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Kabala tāpat kā visas citas reliģiskās un filozofiskās sistēmas ir no Vēdām, 

Upanišādām, no Ēģiptes, Haldejas, Asīrijas. Orfeja, Pitagora u.c. mācībām saņemto 

Slepeno Austrumu Mācību atbalss. Katrā ziņā tās substrāts ir tāpatīgs ar visām citām 

sistēmām. Kabalas pamati jāattiecina uz visvecākiem laikiem. Blavatskas “Slepenajā 

Doktrīnā” norādīts, ka ebreji savus priekšstatus par Kosmogoniju ir aizņēmusies no 

Indijas un tāpat no haldejiem un ēģiptiešiem. Tādēļ arī Mozum kā ebrejam un Ēģiptes 

priesteru māceklim bija jāzina karmas likums. Tāpat tajā pašā “Slepenajā Doktrīnā” 

norādīts, ka ebreju tauta ir Indijas izceļotāji. Viena no tamiļu zemākajām ciltīm izgāja 

no Indijas un caur laulībām sajaucās ar tām semitu tautām, ar kurām tai nācās 

sastapties savos klejojumos. 

“Nepieņemot Kristus Mācību, ebreji sevi izslēdza no garīgās evolūcijas.” Šis 

apgalvojums jāpieņem arī citos līdzīgos gadījumos. Protams, ebreji, nepieņemdami 

Senās Mācības, attīrīšanu, kuru tiem atnesa Kristus un, pieļaujot Viņa nogalināšanu, 

tāpat Viņa mācekļu vajāšanu, smagi ietekmējuši ebreju karmu. Tieši tāpat kā bramīnu 

piekoptā Budas sekotāju vajāšana un budisma izskaušana Indijā, radījusi Indijas 

bēdīgo likteni. Buda nesa Indijas tautām brīvību ar kastu sistēmas iznīcināšanu, bet 

Indija, izskaužot budismu, deva priekšroku verdzībai. 

Atzīšana vārdos un ticēšana Kristum vai Budam ir viens, bet Viņu Mācības 

pieņemšana ar sirdi un sekošana Viņiem ir kaut kas pavisam cits. Patiess Kristus vai 

Budas sekotājs ir tas, kas atzinis vienīgās Vispasaules Doktrīnas pamatus, kas ir Viņus 

piesātinājusi. Tikai tāds sekotājs stājas garīgās evolūcijas ķēdē. 

Kristus Mācība arī ir izkropļota līdz nepazīšanai, un ir pienācis laiks to attīrīt. 

Pienākusi kārta arī kristiešu pasaulei izlemt savu karmu. 

Vēloties saglabāt savas kastas priekšrocības, bramini turpina tumšajās draudzēs un 

ciemos iesakņot tautas masas apziņā šausmīgu māņticību. Šajā māņticībā un rituālu 

konglomerātā, kas zaudējuši savu sākotnējo nozīmi, ar grūtībām var saskatīt kādreiz 

lielās zināšanas pēdas. 

Bet bramīni nenoliedz atkaliemiesošanās likumu un no tā nebaidās, jo pēc viņu 

pārliecības bramīns “kā divreiz dzimušais” nevar piedzimt zemākā kastā – Senos 

laikos “divreiz dzimušais” nozīmēja garīgu dzimšanu jeb iesvaidīšanu, bet pēc tam šis 

tituls kļuva vispār par katra bramīna piederumu. 

Braminu vairums ir parazīti uz slimā Indijas organisma. Tautas deģenerēšanās ir tiešas 

šīs šausmīgās un savā cietsirdībā vienreizējās kastu sistēmas sekas. Bet pašreiz jau 

starp izglītotiem indusiem paceļas balsis pret kastu ierobežojumiem. Dažās karalistēs 

zemākai kastai jau atļauts apmeklēt tempļus. Ir atmodusies arī Indijas sieviete, un tas 

būs galvenais zemes atdzimšanas faktors. 

Par Eņģeļiem Sargātājiem. Patiesi, katram cilvēkam ir savs Sargeņģelis un tas ir 

jāsaprot ne tikai kā kāda atsevišķa Būtne no Augstākām Sfērām, bet visbiežāk kā 

mūsu pašu gars, mūsu augstākā triāde jeb mūsu patiesais individuālais Es, kurš 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

12.daļa: Dārgumu Krātuves Sardzē. 

7.nodaļa: Augstākā garīgā Vadība. 

 

2 lapa no 2 lapām 
 

diemžēl ļoti reti var piespiest savu saimnieku ieklausīties savā paša balsī. Dažreiz šo 

balsi nosauc par sirdsapziņu. 

Tāpat neapšaubāmi, ka daudziem ir draugi vai radinieki, kas agrāk par viņiem 

pārgājuši robežu un kuri dažreiz iejaucas viņu dzīvē, palīdzot un tos virzot. 

Par īstiem cilvēces Sargeņģeļiem jāatzīst Lielie Gari, Gaišo Spēku Hierarhija, Lielā 

Slepena Brālība, kas mūžīgi stāv cilvēces garīgo vajadzību un evolūcijas sardzē. Daži 

no šiem Sargeņģeļiem, protams, visretākajos gadījumos, kļūst par atsevišķu personu 

Vadītājiem. Viņu Stars pastāvīgi virzīts jauno atmodušos apziņu un iekvēlojušos siržu 

nenogurstošos meklējumos, lai tos atbalstītu un virzītu. 

Bet mūsu gadsimtenī diemžēl vairumam cilvēku par “Sargeņģeļiem” ir kļuvuši tumšie 

zemāko sfēru apsēdēji, kuru balss vieglāk uztverama, jo tie nekad neiet pret mūsu 

zemes tieksmēm. Bet vai tam! Kas pieļāvis tādu tuvošanos! 


