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„Latvju Kultūras” spiestuve, Rīga, Terbataš iela 15/17.

Pasaules Māte. Cik daudz neparasti aizkustinoša 
un varena salējies šai visu laikmetu un tautu svētajā 
jēdzienā.

Kosmiskiem viļņiem tuvojas šis cēlais jēdziens 
cilvēces apziņai. Izauguma spirālē dažreiz tas it kā 
attālinās, bet tā nav virzīšanās atpakaļ, tās tikai sa
snieguma fazes, nepieejamas mūsu acij.

Mācības vēsta, ka iestājies Pasaules Mātes laikmets. 
Visu sirdīm tuvā, visu dzimušo garā godināta, Pasau
les Māte atkal uzņemas vareno vadību. Būs laimīgs 
un pasargāts tas, kas sapratīs šo evolūcijas Vaigu!

Dziļam un aizkustinošam jutām kristietība veltī 
Dievmātei šādu leģendu:

„Kļuva nemierīgs Apustulis Pēteris, Paradīzes vārtu 
sargātājs. Saka Kungam: „Visu dienu sargu vārtus, 
nevienu neielaižu, bet no rīta jauni ļaudis Paradīzē."

Tad runāja Kungs: „Iesim, Pēter, nakti pārlieci
nāties."

Tie devās nakti un redz, Visusvētā Dievmāte no
laidusi pār Paradīzes sienu Savu šķidrautu sniega 
baltumā un saņem pa to kaut kādas dvēseles.
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Iekaisa Peteris un iejaukties gribēja, bet Kungs 
aizturēja; „Tsl netraucē!“ —

Austrumi veltī Pasaules Mātei šādu himnu:
„Tā, Kas Savu Vaigu aizklāja, Kas izauda Tālo 

Pasauļu audumu, Neizteiktā Sūtne, Netveramības Pa- 
vēlniece, Neatkārtojamības Devējai

Ar Tavu Pavēli apklust okeāns un viesuļi neredzamu 
zīmju svītras velk.

Un Viņa, Kas bij Vaigu aizklājusi, nostāsies sardzē 
Viena, zīmju spožumā.

Un neviens neuzkāps virsotnē, neviens neredzēs 
Dodekaedra mirdzumu, Viņas Varenības zīmi.

No Gaismas spirāles zīmi auda Pati klusumā. Viņa 
Vadone tiem, kas dodas varoņdarbā!

Četrus stūrus — Apstiprināšanas zīmi Viņa devusi 
kā ceļa novēlējumu tiem, kas izšķīrušies." —

Sirmi senatnējā pilsētā Kišā uzgāja Pasaules Mā
tes kultu. Arī vissenākā Ķīnas literātūra godināja 
Pasaules Māti iedvesmīgām dziesmu vītnēm. Viņa 
gan ātrā Palīdzētāja, Viņa gan Simtroce, Viņa Tūk- 
stošace. Viņa pasarga Savā Pavēnī visus, kas alkst 
Tās patvēra. Vai tai būtu Kuaņinas vaigs jeb tā Ma
donnas staru gaismas austajā mantijā.

Brīnišķā artiste Marija Germanova, cildinātā krie
vu Dūze, pagājušo vasaru griezās pie manis ar šo aiz
kustinošo un saucošo vēstuli. Minu šeit to, kā sie
vietes dvēseles degšanas diženu pieminekli.
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„Vai, jo mums ir sirdis...
Ir sena paruna: Kad bērni mazi, tie spiež mā

tes klēpi, kad pieauguši — tie spiež sirdi. Un 
patiesi, bērni pieaug, pāraug mūs, aizlido no 
ligzdas, nevajaga vairs tos mazgāt, barot, ģērbt, 
bet mātes sirds, lūk, arvienu vēl pilna rūpju, bažu 
un lūgšanas par mīļajiem.

Mātes sirds, sievietes sirds — cildens dār
gums. Tā aizdedzina mūs, apgaismo ģimeni. Kas 
gan mācījusi jūs lūgties, kas visu sapratīs un pie
dos — māte, sieviete. Kas iedvesmos gara va
ronībā — iemīļotā, draudzene, sieviete.

Ikdienas jo vairāk un vairāk, noteiktāk un 
noteiktāk nostiprinās apziņa tagad, ka pienāku
si sievietes ēra, un tiešām, cik daudz sieviešu 
siržu lampiņu aizdegas tagad vientulībā, klusī
bā, un bieži vien tumsas gūstā. Bet aizdedzinā
tas tās ar vienu uguni — ar mīlestības, mātes 
daiļuma, sievietības uguni.

Ja nu mēs savienotos šai Ugunī, ja nu zinātu, 
ka mēs neesam vientuļas — cik liegi un līgsmi 
uzkvēlotu mūsu siržu liesma.

Mēs, sievietes, visas sievietes — vecas, jaunas, 
mātes, sievas, draudzenes, laimīgas un vientules, 
ja mēs apjoztos Mīlestības spēku, kāda dievišķīga 
vara tad pacelsies, kāds gaismas pulks tad do
sies cīņā pret tumsu un ļaunumu, palīgā visai cil
vēcei, kas atrodas vēl nebijušās briesmās.

Mēs glābsim zemi, mēs pārveidosim dzīvi.
Mums nevajaga, lai sirdis savienotos, pul- 
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cēfies istabās un sapulcēs, lasīt priekšlasīju
mus un lekcijas un pamest tamdēļ tuvākos un 
mājas. Nē, taisni mājās nesīsim mēs savu gaismu.

Un cik daudz te mēs spējam. Mēs izdzīsim 
nejaukumu, nejēdzību no mūsu apkārtnes un ai
cināsim viesos skaistumu.

Izmēzīsim gružus un tīmekļus, nevien no mā
jas kaktiem, bet arī no visām attiecībām, vārdiem, 
domām, lai garam būtu viegli elpot. Domāsim ne
vien par pusdienām, bet padomāsim arī par to, 
lai nebūtu saindē juma garam, izmetīsim ķildu, 
tenku un aprunu indi un dosim līgsmes smiekliem 
cienītu vietu pie mūsu galda.

Aizvadot ceļā vai darbā, parūpēsimies ne tikai 
par somām un naudu izdevumiem, bet sūtīsim 
tīras labvēlīgas domas un lūgšanas.

Bet neizstāstīt vienā reizē visas šīs jaunradi- 
šanas un gara varonības iespējas, kas paveras 
sievietes priekšā, kā apsolītā zeme.

Nodosim savu sirdi un dvēseli savu mīļajo labā.
Žanna d’Ark izglāba dzimteni.
Mēs, visas kopā, izglābsim zemi.

Nav Augšāmcelšanās bez Golgatas, tā arī šis 
sauciens dzimis no sāpēm. Kāda izmocīta sie
vietes sirds, Jeļēnas Ivanovnas Roerich sirds, 
kas aiznesta svešā, tālā malā, kurp aizvedusi to 
viņas pašaizliedzīgā kalpošana gara gaismai; viņa 
slima, vientuļa, ilgojas pēc tuviniekiem un šķirta 
no vīra un draugiem, kuriem neizprotamu, ne-

taisnīgu, neizskaidrojamu iemeslu dēļ nedod at
ļauju ieceļot un iespēju iepriecināt, apklusināt, 
izdziedināt šīs mātes sāpes un ilgas.

Celsimies aizsargāt šo izmocīto sirdi. Lai viņa 
top mūsu oriflamma.

Viņa mūžīgo ciešanu uguns svaidīta, un būs 
kā ceļa zvaigzne, kas vedīs mūs pie uzvaras".

Vēstulē pa daļai bija domātā ari Jeļ. I. Roerich, kas 
tik liesmaini rakstīja un runāja par Pasaules Māti. 

Minēšu viņas iedvesmīgo atbildes vēstuli:

„Mīļā Marija Ņikolajevna, saņēmu Jūsu ap
garoto vēstuli un ielīgsmojos garā. Patiesi, doma 
radīt visas pasaules sieviešu vienību patlaban 
vairāk kā īstā laikā. *

Šais dienās, kad tādas kosmiskas kataklizmas 
un cilvēku šķelšanās un deģenerācija, kad aiz
mirst visus augstākos esamības principus, kas 
dod patieso dzīvi un ved uz pasaules evolūciju, 
— jāpaceļas balsij, kas aicina gara atdzimšanai, 
kas aicina gara varonības uguni ienest visās dzī
ves darbībās, un, protams, šai balsij jābūt sie
vietes balsij, kas tukšojusi ciešanu un pazemo
juma biķeri un norūdījusies lielajā pacietībā.

Lai tagad sieviete — Pasaules Māte — saka: 
Lai top Gaisma.

Bet kāda gan būs šī Gaisma un kas būs šī lies
mainā gara varonība? Tā būs Gara karoga pa-
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celšanā, uz ka bus rakstīts — Mīlestība, Atziņa 
un Daiļums.

Jā, vienīgi sievietes — mātes sirds spēj sapul
cināt zem šī karoga visas pasaules bērnus, bez 
dzimuma, rāšu, tautību un reliģiju izšķirības.

Sieviete — māte un sieva, vīrieša ģēnija attī
stības lieciniece, var novērtēt visu domu kultū
ras, zināšanas lielo nozīmi.

Sieviete — Daiļuma iedvesmotāja, pazīst visu 
Daiļuma spēku, visu viņa sintētisko varu.

Tā tad, nekavējoties celsimies nest Jaunās Ēras, 
Pasaules Mātes ēras Dižo Karogu. Lai ikviena 
sieviete izpleš sava pavarda robežas un ietvef 
tur visas pasaules pavardus. Šīs neskaitāmās ugu
nis nostiprinās un izrotās viņas pavardu.

Neaizmirsīsim, ka katrs ierobežojums ved pie 
sabrukuma, bet katrs paplašinājums sniegs cel
šanu. Tāpēc visiem spēkiem tieksimies darīt pla
šāku mūsu apziņu, darīt smalkākas mūsu domas 
un jūtas, lai ar šo uguni aizdedzinātu mūsu pa
vardus.

Lieciet vienības pamatos tiekšanos pēc patie
sas zināšanas, kas nepazīst cilvēku ierobežoju
mus. Bet kā aizsniegt patieso atziņu, jums vaicās.

Sakait — šī atziņa atrodas jūsu garā, jūsu sirdī, 
protiet atmodināt to.

Tiekšanās pēc Daiļuma būs atslēga tai. Šī at
ziņa ietveras ikkurā tieksmē pēc Vispārības La
buma. Šī atziņa izkaisīta visās Lielajās Mācībās, 
kas dotas pasaulei. Šī atziņa izlieta katrā Kosma 
izpausmē un vienīgi, neprazdami vairs novērot

kosmiskas parādības, cilvēki pazaudējuši atslē
gu daudziem Esamības noslēpumiem, kas būtu 
spējuši sniegt viņiem visa tā posta izpratni, kas 
tagad notiek.

Tālab, sapulcinot gara cīnītājas, aizraujiet vi
ņas nest šo Atziņu.

Cilvēcei jāapzinās lielais kosmiskais likums, di
vu Sākotņu Varenības un līdzsvara likums, kā 
Esamības pamats. Visi principi, kam trūkst šo 
divu Sākotņu, rada nelīdzsvarotību un sabruku
mu. Bet lai sieviete, kas apzinājusies šo likumu, 
un cenzdamās līdzsvarot Sākotnes, uzglabā visu 
sievietes tēla daiļumu, lai nezaudē sirds maigumu, 
jūtu smalkumu, pašuzupurēšanos un pacietības 
drosmi.

Jūs, mīļā, jūtīgu sirdi uztverdama Valdoņa Mā
cību, varat kļūt saucošā, aizdedzinot gatavās sir
dis cildenākās Sirds uguns Vārdiem. Protiet dot 
katrai pēc viņas apziņas un paplašiniet apziņas 
liegiem, vērīgiem skārieniem, netraucējot ikkatras 
dabisko un individuālo augsmi. Lai ikviena at
tīstās viņai tuvā virzienā un sniedz pēc savas 
apziņas līmeņa. Skaistums ietveras dažādībā. Do
diet visiem kopēju pamatu, uz kā dibinātos tiek
šanās pēc Vispārības Labuma. Jo visplašākā koo
perācija rakstīta Valdoņa Karogā. Viņa jumols 
ietver visu un visus. Paudīsim visplašāko iecie
tību.

Zelta Kalna Māsas, mūsu priekšā bargs, bet 
skaists laikmets. Sūtu Jums sirds aicinājumu, 
apbruņojaties ar tiekšanās, pacietības un drošsir- 
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dības uguni, pāri visiem šķēršļiem nesiet Pa
saules Mātes Karogu, Pašuzupurēšanās un Dai
ļuma karogu, lai uzvaras stundā uzceltu to Pa
saules virsotnēs.

Mīļā, jaušu Jūsu sirdi, jaušu mūsu nākamo 
darbu un sūtu Jums gara spēku un prieku lielās 
Vienības celšanai. Ar mums Sirds Valdonis.

Garā un sirdī ar Jums.“

Ligsme atbildēju Germanovai šiem vārdiem:

„Dārgā Marija Ņikolajevna,

Patiesi priecājos par Jūsu domu radīt Sieviešu 
Apvienību pie Mūzeja. Patiesi, īstā laikā šī do
ma, vienumēr man tik tuvā. Un Jūsu domas vel
tījums Jeļēnai Ivanovnai mani dziļi aizkustina.

Kam gan citam, ja ne sievietei, tagad jāceļas un 
jāapvienojas Kultūras un Daiļā vārdā. Jo, lūk, 
taisni sievietei bija lemts pirmai pasludināt par 
Augšāmcelšanos.

Uzskaitīt visu, sievietes iedvesmoto un radīto, 
nozīmētu aprakstīt pasaules vēsturi. Ja mēs ru
nājam par Daiļā ienešanu visā dzīves pilnībā, 
ja mēs zinām, ka nolemtā evolūcija balstās uz 
Skaistuma un Atziņas stūrakmeņiem, tad — kas 
gan būs visuzticamākais šo pamatu sabiedrotais 
un pārraidītājs cilvēka apziņas dziļumos, ja ne 
sieviete?

Skaists nostāsts vēsta, ka iestājusies Pasaules

Mātes ēra. Daudzos un dažādos veidos cilvēces 
gudrība rada vienmēr to pašu vienoto Daiļuma, 
Pašaizliedzes un Pacietības tēlu. Un atkal jaunā 
kalnā jādodas sievietei, skaidrojot saviem tuvā
kiem mūžības ceļus.

Zelta Kalna Māsas — sacīs Rietumos. Altaja 
Māsas — sacīs Āzijā. Mātes, sievas, māsas, ie
mīļotās — viss tas nostiprināsies pāri zemes va
lodām un robežām. Un šai vienībā mums vēlreiz 
atklāsies Daiļuma vienotā jēga un vienota mums 
liksies Gara Varonība, vienota — Svētība, kas 
visu saista un dod spēku.

Labāk par visiem sieviete pazīst uguns sti* 
chiju, to stichiju, ar ko saistīta tuvākā nākotne. 
No pat sirmās senatnes visslepenākos mēģināju
mos tikusi pieaicināta sieviete. Tā arī tagad 
visplašāk saprastās zinātnēs piedalīties viņa ai
cināta, jo ar savu sirdi tā sapratīs, cik daždažādi 
un piesardzīgi vajag aizdegt sapratnes un at
saucības ugunis.

Nonākusi līdz pēdējai sašķelšanās un sada
līšanās robežai, cilvēce atkal sāk domāt par sa
vienošanu un uzcelšanu. Postīšanas ceļi jau no
nāk līdz bezdibenim. Ļaunuma ceļš jau it kā 
sniedz robežas. Bet, lūk, samērīt ļaunā robežu ar 
labā neaprobežotību var vienīgi, nostādot pre
tim ļaunā relātivo ierobežotību Labā bezgalībai. 
Kad visas ļaunā viltus izdomas jau izkropļotas 
nespēka šausmās, tad vēl nepārredzamas gaismas 
cīnītāju rindas.

Ne tikai sieviešu sabiedrības, kas pastāv vai
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rāk paraduma dēļ, kas par kaut ko žēlojas vai 
kaut ko nosoda, bet sieviešu apvienība, modri un 
dzīvi apmainoties visām vienības radošām iespē
jām, kas aicina apzināties kopējā darba Labu
mu, — sniegs vēlamos panākumus.

Jau bijis daudz dažādu sabiedrību un apvie
nību, un tomēr Jūs pareizi jaušat, ka sieviešu 
vienība, kas izaudīs mirdzošus pavedienus no pa
varda cauri visām Hierarchijām Bezgalībā, taisni 
tagad sevišķi vajadzīga.

Dzīve pati ar savu sarežģītību pavēloši sasauc 
cēlējus. Daždažādās pasaules malās sievietes sap
ņo: aiz jūrām vēl zemes varenas. Tieši šīs sie
vietes attēls, kas tiecas uz vistālāko krastu, ap
zinoties lemtos gara dārgumus, tēlojās man gleznā 
„Vedošā". Un kā šīs garīgās tieksmes apoteozu, 
man gribējās šai gleznā sniegt sievietes gaišo 
tēlu, kas ved gara varonības meklētāju zvērojo
šajās virsotnēs.

Kā šīs Sieviešu Apvienības pirmai atšķirībai 
no daudzām citām, jābūt tai, ka viņas dalībnieces 
sapulcēsies, lai ienestu savu tiesu, ikviena savu 
zināšanu un iespēju robežās. Šis Svētā veltī
juma biķeris apgaismos sapulces un pārvērtīs 
grūto ikdienu darba un sasniegumu svētkos.

Es priecājos jūtot, ka uz šo vareno tvirto gara 
pamatu tiecas sievietes. Bet tiekties pareizā vir
zienā jau nozīmē tuvoties uzvarai. Un bez cīņas 
nevar būt arī uzvaras.

Un tāpēc, vēlēdams Jums, Altaja Māsas, Zelta 
Kalna Māsas, pārvarēt visus uguns šķēršļus, aiz-

dzīt visas bailes un šaubas, un neapturami, ne
nogurstoši, varonīgi pacietīgi celt gaišo Zvanu 
Pilsētu, radot nesatriecamo Kremli — Daiļumu.

Un katra elpa kļūs Svētības iedvesme. Un 
Gara Uzvarā staros Drīkstēšana un Gaviles un 
Daiļums.

Garā ar Jums."

Tā tad, jau likts pamats Sieviešu Apvienībai, kas 
celta ne aiz praktiska aprēķina, bet aiz sirds alkām 
—r tās sirds trauksmes, kas dara dzīvu kā to, kas virs 
zemes, tā arī — kas pāri zemei.

Gan Amerikā, gan Eiropā, gan Dienvidamerikā jau 
nozīmētas šo biedrību nodaļu priekšsēdētājas, un jau
nas radošas sēklas atkal uzdīgs lielās gara varonības 
klēpī.

Cik tas labi, ka skaistums un atziņa nesaraujami sa
lējas ar labākajiem dižajiem jēdzieniem un top spē
cīgāki paši lielo dzīves pārvērtību pakāpēs.

Patlaban gfūts laikmets.
Nevajag domāt, ka skolu pietiek. Nevajag apmie

rināties, ka kaut kas jau kaut ko ir veicis. Radošais 
darbs vēl maz novērtēts. Vēl maz saprot, ka ne 
nauda taisa idejas. Pasaule pārdzīvo materiālu krīzi, 
kam milzīga nozīme. Ikviens jūt, ka nav iespējams 
izdziedēt naudas zīmi tikai ar naudas zīmi. Vajag 
stādīt pretim citas vērtības. Vienīgi gara bagātības, 
idejas, jaunradīšanas un apskaidrības atziņas būs pie
tiekošs ārstniecības līdzeklis, paviršai mēchaniskai ci
vilizācijai bojā ejot. Neapzinātās dzīves ierobežotību 
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var pārvērst vienīgi ar to gaišo apstiprinošo jēdzienu» 
kas izteikts svētajā vārdā KULTŪRA.

Bet kultūra nav purva zāle un aug tikai garīgi iz
koptos dārzos.

Nepieciešama darbība.
Neaizmirstiet, sievietes, neaizmirstiet, mātes, sievas 

un māsas, cik daudzam daiļam jāapvieno mūs. Aiz 
šaurās ikdienas robežām izaug lieli svētki. Nakti jau tiek 
sagatavotas un aizdegtas lampas, kas apmirdzēs Pa
saules Mātes Vareno Atnākšanu. Brīnišķīgs apgaro
jums VIŅAS spožo staru Šķidrautiem.

Sievietes, jūs, lūk, izaudīsat un izpletīsat miera ka
rogu, jūs bezbailīgi nostāsaties dzīves uzlabošanas sar
dzē, jūs aizdedzināsat pie katra pavarda uguni skai
stu, radošu un uzmudinošu. Jūs stāstīsaf bērniem 
pirmo vārdu par Daiļumu. Jūs iemācīsat viņus cil
denai zinību hierarchijai. Jūs sacīsat mazajiem par 
radītāju domu. Jūs varat pasargāt viņus no sairuma 
un ar pirmām dzīves dienām ielikt viņos hēroisma un 
gara varonības ideju. Jūs pirmās aizrādīsaf maza
jiem par garīgo vērtību priekšrocību. Jūs paudīsat 
svēto vārdu Kultūra.

Varens un brīnumdaiļš darbs uzticēts jums, sie
vietēm1.

Sveiciens un godinājums jumsi

Himalajos, 
Aprīlī 1931.
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