
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

10.daļa: Pasaules Māte. Sievietīgā Sākotne. Centri. 

6.nodaļa: Helēna Blavatsla un “Slepenā Doktrīna”. 

 

1 lapa no 1 lapām 
 

Par “Austrumu Kausu” es jau rakstīju. Vai jūs zināt, ka Austrumos Mahatma nozīmē 

Lielā Dvēsele, - Dvēsele, kas veikusi savu zemes ceļu un strādā Pasaules labā. Tādēļ 

nav vietā apgalvot, ka Mahatma nemīl kristiešus, jo Mahatma, kas ietver sevī visas 

zināšanas, nebūs sektants. 

Tāpat, ja Jūs uzmanīgi un bez iepriekš gataviem spriedumiem izlasīsiet “Vēstuli par 

Dievu”, Jūs redzēsit, ka Mahatma noraida un runā pretī zaimojošam cilvēku 

priekšstatam par Personīgo Dievu, kas ir cietsirdīgs un netaisnīgs, kas soda ķecerus ar 

mūžīgu nolādēšanu, kas attaisno visas ļaunprātības, kuras tiek izdarītas viņa vārdā 

godināšanas dēļ. Tādu Dievu patiesi Mahatmas nepazīst un negodina. Bet nosaukt šo 

grāmatu par ateistisku nevar, jo kā gan Viņiem, kas sludina gara nemirstību un Paši to 

sasnieguši, var būt kas kopējs ar nāvējošo ateismu! Bet Jums ir taisnība, šī grāmata 

vēl nesasniedz apziņu. Bet aizrādiet novērst Mahatmu nosodīšanu. Jo daudziem būs 

liels pārsteigums un sarūgtinājums uzzinot, kas patiesībā ir Vecākais Mahatma. 

Dižajiem Tēliem ir daudz Aspektu un Vārdu. 

Noslēgumā lūdzu Jūs nežēlojieties par manu vēstuli, tā varbūt ir arī barga, bet mana 

sirds ir tik ļoti sasāpējusi redzot, cik mazs ir to skaits, kas izprot šo bargo laiku, caur 

kuru mēs ejam; viņi nesaprot, ka patiesībā daudziem ir pienākusi pēdējā stunda, bet 

tie turpina rāpot attīstības tumsā, saskatot pretrunas tur, kur to nav, redzot visur velna 

ragus un antikrista zīmogu, jo apziņa nav spējīga atrauties no zemes pinekļiem, nespēj 

domāt patstāvīgi, bet akli mīņājas iežogojumā, kuru radījis “Žēlsirdīgā” Dieva Mūžīgā 

Lāsta draudu spēks!! Patiesi ir teikts, ka “nav iespējams nomazgāt ar Urdaras un 

Uruvelas ūdeņiem visus tos zaimojošo pieskārienu traipus uz Kristus un Budas 

ģērbiem!” Ticiet, Inkvizīcijas gars vēl ir stiprs un ja tagad Kristus parādītos virs 

Zemes, tad Viņš neizbēgtu, ja arī ne krustā sišanu vai sārtu, tad vismaz Viņu 

ieslodzītu kā Antikristu uz visu mūžu. Pārlasiet Dostojevska “Inkvizītoru.”  


