemes dzīvē iemiesoja savas domas tieši darbībā, tieši 

celtniecībā. Neviens no Viņiem nekļuva par vientuļnieku. Visi Viņi cilvēciskām 

rokām un kājām lauza ceļu uz jauniem sasniegumiem. Tādēļ tik ļoti ir jāstāv uz to, lai 

nevis sapņotu, bet gan darbotos. Un pašreiz vairāk nekā jebkad, jo cilvēcei jāatsit 

gigantisks tumšo spēku uzbrukums. 

Tādēļ ir ļoti un ļoti jāpastāv uz darbīgu un cik iespējams pilnīgu Zemes dzīves 

uzdevumu izpildīšanu, vai, kā saka, līdz galam izpildīt savu pienākumu. Tikai tas 

nodrošinās iekšējā cilvēka patiesu progresu. “Cilvēks sasniegs pilnību neatlaidīgi 

izpildīdams savu dharmu,” saka Krišna “Bhagavar-Gitā”. 

291. 

Jūs pareizi rakstāt, ka viss aizmirstas. Bez šaubām, tas ir novērojams visā, no mazā 

līdz lielam. Visur ir vajadzīgi atgādinājumi un ieinteresēts virzītājs. Cilvēki, kas 
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aizņemti ar ikdienību, bieži nevar aptvert lielas idejas nozīmi, kas izriet ārpus viņu 

rutinētās darbības rāmjiem. 

Nav liels to cilvēku skaits, kuru plašais prāts spēj aptvert, ka ar sargājošā Kunga 

pacelšanu ir likts pamats jaunam cilvēces apziņas pakāpienam, tādas apziņas, kura 

tiks audzināta aptvert cilvēka ģēnija radošā darba lielo nozīmi un tā svēto 

neaizskaramību visā pasaulē. No šejienes nav vairs tālu līdz augstākās gara 

Hierarhijas atzīšanai. 

Līdz šim mēs dzirdam ikdienas cilvēkus, pat daudzus sabiedriskus darbiniekus 

lietojam tādus izteicienus kā – “viss, kas attiecas uz tīro mākslu un uz augstāko 

zinātni, ir greznība.” Bet mums ir jācīnās ar tādu aplamu un postošu iedalījumu. 

Cilvēki brīnās, kādēļ pagrimst tikumi un viss valstu uzplaukums izrādās mirāža, bet ir 

laiks saprast, ja jau cilvēks nevar dzīvot bez dievišķās maizes, tad tāpat viņš nevar 

dzīvot bez garīgas maizes, kas dod jūtu un domāšanas izsmalcinājumu, kas iegūstams 

caur Daiļumu un lielo Dabas likumu un noslēpumu izpazīšanu. Bet vai tad skaistums 

un augstie likumi var atvērties prātiem, kas nodarbināti ar savas apziņas 

pazemināšanu un pielīdzināšanu masām!  


